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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Η παρούςα μελϋτη εςτιϊζει ςτισ οπτικϋσ πρακτικϋσ και ςτουσ τρόπουσ με 

τουσ οπούουσ προςλαμβϊνεται, αποδύδεται και ερμηνεύεται το παρελθόν και το 

παρόν κατϊ τη διαμόρφωςη τησ ιδεολογικόσ αφόγηςησ για την οικοδόμηςη 

του ςοςιαλιςμού. Κεντρικό ςημεύο αναφορϊσ αποτελούν οι πρώτεσ 

μετεπαναςτατικϋσ ςοβιετικϋσ αφύςεσ (1918-1921) από το λεύκωμα «οβιετικϋσ 

Αφύςεσ» του ϋργκο Γκριγκοριϊν.  

Με εννοιολογικό και μεθοδολογικό οπλοςτϊςιο ποικύλων προςεγγύςεων, 

επιχειρούμε να αναδεύξουμε τον ιδεολογικό λόγο των ςοβιετικών αφιςών ςτισ 

απαρχϋσ του «υπαρκτού ςοςιαλιςμού», όταν οι εμπνευςτϋσ του 

πραγματοποιούςαν θεμελιακϋσ τομϋσ ςτην οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό 

οργϊνωςη.  

Η «πολιτικοποιημϋνη» αιςθητικό των αφιςών ςυνιςτϊ μϋςο με το οπούο 

ςχηματοποιεύται, παρϊγεται και αναπαρϊγεται η αφόγηςη του ςοςιαλιςτικού 

παρόντοσ. Η οπτικό πρόςληψη εύναι ιςχυρό, παραςύροντασ τον θεατό/δϋκτη να 

αντικρύςει το κοινωνικοπολιτικό γύγνεςθαι μϋςα από καθοριςμϋνη οπτικό 

γωνύα. Ουςιαςτικϊ αςκούν μιαν υποβολό, ςυγκαλύπτοντασ τισ ςχϋςεισ 

εξουςύασ, που εμπεριϋχονται ςτην «κλειςτό» μορφικό ολότητα. Σο ςοβιετικό 

πεύραμα ωσ ϋνα βαθμό καταφϋρνει να ςυμβιβϊςει τισ κοινωνικϋσ αντιθϋςεισ και 

να ςτηρύξει τον μπολςεβικιςμό με ςτόχο την οικοδόμηςη τησ νϋασ 

ςοςιαλιςτικόσ κοινωνύασ και τον πλόρη μεταςχηματιςμό των κοινωνικών 

ςχϋςεων. 
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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

 

 

Σην ώρα που αεροκοπανάνε οι άρχοντες περί δημοκρατικής τάξης,  

ανάμεσά μας οι αμίλητοι ζούνε.  

Κι όσο σαν δούλοι εμείς μένουμε σιωπηλοί,  

οι ηγεμόνες δυναμώνουν,  ξεσκίζουν, βιάζουν, ληστεύουν,  

των ανυπόταχτων τα μούτρα τσαλακώνουν.  

Ετούτων των αμίλητων το πετσί,  

περίεργα θα’λεγες είναι φτιαγμένο.  

Σους φτύνουνε καταπρόσωπο  

κι αυτοί σκουπίζουνε σιωπηλά το πρόσωπο το φτυμένο.  

Να αγριέψουνε δεν το λέει η ψυχούλα τους,  

και που το παράπονό τους να πούνε;  

Απ’ του μισθού τα ψίχουλα, πώς να αποχωριστούνε;  

Μισή ώρα, κι αν, βαστάει το κόχλασμά τους,  

μετά αρχινάνε το τρεμούλιασμά τους.  

Ει! Ξυπνήστε κοιμισμένοι!  

Από την κορυφή ως τα νύχια ξεσκεπάστε τους,  

άλλο δε μας μένει.  

 

Επίκαιροι Αμίλητοι,  Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι   

 (1893 -  1930)  

 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

 

 επιλογή της ερευνητικής ενασχόλησης με τις σοβιετικές αφίσες 

προέκυψε τόσο από το γενικότερο προβληματισμό, που ανάπτυξα 

για τη θεματική αυτή κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Πολιτισμικές πουδές: ημειωτική και 

Επικοινωνία» του Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 

χολής Υλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από το 

έντονο ενδιαφέρον της γράφουσας για την τέχνη λόγω της παράλληλης 

φοίτησής της στο Σμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων πουδών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ 

ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (1918-1921): Αισθητική και ιστορική ανάλυση» προσεγγίζει τις 

σοβιετικές αφίσες της συγκεκριμένης περιόδου ως πολιτισμικά και ιστορικά 

κατάλοιπα και μορφές τέχνης, που εκφράζουν τη μαζική κουλτούρα και την 

επικοινωνία στη σοβιετική κοινωνία υπό το πρίσμα των κοινωνικών και 

πολιτικών αντιλήψεων, αλλά και των συμβολισμών που απορρέουν από αυτές.   

 

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας οφείλω να ευχαριστήσω 

την επόπτρια καθηγήτρια κ. Ιφιγένεια Βαμβακίδου, η οποία με παρότρυνε να 

εμβαθύνω στη συγκεκριμένη θεματική και στήριξε τα ερευνητικά ενδιαφέροντά 

μου. Σην ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις, τις διορθώσεις και 

ιδιαίτερα τις συμβουλές της.  

Ίδιες είναι οι οφειλές και στη φίλη Εριέττα Σριανταφυλλίδου για τις 

μεταφράσεις των ρωσικών κειμένων και γενικότερα για τις συζητήσεις σχετικά 

με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.  

Σέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη συμπαράσταση και την υπομονή 

της. 

Υλώρινα, Γενάρης 2017  

 Σ. Α. 

Η 
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ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ 

 

 

 

...Μάθαινε, άνθρωπε στο άσυλο! 

Μάθαινε, άνθρωπε στη φυλακή! 

Μάθαινε, γυναίκα στην κουζίνα! 

Μάθαινε, εξηντάχρονε! 

Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. 

Ψάξε για σχολείο, άστεγε! 

Προμηθεύσου γνώση, παγωμένε! 

Πεινασμένε, άρπαξε το βιβλίο: είν' ένα όπλο. 

Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. 

 

«Εγκώμιο στη μάθηση», Bertolt Brecht 

 

 

ι ςύγχρονεσ ςυνθόκεσ επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ 

χαρακτηρύζονται από αδιϊλειπτη ροό εικόνων, που αυξϊνεται µε 

μαθηματικό ακρύβεια. Οι εικόνεσ ωσ ςημεύα δεν εύναι ούτε 

ουδϋτερεσ, ούτε πιςτϋσ μιμόςεισ τησ πραγματικότητασ, αλλϊ  

προκρύνουν ϋναν εύληπτο τρόπο οπτικόσ επικοινωνύασ και πληροφόρηςησ µε 

υψηλϊ ποςοςτϊ αντύκτυπου. Η οπτικό επικοινωνύα (visual literacy) οριζόμενη 

ωσ διαδικαςύα αποςτολόσ και λόψησ μηνυμϊτων με τη χρόςη εικόνων1 

                                                           
1 Giorgis, C., Johnson, N.J., Bonomo, A., Colbert, C., & al. (1999). Visual Literacy. Reading Teacher, 

53(2), 146-153. 

Ο 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

επιτρϋπει ςτο δϋκτη/θεατό να διακρύνει και να ερμηνεύει οπτικϋσ διεργαςύεσ, 

αντικεύμενα και ςύμβολα, που ςυνθϋτουν τον κόςμο του. Ο πυρόνασ αυτού του 

«οπτικού πολιτιςμού» βρύςκεται ςτην ελευθερύα του μηνύματοσ και τη 

διατϊραξη τησ λεκτικόσ ηςυχύασ. 

Ο Ausburn υποςτηρύζει ότι ζούμε ςτην εποχό τησ κυριαρχύασ του οπτικού 

πολιτιςμού, που επηρεϊζει τισ ςτϊςεισ, τα πιςτεύω, τισ αξύεσ και τον τρόπο 

ζωόσ µασ2. το ύδιο πλαύςιο κινεύται και ο Burke3, ο οπούοσ υποςτηρύζει ότι το 

νόημα των εικόνων εξαρτϊται από το κοινωνικό τουσ πλαύςιο, δηλαδό το 

γενικό πολιτιςμικό πλαύςιο και το πολιτικό υπόβαθρο,  τισ περιςτϊςεισ κϊτω 

από τισ οπούεσ παρϊχθηκαν καθώσ και τα υλικϊ ςυμφραζόμενα, δηλαδό το 

φυςικό χώρο ςτον οπούο αρχικϊ υπϊρχει η πρόθεςη να παρουςιαςτούν. 

Ψςτόςο, όπωσ ςημειώνει ο Certau, μια εμπεριςτατωμϋνη ανϊλυςη εικόνων 

ολοκληρώνεται με τη μελϋτη ςχετικϊ με την πρόςληψη θϋαςησ που 

καταςκευϊζει ο πολιτιςμικόσ καταναλωτόσ4. 

Η επιςτημονικό ςυζότηςη για το νόημα των εικόνων, η οπούα δεν οδηγεύ 

απαραύτητα ςτην κατανόηςη ό τιθϊςευςη τουσ ξεκινϊ με το θεμελιώδεσ 

ερώτημα: «νόημα για ποιόν;». Αναφϋρουμε ότι ο Panofsky ενδιαφϋρεται για την 

κοινωνικό ιςτορύα τησ εικόνασ ωσ τϋχνησ, η οπούα αςκούνταν ςτην εποχό του 

από μαρξιςτϋσ5, ενώ ο Hauser εςτιϊζει ςτισ ςυνθόκεσ παραγωγόσ και 

κατανϊλωςησ τησ τϋχνησ, αντιμετωπύζοντασ την εικόνα ωσ αντανϊκλαςη μιασ 

ολόκληρησ κοινωνύασ6. Ο Haskell προςεγγύζει το μικρόκοςμο τησ τϋχνησ, τη 

ςχϋςη δηλαδό καλλιτεχνών και καταναλωτών7, ενώ η φεμινιςτικό προςϋγγιςη 

των Nochlin και Pollock αναδεικνύει τη «φαλλοκρατικό νοοτροπύα», που 

ενυπϊρχει ςτην τϋχνη με ςτόχο να ξεςκεπϊςουν και να υπονομεύςουν την 

επιθετικό ό «κυρύαρχη» αντρικό ματιϊ8. 

                                                           
2 Ausburn, L., & Ausburn, F. (1978). Visual Literacy: Background, theory and practice. PLET, 15(4), 

291-297. 
3 Burke, P. (2003). ΑΤΣΟΧΙΑ. Οι χρόςεισ των εικϐνων ωσ ιςτορικών μαρτυριών. Αθόνα: Μεταύχμιο, 

227. 
4 Certau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. Berkley, Calif.: University of California Press.  
5 Panofsky, E. (1953). Early Netherlandish Painting. Cambridge: Cambridge, MA. 
6 Hauser, A. (1951). The Social History of Art. London: Routledge & Kegan Paul. 
7 Haskell, F. (1993). History and its Images. London: New Haven. 
8 Nochlin, L. (1999). Presenting Women. London: Thames & Hudson. Pollock, G. (1988). Vision and 

Difference. London: Routledge. 
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Αυτό που ο Barthes περιγρϊφει ωσ «ρητορικό τησ εικόνασ», την εικόνα 

δηλαδό που ϋχει ο καλλιτϋχνησ/ςχεδιαςτόσ για το θεατό/δϋκτη ωσ 

«υπονοούμενο» αναγνώςτη, εντοπύζουμε ςτη μελϋτη του Freedberg ωσ 

«αναγνωςτικό αντύδραςη», ο οπούοσ επικεντρώνεται ςτην ανακαταςκευό των 

κανόνων ό των ςυμβϊςεων, ςυνειδητϊ ό αςύνειδα, εξετϊζοντασ την πρόςληψη 

και την ερμηνεύα των εικόνων μϋςα από ϋναν δεδομϋνο πολιτιςμό, προϊγοντασ 

ϋτςι την πολιτιςμικό ιςτορύα των εικόνων9. το ύδιο πλαύςιο κινεύται και ο 

Baxandall, ο οπούοσ μελετϊει την επιρροό τησ πρόςληψησ των εικόνων με 

ςύγχρονεσ πολιτιςμικϋσ διεργαςύεσ10, ενώ ο Wagner υποςτηρύζει ότι οι 

αντιδρϊςεισ των θεατών μπορούν, εναλλακτικϊ, να επηρεαςτούν ό να 

προςανατολιςτούν από τισ λεζϊντεσ των εικόνων11.  

Ακολουθώντασ τον προβληματιςμό, ο Mitchell ςημειώνει ότι δεν εύναι 

ςωςτό να ρωτϊμε «τι επιτελούν οι εικόνεσ;», διότι η λειτουργύα τουσ εύναι 

δυνητικό, διότι αν και δημιουργούν τισ προώποθϋςεισ θϋαςησ, το τελικό 

αποτϋλεςμα εξαρτϊται και από το θεατό/δϋκτη. Για το λόγο αυτό, θεωρεύ ότι 

εύναι προτιμότερο να αναρωτηθούμε: «τι πραγματικϊ θϋλουν οι εικόνεσ;», 

υπερτονύζοντασ την οντότητα τησ εικόνασ ωσ «μη κατοπτρικό μύμηςη τησ 

πραγματικότητασ» και επομϋνωσ ωσ «ετερότητα ςε ςχϋςη με την 

πραγματικότητα». Αυτό η εικονικό ετερότητα προςπαθεύ να κινόςει την 

επιθυμύα ςτο θεατό, ωθώντασ τον να ανακινόςει το υπόβαθρο των γνώςεών 

του, ςυνειδητών και υποςυνεύδητων12.  

Σϋλοσ, ο Baudrillard, αναφερόμενοσ ςτισ ςύγχρονεσ εικόνεσ με τον όρο 

«ιπτϊμενα εύδωλα» ό αλλιώσ «τεχνοεικόνεσ»13, υποςτηρύζει την αυτονομύα τουσ 

και τη ςχϋςη τουσ με το θεατό/δϋκτη και την πραγματικότητα, καθώσ  

αποτελούν τόςο ιςχυρϋσ προςομοιώςεισ τησ πραγματικότητασ, ώςτε εύναι 

ικανϋσ να την υποκαταςτόςουν14. 

                                                           
9 Freedberg, D. (1989). The Power of Images. Chicago: University of Chicago Press. 
10 Baxandall, M. (1980). Limewood Sculptors in Renaissance Germany. London: New Haven. 
11 Wagner, P. (1999). Reading Iconotexts: From Swift to the French Revolution. London: Reaktion. 
12 Mitchell, W. J. T. (1996). What do pictures “really” want? October 77, 71-82.  
13 Flusser, V. (2008). Προσ το ςϑμπαν των τεχνικών εικϐνων. Μτφ. Γ. Ηλιόπουλοσ. Αθόνα: μύλη, 

113-115. 
14 Baudrillard, J. (2007). Forget Foucault. Los Angeles: Semiotext(e), 33-34. 
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Οι εικόνεσ ωσ μαρτυρύεσ ςυχνϊ αγνοούνται, διαψεύδονται ό και 

αποπϋμπονται, γιατύ όςα απεικονύζουν εύναι ςυμβϊςεισ μιασ επύκαιρησ 

παρουςύαςησ ςε ϋναν δεδομϋνο πολιτιςμό. Σο επιχεύρημα αυτό απορρύπτεται 

από τον Burke, ο οπούοσ υποςτηρύζει, αφενόσ την απλό αντύθεςη μεταξύ 

εικόνασ ωσ «καθρϋφτη» ό ωσ «ςτιγμιότυπου», αφετϋρου ότι η εικόνα δεν εύναι 

τύποτε ϊλλο παρϊ ϋνα ςύςτημα ςημεύων ό ςυμβϊςεων, που ςαφώσ φιλτρϊρουν 

τισ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον ϋξω κόςμο αλλϊ δεν τισ αποκλεύουν. Με ϊλλα 

λόγια, οι μαρτυρύεσ που προςφϋρουν οι εικόνεσ ωσ οπτικϋσ πηγϋσ ςχετικϊ με το 

παρελθόν ϋχουν αξύα καθώσ ςυμπληρώνουν και υποςτηρύζουν τισ γραπτϋσ 

πηγϋσ15.  

Ψςτόςο, εγεύρεται το ζότημα τησ ανϊγνωςησ των οπτικών πηγών καθώσ 

ςυχνϊ εύναι διφορούμενεσ και πολύςημεσ, βαςιςμϋνεσ ςτα ςημεύα τησ οπτικόσ 

επικοινωνύασ ςε ςυνδυαςμό με τισ καθολικϊ και πολιτιςμικϊ εδραιωμϋνεσ 

ςυμβϊςεισ16. Ο ςυνολικόσ τρόποσ με τον οπούο η εικόνα λειτουργεύ εν γϋνει ωσ 

κώδικασ επικοινωνύασ ϋχει επιπτώςεισ ςτην ειδικότερη λειτουργύα των εικόνων 

ωσ ςυςτατικών ςτοιχεύων του επιςτημονικού λόγου. υγκεκριμϋνα, η 

ςυνολικότητα τησ εικόνασ ςυνεπϊγεται ότι μπορεύ να λειτουργόςει μόνο κατ’ 

αναλογύα προσ την εξωτερικό πραγματικότητα. Η αναλογύα με τη ςειρϊ τησ, 

ςύμφωνα με τον Υουκώ, ςχετύζεται με την ομοιότητα, που αποτελεύ 

θεμελιώδη αρχό οικοδόμηςησ γνώςησ, καθώσ ςυμπυκνώνει τα ουςιώδη 

χαρακτηριςτικϊ όλων των τρόπων τησ ανθρώπινησ ςκϋψησ17.  

Για τον Mitchell, η απϊντηςη βρύςκεται ςτισ εκϊςτοτε ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ, οι 

οπούεσ ςχετύζονται με την επικρϊτηςη ςυγκεκριμϋνων κανόνων κοινωνικόσ 

δρϊςησ και ϊρα με τα αρχετυπικϊ πρότυπα οργϊνωςησ τησ ςκϋψησ και τησ 

δρϊςησ του ανθρώπου, τα οπούα βρύςκονται πύςω και από τη γλώςςα και από 

την εικόνα18. Επομϋνωσ, η ςχϋςη γλώςςασ και εικόνασ εύναι ιςτορικοκοινωνικϊ 

επικαθοριςμϋνη. το θϋμα αυτό ο Gombrich ϋχει δεύξει ότι το ύφοσ τησ 

                                                           
15 Burke, P. (2003). ϐ.π., 234-235. 
16 Kazmierczak, E. T. (2001). A semiotic perspective on aesthetic preferences, visual literacy, and 

information design. Information Design Journal, 10(2), 176-187.  
17 Foucault, M. (1986). Οι λϋξεισ και τα πρϊγματα. Μια αρχαιολογύα των επιςτημών του ανθρώπου. 

Μτφ. Κ. Παπαγιώργησ. Αθόνα: Γνώςη, 50-53. 
18 Mitchell, W. J. T. (1996). ϐ.π., 71-82. 
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εικαςτικόσ απόδοςησ ενόσ θϋματοσ εξαρτϊται από τισ καλλιτεχνικϋσ και 

πολιτιςμικϋσ ςυμβϊςεισ κϊθε εποχόσ19.  

υνολικϊ αναφϋρουμε, ότι η ϊποψη τησ εικονιςτικόσ αναπαρϊςταςησ, 

δηλαδό η ϋμφαςη ςτην απεικόνιςη και ςτο ζότημα τησ αναγνώριςησ των 

ςημεύων που υποδηλώνουν νοόματα και αξύεσ ϋχει διατυπωθεύ από 

φιλοςόφουσ20, ςημειολόγουσ21, αναλυτϋσ μϋςων επικοινωνύασ22 και ιςτορικούσ 

τησ τϋχνησ23. Επύςησ, το ζότημα τησ οπτικόσ δόμηςησ ϋχει αντιμετωπιςτεύ ωσ 

απλό αναπαραγωγό των δομών τησ πραγματικότητασ24, ακόμη κι αν ϋχει 

αγγύξει τη ςημαςιολογικό διϊςταςη τησ οπτικόσ δόμηςησ25.  

Οι Kress & Van Leeuwen εςτιϊζουν ςτη γραμματικό του οπτικού ςχεδιαςμού 

ωσ πηγό για τη δημιουργύα και την επικοινωνύα νοόματοσ μϋςα από τη 

ςύγκλιςη διαφορετικών ςημαςιολογικών ςυςτημϊτων. Αντιμετωπύζουν τισ 

οπτικϋσ δομϋσ μϋςα ςτη ςφαύρα των πραγματώςεων και των 

ςυγκεκριμενοποιόςεων τησ ιδεολογύασ. Τποςτηρύζουν ότι οι οπτικϋσ δομϋσ δεν 

εύναι τυπικϋσ, αλλϊ λειτουργούν ωσ μϋςα για τη διατύπωςη ιδεολογικών 

ςχϋςεων, καθώσ αναπαρϊγουν εικόνεσ τησ πραγματικότητασ με ςημαςιολογικό 

διϊςταςη, που ςχετύζεται ϊμεςα με τα ενδιαφϋροντα των κοινωνικών θεςμών 

εντόσ των οπούων παρϊγονται, κυκλοφορούν ό διαβϊζονται26.  

την τριγωνικό ςχϋςη πραγματικότητασ – αναπαρϊςταςησ – θεατό/δϋκτη, η 

εικόνα δύνει βαρύτητα ςτην επιμϋρουσ ςχϋςη πραγματικότητασ - 

αναπαρϊςταςησ. Αν η εικόνα αποδύδει το θϋμα τησ, τότε το μόνυμα που θα 

περϊςει ςτο θεατό/δϋκτη εύναι ςυγκεκριμϋνο. Για το λόγο αυτό, όπωσ 

υποςτηρύζει ο Πλειόσ, η κυριαρχύα τησ εικόνασ ςτη επικοινωνύα, δεν εύναι 

                                                           
19 Gombrich, E. H. (1960). Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation. 

Princeton: Princeton University Press.  
20 Hermeren, G. (1977). Structure, Intention and Representation. Grazer Philosophical Studies, 3, 89-

106. Goodman, N. (1968). Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, 
Cambridge: Hackett Publishing. 

21 Eco, U. (1989). Θεωρύα ημειωτικόσ. Μτφρ. Ϊφ. Καλλιφατύδη. Αθόνα: Γνώςη. Μπαρτ, Ρ. (1977). 
Μυθολογύεσ – Μϊθημα. Μτφ. Κ. Φατζηδόμου. Αθόνα: Κϋδροσ. 

22 Williams, R. (1976). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. London: Collins.  
23 Panofsky, E.  (1970). Meaning in the Visual Arts. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books. 
24 Metz, C. (1990). Film language: A Semiotics of the Cinema. Chicago: University of Chicago Press. 
25 Arheim, R. (2005). Σϋχνη και οπτικό αντύληψη. Η ψυχολογύα τησ δημιουργικόσ ϐραςησ. Αθόνα: 

Θεμϋλιο. 
26 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). Η ανϊγνωςη των εικϐνων. Η Γραμματικό του Οπτικοϑ 

χεδιαςμοϑ. Θεςςαλονύκη: Επύκεντρο, 104. 
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τυχαύα, αλλϊ οφεύλεται ςε ϋνα ςύνθετο πλϋγμα οικονομικών, κοινωνικών, 

πολιτικών και πολιτιςτικών ςυνθηκών, που διαμορφώνονται ςτην ώριμη και 

ύςτερη νεωτερικότητα. Η καταςκευό τησ εικόνασ δεν εύναι μια αυθόρμητη 

διαδικαςύα, καθώσ αςκεύται ϊμεςη και ϋντονη επιρροό ςτον τρόπο με τον 

οπούο οι παραγωγού τησ εικόνασ καταςκευϊζουν ςτο προώόν τουσ την 

πραγματικότητα με ςκοπό την αναπαραγωγό κωδικοποιημϋνων μηνυμϊτων27 

ςτη βϊςη μιασ ιδεολογύασ, πεπούθηςησ κλπ. με ςκοπό την πρόκριςη προτύπων 

ςυμπεριφορϊσ ό και ςτϊςεων.   

την πλειονότητα των οπτικών μϋςων μαζικόσ επικοινωνύασ, ο 

προπαγανδιςτικόσ λόγοσ κατϋχει κεντρικό θϋςη. Αυτό δεν ςημαύνει ότι 

ςυγκρούεται, αντύθετα ςυμπλϋει με την ύπαρξη πλόθουσ διαφοροποιημϋνων 

ερμηνειών και κατανοόςεων των οπτικών/εικονιςτικών κειμϋνων. υνολικϊ, η 

παραπϊνω διαδικαςύα, προκαλεύ και ςυντελεύ ςτη μεταβολό του «ςυμβόλου-

μηνύματοσ» και των κοινωνικών διεργαςιών παραγωγόσ του, που εύναι 

κεντρικϋσ για την ύπαρξη και την εξϋλιξη των υςτερονεωτερικών κοινωνιών28. 

Αν και η προπαγϊνδα ωσ ϋννοια αντιμετωπύζεται ύςωσ υποτιμητικϊ ό και 

αρνητικϊ, εντούτοισ ςυνιςτϊ μια ςτρατηγικό παρϊμετρο, τόςο ςτην πολιτικό 

επικοινωνύα, όςο και ςτην «καταςκευό» μιασ πραγματικότητασ. Οι παρϊμετροι 

αυτϋσ αναδεικνύονται ωσ ςημαντικϋσ, ιδιαύτερα ςε περιόδουσ ανταγωνιςμών, 

αςτϊθειασ, διακινδύνευςησ, ςυγκρούςεων κ.λπ., όπου το ζητούμενο εύναι η 

αλλαγό των ςτϊςεων και αντιλόψεων των ακροατηρύων καθώσ και η 

αντύςτοιχη προςαρμογό τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ. 

το πλαύςιο αυτό, η κατανόηςη τησ ϋννοιασ, οι χρόςεισ τησ κατϊ την ιςτορικό 

διαδρομό, ο χαρακτόρασ, οι μορφϋσ και οι λειτουργύεσ τησ προπαγϊνδασ και 

γενικότερα του προπαγανδιςτικού λόγου αναδεικνύουν τη ςχϋςη των 

ςοβιετικών αφιςών που μελετούμε με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

ςυγκεύμενο τησ ςυγκεκριμϋνησ ιςτορικόσ περιόδου, προκρύνοντϊσ τεσ όχι μόνο 

ωσ μϋςο προπαγανδιςτικών πρακτικών, αλλϊ και ωσ καταλυτικούσ παρϊγοντεσ 

                                                           
27 Πλειόσ, Γ. (2001). Ο λϐγοσ τησ εικϐνασ. Ιδεολογύα και πολιτικό. Αθόνα: Εκδόςεισ Παπαζόςη.  
28 Πλειόσ, Γ. (2005). Αθϋατεσ Όψεισ του Επικοινωνιακοϑ Εκςυγχρονιςμοϑ: Η Προπαγϊνδα του 

Εικονιςτικοϑ Λϐγου. Ανακούνωςη ςτην ημερύδα «Εικόνα και λόγοσ ςτα ΜΜΕ». Θεςςαλονύκη. 
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που ςυμβϊλλουν ςτη ριζικό αναμόρφωςη τησ κοινωνύασ και ςτην ανϊδυςη του 

νϋου τύπου «οβιετικού ανθρώπου». 

 

ύμφωνα με τα παραπϊνω, το περιεχόμενο τησ μελϋτησ αναπτύςςεται ςε δύο 

μϋρη: το θεωρητικό μϋροσ, το οπούο περιλαμβϊνει δύο κεφϊλαια και το 

ερευνητικό μϋροσ που αποτελεύται από τρύα.  

το πρώτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται ςε γενικϋσ γραμμϋσ η γϋννηςη τησ 

αφύςασ ωσ τϋχνη και τεχνικό. Ειδικότερα αναλύονται τα φορμαλιςτικϊ ςτοιχεύα 

που τη χαρακτηρύζουν, καθιςτώντασ την αυτόνομο μϋςο τϋχνησ, 

πρωτοποριακό και καινοτόμο μϋςο οπτικόσ επικοινωνύασ. Παρϊλληλα, 

αναφϋρονται οι θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ του προπαγανδιςτικού λόγου, τον 

οπούο αποδεχόμαςτε ωσ κύρια ςυνιςτώςα τησ επικοινωνιακόσ διϊςταςησ των 

ςοβιετικών αφιςών που διερευνούμε.  Σϋλοσ, εςτιϊζουμε ςτη ςοβιετικό αφύςα 

ωσ ιδεολογικό παρακαταθόκη και μϋςο προπαγϊνδασ, αντιμετωπύζοντασ τη 

ςύγχρονη με την εποχό πολιτικό ωσ «διαμεςολαβημϋνη», τόςο ωσ προσ τον 

τρόπο με τον οπούο επικοινωνεύ τα μηνύματϊ τησ, όςο και ςτον τρόπο με τον 

οπούο διαμορφώνει το περιεχόμενο και τισ ςτρατηγικϋσ τησ.  

το δεύτερο κεφϊλαιο αναπτύςςεται ςύντομο ιςτορικό πλαύςιο τησ εποχόσ 

με ςκοπό να ιςχυροποιηθούν οι παραδοχϋσ, που διαμορφώθηκαν από εκεύνουσ 

που βρϋθηκαν με την πλευρϊ των νικητών ςε μια προςπϊθεια να εδραιώςουν 

ϋνα ςύςτημα που ιςχυρύζεται ότι αποτελεύ την εναλλακτικό λύςη απϋναντι 

ςτην αςτικό και καπιταλιςτικό εξουςύα. 

το δεύτερο μϋροσ αναπτύςςονται τα μεθοδολογικϊ ζητόματα, δηλαδό η 

αναλυτικό διαδικαςύα τησ ϋρευνασ, το δεύγμα, τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα και τα 

αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ. Ειδικότερα, το τρύτο κεφϊλαιο διαπραγματεύεται 

τα μεθολογικϊ ζητόματα και τα ερευνητικϊ εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν 

ςτην ερευνητικό διαδικαςύα. Παρϊλληλα αποςαφηνύζονται ο ςκοπόσ τησ 

ϋρευνασ και περιγρϊφονται τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν 

ςτην ανϊλυςη των ςοβιετικών αφιςών. 

το τϋταρτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται η ανϊλυςη του οπτικού υλικού, όπου 

διαφαύνεται η ςυμβολικό προπαγϊνδα, ςτα χρόνια που ακολούθηςαν τη νύκη 

των Μπολςεβύκων. Σο κϊλεςμα του λαού για επαγρύπνηςη και υπερϊςπιςη 
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των κατακτόςεων τησ επανϊςταςησ παραμϋνει επύκαιρο, ενώ παρϊλληλα, 

εμπλουτύζεται με τη διεξαγωγό του πρώτου πεντϊχρονου πλϊνου (1928-1932) 

που δύνει ώθηςη ςτη ςοςιαλιςτικό οικοδόμηςη. Η αφύςα αποδεικνύεται 

αναντικατϊςτατο μϋςο για τη λαώκό κινητοπούηςη, ενθαρρύνοντασ την ϊμιλλα 

και προβϊλλοντασ τα επιτεύγματα ςτην τεχνολογικό ανϊπτυξη, την αγροτικό 

παραγωγό, την παιδεύα και τον πολιτιςμό, ςυγκρύνοντασ παρϊλληλα το 

τςαρικό παρελθόν με το ςοςιαλιςτικό μϋλλον και τη δημιουργύα του νϋου 

Homo Sovieticus. 

Η ςυζότηςη γύρω από τα ευρόματα που προϋκυψαν από την ερευνητικό 

διαδικαςύα, τα οπούα ςυςχετύζονται με τισ θεωρόςεισ του επιςτημονικού λόγου 

παρουςιϊζονται ςτο πϋμπτο κεφϊλαιο.. 

Η αφύςα ωσ μϋςο πολιτικόσ προπαγϊνδασ αξιοποιόθηκε από κϊθε πολιτικό 

οργϊνωςη ςτο πϋραςμα τησ ιςτορύασ. Μϋχρι το τϋλοσ του 19ου αιώνα η 

πολιτικό παρουςύα τησ εύναι αποςπαςματικό και περιοριςμϋνη, ενώ η ριζικό 

αλλαγό ϋρχεται με τη Μεγϊλη Οκτωβριανό οςιαλιςτικό Επανϊςταςη που 

καθιερώνει την αφύςα ωσ βαςικό προπαγανδιςτικό μϋςο.  

Γεννημϋνη από την ύδια την ιςτορικό ανϊγκη για μαζικό λαώκό ανϊταςη και 

υπερϊςπιςη τησ επανϊςταςησ ςτο πλευρό των Μπολςεβύκων, η 

προπαγανδιςτικό αφύςα όρθε να ςαλπύςει το κϊλεςμα τησ Επανϊςταςησ, να 

κινητοποιόςει το λαό, να τον εμπνεύςει και να τον καθοδηγόςει ςτον αγώνα 

υπϋρ των Μπολςεβύκων.  Η αφύςα με τισ δυνατϋσ εικόνεσ και τα λακωνικϊ κι 

εύληπτα ςυνθόματα διαμορφώνει μια πρωτόγνωρη «νοηματικό γλώςςα» που 

αγγύζει ςυναιςθηματικϊ τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα του λαού εξ’ αιτύασ του 

αναλφαβητιςμού, τησ τραγικόσ αυτόσ κληρονομιϊσ του τςαρικού παρελθόντοσ. 
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ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Περύ αφιςών 

1.1. Η αφύςα ωσ τϋχνη και τεχνικό 

Η «αφύςα» εύναι ςυχνϊ εργαλεύο ενημϋρωςησ, διαφόμιςησ, προπαγϊνδασ και 

διαμαρτυρύασ, το οπούο μεταφϋρει ϋνα λεκτικό ό οπτικό μόνυμα29. Ψσ εργαλεύο 

επικοινωνύασ και διαφόμιςησ αποτελεύται από κεύμενα και εικόνεσ, ενώ ωσ μϋςο 

διαμαρτυρύασ και προπαγϊνδασ ςυνιςτϊ μια δευτερεύουςα μορφό τϋχνησ, 

εφόςον η τϋχνη εύναι πρωταρχικϊ δημιουργύα και κατόπιν επικοινωνύα30. 

Αναρτϊται ςε περύοπτεσ θϋςεισ και πολυςύχναςτουσ χώρουσ, αποβλϋποντασ να 

ειςβϊλλει ςτο οπτικό πεδύο του θεατό/δϋκτη, να αιφνιδιϊςει, να εντυπωθεύ ςτο 

                                                           
29 Αφύςα: η [afísa] Ο25: μεγϊλο φύλλο τυπωμϋνου χαρτιού που προορύζεται να ανακοινώςει ό 

να παρουςιϊςει κτ. ςτο κοινό και που ςυνόθ. το κολλούν ςε τούχουσ ό ςε ειδικούσ χώρουσ: 
Διαφημιςτικό/πολιτικό/προεκλογικό/θεατρικό ~. Καλλιτεχνικό/χρωματιςτό ~. || (για 
διακόςμηςη): Ϊχει μια μεγϊλη πολύχρωμη ~ πϊνω από το κρεβϊτι του. [λόγ. < γαλλ. 
affich(e)-α]. ύμφωνα με το ετυμολογικό λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, το λόμμα «αφύςα» 
προϋρχεται από το γαλλικό affiche, το οπούο ϋχει προκύψει από το λατινικό figirare/ficare (= 
μπόγω, επικολλώ). Ο όροσ «αφύςα» από το Ιταλικό affisso<λατινικό affixus που ςημαύνει 
επικολλημϋνοσ, κολλημϋνοσ, ςυνδεδεμϋνοσ (ρ. affigere) κϊνει την εμφϊνιςό τησ ςτην 
Ελληνικό γλώςςα τον 15ο αιώνα ςε πρωτόλεια μορφό. Πύλη για την Ελληνικό γλώςςα, 
Λεξικό τησ κοινόσ Νεοελληνικόσ, λόμμα αφύςα, διαθϋςιμο ςτο: http://www.greek-
anguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq 

30 Felici, L. (2000). Affiche. Encyclopedie de l'art. Italy: Garzanti Editore, 6. 
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υποςυνεύδητο για να ςχολιαςτεύ ςτη ςυνϋχεια. Η καταςκευό τησ υπόκειται ςτισ 

εκϊςτοτε τεχνικϋσ τησ τυπογραφύασ και αναπαρϊγεται ςε πολλϊ αντύτυπα.  

Δεν αγνοούμε το γεγονόσ ότι οι πρώιμεσ αφύςεσ εύχαν μια περύεργη ςχϋςη με 

την τϋχνη, καθώσ με τον όρο «αφύςα» νοεύται κϊθε λιθογραφικό ό ψηφιακό 

εκτύπωςη, που μπορεύ να περιϋχει εικόνεσ, λεζϊντεσ, φωτογραφύα ό ςκύτςο και 

κεύμενο. Οι επύπεδεσ επιφϊνειεσ, οι αςύμμετρεσ ςυνθϋςεισ, τα περιγρϊμματα 

και η εκφραςτικό τυπογραφύα ωσ μϋροσ τησ όλησ ςύνθεςησ ςυνιςτούν τα κύριϊ 

τησ χαρακτηριςτικϊ.  

Ψςτόςο, η ταχεύα και ευρεύα ϋκθεςη του ευρωπαώκού κοινού ςτη νϋα 

επικοινωνιακό γλώςςα του οπτικού λόγου δεν αφόνει ανεπηρϋαςτο το ρόλο 

τησ τυπογραφύασ ςε ςχϋςη με την ευρύτερη εικαςτικό παραγωγό. Ακόμη και 

πριν τον Α´ Παγκόςμιο Πόλεμο, η τυπογραφύα μετατρϋπεται από ϋντεχνο μϋςο 

ςε ιςότιμο δημιουργό καλλιτεχνικού περιεχομϋνου. Με την εμφϊνιςη των 

φουτουριςτών και λύγο αργότερα των ντανταώςτών ςτισ αρχϋσ του 20ού αιώνα, 

η ώςμωςη ολοκληρώνεται. Ψσ εκ τούτου, η τυπογραφικό παραγωγό δεν 

οπτικοποιεύ μόνο την εκφορϊ του λόγου, αλλϊ γύνεται μϋροσ τησ εικαςτικόσ 

ϋκφραςησ των καλλιτεχνών31.  

 

Η πρώτη γραπτό τοιχοκολλημϋνη ανακούνωςη κϊνει την εμφϊνιςό τησ ςτην 

Αγγλύα και η πρώτη λϋξη που εικονύζεται εύναι το λατινικό «Siquis»32. Σο 1482, 

τυπώνεται ςτο Παρύςι η πρώτη αφύςα για λογαριαςμό του πρεςβύτερου τησ 

Ρενσ, που αφορϊ ςε ενημϋρωςη για το προςκύνημα ςτη Notre Dame. Από τον 

18ο αιώνα και εξόσ, η αφύςα χρηςιμοποιεύται για εμπορικό διαφόμιςη. την 

Αγγλύα, μεταξύ 1800-1900, ο Mile και ο Berdsley δύνουν ςτην αφύςα μια ϊψογη 

αιςθητικό μορφό33.  

την Ευρώπη, ςτο λεγόμενο fin de siècle34, η αφύςα χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ 

από τον Jules Chéret, λόγω των τεχνολογικών εξελύξεων ςτη μηχανικό πρϋςα35. 

Καλλιτϋχνεσ τησ εποχόσ, όπωσ ο Jules Chéret, ο Henri de Toulouse-Lautrec, ο 

                                                           
31 https://eclass.teiath.gr/modules/video/file.php?course=GRAF111&id=126 
32 Siquis [= Αν κϊποιοσ] 
33 Tungate, M. (2007). Adland: a global history of advertising. Philadelphia: Kogan Page Publishers. 
34 Σϋλη 19ου και αρχϋσ 20ού αιώνα. 
35 Schorske, C. E. (1981). Fin-de-siècle. Vienna: Politics and culture Vintage Books. 
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Gustav Klimt, ο Alphonse Mucha και ο Eugene Grasset θεωρούν την αφύςα ωσ το 

προςφορότερο μϋςο ϊμεςησ επικοινωνύασ με το κοινό, καθώσ μεταφϋρει 

εύκολα μηνύματα και ιδϋεσ36.  

Σο 1846, ςτο Παρύςι, ο ζωγρϊφοσ Paul Baudry ςε ςυνεργαςύα με το 

λιθογρϊφο Rouchon κυκλοφορούν την πρώτη χρονολογημϋνη και 

υπογραμμϋνη αφύςα για το κατϊςτημα ενδυμϊτων «Au Roi de Prusse». Η πόλη 

του Παριςιού, μύα δεκαετύα μετϊ τα καταςτροφικϊ γεγονότα τησ Κομμούνασ 

αναςυντϊςςεται, εξελύςςοντασ την τϋχνη τησ αφύςασ ςε αυτόνομο πεδύο 

εικαςτικόσ δημιουργύασ (1871).  

Σο 1866, παρϊγονται λιθογραφικϋσ αφύςεσ από τον Chéret37 με μια 

διαδικαςύα βαςιςμϋνη ςτον Goya (1746-1828), ο οπούοσ ζωγρϊφιζε κατευθεύαν 

ςτη λιθογραφικό πλϊκα, ϋχοντασ με τον τρόπο αυτό ϊμεςο αποτϋλεςμα38. Σα 

χρώματα που χρηςιμοποιεύ εύναι το μαύρο για το περύγραμμα και τα τρύα 

βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, κύτρινο, μπλε) για υπόλοιπο ςχϋδιο, ενώ με 

επικαλύψεισ των χρωμϊτων δημιουργεύ αποχρώςεισ και ςχεδιαςτικϊ εφϋ39. 

Επειδό δεν θεωρεύ την αφύςα μϋςο διαφόμιςησ, ςυνόθιζε να εκθϋτει ςτουσ 

δρόμουσ ϋργα τϋχνησ ςε μϋγεθοσ αφύςασ για να διαςφαλύςει τϋχνη υψηλού 

επιπϋδου για το κοινό. Όταν αρχύζει να χρηςιμοποιεύ με ϋντονο δυναμιςμό τα 

γρϊμματα και να την απομονώνει από το υπόλοιπο ςχϋδιο40, τότε 

καθιερώνεται ωσ πρωτοπόροσ ςτον τομϋα τησ αφύςασ41.  

Οι νεότεροι καλλιτϋχνεσ θεωρούν την αφύςα ωσ μύα εξελύξιμη φόρμα οπτικόσ 

ςτενογραφύασ, με την οπούα οι ιδϋεσ μπορούν να εκφραςτούν απλϊ και ϊμεςα. 

Με την εξϋλιξη τησ αφύςασ και την απόχηςό τησ ςτουσ νϋουσ καλλιτϋχνεσ, 

ενδυναμώνεται και η επιρροό του Chéret, με την ϋννοια ότι προςδύδει ςτισ 

αφύςεσ τρύα βαςικϊ ςτοιχεύα: την παραδοςιακό τεχνικό, την εκτύμηςη τησ 

                                                           
36 Sweetman, D. (1999). Explosive acts, Toulouse Lautrec, Oscar Wilde, Felix Feneon and the Art and 

Anarchy of the fin de siècle. New York: Simon & Schuster. 
37 Meggs, P. B. (2006). «ημαντικϋσ μορφϋσ του Art Nouveau». το: Μ. Υραγκόπουλοσ (Ed.), 

Ειςαγωγό ςτην Ιςτορύα και τη Θεωρύα του Graphic design. Αθόνα: Futura. 
38 Barnicoat, J. (1985). Posters: A concise history. A concise history of posters. London: Thames and 

Hudson, 7. 
39 Meggs, P. B. (2006). ϐ.π., 42. 
40 Duncan, A. (1994). Art Nouveau. New York: Thames & Hudson, 86. 
41 Barnicoat, J. (1985). ϐ.π., 12. 
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τοιχογραφικόσ απεικόνιςησ και το λαώκό ςτοιχεύο42. Η μεταφορϊ τησ τϋχνησ 

«από τα ςαλόνια ςτο δρόμο» εύναι αυτό που ο William Morris (1834-1896), 

οπαδόσ του κινόματοσ Arts and Crafts43, προτεύνει, ςημειώνοντασ ότι η «τϋχνη 

πρϋπει να ςυνδιαλϋγεται με τη ζωό και ότι οι ιδιωτικϋσ και δημόςιεσ ανϊγκεσ θα 

πρϋπει να ενωθούν, ϋτςι ώςτε το κοινό να μπορϋςει να απολαύςει τισ 

καλλιτεχνικϋσ δημιουργύεσ»44. 

Σο 1881, ο νόμοσ περύ Ελευθερύασ του Σύπου ςτη Γαλλύα απελευθερώνει την 

ανϊρτηςη διαφημιςτικών, με αποτϋλεςμα την ϋκρηξη ςτην παραγωγό αφιςών. 

Σο 1891, εμφανύζεται τοιχοκολλημϋνη αφύςα/ανακούνωςη του ζωγρϊφου 

Toulouse-Lautrec45, ενώ την ύδια εποχό, παριζιϊνοσ αρωματοποιόσ δανεύζεται 

ϋργο τϋχνησ του Boucher για να προωθόςει τα αρώματϊ του46. Η τελειοπούηςη 

τησ λιθογραφύασ47 ανούγει το δρόμο για νϋουσ τρόπουσ αναπαραγωγόσ αφιςών, 

όςον αφορϊ ςτο χρώμα και το μϋγεθοσ48.  

Η αφύςα, απορρύπτοντασ τον παραδοςιακό τρόπο ςχεδύαςησ και 

προτεύνοντασ τισ επύπεδεσ επιφϊνειεσ, τισ αςύμμετρεσ ςυνθϋςεισ, τα 

περιγρϊμματα και την αύςθηςη βϊθουσ, ταυτύζεται με τον όρο τησ avant-garde49 

με την ϋννοια του «επαναςτατικού» και καινοτόμου για την εποχό τησ. το 
                                                           
42 Barnicoat, J. (1985). ϐ.π., 16. 
43 http://www.greekarchitects.gr/site_parts/doc_files/131.14.09.pdf 
44 Springer, A. (2010). Some images of women in French posters of the 1890s. Art Journal, 33(2), 

116-124.  
45 Cooper, D. (1988). ϐ.π., 38. 
46 Tungate, M. (2007). ϐ.π. 
47 Λιθογραφύα: τη γραφικό μϋθοδο τησ λιθογραφύασ χρηςιμοποιεύται η πλϊκα, που εύναι 

ακαθόριςτα βαμμϋνη κιτρινωπό και το εργαλεύο, δηλαδό η πϋνα, η κιμωλύα, η βούρτςα, 
κϊθε μυτερό αντικεύμενο και, τϋλοσ, ο ψεκαςμόσ. Η μεγϊλη ποικιλύα των μϋςων παρϋχει 
αντύςτοιχα μεγϊλη ευκινηςύα. Σο μελϊνι απλώνεται ελαφρϊ, η προςχώρηςό του ςτην πλϊκα 
εύναι πρόςκαιρη και μπορεύ να ςβηςτεύ τρύβοντϊσ την, ϋτςι ώςτε η πλϊκα να ξαναβρεύ την 
παρθενικότητϊ τησ. Σο ςημεύο εμφανύζεται αςτραπιαύα με ϋνα ςύντομο ϊγγιγμα. Σο βϊροσ 
του πιεςτηρύου εύναι αςόμαντο. Σο χαρτύ αγγύζει αδιϊφορα όλη την πλϊκα και αντανακλϊ 
μόνο τα γονιμοποιημϋνα μϋρη. Σο ςημεύο μοιϊζει ελαφρύ πϊνω ςτο χαρτύ. Γενικότερα, η 
λιθογραφύα ωσ μϋθοδοσ προςφϋρει την μεγαλύτερη ευκινηςύα και ελευθερύα. Σο υλικό και 
τα εργαλεύα που χρηςιμεύουν για να παρϊγουν την υλικό φόρμα των ςτοιχεύων εύναι 
αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ. Η ταχύτητα εκτϋλεςησ μαζύ με την ςτερεότητα τησ πϋτρασ 
ανταποκρύνεται ςτο ςημεύο, τη γραμμό και το επύπεδο, ςτο μαύρο και ςτο ϊςπρο και όλα 
αυτϊ με μεγϊλη οικονομύα. Βλϋπε ςχετικϊ: Kandinsky, W. (1981). Για το πνευματικϐ ςτην 
τϋχνη. Μτφ. Μηνϊσ Παρϊςχοσ. Αθόνα: Εκδόςεισ Νεφϋλη, 112. Kandinsky, W. (1996). ημεύο-
Γραμμό-Επύπεδο. Αθόνα: Εκδόςεισ Δωδώνη, 53. 

48 Achille, R. (1989). The Chap-Book and Posters of Stone and Kimball at the Newberry Library. The 
Journal of Decorative and Propaganda Arts, 14, 64-77. 

49 Ο όροσ avant-garde αποδύδεται κυρύωσ ςε κϊθε πρωτοποριακό ό και πειραματικό ιδϋα ό 
εφαρμογό κυρύωσ ςτον τομϋα τησ τϋχνησ ό τησ πολιτικόσ. Βλ. Λόμμα Αβϊν-γκαρντ, 
Εγκυκλοπαύδεια Πϊπυροσ Λαροϑσ Μπριτϊννικα, τ. 1, 51.  
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πλαύςιο αυτό, η υπόθεςη ότι καθετύ επαναςτατικό ςτον τομϋα τησ τϋχνησ εύναι 

επαναςτατικό και ςτην πολιτικό, δεν ιςχύει αναγκαςτικϊ, καθώσ μεταξύ 

πολιτικόσ και πολιτιςμικόσ πρωτοπορύασ δεν υπϊρχει κϊποια εγγενόσ ςχϋςη 

αλληλοεπύδραςησ. Ψςτόςο, υπϊρχει μύα υπόρρητη ςύνδεςη μεταξύ τουσ, 

δεδομϋνου ότι, τόςο η πολιτικό όςο και η πολιτιςμικό πρωτοπορύα βρύςκονταν 

ςε ςύγκρουςη με την αςτικό ορθοδοξύα, τα όθη και τα ςυςτόματα αξιών τησ 

αςτικόσ κοινωνύασ50. 

τη Ρωςύα, την περύοδο 1905-1925, εμφανύζονται όλα τα ρεύματα τησ avant-

garde, εύτε υπό την ϊμεςη επιρροό των αντύςτοιχων ρευμϊτων τησ Δυτικόσ 

Ευρώπησ, εύτε αναδυόμενα εξαρχόσ ςτο εςωτερικό τησ. Ωλλωςτε, το ςημεύο 

αναφορϊσ τησ avant-garde, το κομβικό δηλαδό καλλιτεχνικό ϋργο που λαμβϊνει 

χώρα ςτη Ρωςύα, ςυμπυκνώνοντασ την απόρριψη του παλαιού κόςμου, 

προαναγγϋλλοντασ, παρϊλληλα, το τϋλοσ του, εύναι το «Μαύρο Σετρϊγωνο» 

του Malevich (1915), λύγουσ μόνεσ μετϊ το ξϋςπαςμα του Α' Παγκοςμύου 

Πολϋμου, «εύναι το Μηδϋν ςτο γενικό ερώτημα για το Σι»51. Σην ύδια εποχό, ςτη 

Γερμανύα, οι ντανταώςτϋσ βϊζουν μουςτϊκι ςτη Μόνα Λύζα52.  

Σο ξϋςπαςμα τησ ρώςικησ επανϊςταςησ οξύνει το αύςθημα δημιουργύασ ενόσ 

νϋου κόςμου ςτουσ καλλιτϋχνεσ τησ avant-garde, όπου τϋχνη και ζωό, τϋχνη και 

τεχνικό εύναι αλληλϋνδετα. Η τϋχνη υπηρετεύ πλϋον το ςυλλογικό, τμόμα μιασ 

ιςτορικόσ κύνηςησ, που ςτοχεύει ςτην ϊρςη του διαχωριςμού τησ ζωόσ από την 

τϋχνη, ςτην επαναςτατικοπούηςη τησ καθημερινόσ ζωόσ. την μπολςεβύκικη 

επανϊςταςη, η avant-garde ϋχει τη δυνατότητα να πραγματοποιόςει τισ ιδϋεσ 

τησ τϋχνησ, να πειραματιςτεύ για την αναζότηςη μιασ νϋασ θϋαςησ του κόςμου.  

το πλαύςιο αυτό, οι καλλιτϋχνεσ αμφιςβητώντασ τη μοναδικό ερμηνεύα την 

πραγματικότητασ, αναμορφώνουν το οπτικό ερϋθιςμα και αναδιατϊςςουν τισ 

αιςθόςεισ. Η κριτικό τουσ απϋναντι ςτην αςτικό τϋχνη εμφανύζεται ωσ ϊρνηςη 

των κατακτόςεων τησ, γεγονόσ που ςημαύνει τη ρόξη τησ προοπτικόσ, τησ 

                                                           
50 Osborne, H. (2009). Avant-garde. The Oxford Companion to Western Art. Ed. Hugh Brigstocke. 

Oxford Art Online.  
51 http://www.theartstory.org/artist-malevich-kasimir.htm 
52 Norton Simon Museum: Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. ό La Joconde, 1964 [replica of 1919 

original]. Διαθϋςιμο ςτο: 
http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.php?name=Duchamp%2C+Marcel&resul
tnum=5 (ημ. πρόςβαςησ 7/12/2016) 
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τονικότητασ, τησ «ποιητικόσ» εικόνασ. Η avant-garde την περύοδο αυτό, ϋρχεται 

να ανταποκριθεύ ςτο κϊλεςμα του Baudelaire «να βουτόξουμε ςτο ϊγνωςτο για 

να βρούμε το νϋο», ϋχοντασ κοινωνικό πρόταγμα, το οπούο διαςταυρώνεται με 

την πολιτικό πρωτοπορύα ςε ςτιγμϋσ όξυνςησ του εργατικού κινόματοσ (π.χ. 

Κομμούνα, Οκτωβριανό Επανϊςταςη, Μϊησ '68). 

Αν και οριςμϋνα μϋλη τησ avant-garde παραμϋνουν μακριϊ από το όραμα τησ 

κοινωνικόσ αλλαγόσ, ςτην πλειοψηφύα τουσ προςδοκούν την ιςτορικό 

ςυγκυρύα, όπου πολιτιςμικό και πολιτικό επανϊςταςη θα ςυγχρονιςτούν. Η 

ςυγκυρύα αυτό εύναι το αντιπολεμικό κύνημα μετϊ το 1914 και η ρώςικη 

επανϊςταςη. Η ςυνϊντηςη τησ avant-garde και των νεοςύςτατων 

κομμουνιςτικών κομμϊτων γύνεται κυρύωσ ςτη Γερμανύα και ςτη Ρωςύα. 

Με το ξϋςπαςμα του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου, η αφύςα γύνεται μια τϋχνη που 

μπορεύ να επηρεϊςει τα ιςτορικϊ γεγονότα και τα πολιτικϊ δρώμενα τησ 

εποχόσ. Σην περύοδο του πολϋμου, οι αφύςεσ που κυκλοφορούν ταξινομούνται 

ςε τρεισ κατηγορύεσ: αφύςεσ για τη ςτρατολόγηςη εθελοντών ςτον πόλεμο, 

αφύςεσ για ςυγκϋντρωςη χρημϊτων ωσ δϊνειο για το ςκοπό αυτό και αφύςεσ 

που παρουςιϊζουν τισ φρικαλεότητεσ του πολϋμου. Η τελευταύα κατηγορύα δεν 

ακολουθεύ ελκυςτικό ςχεδιαςμό και φωτεινϊ χρώματα, δηλαδό τον 

καθοριςμϋνο ςχεδιαςμό τησ αφύςασ. Με απλϊ μοτύβα και ςυνθϋςεισ που 

εύκολα ςυγκρατεύ κανεύσ, η αφύςα, ωσ ϋνα avant-garde μϋςο για την εποχό τησ, 

αρχύζει να εξελύςςεται για να καταλόξει ς’ ϋνα φορμαλιςτικό μϋςο οπτικόσ 

ςτενογραφύασ, με το οπούο ο ςχεδιαςτόσ/καλλιτϋχνησ μπορεύ να μεταδώςει 

μηνύματα, που αφορούν ςε κοινωνικούσ και πολιτικούσ τομεύσ. Σο τϋλοσ του Α’ 

Παγκοςμύου Πολϋμου και οι ποικύλεσ πολιτικϋσ ανακατατϊξεισ ςτη Ρωςύα και 

ςτο Δυτικό κόςμο ςηματοδοτούν την αλλαγό ςτισ θεματικϋσ τησ αφύςασ.  

Γενικότερα, μϋχρι το 1930 η μόνη μϋθοδοσ εκτύπωςησ αφιςών εύναι η 

λιθογραφύα με χαρακτικό ςε πϋτρα. Μύα διαδικαςύα δύςκολη, χρονοβόρα και 

δαπανηρό με αποτϋλεςμα περιοριςμϋνο αριθμό αντιτύπων. Μετϊ το 1930 

εφευρϋθηκε η μϋθοδοσ offset, που όταν οικονομικότερη και απϋδιδε 

ακριβϋςτερεσ εικόνεσ. Από τη δεκαετύα του 1990, η ειςβολό νϋων τεχνολογιών, 

η ομαδοπούηςη αλλϊ και η µαζικοπούηςη τησ ςχϋςησ «προώόντοσ» και «κοινού-

αποδϋκτη» λειτουργούν ιςοπεδωτικϊ με αποτϋλεςμα την απομϊκρυνςη τησ 
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αφύςασ από την εικαςτικό προςϋγγιςη, ενώ παρϊλληλα προκρύνεται η 

αντικατϊςταςό τησ από τα τηλεοπτικϊ ςποτ και τισ «φλουταριςµϋνεσ» 

γιγαντοαφύςεσ53. 

Καταληκτικϊ, αναφϋρουμε ότι ςτην εμφϊνιςη των πρωτοποριών ςτο 

γύριςμα του 20ού αιώνα η ςυνειςφορϊ τησ αφύςασ όταν ςημαντικό, εφόςον για 

τη δημιουργύα τησ ςυναντώνται πολλϊ εύδη τϋχνησ, όπωσ η τυπογραφύα, η 

ζωγραφικό, η φωτογραφύα και το ςκύτςο54. Για τουσ καλλιτϋχνεσ τησ εποχόσ, η 

αφύςα ςυνιςτϊ μϋςο οπτικόσ ςτενογραφύασ55, ςε μια περύοδο που 

χαρακτηρύζεται από την αναζότηςη ενόσ νϋου τρόπου θϋαςησ των πραγμϊτων 

και την προςπϊθεια για ρόξη με καλλιτεχνικϋσ εκφϊνςεισ, παραδοςιακό 

λογοτεχνύα και παρϊδοςη56. 

 

 

1.2. Η αφύςα ωσ προπαγανδιςτικόσ λόγοσ  

Η ιδεολογύα ωσ ϋννοια εύναι ςύνθετη και πολυςόμαντη και, για να γύνει 

κατανοητό, εύναι απαραύτητη μια ςχετικό απλούςτευςη του ςύνθετου τοπύου 

τησ, με την αναφορϊ ςτην ιςτορικό εξϋλιξη τησ θεωρύασ τησ. ύμφωνα με τον 

Scannell, η ιδεολογύα «μπορεύ να εκληφθεύ ωσ ουδϋτεροσ όροσ, που αναφϋρεται 

ςε κϊθε αρθρωμϋνο ςύςτημα αξιών και πεποιθόςεων και ωσ κριτικόσ όροσ, που 

αναφϋρεται ςε παραποιημϋνο ςύςτημα αξιών και πεποιθόςεων, ο οπούοσ ςτην 

πραγματικότητα λειτουργεύ εναντύον των ςυμφερόντων τησ πλειοψηφύασ»57.  

Κατϊ τον 19ο αιώνα, η ιδεολογύα γύνεται αντιληπτό με τη δεύτερη ςημαςύα τησ, 

καθώσ, μαρξιςτϋσ και μη τη ςυνδϋουν με την ϋννοια τησ «ψευδούσ ςυνεύδηςησ», 

ενώ κατϊ τον 20ό αιώνα, γύνεται αντιληπτό ωσ ουδϋτεροσ όροσ, που 

παραπϋμπει ςε διαφορετικϊ ςυςτόματα αξιών και πεποιθόςεων, ιδωμϋνη από 

                                                           
53 Ραπύδησ, Ωρ. (2015). Ελληνικϋσ αφύςεσ, ετών 100. GR Design, 5. Διαθϋςιμο ςτο 

http://graficnotes.blogspot.gr/2015/02/100.html 
54 Υραγκόπουλοσ, Μ. (Ed.). (2006). Ειςαγωγό ςτην ιςτορύα και τη θεωρύα του Graphic design: μια 

μικρό ανθολογύα. Αθόνα: Futura, 58. Achilles, R. (1989). The Chap-Book and Posters of Stone & 
Kimball at the Newberry library. The Journal of Decorative and Propaganda Arts, 14, p. 68. 

55 Springer, A. (2010). Some images of women in French posters of the 1890s. Art Journal, 33(2), 
116-124. 

56 Υραγκόπουλοσ, Μ. (Ed.). (2006). ϐ.π., 58-59. 
57 Scannell, P. (1998). «Media – Language – World». In: A., Bell, P., Garrett (eds). Approaches to 

Media Discourse. Oxford: Blackwell.  
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την πολιτικό οπτικό58. Σο ερώτημα που προκύπτει εύναι τριμερϋσ: αν η 

ιδεολογύα αποτελεύ παρϊγοντα διατόρηςησ των διαμορφωμϋνων κοινωνικών 

ςχϋςεων, αν αυτόσ εύναι ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ και η πηγό τησ ιδεολογύασ και 

αν μπορεύ να αποτελϋςει τον κύριο μοχλό για τον μεταςχηματιςμό μιασ 

κοινωνύασ59.  

ύμφωνα με τον Πλειό, η ανϊλυςη τησ ιδεολογύασ ωσ «ψευδούσ ςυνεύδηςησ» 

εύναι δευτερεύουςασ ςημαςύασ, καθώσ χρηςιμοποιεύται ωσ μειωτικό ςυνώνυμο 

κϊποιων ϊλλων όρων και ωσ τϋτοιο επιδιώκει μϊλλον προπαγανδιςτικούσ 

ςκοπούσ. Τπό την ϋννοια αυτό, εύναι προτιμότερο να θεωρόςουμε ότι η 

ιδεολογύα εύναι προώόν κοινωνικόσ διαμόρφωςησ, ϋτςι όπωσ αυτό λαμβϊνει 

χώρα μϋςα από τουσ θεςμούσ και τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ςε κϊθε εποχό60.  

Μια ςημαντικό πτυχό τησ ιδεολογύασ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται από τουσ 

κλαςικούσ του μαρξιςμού, εύναι η λειτουργικό ςχϋςη τησ με την κοινωνύα. Η 

ςχϋςη αυτό αναφϋρεται ςτο γεγονόσ ότι η ιδεολογύα, παραποιώντασ την 

πραγματικότητα, τον τρόπο δηλαδό με τον οπούο εύναι ςυγκροτημϋνη και 

λειτουργεύ η κοινωνύα, βοηθϊ ςτο να παραμϋνει αυτό αμετϊβλητη. Ϊτςι, η 

παραποιημϋνη πραγματικότητα, εςκεμμϋνα ό όχι, εξυπηρετεύ τα ςυμφϋροντα 

των ελύτ ό και τησ κυρύαρχησ κοινωνικόσ τϊξησ.  

΄ αυτό τη διϊςταςη  τησ ιδεολογύασ, ςύμφωνα με τον Μπουγϊ61, περιϋχονται 

κϊποιεσ βαςικϋσ πτυχϋσ, οι οπούεσ ϋγιναν αντικεύμενο ανϊλυςησ κυρύωσ από 

μαρξιςτϋσ, όπωσ ο Lenin, ο Gramsci, ο Lukacs και ο Althusser. Εύναι αυτό η 

διϊςταςη τησ ιδεολογύασ, που οδηγεύ ςτο να ορύζεται και να αναλύεται ωσ 

υποςτόριξη και δικαύωςη τησ ταξικόσ κυριαρχύασ, ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για 

την αναπαραγωγό των ταξικών ςχϋςεων, ωσ νόημα που τύθεται ςτην υπηρεςύα 

των ςχϋςεων εξουςύασ ό ακόμα ευρύτερα ωσ ταξικό ςυνεύδηςη κλπ62. 

Εκεύνο που απουςιϊζει από τισ θεωρόςεισ τισ ιδεολογύασ εύναι η οργανικό 

διαςύνδεςη τησ με το λόγο. Ο λόγοσ, ανεξϊρτητα από το περιεχόμενό του, δεν 

εκλαμβϊνεται ωσ φορϋασ ιδεολογύασ, αλλϊ, θεωρεύται ουδϋτερο γλωςςικό και 

                                                           
58 Van Dijk, T. (1998). Ideology. London: Sage, 3. 
59 Brantlinger, P.  (1999). Ωρτοσ και θεϊματα. Μτφ. Ζ. αρύκασ. κόπελοσ: Νηςύδεσ. 
60 Πλειόσ, Γ. (2001). ϐ.π., 143-147. 
61 Μπουγϊσ, T. (1990). Ιδεολογύα και κοινωνικό αςυνεύδητο. Από τον Marx ςτον Althusser. Βόμα 

των Κοινωνικών Επιςτημών, 2. 
62 Thompson, J. (1984). Studies in Theory of Ideology. Berkeley: University of California Press. 
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επικοινωνιακό όχημα τησ ιδεολογύασ63. Αντύθετη προςϋγγιςη, ςύμφωνα με την 

οπούα ο ύδιοσ ο λόγοσ αποτελεύ ιδεολογύα, διατυπώνεται από τον Foucault: «ο 

λόγοσ δεν μεταφρϊζει απλϊ τα ςυςτόματα κυριαρχύασ, αλλϊ εύναι ςτοιχεύο για 

το οπούο και με το οπούο υπϊρχει αγώνασ»64. Η αντύληψη αυτό, ςε μεγϊλο 

βαθμό, ϋχει τισ καταβολϋσ τησ ςτο μαρξιςτικό δυναμιςμό, καθώσ, ςύμφωνα με 

τον Πουλαντζϊ, «η ιδεολογύα δεν εύναι απλϊ ςύςτημα ιδεών ό λόγοσ με ςυνοχό, 

αλλϊ ςύνολο μορφών υλικόσ πρακτικόσ»65.  

Ο λόγοσ δεν εύναι ουδϋτερο επικοινωνιακό όχημα, αλλϊ ϋνασ τρόποσ 

προςϋγγιςησ και εξόγηςησ τησ κοινωνικόσ ςυγκρότηςησ. Αν δεχτούμε, όπωσ 

υποςτηρύζει ο Edelman, ότι ςτην ιδεολογύα πιο ςημαντικό εύναι η επιβεβαύωςη 

τησ ςυμβολικόσ τησ ςημαςύασ, τότε η ςχϋςη λόγου και ιδεολογύασ δεν εύναι 

ουδϋτερη. Κϊθε προπαγανδιςτικόσ λόγοσ, αφενόσ θϋτει την ιδεολογύα ςε 

κοινωνικό κυκλοφορύα, αφετϋρου μεταβϊλλεται, τελειοποιεύται και 

εξειδικεύεται μϋςα από αυτόν66.  

Η προπαγϊνδα67 ωσ μηχανιςμόσ χειραγώγηςησ παρϊγει πληροφορύεσ 

χρηςιμοποιώντασ λεκτικϊ και οπτικϊ «ςύμβολα», ώςτε να χειραγωγούνται οι 

ςκϋψεισ, οι απόψεισ και η ςυμπεριφορϊ ενόσ ςυγκεκριμϋνου πληθυςμού68. 

Περιορύζοντασ τον όρο ςτην πολιτικό του διϊςταςη, θεωρούμε ότι η 

προπαγϊνδα εύναι μια διεθνώσ αναγνωριςμϋνη μϋθοδοσ, που βρύςκεται ςτην 

υπηρεςύα των εθνικών κρατών και των κρατικών ςυμφερόντων. 

                                                           
63 Mils, S., (1997). Discourse. London: Routledge, 42. 
64 Υουκώ, Μ. (1987). Εξουςύα, Γνώςη, Ηθικό. Αθόνα: Ύψιλον Βιβλύα, 20. 
65 Πουλαντζϊσ, Ν. (1984). Οι κοινωνικϋσ τϊξεισ ςτο ςϑγχρονο καπιταλιςμϐ. Αθόνα: Θεμϋλιο, 20. 
66 DeCanio, S. (2008). Murray Edelman on symbols and ideology in democratic politics. Journal of 

Politics and Society, 17, 339-350. 
67 Βαςιλεύου, Θ.Α. & ταματϊκοσ, Ν. (1992). Λεξικϐ των Επιςτημών του ανθρώπου. Αθόνα: 

Gutenberg, 327. Με τον όρο προπαγϊνδα εννοούμε το ςύνολο των τεχνικών, των μϋςων, 
των τρόπων και των μεθόδων, που χρηςιμοποιούν ϊτομα ό ομϊδα για να επηρεϊςουν και 
να ελϋγξουν την κοινό γνώμη, τη ςτϊςη, τισ προτιμόςεισ και γενικότερα τη ςυμπεριφορϊ 
των ατόμων-μελών ενόσ κοινωνικού ςυνόλου. Δοξιϊδησ, Κ. (2016). Προπαγϊνδα. Αθόνα: 
Εκδόςεισ Νόςοσ. Προπαγϊνδα εύναι η παρουςύαςη ενόσ μηνύματοσ με ϋναν ςυγκεκριμϋνο 
τρόπο ώςτε να εξυπηρετόςει ςυγκεκριμϋνουσ ςκοπούσ. Ετυμολογικϊ, ςημαύνει «διϊδοςη 
μύασ φιλοςοφύασ ό ϊποψησ». Ιςτορικϊ, ο όροσ χρηςιμοποιεύται ωσ επύ το πλεύςτον εντόσ 
πολιτικού ςυγκειμϋνου και ιδιαύτερα αναφορικϊ με ςυγκεκριμϋνεσ κινόςεισ που 
προωθούνται από κυβερνόςεισ ό πολιτικϋσ ομϊδεσ. Η προπαγϊνδα λειτουργεύ παρόμοια με 
τη διαφόμιςη. Για την ακρύβεια, η διαφόμιςη μπορεύ και να οριςτεύ ωσ προπαγϊνδα υπϋρ 
κϊποιου ςυγκεκριμϋνου προώόντοσ. κοπόσ τησ προπαγϊνδασ εύναι να αλλϊξει δραςτικϊ τισ 
απόψεισ των ϊλλων αντύ απλώσ να μεταδώςει γεγονότα.  

68 Holsti, K. J. (1977). International Politics: A Framework for Analysis. N.J.- Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, 221. 
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Η ςχϋςη τησ προπαγϊνδασ με το λόγο δεν εύναι εξωγενόσ, αλλϊ ενδογενόσ. Ο 

λόγοσ εύναι ςημαντικόσ για τη διατύπωςη οριςμϋνησ ιδεολογικόσ αντύληψησ, για 

το νόημα που επιδιώκουν να διατυπώςουν οι παραγωγού τησ ιδεολογύασ, για τα 

αποτελϋςματα τησ ιδεολογύασ ςτην καθημερινό ζωό τησ κοινωνύασ και, 

γενικότερα, για τη διαμόρφωςη, αναπαραγωγό και εδραύωςη των ςχϋςεων 

εξουςύασ. Η ςχϋςη τησ προπαγανδιςτικόσ ιδεολογύασ με τη δομό του λόγου 

κορυφώνεται, αλλϊ και παρϊλληλα αποκαλύπτεται ςτον προπαγανδιςτικό 

λόγο, ιδιαύτερα ςτο λόγο τησ εικόνασ.  

το λόγο τησ εικόνασ, το αντικεύμενο αναπαρύςταται με τρόπο ωσ να ανόκει 

ςτη ςφαύρα τησ πραγματικότητασ, τονύζεται η ςημαςύα και η αξύα του για το 

υποκεύμενο, υπογραμμύζονται εμφανώσ ό υπόρρητα οι αξιολογικϋσ διαςτϊςεισ 

του, ενώ παρϊλληλα παρουςιϊζεται ωσ καθολικό αξύα, ωσ αξύα για όλουσ. Η 

αιςθητικό κατηγορύα που βρύςκεται ςτον πυρόνα του προπαγανδιςτικού λόγου 

εύναι η παρομούωςη και το οικεύο αιςθητικό του ρεύμα ο ρεαλιςμόσ, ενώ το 

εύδοσ ςημεύων που κυριαρχούν εύναι εκεύνα τα οπούα ο Pierce αποκαλεύ 

«εικόνεσ»69. 

Ο προπαγανδιςτικόσ οπτικόσ λόγοσ επιχειρεύ να αποδώςει το αντικεύμενο ό το 

γεγονόσ με την «τοπολογικό» του ομοιότητα ό αναλογύα, από την ϊλλη 

οργανώνει την αναπαρϊςταςη με τρόπο που να δημιουργεύ «ςυναιςθηματικό 

ομοιότητα». Ουςιαςτικϊ αποςκοπεύ ώςτε ο θεατόσ/δϋκτησ να προςλϊβει 

ςυγκινηςιακϊ, ςυναιςθηματικϊ την αναπαρϊςταςη και να την εντϊςςει ςτο 

ςύςτημα αξιών του, όπωσ ϊλλωςτε πρϊττει και ο δημιουργόσ του 

προπαγανδιςτικού λόγου. Ϊτςι, ενώ φαύνεται ότι περιγρϊφει κϊποια 

«πραγματικότητα», τα πρόςωπα που αναπαριςτώνται απευθύνονται ϊμεςα 

ςτουσ θεατϋσ/δϋκτεσ, απευθύνουν προτροπϋσ, αξιολογόςεισ, απαγορεύςεισ 

κλπ. Εντϊςςει ϊμεςα τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ ςτο δικό του κόςμο και το 

αντύςτροφο. Όπωσ αναφϋρει ο Merton, ςκοπόσ του προπαγανδιςτικού λόγου 

εύναι να «επηρεϊςει τη γνώμη, τισ πεποιθόςεισ ό τη ςυμπεριφορϊ των ατόμων, 

ςε ζητόματα τα οπούα θεωρούνται από την κοινότητα αντιφατικϊ»70.  

                                                           
69 https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/ 
70 Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press, 563. 
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Ο Adorno χαρακτηρύζει τη γλώςςα τησ προπαγϊνδασ ωσ «ϊμορφη αιςθητικό 

γλώςςα», η οπούα, όταν επικρατεύ ςτην καθημερινό ζωό και ςτη δημόςια 

επικοινωνύα, ευνοεύ τη διαμόρφωςη ενόσ ανϊλογου τρόπου ςκϋψησ, 

πρόςληψησ και εςωτερύκευςησ τησ πραγματικότητασ, προκρύνοντασ ανϊλογο 

τρόπο ςυμπεριφορϊσ71. Η επικρϊτηςη του προπαγανδιςτικού λόγου ευνοεύ την 

εςτύαςη τησ προςοχόσ του θεατό/δϋκτη ςε ϊγνωςτα θϋματα με οικεύο τρόπο, 

μια αλληλεπιδραςτικό διεργαςύα, όπου το γνωςτό καθύςταται διαρκώσ 

ϊγνωςτο, ενώ το ϊγνωςτο υπϊγεται ςτον κύκλο του γνωςτού, με αποτϋλεςμα 

αυτό να ςυμβολοποιεύται. Σο ϊγνωςτο γύνεται αντικεύμενο γνώςησ, αλλϊ όχι 

κατανόηςησ και εςωτερικεύεται ωσ αδρανϋσ γεγονόσ με αποτϋλεςμα να  

εξοβελύζεται.  

Παρϊλληλα, ευνοεύ την ανϊπτυξη ενόσ τρόπου ςκϋψησ, ο οπούοσ εφευρύςκει 

νομοτϋλειεσ, κλιςϋ, αδόριτουσ κανόνεσ, αναγκαιότητεσ, περιςτατικϊ, 

δυνατότητεσ κλπ., ενώ, ταυτόχρονα, εντοπύζει μοναδικότητα ςτο 

επαναλαμβανόμενο, ςτο τυποποιημϋνο, ςτο κλιςϋ. Με την ϋννοια αυτό, ο 

προπαγανδιςτικόσ λόγοσ ευνοεύ ϋναν τρόπο ςκϋψησ, ο οπούοσ γενικεύει το 

ςυγκεκριμϋνο, ευνοεύ την ϊνθηςη προκαταλόψεων και δογματικών 

πεποιθόςεων, ενώ, ταυτόχρονα, δύνει ώθηςη για την ελαςτικό και πολλϋσ 

φορϋσ ανεύθυνη και χωρύσ δεςμεύςεισ αντύληψη τησ πραγματικότητασ72. το 

πλαύςιο αυτό, διατηρεύται μια αύςθηςη αςφϊλειασ και ςταθερότητασ, ενώ 

αποτρϋπεται ο κύνδυνοσ κϊποιασ μεταβολόσ ςτο διαμορφωμϋνο κοινωνικό 

ςυγκεύμενο.     

Οι ςυντϊκτεσ του προπαγανδιςτικού λόγου διατεύνονται ότι ο 

προπαγανδιςτικόσ λόγοσ δημιουργεύται ςτο όνομα όλησ τησ κοινωνύασ και προσ 

το ςυμφϋρον τησ. Αυτό το «ςυμφϋρον» εύναι εναρμονιςμϋνο με το αξιολογικό 

ςύςτημα, την ιδεολογύα, τον τρόπο ςκϋψησ και ζωόσ ςυγκεκριμϋνων 

κοινωνικών ομϊδων, ενώ ότι κι αν περιγρϊφει πϊντα αναφϋρεται ςε κϊποιεσ 

                                                           
71 Adorno, T. (1991). «Η τηλεόραςη και η διαμόρφωςη τησ μαζικόσ κουλτούρασ». το: υλλογικό, 

(eds), Η κουλτοϑρα των μϋςων. Μαζικό επικοινωνύα και πολιτιςτικό βιομηχανύα. Αθόνα: 
Αλεξϊνδρεια, 90. 

72 Πλειόσ, Γ. (2001). ϐ.π., 99-101. 
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αξύεσ, αρχϋσ και κανόνεσ ςυμπεριφορϊσ. Επιπλϋον, ταυτύζεται με μια ςυνόθωσ 

ηγεμονικό ομϊδα, εύναι η «φωνό» τησ, το εργαλεύο διατόρηςόσ τησ73. 

Ψσ όχημα τησ ιδεολογικόσ προπαγϊνδασ λειτουργεύ η διαδικαςύα τησ 

πολιτικοπούηςησ, που λαμβϊνει τη μορφό «κατόχηςησ». Ο μακροπρόθεςμοσ 

ςτόχοσ τησ εύναι η θεμελύωςη και διατόρηςη του υπϊρχοντοσ κοινωνικού 

ςυςτόματοσ ό του κρατούντοσ πολιτικού καθεςτώτοσ, ενώ ο βραχυπρόθεςμοσ 

και διαρκόσ τησ ςτόχοσ εύναι η ανϊπτυξη και η καλλιϋργεια φιλικών 

αιςθημϊτων προ την κυβϋρνηςη ό το καθεςτώσ, καθώσ και η εξοικεύωςη με τα 

ςύμβολα που το εκφρϊζουν. 

το πλαύςιο αυτό, η πολιτικό αφύςα ωσ ηγεμονικόσ και ιδεολογικόσ λόγοσ 

ςυνιςτϊ ϋνα από τα ςημαντικότερα μϋςα πολιτικόσ προπαγϊνδασ και 

αξιοποιεύται από κϊθε πολιτικό και ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη ςτο πϋραςμα τησ 

ιςτορύασ. ύμφωνα με τον McNair74, οι εικόνεσ που αναπαρϊγει μια πολιτικό 

αφύςα εύναι κατεξοχόν εξωςτρεφεύσ, με πρόθεςη να δημιουργούν εντυπώςεισ ό 

να προπαγανδύζουν. Ο ςχεδιαςμόσ τησ εύναι εύληπτοσ, ϋτςι ώςτε η πληροφορύα 

ό το μόνυμα να διαβιβϊζεται με την πρώτη ματιϊ. Παρϊ το γεγονόσ ότι δεν 

γνωρύζουμε απαραύτητα το όνομα του ςχεδιαςτό/καλλιτϋχνη, η αφύςα 

υπόςχεται ταυτότητα, ομαδικότητα και καλεύ ςε δρϊςη όποιον τη βλϋπει75.  

Εςτιϊζοντασ τοπογεωγραφικϊ ςτη Ρωςύα, μϋχρι το τϋλοσ του 19ου αιώνα, η 

πολιτικό παρουςύα τησ αφύςασ εύναι γενικϊ αποςπαςματικό και περιοριςμϋνη. 

Η ριζικό αλλαγό ϋρχεται με την Οκτωβριανό Επανϊςταςη, που καθιερώνει την 

αφύςα ωσ ϋνα από τα βαςικότερα προπαγανδιςτικϊ μϋςα, δύνοντϊσ τησ ώθηςη 

τόςο ςτην καλλιτεχνικό απόδοςη, όςο και ςτο πολιτικό περιεχόμενο. 

Για την επιρροό τησ κοινόσ γνώμησ και τησ χειραγώγηςησ του λαού 

χρηςιμοποιόθηκαν αφύςεσ, ωσ μϋςο οπτικόσ προπαγϊνδασ, ϊλλοτε 

παρουςιϊζοντασ εμφατικϊ γεγονότα, ϊλλοτε διαςτρεβλώνοντασ ό και 

παραλεύποντασ πτυχϋσ τησ καθημερινότητασ. Σο κεύμενο που τισ ςυνόδευε 

ουςιαςτικϊ αποτελούςε ϋνα ςύνθημα ςαφϋσ και εύληπτο, το οπούο μετϋδιδε 

εμμϋςωσ και υποςυνεύδητα ϋνα μόνυμα, ςυνόθωσ με πολιτικό χροιϊ. 

                                                           
73 Thompson, J. (1990). Ideology and Modern Culture. London: Polity Press.  
74 McNair, Br. (2002). Ειςαγωγό ςτην πολιτικό επικοινωνύα. Αθόνα: Κατϊρτι, 153. 
75 Παπαςπύρου – Καραδημητρύου, Ευθ. (2002). Προεκλογικό αφύςα και ιςτορικό τεκμηρύωςη. 

Εφημερύδα Καθημερινό (Ϊνθετο), 3. 
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Οι αφύςεσ αυτϋσ δημιουργόθηκαν ςε ςυγκεκριμϋνα ιςτορικϊ, πολιτικϊ και 

κοινωνικϊ ςυμφραζόμενα και για το λόγο αυτό περιλαμβϊνουν ςυγκεκριμϋνεσ 

εικόνεσ και ςύμβολα, προςαρμοςμϋνα ςτισ προςδοκύεσ τισ πολιτικόσ ηγεςύασ με 

ςκοπό να ανταποκριθούν ςτη ςυγκεκριμϋνη κοινωνικό ομϊδα76. Η πολιτικό 

προπαγϊνδα ωσ προκαταςκευαςμϋνη «διαφώτιςη» λειτούργηςε ωσ 

μηχανιςμόσ παραγωγόσ μύθων, που ςχετύζονταν με την κουλτούρα με ςκοπό 

τη διαμόρφωςη κοινού τρόπου ςκϋψησ και αντύληψησ τησ Νϋασ Σϊξησ 

πραγμϊτων, ώςτε να εξυπηρετεύ την ιδεολογικό λειτουργύα τησ 

πολιτογρϊφηςησ. 

Η ςοβιετικό προπαγϊνδα, ςτην οπούα εςτιϊζει η ϋρευνϊ μασ, δεν ςυνιςτϊ 

μοναδικό όπλο για το κόμμα και το μηχανιςμό υποςτόριξησ του κόμματοσ, 

αλλϊ ςυγκροτεύ ολοκληρωμϋνη απϊντηςη ςτο «ψϋμα και ςτην υποκριςύα» τησ 

καπιταλιςτικόσ κοινωνύασ. Αποτελεύ την πηγό από την οπούα η εργατικό τϊξη 

μπορεύ να αντλόςει ιδϋεσ, ώςτε να κατανικόςει τισ αυταπϊτεσ και τισ 

προκαταλόψεισ τησ.  

Με αυτόν τον προςανατολιςμό, οι θεατϋσ/δϋκτεσ αποκτούν μια 

ολοκληρωμϋνη εικόνα τησ κοινωνύασ και αναγνωρύζουν το ςυνεκτικό δεςμό 

των λαώκών κοινωνικών ςτρωμϊτων. ’ αυτό το πεδύο, η προπαγϊνδα των 

Μπολςεβύκων κινόθηκε ςτην κατηγορύα τησ ιδεολογικόσ ςημαςιοδότηςησ για 

να εδραιώςει και να αναπαρϊξει τη ςυγκεκριμϋνη κοςμοθεωρύα του Homo 

Sovieticus.  

 

 

1.3. Η ςοβιετικό αφύςα ωσ ιδεολογικό παρακαταθόκη 

Η τϋχνη τησ αφύςασ δεν εύναι «ξϋνη γη» για τουσ ςοβιετικούσ καλλιτϋχνεσ, 

καθώσ οι πρώτεσ αφύςεσ πολιτικού περιεχομϋνου εμφανύζονται όδη από τα 

τϋλη του 19ου αιώνα (Παριςινό Κομμούνα, Εργατικό Πρωτομαγιϊ). τη Ρωςύα, 

την περύοδο αυτό, η παραγωγό πολιτικόσ αφύςασ εύναι ςχεδόν ανύπαρκτη, 

εκτόσ οριςμϋνων εξαιρϋςεων, όπωσ για την επανϊςταςη του 1905. Ψςτόςο, ςε 

ςύντομο χρονικό διϊςτημα, η τϋχνη τησ αφύςασ τελειοποιεύται, εδραιώνοντασ 

                                                           
76 Burke, P. (2003). ϐ.π., 139. 
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τη θϋςη τησ ςτην τςαρικό Ρωςύα ωσ ϋνα από τα ιςχυρότερα διαφημιςτικϊ 

μϋςα77. 

Με το ξϋςπαςμα του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου, η αφύςα αναλαμβϊνει το ρόλο 

που τησ προςϋδωςε ο πόλεμοσ, καθώσ εύχε ϊμεςο αντύκτυπο. Η χρόςη 

ςυναιςθηματικϊ φορτιςμϋνων εικόνων και προτρεπτικών ςλόγκαν 

χρηςιμοποιεύται με ςκοπό να εξϊψει τον πατριωτιςμό του θεατό/δϋκτη. Ψσ εκ 

τούτου, η αφύςα γύνεται ιςχυρό προπαγανδιςτικό εργαλεύο, ςημαντικό μϋςο 

πολιτικόσ εικόνασ με αμβλύ και ιςχυρό μόνυμα, που επηρϋαςε την ιςτορύα, με 

την ϋννοια ότι βοόθηςε ςτην υποςτόριξη του αγώνα, την τόνωςη του ηθικού, 

τη ςυγκϋντρωςη χρημϊτων, τη ςτρατολόγηςη, τη δυςφόμιςη του εχθρού και 

την ενύςχυςη του πατριωτιςμού και των εθελοντικών προςπαθειών78.  

Αξύζει να αναφερθεύ ότι, πριν οι Μπολςεβύκοι πϊρουν την εξουςύα ςτη 

Ρωςύα, αναπτύςςουν μια ϋντονη αύςθηςη για τον τρόπο με τον οπούο πρόκειται 

να καθοδηγόςουν αποτελεςματικϊ τη νϋα ςοβιετικό κοινωνύα. 

Αντιλαμβϊνονται νωρύσ την αναγκαιότητα δημιουργύασ ςυνεκτικών και 

αναδυόμενων μηνυμϊτων για την ενοπούηςη των λαώκών μαζών. Η πρώιμη 

ςοβιετικό προπαγϊνδα ςτηρύζεται ςε ό,τι ο Hobsbawm ορύζει ωσ «επινοημϋνη 

παρϊδοςη»79. Ο ςτόχοσ πύςω από την ιδιότυπη αυτό φρϊςη εύναι η διϊδοςη 

ενόσ ςυνόλου δεοντολογύασ και προτύπων ςυμπεριφορϊσ, που υπόςχεται 

κοινωνικό ιςορροπύα. Αυτϋσ οι παραδόςεισ επινοούνται και προςφϋρονται ςτο 

ρωςικό λαό ωσ πανταχού παρούςεσ, ώςτε πολύ ςύντομα αναγνωρύζονται ωσ 

πολιτιςμικϊ πρότυπα. Η αποδοχό αυτών των παραδόςεων νομιμοποιεύ τουσ 

νϋουσ ηγϋτεσ, που πρεςβεύουν αυτϋσ τισ αξύεσ. Σϋτοιου τύπου προςπϊθειεσ 

πολιτικόσ κατόχηςησ βρύςκονται ςτο επύκεντρο τησ οβιετικόσ φιλοςοφύασ. 

Σο γενικότερο κλύμα αμφιςβότηςησ και ανατροπόσ των παραδοςιακών 

εκφραςτικών ςχημϊτων, που αναδύεται ςτη δύνη του Α΄ Παγκόςμιου Πολϋμου 

και τροφοδοτεύται από την Οκτωβριανό Επανϊςταςη γεννϊ νϋα εκφραςτικϊ 

μϋςα, τόςο ςτη Δυτικό, όςο και ςτην Ανατολικό Ευρώπη. Δεν εύναι τυχαύα η 

                                                           
77 http://www.odigitis.gr/issue/985/πολιτιςμόσ/ϋνα-ξεχωριςτό-ςτοιχεύο-ςτην-πολιτιςτ 
78 Aulich, J. (2011). War Posters: Weapons of Mass Communication. United Kingdom: Thames & 

Hudson. Pearl, J. (2009). World War I Posters and Visual Culture. Nebraska: University of 
Nebraska Press. Aulich, J., Hewitt, J., Hewitt, J.P.  (2007). Seduction Or Instruction?: First World 
War Posters in Britain and Europe. Manchester: Manchester University Press. 

79 Hobsbawm, E.,  Ranger, T. (2004). Η επινϐηςη τησ παρϊδοςησ. Αθόνα Θεμϋλιο. 

http://www.biblionet.gr/author/15079/Eric_Hobsbawm
http://www.biblionet.gr/author/52899/Terence_Ranger


 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
35 

χρονικό ςύμπτωςη τησ επινόηςησ και εφαρμογόσ των πρώτων φωτομοντϊζ 

από τουσ ντανταώςτϋσ  του Βερολύνου και τη Μοςχοβύτικη πρωτοπορύα. Οι 

εμπειρύεσ του πολϋμου και οι ραγδαύεσ κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ αλλαγϋσ 

προκαλούν ώθηςη ςτισ δημιουργικϋσ αναζητόςεισ των καλλιτεχνών, που 

ςχηματοποιούνται ςε μύα αποςπαςματικό και κατακερματιςμϋνη αντύληψη τησ 

πραγματικότητασ, βαςιςμϋνη ςε μύα νϋα ςυνθετικό δομό, που ςυνδυϊζει το 

ςχϋδιο με το φωτογραφικό κολϊζ. 

Μετϊ την Οκτωβριανό επανϊςταςη, καταργεύται η προςωπικό ιδιοκτηςύα 

και η ςοβιετικό οικονομύα τελεύ υπό τον απόλυτο κρατικό ϋλεγχο και 

προγραμματιςμό, αποκλεύοντασ κϊθε δυνατότητα ανταγωνιςμού. Ειδικότερα, 

το Νοϋμβριο του 1917, όταν ο Λϋνιν υπογρϊφει διϊταγμα για τη θϋςπιςη 

κρατικού μονοπωλύου ςτισ αγγελύεσ, βρύςκει πρόςφορο ϋδαφοσ ανϊδειξησ η 

κοινωνικό διαφόμιςη και η ιδεολογικό προπαγϊνδα. Αυτό ςυμβαύνει διότι 

εφεξόσ η δημοςύευςη αγγελιών εύναι δυνατό μόνο ςτα κυβερνητικϊ ϋντυπα των 

οβιϋτ ό των λαώκών αντιπροςώπων ωσ προνόμιο του κρϊτουσ. Η κατϊςταςη 

αυτό θϋτει ςτουσ διαφημιςτϋσ νϋουσ ςτόχουσ, κατϊ κύριο λόγο, πολιτικούσ. 

Εμφανύζονται οι αφύςεσ/πλακϊτ, που, ςτη ςυνϋχεια, γύνονται το κλαςικό 

πρότυπο τησ ςοβιετικόσ προπαγϊνδασ κατϊ τον εμφύλιο πόλεμο80. 

Η ιςτορύα τησ οπτικόσ προπαγϊνδασ ςτη Ρωςύα ωσ παρϊδειγμα κοινωνικόσ 

μηχανικόσ εύναι πλούςια, αν και οι καλλιτϋχνεσ δεν εύναι η κινητόρια δύναμη τησ 

ςοβιετικόσ προπαγϊνδασ. Οι καλλιτϋχνεσ θεωρούν ότι η τϋχνη υπϊρχει για να 

εξυπηρετόςει το προλεταριϊτο (εργατικό τϊξη) και εύναι πεπειςμϋνοι ότι 

μπορούν να  βοηθόςουν,  ώςτε να γύνει δικαιότερη η κοινωνύα, δημιουργώντασ  

τϋχνη που να αγγύζει τισ μϊζεσ81. Επύςησ, πιςτεύουν ςτην προςπϊθεια των 

Μπολςεβύκων για τη δημιουργύα του Νϋου οβιετικού Ανθρώπου και, για το 

λόγο αυτό, τα ςχϋδιϊ τουσ απομακρύνονται από την παρϊδοςη υπϋρ του 

πειραματιςμού82. 

                                                           
80 Ρομϋντικ, Ν. (2014). Διαφόμιςη ςοβιετικού τύπου. Η ΤΓΦΡΟΝΗ ΡΨΙΑ, 5 Νοεμβρύου 2014, 

RBTH. Διαθϋςιμο ςτο: http://gr.rbth.com/arts/2014/11/05/diafimisi_sobietikoy_typoy_33579 
81 Margolin, V. (1977). The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitsky, Moholy Nagy, 1917-1946. 

Chicago, IL: The Univ. of Chicago Press. 
82 Kopp, A. (1976). Πϐλη και επανϊςταςη. Αθόνα: Νϋα ύνορα. 
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Ψςτόςο, το μπολςεβύκικο κόμμα δεν αςχολεύται με τισ καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ 

και την εικαςτικό δημιουργύα, αλλϊ εκδύδει διατϊγματα, που αφορούν ςτισ 

κρατικοποιόςεισ των θεϊτρων, των μουςεύων, των ορχηςτρών καθώσ και την 

προςταςύα τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ. Με τη ςταθεροπούηςη τησ ρώςικησ 

επανϊςταςησ και την εφαρμογό τησ ΝΕΠ, πολλού από τουσ «παλαιούσ» 

καλλιτϋχνεσ ςυμβιβϊζονται με τη νϋα ςοβιετικό κοινωνύα, δημιουργώντασ και 

νϋεσ καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ με ςημεύο αναφορϊσ κυρύωσ το ρεαλιςμό και το 

νατουραλιςμό. Αναφορϊ ςτο ρεαλιςμό εντοπύζουμε και ςε καλλιτϋχνεσ που 

ςυςτρατεύτηκαν με όραμα τησ κοινωνικόσ αλλαγόσ, χωρύσ όμωσ να ιδρύςουν 

καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ μϋχρι το 1919-192083.  

το πλαύςιο αυτό, ιδρύεται το Λαώκό Επιτροπϊτο Παιδεύασ (Μϊρτιοσ 1918), με 

επύτροπο τον Lunacharsky. O Lunacharsky ςτη ςυνϋχεια ιδρύει οργανιςμούσ, οι 

οπούοι ελϋγχουν τα θϋατρα (TEO) με υπεύθυνο τον Meyerhold, τισ Καλϋσ Σϋχνεσ 

(ΙΖΟ) με υπεύθυνουσ αρχικϊ τουσ Shterenberg και Tatlin και, ςτη ςυνϋχεια, τον 

Kandinsky, τη μουςικό (ΜUZO) με υπεύθυνο τον Lourie και αργότερα τον 

Garbuzov και τη λογοτεχνύα (LITO). Επύςησ, προχωρούν ςτην ύδρυςη του 

Ινςτιτούτου Καλών Σεχνών (INXOYK, 1920) και τησ χολόσ Καλών Σεχνών τησ 

Μόςχασ (ΒΦΟΤΣΕΜΑ, 1918), από όπου προκύπτει η δημιουργύα του 

BAUHAUS84. 

Κύριο μϋλημα των ηγετών τησ επανϊςταςησ δεν εύναι η δικαύωςη των 

καλλιτεχνικών ρευμϊτων, αλλϊ η πϊλη ενϊντια ςτον αναλφαβητιςμό και τη 

γραφειοκρατύα, τη θρηςκεύα, την καταπύεςη τησ γυναύκασ και, γενικότερα, την 

καταπύεςη των εθνών. Για την επύτευξη του ςκοπού αυτού, βαςικό 

προώπόθεςη εύναι η κριτικό αφομούωςη τησ κουλτούρασ του παρελθόντοσ από 

το προλεταριϊτο, γιατύ «ϋτςι μόνο μπορούμε να χτύςουμε την προλεταριακό 

κουλτούρα», υπογρϊμμιζε ο Lenin. Σαυτόχρονα, οι μπολςεβύκοι δύνουν 

ιδιαύτερη ςημαςύα ςτον προπαγανδιςτικό/παιδαγωγικό ρόλο τησ τϋχνησ, ςε μια 

εποχό που τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ πρωτοεμφανύζονται85. 

                                                           
83 Ντε Μικϋλι, Μ. (1992).  Οι πρωτοπορύεσ του εικοςτοϑ αιώνα. Αθόνα: Εκδόςεισ Οδυςςϋασ. 
84 Γκραύη, Κ. (1987). Η ρώςικη πρωτοπορύα. Αθόνα: Εκδόςεισ Τποδομό. 
85 Mally, L. (1990). Culture of the Future. The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. 

California: California University Press. 
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Αξιοςημεύωτο εύναι ότι ςτο ςύνολό τουσ οι καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ τησ 

οβιετικόσ Ϊνωςησ από το 1917 και μετϊ εύχαν τη δομό κόμματοσ νϋου τύπου. 

Εύχαν, δηλαδό, κεντρικό επιτροπό, πρόγραμμα, καταςτατικό, διαγραφϋσ αλλϊ 

και διαςπϊςεισ. Θα μπορούςαμε καταχρηςτικϊ να ςυνοψύςουμε όλα τα 

ρεύματα ςε πϋντε ομϊδεσ86: 

 

α) Οι «αριςτερού» καλλιτϋχνεσ επηρεϊζονται από την avant-garde ρεύματα και 

εςτιϊζουν ςτο πεδύο τησ ανανϋωςησ των εκφραςτικών μϋςων, επιχειρώντασ 

να ςυνδϋςουν τισ νϋεσ καλλιτεχνικϋσ μορφϋσ με την κομμουνιςτικό 

κοςμοθεωρύα για την οικοδόμηςη του ςοςιαλιςμού87. 

β) Σα προλετκούλτ, ιδρύονται από τουσ Bogdanov και Pletnyov το 1917 με 

ςκοπό να δημιουργόςουν μια νϋα προλεταριακό κουλτούρα ςε πλόρη ρόξη 

και αντύθεςη με την αςτικό. Σα προλετκούλτ, εργατικόσ προϋλευςησ, 

δημιουργούν ϋνα δύκτυο από λϋςχεσ, ςχολεύα, θεατρικϊ εργαςτόρια για την 

εραςιτεχνικό εναςχόληςη των εργατών. Παρϊλληλα, αςχολούνται με 

εκδόςεισ βιβλύων και περιοδικών, διατηρώντασ ςτενούσ δεςμούσ με τα 

εργατικϊ ςυνδικϊτα88. 

γ) Οι προλεταριακϋσ ομϊδεσ που δημιουργούνται ςτο χώρο των τεχνών από 

το 1920 ωσ το 1925 (ΒΑΠΠ, ΑΦΡΡ, ΒΟΠΡΑ, ΡΑΠΦ, ΡΑΠΜ, κ.α.), θϋτουν ωσ ςτόχο 

την πολιτικοπούηςη των τεχνών, ςτρϋφονται ενϊντια ςτην avant-garde και 

δύνουν ϋμφαςη ςτην αφομούωςη τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ και την 

κατανοητότητα τησ τϋχνησ με ςκοπό τη μορφωτικό ϊνοδο των εργατών και 

των αγροτών. Η τεχνοτροπύα τουσ εύναι ρεαλιςτικό-νατουραλιςτικό και 

αυτοπροςδιορύζονται ωσ ςυνεχιςτϋσ των «μετακινούμενων» ζωγρϊφων89. 

                                                           
86 Βογιϊζοσ, Α. (1979). οςιαλιςμϐσ και κουλτοϑρα 1917-1932. Αθόνα: Εκδόςεισ Θεμϋλιο, τ. Β΄. 
87 Αριςτερό Μϋτωπο Καλλιτεχνών (ΛΕΥ), το οπούο αςχολεύται με αφηρημϋνεσ γεωμετρικϋσ 

ςυμβολικϋσ ςυνθϋςεισ, που αναπτύχθηκαν κυρύωσ από τον Καζιμύρ Μϊλεβιτσ, πρωτεργϊτη 
του κινόματοσ του ςουπρεματιςμού (αφηρημϋνη τϋχνη), μαζύ με τουσ Λιςύτςκι, Μπϋντνι, 
Ροντςϋνκο και Μαγιακόφςκι. Διαθϋςιμο ςτο: 
http://researchonsocialism.gr/index.php/ros/2014-02-15-08-49-07/113-texni-kai-politiki-stin-
metepanastatiki-sovietiki-koinonia 

88 Mally, L. (1990). Culture of the Future. The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. 
California: California University Press. 

89 Fitzpatrick, S. (1992). The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca and 
London: Cornell University Press.  



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

δ) Καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ που βρύςκονται μεταξύ «αριςτερών» καλλιτεχνών και 

«ρεαλιςτών, προτεύνοντασ ϋναν ρεαλιςμό που να εμπλουτύζει ςυνεχώσ τα 

εκφραςτικϊ του μϋςα καθώσ και τη ςυνεργαςύα όλων των τεχνών (ζωγρϊφοι 

τησ Μόςχασ, 4 τϋχνεσ90, Σο Εύναι, κ.α.) 

ε) Καλλιτεχνικϋσ ομϊδεσ με ιδρυτό τον A. Voronsky ό με αναφορϊ ςε αυτόν 

(ΠΕΡΕΒΑΛ, ΚΡΟΤΓΚ, ΠΑΝΡΨΙΚΗ ΕΝΨΗ ΤΓΓΡΑΥΕΨΝ), που ςτοχεύουν ςτην 

καλλιτεχνικό απεικόνιςη τησ πραγματικότητασ και τησ επανϊςταςησ, 

απορρύπτοντασ ταυτόχρονα την απλοώκό και υπηρεςιακό χρόςη τησ 

λογοτεχνύασ και τησ τϋχνησ. 

 

ε καμύα περύπτωςη οι διαφορϋσ αυτών των ομϊδων δεν περιορύζονταν ςτο 

ζότημα τησ τεχνοτροπύασ που ακολουθούν, αλλϊ εκτεύνονταν και ςε ζητόματα 

ϋξω από τον εικαςτικό χώρο. το πλαύςιο αυτό, διαμορφώνεται ϋνα πεδύο 

αλληλεπύδραςησ, τόςο μεταξύ των καλλιτεχνικών ομϊδων, όςο και αυτών και 

του κόμματοσ των μπολςεβύκων ςε ζητόματα που αφορούν ςτην πολιτιςμικό 

κληρονομιϊ, την κατανοητότητα τησ τϋχνησ, τη ςχετικό αυτονομύα τησ, τη 

δυνατότητα δημιουργύασ προλεταριακόσ κουλτούρασ και τη ςχϋςη μορφόσ – 

περιεχομϋνου91. 

Γενικότερα, ςτα χρόνια του πολεμικού κομμουνιςμού οι εκπρόςωποι τησ 

avant-garde εντϊςςονται ςε μια πανεθνικό εκςτρατεύα προπαγϊνδασ υπϋρ τησ 

νϋασ εξουςύασ: επιςκϋπτονται για να διανεύμουν βιβλύα και μπροςούρεσ, 

οργανώνουν ςυγκεντρώςεισ και προβολϋσ επικαύρων, κινηματογραφημϋνων 

από τουσ ύδιουσ, διακοςμούν πλατεύεσ και δρόμουσ και καταςκευϊζουν ϊρματα 

παρελϊςεων για τισ επετεύουσ τησ επανϊςταςησ. τισ πρωτομαγιϊτικεσ 

ςυγκεντρώςεισ ςτόνουν θεατρικϋσ παραςτϊςεισ δρόμου.  

Σόςο η αφύςα, όςο κι ο κινηματογρϊφοσ υπόρξε το κύριο μϋςο, με το οπούο 

το ςοβιετικό καθεςτώσ διϋδιδε την ιδεολογικό προπαγϊνδα ςτουσ πολύτεσ των 

οβιετικών Δημοκρατιών, όπου υπόρχε υψηλό ποςοςτό αναλφαβητιςμού τα 

πρώτα μετεπαναςτατικϊ χρόνια. Οι καλλιτϋχνεσ μεταςχηματιζόταν ςε 

monteur, του ντανταώςτό Hausmann, και λειτουργούςαν πϋρα από τα 

                                                           
90 Διαθϋςιμο ςτο: http://www.russianavantgard.com/arts-society-c-14.html 
91 Βογιϊζοσ, Α. (1979). ϐ.π. 
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παραδοςιακϊ όρια του εικαςτικού, καθώσ ϋβριςκαν την απόλυτη διϋξοδο ςε 

μια τϋχνη για τισ μϊζεσ. Με ϊλλα λόγια, οι καλλιτϋχνεσ με την τεχνολογύα τησ 

εποχόσ, ςχημϊτιζαν εικόνεσ για να μεταδώςουν ςτην αρχό τα «πιςτεύω» και τισ 

προτροπϋσ τησ Επανϊςταςησ και, αργότερα, του καθεςτώτοσ.  

Σο 1919 κϊνει την εμφϊνιςό τησ ϋνα νϋοσ αυτόσ τύποσ αφύςασ, τα ROSTA 

windows92, βαςιςμϋνα ςτη δουλειϊ του Mikhail Cheremnykh (1890-1962). Οι 

καλλιτϋχνεσ τησ ομϊδασ Σα Παρϊθυρα Rosta93 εςτιϊζουν ςε πολιτικϊ, 

ςτρατιωτικϊ και οικονομικϊ θϋματα και εκτύθενται ςε βιτρύνεσ των 

καταςτημϊτων τησ Μόςχασ. Εύναι ζωγραφιςμϋνα ςτο χϋρι με ϋντονα χρώματα, 

λακωνικϋσ αλλϊ δυναμικϋσ φόρμεσ, γκροτϋςκο ύφοσ, λαώκϊ ςχϋδια ςε ϋνα 

πϊντρεμα τησ πολιτικόσ δύναμησ με τισ ςύγχρονεσ με την εποχό εικόνεσ94. 

Κϊποια από αυτϊ, ϋργα του Mayakovsky, περιϋχουν αφηγηματικϋσ απεικονύςεισ, 

που ανϋρχονται ςτισ δεκατϋςςερισ, οι οπούεσ ςυνοδεύονται από λεζϊντεσ και 

εύναι κυρύωσ με stencil (μεμβρϊνη πολυγρϊφου). Ο Mayakovsky δημιούργηςε 

ϋνα ςυνδυαςμό πούηςησ και τϋχνησ, με μια ςειρϊ από προπαγανδιςτικϋσ αφύςεσ 

με καλϋςματα ςε μορφό ςτύχων, βαςιςμϋνεσ ςτισ παραδόςεισ τησ folk95.  

«Με τον Μαγιακόφςκι ςυμπορεύεται και ο Ροντςϋνκο», γρϊφει η Σατιϊνα 

Κοζλόβα, μϋλοσ τησ Ϊνωςησ ςχεδιαςτών τησ Ρωςύασ, «οι οπούοι των υιοθετούν 

το ςτυλ του κονςτρουκτιβιςμού και διαφϋρουν ςημαντικϊ από το 

μοντερνιςτικό ςχϋδιο, που κυριαρχεύ ςε ολόκληρο τον κόςμο με τα αρμονικϊ 

χρώματα και τα, θηλυκού τύπου, ςτρογγυλεμϋνα γρϊμματα. Οι ευθεύεσ 

αυςτηρϋσ γραμμϋσ και τα ϋντονα χρώματα ςυνηγορούν ςτην εικαςτικό 

επανϊςταςη με τισ αφύςεσ να περνούν ςτον κόςμο το μόνυμα ότι, ςτο εξόσ, 

ζούμε με διαφορετικό τρόπο. Μϋχρι τότε, δεν ϋχει εμφανιςτεύ τϋτοια 

αιςθητικό»96.  

                                                           
92 την εικαςτικό ομϊδα «POTA» (1919) ςυμμετεύχαν πολλού καλλιτϋχνεσ, όπωσ οι Μ. 

Σςερϋμνιχ, Ι. Μαλιούτιν, Α. Νιούρεμπεργκ, Α. Λαβύνςκι, Ν. Ντενιςόφςκι  και ο Βλαδιμύρ 
Μαγιακόφςκι. POTA [Роста: Российское телеграфное агентство]. Διαθϋςιμο ςτο: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Telegraph_Agency 

93 Ονομϊζονται Παρϊθυρα (windows), γιατύ παραπϋμπουν ςε κινηματογραφικό αλληλουχύα ό 
ςελύδα βιβλύων κόμικ. Διαθϋςιμο ςτο: http://tass.com/russia/747405 

94 https://socialhistory.org/en/collections/russian-rosta-posters?language=en 
95 Barnicoat, J. (1985). ϐ.π., 226. 
96 http://gr.rbth.com/arts/2014/11/05/diafimisi_sobietikoy_typoy_33579 
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Η μαζικό διανομό και η δημόςια ϋκθεςη αφιςών και φυλλϊδων για την 

επανϊςταςη προδύδουν την ϊμεςη ςχϋςη τησ τϋχνησ με την πολιτικό 

κατϊςταςη και τη ρόςη τουσ ωσ μϋςο για τα πολιτικϊ και ιςτορικϊ δρώμενα.  Οι 

νϋοι avant-garde ςχεδιαςμού (design) θεωρούνται από τη Δύςη ςυνώνυμα με το 

Νϋο οβιετικό κόςμο97. Η ηγεμονικό ομϊδα δύνει ςτην πολιτικό αφύςα καθαρϊ 

επαναςτατικό και προπαγανδιςτικό περιεχόμενο, θϋτοντϊσ την αποκλειςτικϊ 

ςτην υπηρεςύα τησ επαναςτατικόσ διαπαιδαγώγηςησ του λαού και μϊλιςτα με 

όρουσ μαζικόσ «εκβιομηχανοποιημϋνησ» παραγωγόσ. Γεννημϋνη από την ύδια 

την ιςτορικό ανϊγκη για λαώκό ανϊταςη και υπερϊςπιςη τησ επανϊςταςησ ςτο 

πλευρό των Μπολςεβύκων, η προπαγανδιςτικό αφύςα χρηςιμοποιεύται για να 

κινητοποιόςει το ρωςικό λαό, να τον εμπνεύςει και να τον καθοδηγόςει για τη 

δημιουργύα μιασ νϋασ ςοβιετικόσ κοινωνύασ.  

Οι Μπολςεβύκοι αντιλαμβϊνονται νωρύσ την προπαγανδιςτικό αξύα του νϋου 

αυτού «όπλου» και μεριμνούν για την οργϊνωςη και τη ςχεδύαςό τησ. Η αφύςα 

με τισ δυνατϋσ εικόνεσ και τα λακωνικϊ κι ευνόητα ςυνθόματα διαμορφώνει 

μια πρωτόγνωρη, εντελώσ πρωτότυπη «νοηματικό γλώςςα», που επηρεϊζει το 

ςυναύςθημα τησ μϊζασ, ανεξϊρτητα από το μορφωτικό επύπεδο. Αυτό εύναι 

ύςωσ το ςημαντικό, εφόςον την εποχό εκεύνη το μόνο μϋςο μαζικόσ 

ενημϋρωςησ εύναι οι εφημερύδεσ, τισ οπούεσ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα του 

λαού δεν μπορεύ να διαβϊςει εξαιτύασ του αναλφαβητιςμού, κληρονομιϊ του 

τςαρικού παρελθόντοσ. 

Γνωρύζουν, επύςησ, ότι η διαδικαςύα αφομούωςησ τησ κουλτούρασ του 

παρελθόντοσ από το προλεταριϊτο δεν μπορεύ να υλοποιηθεύ με διατϊγματα. 

Αντιλαμβϊνεται ότι υφϋρπει μια αδυναμύα ςτο ςημεύο ιςορροπύασ τησ 

«ςτροφόσ προσ το παρελθόν» και ςτισ κατακτόςεισ του δυτικού πολιτιςμού. Για 

το λόγο αυτό, κρύνει αναγκαύα τη ςυμμετοχό των αςτών ειδικών ς’ αυτό τη 

διαδικαςύα για να μεταλαμπαδεύςουν την αςτικό κουλτούρα, την τϋχνη και την 

τεχνικό ςτο προλεταριϊτο98. Η ςοβιετικό ηγεμονικό ομϊδα ςχεδιϊζει μια 

πολιτιςμικό πολιτικό ςε μια προςπϊθεια εξύψωςησ του πολιτιςτικού επιπϋδου, 

                                                           
97 Barnicoat, J. (1985,). ϐ.π., 226. 
98 Gramsci, A., (2009). οςιαλιςμόσ και κουλτούρα. Πιϋρρου, Ν., (επιμ). Αντϐνιο Γκρϊμςι. Μτφ: 

Μαχαύρασ, Γ., Gori, T. Αθόνα: τοχαςτόσ. 
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ςυμπιϋζοντασ τη λαώκό κουλτούρα με ςκοπό να  προκύψει ϋνα νϋο αποδεκτό 

εθνικό – λαώκό επύπεδο κουλτούρασ99. 

τα πρώτα χρόνια τησ μεγϊλησ αυτόσ προςπϊθειασ, το κύριο 

χαρακτηριςτικό τησ ςοβιετικόσ αφύςασ εύναι η εκλαώκευμϋνη απόδοςη των 

ςτόχων τησ Επανϊςταςησ, αλλϊ και το κϊλεςμα προσ το λαό για υπερϊςπιςη 

υπερϊςπιςη. το πλαύςιο αυτό, με καυςτικό ό και ςατιρικό τρόπο 

παρουςιϊζονται οι εχθρού, που αγωνύζονται να καταλύςουν τη ςοβιετικό 

εξουςύα: τςαρικού, γαιοκτόμονεσ, καπιταλιςτϋσ, λευκοφρουρού, καπιταλιςτικϊ 

κρϊτη τησ Δύςησ. Με την ύδια ϋμφαςη αποδύδεται και ο ηρωιςμόσ του λαού που 

ςυμπορεύεται με το Κόμμα των Μπολςεβύκων για την υπερϊςπιςη τησ 

εξουςύασ του, ενώ εξύςου ςημαντικϊ ζητόματα παύρνουν θϋςη ςτη 

θεματολογύα, όπωσ η δημόςια υγεύα, η ιςοτιμύα των γυναικών, η προβολό τησ 

νϋασ επαναςτατικόσ ιδεολογύασ, η ανϊγκη για την καταπολϋμηςη του 

αναλφαβητιςμού κ.ϊ. Ϊτςι η προπαγανδιςτικό αφύςα αναλαμβϊνει το ρόλο του 

μαζικού διαφωτιςτό και οργανωτό, του «φρουρού» τησ Επανϊςταςησ. Εύναι 

ϊλλωςτε χαρακτηριςτικό ότι ςε πολλϋσ αφύςεσ ςυναντούςε κανεύσ ςυχνϊ την 

εξόσ ςημεύωςη: «Όποιοσ ςκύςει ό καλύψει την αφύςα, παύρνει το μϋροσ τησ 

αντεπανϊςταςησ!  

Η οβιετικό προπαγϊνδα επιλϋγει ςυνδυαςμούσ των χρωμϊτων, ςτυλ 

εικονογρϊφηςησ, ςχόματα και εικονογραφύα, οικεύα ςτο ευρύ κοινό. Η γλώςςα 

εύναι κατανοητό για όλουσ, αξιόπιςτο ςημεύο εκκύνηςησ, απλϊ ςυνδεδεμϋνο με 

εντελώσ νϋο νόημα και ϋνα ευρϋωσ αποδεκτό ςύνολο ςυμβόλων100. 

ημαντικότεροι δημιουργού αφιςών την περύοδο αυτό καταγρϊφονται οι 

επονομαζόμενοι «Κουκρινύκςι» [Kukryniksy]101. το ύδιο επύπεδο κινεύται και ο 

Μπορύσ Εφύμοφ, που φιλοτεχνούςε αντιφαςιςτικϋσ αφύςεσ και ζωγρϊφιζε 

αντιπολεμικϋσ γελοιογραφύεσ για περιοδικϊ102.  

 

                                                           
99 Gramsci, A., (2009). ϐ.π. 
100 Gallo, M. (2001). The Poster in History. New York: W.W. Norton & Co. 
101 Σο ψευδώνυμο Kukryniksy προϋκυψε από τα τρύα πρώτα γρϊμματα των επωνύμων των 

Mikhail Kupriyanov και Porfiri Krylov και τα τρύα πρώτα γρϊμματα του ονόματοσ και το 
πρώτο γρϊμμα του επωνύμου του Nikolai Sokolov. Διαθϋςιμο ςτο: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kukryniksy 

102 https://www.paratiritis.gr/content/ καπιςταλιςτικό-και-ςοςιαλιςτικό-διαφόμιςη 
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Καταληκτικϊ αναφϋρουμε ότι η πολιτικό αφύςα ακολουθεύ ςταθερϊ το 

ςοβιετικό ϊνθρωπο ςε κϊθε του βόμα, ςτουσ δρόμουσ, ςτα δημόςια κτόρια, 

ςτα εργοςτϊςια, ςτα ςχολεύα κλπ. Οι προπαγανδιςτικϋσ αφύςεσ τησ οβιετικόσ 

Ϊνωςησ θεωρούνται ιςτορικϊ τεκμόρια, όχι μόνο για την πολιτικό τουσ 

ςημαςύα και το ρόλο που ϋπαιξαν ςτη διατόρηςη και επικοινωνύα των 

καθεςτώτων και τησ ιδεολογύασ του κομμουνιςμού, αλλϊ και γιατύ οι 

δημιουργού τουσ όταν ςημαντικού καλλιτϋχνεσ τησ Ρωςύασ, μιασ χώρασ με 

παρϊδοςη ςτην τϋχνη.  

Σην τελευταύα δεκαετύα, η τϋχνη τησ ςοβιετικόσ αφύςασ βρύςκεται ςτο 

επύκεντρο του μελετητικού και ερευνητικού ενδιαφϋροντοσ πολλών ειδικών 

και όπωσ υπογραμμύζει η Λαφόν: «Με την Οχτωβριανό Επανϊςταςη γεννόθηκε 

μια εντελώσ πρωτόγνωρη μορφό τϋχνησ: η επαναςτατικό-προπαγανδιςτικό 

αφύςα» με ςτόχο «να διαδώςει τισ ιδϋεσ τησ επανϊςταςησ. Ϊτςι το 

Κομμουνιςτικό Κόμμα μπορούςε να εξηγόςει ςτο λαό τη νϋα ιδεολογύα και τη 

νϋα κουλτούρα, να του διδϊξει τουσ ςωςτούσ τρόπουσ ςκϋψησ και 

ςυμπεριφορϊσ ςτη δουλειϊ, ςτον πόλεμο, ςτην κοινωνύα. Σο φαινόμενο που 

γεννόθηκε το 1917 εξελύχθηκε ςε καλλιτεχνικό κύνημα, που κορυφώθηκε με τη 

δημιουργύα τησ οβιετικόσ Ϊνωςησ». τα χρόνια 1918 - 1921 φιλοτεχνόθηκαν 

εκατοντϊδεσ αφύςεσ, «αναρτημϋνεσ ςε κϊθε δημόςιο χώρο: τρϋνα, δρόμουσ, 

εργοςτϊςια, γραφεύα, καφενεύα, ςχολεύα», που ςυνϋβαλαν ςτην αλλαγό τησ 

ςυνεύδηςησ ενόσ ολόκληρου ϋθνουσ με βαςικϊ θϋματα τουσ εχθρούσ του λαού, 

την επαναςτατικό ιδεολογύα, την καταπολϋμηςη του αναλφαβητιςμού, την 

ανϊγκη μόρφωςησ του λαού, την επαγγελματικό εκπαύδευςη, την υγεύα, την 

ιςότητα, τα καθόκοντα των γυναικών κ.ϊ103. 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Λαφόν, Μ. (2007). Απϐ την Οκτωβριανό επανϊςταςη ϋωσ την περεςτρϐικα: Απϐ τη ςυλλογό του 

Sergo Grigorian. Μτφ. Β. Αθαναςιϊδησ. Αθόνα: Εκδόςεισ Polaris. 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Ιςτορικό πλαύςιο 

ι πολιτικού ανταγωνιςμού και επιδιώξεισ, οι οικονομικϋσ ςυνθόκεσ τησ 

εποχόσ και οι επεκτατικϋσ βλϋψεισ των κρατών εύναι τα αύτια του Α΄ 

Παγκοςμύου Πολϋμου (1914-1918), ο οπούοσ αλλϊζει την 

τοπογεωγραφύα τησ Ευρώπησ, τη δεύτερη δεκαετύα του 20ού αιώνα, καθώσ 

παλαιϋσ αυτοκρατορύεσ διαλύονται και δημιουργούνται νϋα εθνικϊ κρϊτη. 

υγκεκριμϋνα, το 1914 ςτο δυτικό μϋτωπο, η επύθεςη των Γερμανών εναντύον 

τησ Γαλλύασ αποκρούεται από το γαλλικό ςτρατό, ενώ ςτο ανατολικό, ο 

γερμανικόσ ςτρατόσ καθηλώνει τουσ Ρώςουσ. Σο 1915, τα πολεμικϊ μϋτωπα 

ςταθεροποιούνται: η Βουλγαρύα προςχωρεύ ςτο γερμανικό ςυναςπιςμό και η 

Ιταλύα ςτον αντύςτοιχο αγγλογαλλικό. Σο 1916, αρχύζει η αποτελμϊτωςη του 

πολϋμου, ενώ ςτην καμπό του πολϋμου το 1917, ςτη Γαλλύα αναπτύςςεται ϋνα 

ιςχυρό αντιπολεμικό κύνημα με ςοςιαλιςτικϋσ ιδϋεσ, που οδηγεύ ςε ανταρςύεσ 

ςτο μϋτωπο. Σην ύδια περύοδο ςτη Ρωςύα εκδηλώνεται επανϊςταςη, η οπούα 

ανϋτρεψε τον Σςϊρο104.  

                                                           
104 τόουν, Ν. (2010). υνοπτικό Ιςτορύα του Πρώτου Παγκοςμύου Πολϋμου. Αθόνα: Εκδόςεισ 

Χυχογιόσ. 
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Η Ρωςύα, ώριμη πλϋον για κοινωνικό επανϊςταςη, με φανερό την κόπωςη του 

πολϋμου, εύναι το πρώτο από τα καθεςτώτα τησ Κεντρικόσ και Ανατολικόσ 

Ευρώπησ που καταρρϋει, κϊτω από τισ εντϊςεισ και τισ πιϋςεισ του Α΄ 

Παγκοςμύου Πολϋμου. Η ϋκρηξη όταν αναμενόμενη, μολονότι κανεύσ δεν 

μπορούςε να προβλϋψει τον ακριβό χρόνο τησ πυροδότηςησ105.  

Σο πόςο εύθραυςτο όταν το καθεςτώσ αποκαλύπτεται όταν τα ςτρατεύματα 

του Σςϊρου, ακόμα και οι πϊντα πιςτού ς’ αυτόν Κοζϊκοι, αρνούνται να 

επιτεθούν κατϊ του πλόθουσ και, μϊλιςτα,  αρχύζουν να ςυναδελφώνονται μαζύ 

του. Σον τςϊρο αντικαθιςτϊ μια φιλελεύθερη «Προςωρινό Κυβϋρνηςη», που 

ϋχει κϊποια ςυμπϊθεια ό ακόμη και βοόθεια από τουσ Δυτικούσ ςυμμϊχουσ τησ 

Ρωςύασ, οι οπούοι φοβούνται ότι το καθεςτώσ του Σςϊρου ύςωσ αποφαςύςει να 

αποςυρθεύ από τον πόλεμο και να ςυνϊψει ειρόνη με τη Γερμανύα. Σϋςςερισ 

ημϋρεσ αυθορμητιςμού αρκούν για να τελειώςουν μια Αυτοκρατορύα106.  

Η ανατροπό του Σςαριςμού και του γαιοκτημονικού ςυςτόματοσ φϋρνει την 

ταξικό πϊλη μεταξύ τησ αςτικόσ τϊξησ και του προλεταριϊτου, η οπούα 

ςυνεχύζεται κϊτω από τισ νϋεσ πολιτικϋσ ςυνθόκεσ. Υυςικϊ, μια επανϊςταςη ςε 

τερϊςτια χώρα, τη Ρωςύα, που απλώνεται από τα ςύνορα τησ Ιαπωνύασ μϋχρι τα 

ςύνορα τησ Γερμανύασ, δεν μπορεύ παρϊ να ϋχει μεύζονεσ διεθνεύσ επιπτώςεισ, 

όταν μϊλιςτα η κυβϋρνηςη τησ χώρασ αυτόσ ςυγκαταλϋγεται μεταξύ των 

«Μεγϊλων Δυνϊμεων», που κυριαρχούν ςτην παγκόςμια ςκηνό107. 

Κανϋνα πολιτικό κόμμα, εκτόσ από τουσ Μπολςεβύκουσ του Λϋνιν, δεν όταν 

προετοιμαςμϋνο να αντιμετωπύςει και να αναλϊβει την ευθύνη αυτό. Με 

δεδομϋνη την ευνοώκό πολιτικό κατϊςταςη ςτην Πετρούπολη, ςτη Μόςχα και 

ςτισ ςτρατιϋσ ςτο βορρϊ, εύναι πρϊγματι δύςκολο να απαντόςει κανεύσ ςτο 

ερώτημα, εϊν η εξουςύα πρϋπει να καταληφθεύ τώρα ό αν εύναι προτιμότερο να 

περιμϋνει κανεύσ την εξϋλιξη των γεγονότων. 

                                                           
105 Υερρό, Μ. (1999). Η ιςτορύα υπϐ επιτόρηςη. Μτφ. Β. Σομανϊσ. κόπελοσ: Εκδόςεισ Νηςύδεσ. 
106 Chamberlin, W. H. (1965). The Russian Revolution 1918 - 1921: From the Civil War to the 

Consolidation of Power. New York: The Universal Library, 453. 
107 Οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ του 1914, όλεσ ευρωπαώκϋσ όπωσ η ΕΔ, εξαφανύςτηκαν ό 

περιορύςτηκαν ςτο ρόλο περιφερειακόσ ό επαρχιακόσ δύναμησ με εξαύρεςη τη Γερμανύα. Η 
ύδια η προςπϊθεια να δημιουργηθεύ μια ενιαύα υπερεθνικό «Ευρωπαώκό Κοινότητα» για να 
αναδυθεύ μια ενιαύα ευρωπαώκό ταυτότητα, που να ανταποκρύνεται ς' αυτόν, 
αντικαθιςτώντασ τισ παλιϋσ προςδϋςεισ ςτα ιςτορικϊ ϋθνη και κρϊτη, ανϋδειξε το βϊθοσ 
αυτόσ τησ παρακμόσ. 
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Η πλόρησ παρϊλυςη του τςαρικού κρατικού μηχανιςμού που ακολουθεύ, 

προκαλεύ χϊοσ ςτην πολυεθνικό ρωςικό αυτοκρατορύα. Κοινωνικό αναταραχό 

και ταξικό πόλωςη, οικονομικό κατϊρρευςη, ςτρατιωτικϋσ κρύςεισ, 

εςωκομματικϋσ διαφωνύεσ και μια ςειρϊ από πολιτικούσ αντιπϊλουσ που 

βρύςκονται αντιμϋτωποι με το νϋο καθεςτώσ108. Μια επαναςτατικό διαδικαςύα 

ϊρχιςε να ξετυλύγεται, καθώσ η κοινωνύα αποπειρϊται να υποκαταςτόςει το 

οργανωμϋνο κρϊτοσ, «ςτόνοντασ» θεςμούσ εξουςύασ που επιζητούν 

νομιμοπούηςη μϋςα από την διϊλυςη του τςαριςμού109. 

Η ςτρατιωτικό αντεπανϊςταςη μόλισ αρχύζει. Μια απελπιςμϋνη κυβϋρνηςη 

ύςωσ και να προτιμϊ αντύ να υποχωρόςει μπροςτϊ ςτα ςοβιϋτ, να παραδώςει 

την Πετρούπολη ςτο γερμανικό ςτρατό, που όδη βριςκόταν ςτα βόρεια 

ςύνορα, ςτη ςημερινό Εςθονύα, δηλαδό λύγα χιλιόμετρα ϋξω από την 

πρωτεύουςα.  

Ϊτςι, αντύ για μια φιλελεύθερη και ςυνταγματικό Ρωςύα με δυτικό 

προςανατολιςμό, διατεθειμϋνη να ςυνεχύςει τον πόλεμο με τη Γερμανύα, αυτό 

που προκύπτει εύναι ϋνα επαναςτατικό κενό: μια ανύςχυρη «Προςωρινό 

Κυβϋρνηςη» από τη μια μεριϊ και μια πληθώρα «ςυμβουλύων» (οβιϋτ) τησ 

βϊςησ από την ϊλλη, που επιθυμούν διακόρυξη καθολικόσ ελευθερύασ, 

ιςότητασ και ϊμεςησ δημοκρατύασ. Ϊτςι, ςτο δεύτερο Πανρωςικό υνϋδριο των 

οβιϋτ κηρύττεται η ύδρυςη τησ νϋασ κυβϋρνηςησ110.  

Κατϊ τον τρόπο αυτό, η φιλελεύθερη κυβϋρνηςη που θϋλει να ςυνεχύςει τον 

πόλεμο ανατρϋπεται από τη ςοςιαλιςτικό επανϊςταςη του Οκτωβρύου και 

ακολουθεύ η ςυνθόκη του Μπρεςτ Λιτόφςκ (ύναψη ειρόνησ με τη Γερμανύα, το 

Μϊρτιοσ 1918)111. Σο 1918, ακολουθεύ η νύκη των υμμαχικών Δυνϊμεων και ο 

Γϊλλοσ ςτρατηγόσ Υοσ αναλαμβϊνει τη διούκηςη των ςυμμαχικών 

ςτρατευμϊτων (αγγλικών, γαλλικών, αμερικανικών και βελγικών), οδηγώντασ 

                                                           
108 Shub, D. (1957). Lenin. New York: The New American Library, 140. 
109 Pipes, R. (1996). A Concise History of the Russian Revolution. New York: Vintage Books, 141. 
110 Martin, M. (1996). The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991. New York: The 

Free Press, 102. 
111 Niall, F. (2008). Α΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ. τρατιωτικό, διπλωματικό, οικονομικό και κοινωνικό 

ιςτορύα 1914-1918. Μτφ. Κ. Φϊγιερ. Αθόνα: Εκδόςεισ Ιωλκόσ. Με τη ςυνθόκη του Μπρεςτ-
Λιτόφςκ η οβιετικό Ϊνωςη παραιτεύται από τον ϋλεγχο τησ Εςθονύασ, τησ Λιθουανύασ, τησ 
Πολωνύασ και τμόματοσ τησ Λευκορωςύασ, ενώ παρϊλληλα αναγνωρύζει την ανεξαρτηςύα τησ 
Υινλανδύασ και παραχωρεύ το Καρσ, το Βατούμ και το Αρνταχϊν ςτην Σουρκύα. 
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τα ςε νικητόρια πορεύα ςτο δυτικό μϋτωπο, αποκλεύοντασ τισ γερμανικϋσ 

δυνϊμεισ.  

Παρϊ ταύτα, το Κόμμα των Μπολςεβύκων εμφανύζεται ωσ ο μοναδικόσ 

εκφραςτόσ των αναγκών των λαών που ζουν ςτη Ρωςύα, οργανώνοντασ την 

πορεύα τησ κοινωνικόσ εξϋλιξησ του κρϊτουσ.  ύμφωνα με τον Chamberlin, η 

«διατόρηςη τησ εξουςύασ των Μπολςεβύκων εύναι μεγαλύτερο επύτευγμα από 

την κατϊληψό τησ»112. Σο επύτευγμα του Λϋνιν εύναι ότι μετϋτρεψε αυτό το 

ανεξϋλεγκτο, αναρχικό, λαώκό κύμα ξεςηκωμού ςε Μπολςεβύκικη εξουςύα. 

Πολλού πιςτεύουν ότι η διακυβϋρνηςη των Μπολςεβύκων θα διαρκϋςει λύγο 

διϊςτημα, ειδικότερα μετϊ τη υνθόκη του Μπρεςτ-Λιτόφςκ και την 

επακόλουθη απώλεια τησ επιρροόσ των Μπολςεβύκων ςτην Ουκρανύα, που 

ςηματοδοτεύ την πρώτη διακοπό του «θριϊμβου» του Λϋνιν113.   

Υυςικϊ, τα αντιπολεμικϊ αιςθόματα τονώνουν το πολιτικό προφύλ των 

ςοςιαλιςτών, που ολοϋνα και περιςςότερο επιςτρϋφουν ςτισ προ του 1914 

αντιπολεμικϋσ θϋςεισ του κινόματοσ. Πρϊγματι, οριςμϋνα κόμματα, για 

παρϊδειγμα ςτη Ρωςύα, τη ερβύα και τη Βρετανύα - το Ανεξϊρτητο Εργατικό 

Κόμμα-, ποτϋ δεν παύουν να εναντιώνονται ςτον πόλεμο, ακόμα κι όταν 

ςοςιαλιςτικϊ κόμματα υποςτηρύζουν τον πόλεμο. Οι πιο δεδηλωμϋνοι πολϋμιού 

του προϋρχονται από τισ γραμμϋσ των κομμϊτων αυτών114. 

Σαυτόχρονα, ςτισ κυριότερεσ εμπόλεμεσ χώρεσ, το οργανωμϋνο εργατικό 

κύνημα ςτισ μεγϊλεσ βιομηχανύεσ όπλων γύνεται το επύκεντρο απεργιακών και 

αντιπολεμικών μαχητικών κινητοποιόςεων. Σα κατώτερα ςυνδικαλιςτικϊ 

εργατικϊ ςτελϋχη ς’ αυτϊ τα εργοςτϊςια γύνονται ςυνώνυμα του 

ριζοςπαςτιςμού. Οι τεχνικού και οι μηχανικού ςτο πολεμικό ναυτικό κινούνται 

προσ την ύδια κατεύθυνςη. Οι ςημαντικότερεσ ναυτικϋσ βϊςεισ ςτη Ρωςύα και 

ςτη Γερμανύα αποτελούν μεύζονα επαναςτατικϊ κϋντρα, ενώ, αργότερα, η 

εξϋγερςη του γαλλικού ναυτικού, που ςημειώνεται ςτη Μαύρη Θϊλαςςα, 

                                                           
112 Chamberlin, W. H. (1965). ϐ.π., 453. 
113 Hobsbawm, E. (2004). Η Εποχό των Ωκρων. Ο ςϑντομοσ εικοςτϐσ αιώνασ, 1914-1991. Αθόνα: 

Θεμϋλιο, 52. 
114 Hobsbawm, E. (2004). ϐ.π., 52. Σο 1917 το ςημαντικό Ανεξϊρτητο οςιαλδημοκρατικό Κόμμα 

τησ Γερμανύασ (USPD) διαχωρύζει επύςημα τη θϋςη του για το θϋμα αυτό από την 
πλειοψηφύα των ςοςιαλιςτών (SPD), που ςυνεχύζει να υποςτηρύζει τον πόλεμο. 
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αποτρϋπει τη γαλλικό ςτρατιωτικό επϋμβαςη εναντύον των Μπολςεβύκων ςτο 

Ρωςικό Εμφύλιο Πόλεμο του 1918-1920115.  

Επομϋνωσ, ο ξεςηκωμόσ εναντύον του πολϋμου αποκτϊ και επύκεντρο και 

φορϋα. Και δεν προκαλεύ ϋκπληξη το γεγονόσ ότι, ιδιαύτερα αφότου η 

Οκτωβριανό επανϊςταςη φϋρνει τουσ Μπολςεβύκουσ του Λϋνιν ςτην εξουςύα, η 

επιθυμύα για ειρόνη ςυγχωνεύεται με την επιθυμύα για κοινωνικό επανϊςταςη. 

Βϋβαια, εύναι ςαφϋσ ότι η Ρωςικό επανϊςταςη πρόκειται να ϋχει μεύζονεσ 

διεθνεύσ επιπτώςεισ. τα 1917, ολόκληρη η Ευρώπη γύνεται «ϋνασ ςωρόσ από 

κοινωνικϋσ εκρηκτικϋσ ύλεσ και απϋμενε μονϊχα ν' ανϊψει το φιτύλι»116. 

Σο 1917, εύναι όδη ςαφϋσ, τόςο για τον Λϋνιν, όςο και για τουσ Ρώςουσ ότι η 

επανϊςταςό τουσ οφεύλει να εξαπλωθεύ παντού117. Και τύποτε δεν φαύνεται πιο 

πιθανό από το γεγονόσ ότι πρϊγματι θα απλωθεύ, καθώσ ο Μεγϊλοσ Πόλεμοσ 

τϋλειωςε, επιφϋροντασ εκτεταμϋνη πολιτικό κατϊρρευςη και επαναςτατικό 

κρύςη, ιδιαύτερα ςτα ηττημϋνα εμπόλεμα κρϊτη. Σο 1918, οι τϋςςερισ ηγϋτεσ των 

ηττημϋνων δυνϊμεων (Γερμανύα, Αυςτροουγγαρύα, Σουρκύα και Βουλγαρύα) 

χϊνουν το θρόνο τουσ, όπωσ τον εύχε όδη χϊςει και ο ηττημϋνοσ από τη 

Γερμανύα Σςϊροσ τησ Ρωςύασ. Επιπλϋον, η κοινωνικό αναταραχό ςτην Ιταλύα, 

που ιςοδυναμεύ ςχεδόν με επανϊςταςη, ςυγκλονύζει ακόμα και τισ νικότριεσ 

ευρωπαώκϋσ χώρεσ118. 

το μεταξύ, το πρωταρχικό καθόκον των Μπολςεβύκων εύναι να διατηρόςουν 

την εξουςύα. Κατορθώνουν να επιζόςουν τησ τιμωρού ειρόνησ, που η Γερμϊνια 

επϋβαλε ςτο Μπρεςτ-Λιτόβςκ, λύγουσ μόνεσ πριν οι Γερμανού ηττηθούν κι 

αυτού. Οι ύμμαχοι δεν κατανοούν, γιατύ πρϋπει να φανούν γενναιόδωροι προσ 

το κϋντρο τησ παγκόςμιασ ανατροπόσ. Διϊφοροι αντεπαναςτατικού («Λευκού») 

ςτρατού και καθεςτώτα ξεςηκώνονται εναντύον των οβιϋτ με χρηματοδότηςη 

των υμμϊχων, που ςτϋλνουν βρετανικϊ, γαλλικϊ, αμερικανικϊ, γιαπωνϋζικα, 

πολωνικϊ, ςερβικϊ, ελληνικϊ και ρουμανικϊ ςτρατεύματα ςε ρωςικό ϋδαφοσ. 

                                                           
115 Ο Ρωςικόσ Εμφύλιοσ Πόλεμοσ αποτελεύ μια ςτρατιωτικό ςύρραξη μεταξύ Κόκκινου τρατού 

που υποςτηρύζει τον κομμουνιςμό και Λευκού τρατού που εναντιώνεται ς΄ αυτό την 
ιδεολογύα. Ο πόλεμοσ ξεκύνηςε το 1918, ςχεδόν ςτο τϋλοσ του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου και 
τελεύωςε το 1921 με τη νύκη του Κόκκινου τρατού και τη δημιουργύα τησ ΕΔ. 

116 Hobsbawm, E. (2004). ϐ.π., 52. 
117 Hobsbawm, E. (2004). ϐ.π., 52.  
118 Wade, R. (2005). The Russian Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 40-43. 
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τισ χειρότερεσ ςτιγμϋσ του Εμφυλύου πολϋμου του 1918-1920, η οβιετικό 

Ϊνωςη περιορύζεται ςε ϋνα ηπειρωτικό κομμϊτι γησ - ςτη Βόρεια και Κεντρικό 

Ρωςύα – με μοναδικό «όπλα» το νϋο καθεςτώσ, ενώ αυτοςχεδιϊζει για να 

ςυγκροτόςει τον Κόκκινο τρατό, ο οπούοσ αποδεικνύεται τελικϊ νικηφόροσ. Η 

νύκη προκύπτει από την ανικανότητα και τη διαύρεςη που βαςιλεύει μεταξύ των 

φιλονικούντων «Λευκών» ςτρατιών, την ικανότητϊ τουσ να γύνονται 

αντιπαθεύσ ςτη ρωςικό αγροτιϊ καθώσ και την καχυποψύα που τρϋφουν οι 

δυνϊμεισ τησ Δύςησ, ώςτε να μπορϋςουν να ςυντϊξουν τουσ επιρρεπεύσ προσ 

ςτϊςη ςτρατιώτεσ και ναύτεσ για να πολεμόςουν κατϊ των Μπολςεβύκων119.  

Προσ τα τϋλη του 1920, οι Μπολςεβύκοι ϋχουν κερδύςει τον ςτόχο τουσ: την 

ανοικοδόμηςη μιασ εναλλακτικόσ κοινωνύασ απϋναντι ςτον καπιταλιςμό, μια 

κυβϋρνηςη, την εξϊπλωςη ενόσ πειθαρχημϋνου διεθνούσ κινόματοσ και, ύςωσ, 

μια γενιϊ επαναςτατών με όραμα την παγκόςμια επανϊςταςη κϊτω από τη 

ςημαύα του Οκτώβρη. 

Παρ’ όλα αυτϊ, ςτην περύοδο αμϋςωσ μετϊ τον Α΄ Παγκόςμιο Πόλεμο και την 

Οκτωβριανό επανϊςταςη, οι επαναςτϊτεσ εύναι εκεύνοι που πρωταρχικϊ 

ϋλκουν την πρωτοπορύα. Πρϊγματι, ςτη Γαλλύα και τη Ρωςύα, ο πόλεμοσ και η 

επανϊςταςη πολιτικοποιούν μια ςειρϊ από πρωτοποριακϊ κινόματα, που ςτην 

προπολεμικό περύοδο εύναι γνωςτϊ για το μη πολιτικό τουσ χαρακτόρα. Καθώσ 

η επιρροό του Λϋνιν επαναφϋρει το μαρξιςμό ςτο δυτικό κόςμο ωσ τη μόνη 

θεωρύα και ιδεολογύα τησ κοινωνικόσ επανϊςταςησ, διαςφαλύζεται η 

μεταςτροφό των πρωτοποριών ς’ αυτό που οι εθνικοςοςιαλιςτϋσ, μϊλλον 

ορθϊ, αποκαλούν «πολιτιςτικό Μπολςεβικιςμό» (Kulturbolschewismus)120. 

ύμφωνα με την Bonnell, όταν ο Dreiser επιςκϋφθηκε τη οβιετικό Ϊνωςη ςτα 

μϋςα τησ δεκαετύασ του 1920, παρατόρηςε «πανό και αφύςεσ με οπτικϋσ 

πληροφορύεσ και ελϊχιςτο αριθμό λϋξεων καθώσ προορύζονταν για τουσ 

αναλφϊβητουσ πϊνω ςε τούχουσ, βιτρύνεσ και οχόματα που ϋκαναν τουσ 

δρόμουσ να μοιϊζουν με κινητϋσ βιβλιοθόκεσ»121. Κατϊ τη διϊρκεια των 

μετεπαναςτατικών χρόνων, μια περύοδο γενικότερησ αμφιςβότηςησ, οι 

                                                           
119 Hobsbawm, E. (2004). ϐ.π., 52. 
120 Hobsbawm, E. (2004). ϐ.π., 154. 
121 Bonnell, V. (1991). The Representation of Women in Early Soviet Political Art. Russian Review, 50 

(3), 267-288. 
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μπολςεβύκοι προςπαθούν να καθιερώςουν την ηγεμονύα τησ ερμηνεύασ  για την 

ιςτορύα και την πολιτικό τουσ. Ϊτςι, δημιουργούν εικόνεσ που ςυνϊδουν με το 

χαρακτηριςτικό μπολςεβύκικο όθοσ, ςυντονιςμϋνεσ, παρϊλληλα, με το 

πολιτιςμικό υπόβαθρο καλλιτεχνών και πολιτών, το οπούο εύναι ςαφώσ 

διαφορετικό122. 

το πλαύςιο αυτό, οι καλλιτϋχνεσ οικειοποιούνται ςύμβολα και αλληγορικϋσ 

εικόνεσ από τισ δυτικϋσ ευρωπαώκϋσ παραδόςεισ, που γύνονται κατανοητϊ από 

μια μικρό μερύδα μορφωμϋνων Ρώςων. Ϊτςι, μϋχρι το τϋλοσ του Εμφυλύου 

Πολϋμου, οι ςοβιετικού καλλιτϋχνεσ δημιουργούν νϋεσ «εικόνεσ» και ςύμβολα, 

προςιτϊ ςτη λαώκό μϊζα. το ύδιο πλαύςιο, κινεύται και ο ςχεδιαςμόσ αφιςών, 

που απευθύνονται ςε ϋναν αναλφϊβητο λαό123, για να λειτουργόςουν ωσ μϋςο 

πολιτικόσ και κοινωνικόσ επικοινωνύασ, γεγονόσ το οπούο επηρεϊζει το 

ςταδιακό μεταςχηματιςμό τησ εν λόγω κοινωνύασ. Πρόκειται για μια 

μονόπλευρη επικοινωνιακό ςυνθόκη με ςκοπό να πειςθούν οι πολύτεσ/δϋκτεσ 

να υιοθετόςουν οριςμϋνη ςτϊςη ό και ςυμπεριφορϊ απϋναντι ςτην ιδεολογύα 

του νϋου καθεςτώτοσ124.   

Παραδειγματικϊ αναφϋρουμε τισ οπτικϋσ προςλόψεισ του εργαζομϋνου και 

του αγρότη, που ςυγχωνεύονται με τη ςύγχρονη πολιτικό ιδεολογύα, 

δημιουργώντασ μια ιδιαύτερη οπτικό γλώςςα, ανϊλογη με τισ εμπειρύεσ τησ 

επανϊςταςησ και του εμφυλύου πολϋμου. Σα ςύμβολα αυτϊ, ςυμπορεύονται με 

την κυρύαρχη αφόγηςη των Μπολςεβύκων και λειτουργούν θετικϊ ωσ προσ την 

εδραύωςη του ςοςιαλιςμού.  

Αυτϋσ οι αναπαραςτϊςεισ των εργατών και των αγροτών δεν προορύζονται να 

χρηςιμεύςουν ωσ πρότυπα ςυμπεριφορϊσ και αξιών με ςκοπό να 

νοηματοδοτόςουν μια κοςμοθεωρύα ςχετικϊ με την ϋννοια τησ τϊξησ και τησ 

ταξικόσ ςύγκρουςησ. Η τϊξη και το φύλο εύναι οι δύο κύριεσ ςυντεταγμϋνεσ τησ 

νϋασ οπτικόσ γλώςςασ ςτη οβιετικό Ρωςύα, οι οπούεσ αλληλεπιδρούν, αν και η 

τϊξη ςυνιςτϊ το θεμελιώδεσ εννοιολογικό πλαύςιο για τουσ Μπολςεβύκουσ. 

                                                           
122 Bonnell, V. (1991). ϐ.π., 267-288. 
123 Really, S. (1999). Outdoor Advertising. Lousiana, USA: Louisiana State University Press, 15. 
124 Βλϊχοσ, Γ. (1976). Πολιτικό Χυχολογύα. Αθόνα: Παπαζόςησ, 149. 
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Εύναι ο ςυνδυαςμόσ του μύθου και τησ πολιτικόσ ιδεολογύασ που προςδύδει 

πειθώ ςτη μπολςεβύκικη προπαγϊνδα125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Bonnell, V. (1991). ϐ.π., 267-288. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Μεθοδολογικϊ ζητόματα 

ι ςοβιετικϋσ αφύςεσ, μϋςο προπαγϊνδασ και διϊδοςησ ιδεών, 

αποτελούν δύςκολα προσ διϊςωςη, αρχειοθϋτηςη και χαρακτηριςμό 

τεκμόρια. Ο εφόμεροσ χαρακτόρασ, η ϋκθεςη ςε δημόςιουσ χώρουσ 

και η μοιραύα ςχεδόν καταςτροφό αποτελούν ςτοιχεύα, που αιτιολογούν την 

ϋλλειψη πρωτότυπων αντιτύπων.  Από την ϊλλη πλευρϊ, η απουςύα ςυνόθωσ 

χρονολογικών ό ϊλλων ςτοιχεύων για το χαρακτηριςμό των αφιςών, 

δυςχεραύνει την ταξινόμηςη και αξιοπούηςό τουσ, παρϊ το γεγονόσ ότι 

αποτελούν οπτικϊ τεκμόρια, που αποτυπώνουν με ενϊργεια την περιρρϋουςα 

ςυνθηματολογύα και το κυρύαρχο διακύβευμα τησ εποχόσ τουσ. 

Σο μεθοδολογικό πλαύςιο για την ανϊλυςη και ερμηνεύα των αφιςών ωσ 

οπτικών κειμϋνων εύναι ευρύ και περιλαμβϊνει διαφοροποιημϋνεσ 

προςεγγύςεισ. Πϋραν όμωσ από τισ ποικύλεσ μεθόδουσ ό θεωρύεσ που 

διατυπώθηκαν κατϊ καιρούσ για την ερμηνεύα των νοημϊτων που τα οπτικϊ 

αφηγόματα (ανα)παρϊγουν, παρατηρούμε ότι οι αφύςεσ ωσ οπτικϊ κεύμενα 

ςκιαγραφούν μια υπόρρητη διαδικαςύα παραγωγόσ και αναπαραγωγόσ του 

ηγεμονικού λόγου. Παρϊλληλα, ωσ ϋργα μαζικόσ κουλτούρασ, αποτελούν 

δεύγμα τησ κοινωνύασ που τα παρϊγει και τα αναπαρϊγει, καθώσ προϋρχονται 

Ο 
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από αυτό, την αντικατοπτρύζουν, ενώ, παρϊλληλα, γεννούν, προβϊλλουν και 

εξελύςςουν κοινωνικούσ και πολιτικούσ μύθουσ, ςυντηρώντασ την καθεςτηκυύα 

ιδεολογύα 126. 

Αυτού του εύδουσ οι αναπαραςτϊςεισ διαμορφώνουν μϋροσ αυτού που θα 

μπορούςαμε να χαρακτηρύςουμε ωσ «λαώκό» τρόπο διακυβϋρνηςησ. Ϊνα δεύγμα 

αυτού του τρόπου, αντανακλούν οι ςοβιετικϋσ αφύςεσ που μελετούμε:  

απεικονύςεισ εργοςταςύων, ςτισ οπούεσ προεξϋχει η φιγούρα του εργϊτη-όρωα, 

μεμονωμϋνα ϊτομα και μικρϋσ ομϊδεσ που αναπαριςτούν την κοινωνικό ζωό, 

που παρουςιϊζονται ωσ εξιδανικευμϋνεσ εικόνεσ τησ νϋασ ςοβιετικόσ 

πραγματικότητασ, θεωρώντασ τεσ τυπικϋσ ενόσ ευρύτερου ςυνόλου. Αυτϋσ οι 

αναπαραςτϊςεισ τησ κοινωνύασ μασ αφηγούνται τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτο 

δημιουργό τησ αναπαρϊςταςησ και ςτουσ απεικονιζόμενουσ ανθρώπουσ, μια 

ςχϋςη, που φαύνεται να εύναι ιςοδύναμη, ενώ ςτο παρελθόν ύςωσ όταν 

ιεραρχικό127. το πλαύςιο αυτό,  οι οπτικϋσ δομϋσ δεν εύναι ποτϋ απλώσ τυπικϋσ, 

αλλϊ ιδεολογικϋσ, καθώσ εμπεριϋχουν μια βαθιϊ ςημαντικό ςημαςιολογικό 

διϊςταςη. Επομϋνωσ, οι εικόνεσ δεν αναπαρϊγουν απλώσ τισ δομϋσ τησ 

«πραγματικότητασ», αλλϊ παρϊγουν εικόνεσ τησ πραγματικότητασ, ϊρρηκτα 

ςυνδεδεμϋνεσ με τα ενδιαφϋροντα των κοινωνικών θεςμών εντόσ των οπούων 

παρϊγονται128.  

το πλαύςιο αυτό, οι δημιουργού των μηνυμϊτων ςτοχεύουν ςτην ανεύρεςη 

αποκωδικοποιόςιμων ςημεύων για τη ςτοιχειοθϋτηςη των αφιςών, 

επαναλαμβανόμενα μοτύβα και ςτερεοτυπικϊ ςχόματα, που δεν επιδϋχονται 

παρερμηνεύα, οδηγώντασ απευθεύασ το θεατό/δϋκτη ςτο επιδιωκόμενο 

μόνυμα129. Σα επιλεγμϋνα ςημεύα, που μεταφϋρουν μηνύματα, δεν εύναι ποτϋ 

αυθαύρετα, επειδό οι δημιουργού τουσ επιχειρούν να παρουςιϊςουν ςημεύα με 

εςωτερικό ςυναρμογό ς’ ϋναν κόςμο εναρμονιςμϋνο με το ςχετικό του 

περιβϊλλον130. Επομϋνωσ, η «καθολικό» διϊςταςη του μηνύματοσ εύναι 

κοινωνικό καταςκευό, προώόν θεωρύασ και κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ 

                                                           
126 Μπϋρκμαν, Α. (2016). Ο Μπολςεβύκικοσ Μϑθοσ. Μτφ. Γ. Ιωαννύδησ. Θεςςαλονύκη: Εκδόςεισ 

Πανοπτικόν.  
127 Burke, P. (2003). ϐ.π.  
128 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 104. 
129 Guiraud, P. (2004). Η ςηµειολογύα. Αθόνα: Δαύδαλοσ. 
130 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 61. 
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ιςτορύασ και ωσ τϋτοιο επηρεϊζεται και διαμορφώνεται από τισ κοινωνικϋσ και 

πολιτιςμικϋσ ςυνθόκεσ, που παρϊγουν και αναπαρϊγουν την οπτικό γλώςςα131. 

 

3.1. Ο ςκοπόσ τησ ϋρευνασ 

κοπόσ τησ παρούςασ ϋρευνασ εύναι η μελϋτη των οπτικών πρακτικών και η 

διερεύνηςη των τρόπων με τουσ οπούουσ προςλαμβϊνεται, αποδύδεται και 

ερμηνεύεται το παρελθόν και το παρόν, κατϊ τη διαμόρφωςη τησ ιδεολογικόσ 

αφόγηςησ για τη δημιουργύα του νϋου Homo Sovieticus, όπωσ καταγρϊφονται 

ςτισ πρώτεσ μετεπαναςτατικϋσ ςοβιετικϋσ αφύςεσ (1918-1921). 

 

3.2. Ερευνητικό υλικό/δεύγμα τησ ϋρευνασ 

τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, δεύγμα τησ ϋρευνασ αποτϋλεςαν 20 αφύςεσ, από το 

λεύκωμα «οβιετικϋσ Αφύςεσ» του ϋργκο Γκριγκοριϊν132. Οι αφύςεσ 

καταχωρούνται ςε ϋξι ενότητεσ που αφορούν ςτα διαςτόματα: 1918-1921, 1922-

1940, 1941-1945, 1946-1953, 1954-1964, 1965-2001. Επιλϋξαμε να αναλύςουμε τισ 

αφύςεσ τησ περιόδου 1918-1921, οι οπούεσ καλύπτουν τα πρώτα χρόνια μετϊ την 

Επανϊςταςη ωσ πρώιμο δεύγμα τησ αιςθητικόσ, του περιεχομϋνου και τησ 

ςυμβολόσ ςτο «νϋο εύδοσ τϋχνησ», που «γϋννηςε» η Οχτωβριανό Επανϊςταςη - 

τησ αφύςασ - για την οικοδόμηςη του πρώτου ςοςιαλιςτικού κρϊτουσ και τα 

επιτεύγματα τησ ΕΔ.  

Οι αφύςεσ που επιλϋξαμε να μελετόςουμε, υποςτηρύζουν με ϋνταςη το αύτημα 

τησ πολιτικόσ ανατροπόσ, τησ απόκρουςησ του ξϋνου ειςβολϋα και του 

εςωτερικού εχθρού. Οι αφύςεσ παρατύθενται με τρόπο, ώςτε να ςχηματύζουν 

μιαν αφόγηςη, καθώσ παρουςιϊζονται ςε διαρκό παρϊθεςη και η ϋμφαςη 

δύνεται με τρόπο ώςτε να ςχηματύςει ο αναγνώςτησ μιαν εντύπωςη αντύςτοιχη 

με εκεύνη, που αποκόμιζε ο ςοβιετικόσ πολύτησ, όταν τισ ϋβλεπε ςτο δρόμο133. Η 

ςχεδόν αςχολύαςτη παρϊθεςη των αφιςών, τισ μετατρϋπει ςε «ζωντανό» 

υλικό, το οπούο παρακινεύ το θεατό/αναγνώςτη να βιώςει την περιπϋτεια μύασ 

                                                           
131 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 48. 
132 Λαφόν, Μ. (2007). ϐ.π. 
133 Ζιώγασ, Γ. (2016). Αφύςα, η τϋχνη τησ προπαγϊνδασ. Εφημερύδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΑΡΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Διαθϋςιμο ςτο: http://www.kathimerini.gr/317137/article/politismos/arxeio-
politismoy/afisa-h-texnh-ths-propagandas 
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κοινωνύασ, όπου η επικρϊτηςη τησ απόλυτησ ηγεμονικόσ ϊποψησ μετατρϋπει 

τουσ ςχεδιαςτϋσ/καλλιτϋχνεσ ςε «καταςκευαςτϋσ ειδώλων». 

 

3.3. Μεθοδολογικϊ εργαλεύα 

Ο A. Kaplan υποςτηρύζει ότι ςκοπόσ τησ μεθοδολογύασ εύναι «να μασ 

βοηθόςει να κατανοόςουμε με τουσ ευρύτερουσ δυνατούσ όρουσ, όχι τα 

προώόντα τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ, αλλϊ την ύδια την πορεύα τησ»134. την 

ϋρευνϊ μασ εξειδικεύουμε ςτη χρόςη διαφορετικών μεθόδων, καθώσ κρύνεται 

απαραύτητη, γιατύ εξυπηρετεύ το ςκοπό τησ ϋρευνασ και εξαςφαλύζει ϋνα 

ελϊχιςτο εχϋγγυο εγκυρότητασ και αξιοπιςτύασ. Σα ερευνητικϊ εργαλεύα που 

επιλϋγουμε προςφϋρουν ποιοτικϊ δεδομϋνα και τα ευρόματα, που 

ενδεχομϋνωσ θα προκύψουν, θα μπορϋςουν να αξιοποιηθούν ό να φανούν 

χρόςιμα ςε μελλοντικϋσ παρόμοιεσ ςυζητόςεισ.  

Η ανϊλυςη, που εφαρμόζεται για τισ ανϊγκεσ τησ εργαςύασ αυτόσ, αφορϊ ςτο 

οπτικό κεύμενο τησ αφύςασ και βαςύζεται τόςο ςτην αιςθητικό θεωρύα του 

Wassily Kandinsky135 για τα ςχόματα που απορρϋουν από τη θϋςη των μορφών, 

οι οπούεσ δομούν την εικόνα καθώσ και τα χρώματα που ενυπϊρχουν ς’ αυτϊ136, 

όςο και ςτη «γραμματικό» του οπτικού ςχεδιαςμού των Kress και Van 

Leeuwen137 για την ανϊλυςη τησ οπτικόσ επικοινωνύασ. Η οπτικό γραμματικό 

περιγρϊφει ϋνα απόθεμα μιασ οριςμϋνησ ομϊδασ, την ϋκδηλη και ϊδηλη γνώςη 

γι’ αυτό και τισ χρόςεισ του ςτισ πρακτικϋσ τησ ομϊδασ. Αυτό η γενύκευςη ϋχει 

εγκυρότητα, αν παραπϋμπει ςε μια επικοινωνιακό περύςταςη. Με τον τρόπο 

αυτό, η οπτικό γλώςςα δεν εύναι διαφανόσ ούτε γύνεται καθολικϊ κατανοητό, 

αλλϊ εύναι πολιτιςμικϊ οριςμϋνη138. 

                                                           
134 Kaplan, A. (1973). The conduct of Inquiry. Aylesbury: Intertext Books. 
135 O Wassily Kandinsky (1866 –1944), Ρώςοσ  ζωγρϊφοσ και θεωρητικόσ τησ τϋχνησ, θεωρεύται 

ϋνασ από τουσ πρωτοπόρουσ τησ αποκαλούμενησ αφηρημϋνησ τϋχνησ. Ϊλαβε μϋροσ ςε 
οριςμϋνα από τα ςημαντικότερα ρεύματα τησ μοντϋρνασ τϋχνησ, ειςϊγοντασ τισ δικϋσ του 
καινοτομύεσ και μύα νϋα αντύληψη για τη ζωγραφικό, καταγρϊφοντασ ϋνα πλούτο θεωριών 
και ιδεών ςτην πραγματεύα: Kandinsky, W. (1981). ϐ.π. 

136 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., Kandinsky, W. (1996). ϐ.π. 
137 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π. 
138 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 17-19. 
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Επύςησ, ακολουθόςαμε την κατηγοριοπούηςη των εικόνων, όπωσ κατατύθεται 

ο Burke, ο οπούοσ τισ προςεγγύζει ωσ μορφϋσ ιςτορικόσ μαρτυρύασ139: 

Σο Ιερό και το Τπερφυςικό 

Ιςχύσ και Διαμαρτυρύα 

Ο Τλικόσ πολιτιςμόσ μϋςα από τισ Εικόνεσ 

Όψεισ τησ κοινωνύασ 

τερεότυπα για τουσ Ωλλουσ 

Οπτικϋσ αφηγόςεισ 

Από τον Μϊρτυρα ςτον Ιςτορικό 

 

Όςον αφορϊ ςτη θεωρύα του Kandinsky, αυτό βαςύζεται ςτη ςυςτηματικό 

ανϊλυςη των ςτοιχεύων τησ ζωγραφικόσ με κατευθυντόρια αρχό την εξϋταςη 

των ςτοιχεύων όχι εξωτερικϊ, αλλϊ την αναζότηςη τησ ϊμεςησ επαφόσ με τον 

«εςωτερικό παλμό». Τπογραμμύζει ότι εξωτερικϊ κϊθε γραφικό μορφό εύναι 

ϋνα ςτοιχεύο, εςωτερικϊ όμωσ δεν εύναι η μορφό, αλλϊ η ενυπϊρχουςα 

ζωντανό ϋνταςη, που αποτελεύ το ςτοιχεύο, δηλαδό η δικό του εςωτερικό 

αντόχηςη, που φανερώνεται ςε ςυςχετιςμό με κϊποιεσ αρχϋσ. Παρϊλληλα, 

εκτιμϊ ότι η μελϋτη πρϋπει να αρχύζει από τα απλούςτερα ςτοιχεύα, γιατύ χωρύσ 

αυτϊ καμύα ζωγραφικό δεν εύναι δυνατό. Πρώτα αναλύει τα ςτοιχεύα - 

χρώματα140 και, ςτη ςυνϋχεια, τα θεμελιώδη ςχόματα, που προκύπτουν από τη 

φόρμα141. Ουςιαςτικϊ, προτεύνει να μελετηθούν τα ςτοιχεύα αυτϊ, πρώτα ωσ 

προσ την αφηρημϋνη τουσ ϋννοια, δηλαδό χωρύσ υλικό υπόβαθρο και ϋπειτα ςε 

ςχϋςη με την υλικό επιφϊνεια, δηλαδό το επύπεδο142. 

Ο Kandinsky αντιμετωπύζει το ςημεύο και τη γραμμό «ωσ ζωντανϊ όντα», που 

παρϋχουν τη δυνατότητα ςτο θεατό/δϋκτη «να διειςδύςει ςτο ϋργο, να μετϋχει 

ενεργητικϊ, να ζόςει τον παλμό του με όλεσ τισ αιςθόςεισ του», καθώσ «το ϋργο 

τϋχνησ αντανακλϊται ςτην επιφϊνεια τησ ςυνεύδηςησ. Βρύςκεται ςτο υπερπϋραν 

και όταν ο ερεθιςμόσ ςταματϊ, εξαφανύζεται από την επιφϊνεια χωρύσ ύχνοσ. 

                                                           
139 Burke, P. (2003). ϐ.π., 59-214. 
140 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π. 
141 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π. 
142 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 8. 
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Και εδώ, υπϊρχει κϊτι ςαν αδιαφανϋσ τζϊμι, αλλϊ ςκληρό και ϊκαμπτο, που 

εμποδύζει την απευθεύασ ουςιαςτικό επαφό» 143.  

 

3.4. Κατηγορύεσ ανϊλυςησ 

1η κατηγορύα: Οπτικό προςϋγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

1.2. Λεζϊντα 

1.3. χόμα αφύςασ  

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημεύων 

2.1. Φρώματα 

2.2. Υόντο 

2.3. Σροπικότητα 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικϊ πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςϐτητα μορφών 

3.1.2. τϊςη ςώματοσ, προςώπου 

3.1.3. Ϊκφραςη 

3.1.4. Κύνηςη 

3.1.5. τοιχεύα αναπαρϊςταςησ 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

3.3. υνθετικό δομό  

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικϊ νοόματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

 

                                                           
143 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 23.  
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ύμφωνα με τα παραπϊνω, ςτην παρούςα μελϋτη, ςτο ςύνολο των αφιςών 

που μελετούμε, θα διερευνηθούν τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα που ςυγκροτούν τισ 

ακόλουθεσ κατηγορύεσ:  

 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη  

1.1. Δόμηςη ςεναρύου: Ο «υπονοούμενοσ» ςχεδιαςτόσ τησ αφύςασ, μασ 

«καθοδηγεύ ςιωπηλϊ, μϋςω του ςχεδιαςμού του όλου»144, να ςυντϊξουμε 

νοηματοδοτημϋνεσ προτϊςεισ μϋςω τησ οπτικόσ ςύνταξησ και τη βοόθεια του 

ςυνοδευτικού κειμϋνου (λεζϊντα), εςτιϊζοντασ δυνητικό νόημα των 

αφηγηματικών διαδικαςιών, των γεγονότων, των πρϊξεων και των ςχϋςεων, 

όπωσ προκύπτει από κϊθε εικονικό αναπαρϊςταςη που μελετούμε145. 

1.2. Λεζϊντα: Για την ανϊλυςη τησ λεζϊντασ, βαςιζόμαςτε ςτην περιγραφό των 

τεςςϊρων βαςικών λεκτικών πρϊξεων ό «λεκτικών λειτουργιών» του Halliday. 

Καθεμιϊ από τισ λεκτικϋσ πρϊξεισ εύναι μϋροσ μιασ διεπιδραςτικόσ δυϊδασ, που 

ϋχει την «αναμενόμενη» και την «επιλεκτικό» κοινωνικό ανταπόκριςη. Ϊτςι, οι 

λεκτικϋσ πρϊξεισ μπορούν:  

α) να «παρϋχουν πληροφορύεσ»,  

β) να «παρϋχουν αγαθϊ και υπηρεςύεσ»,  

γ) να «(απ)αιτούν πληροφορύεσ», δηλαδό να εύναι ερωτόςεισ και  

δ) μπορούν να «(απ)αιτούν αγαθϊ και υπηρεςύεσ», δηλαδό να ςυνιςτούν ϋνα 

εύδοσ διαταγόσ146. 

Επύςησ, η επιλογό τησ γραμματοςειρϊσ (κεφαλαύα, πεζϊ) καθώσ και το χρώμα 

ωσ ςυμβολικϋσ μορφϋσ κατηγοριοποιούνται ςε ςυνταγματικούσ και 

παραδειγματικούσ ϊξονεσ, μετατρϋποντασ τη γλώςςα ςε οπτικό, 

κωδικοποιώντασ παρϊλληλα την ηχητικό αξύα των λϋξεων.  

Η παραβύαςη τησ τυπικόσ ςτούχιςησ και οι τυπογραφικϋσ επιλογϋσ με 

εναλλαγό διαφόρων μεγεθών και τύπων γραμματοςειρών, ενδυναμώνουν την 

                                                           
144 Chatman, S. (1978). Story and Discourse. Ithaca, NY: Cornell University Press, 148. 
145 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 120-124. 
146 Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 
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αναγνωςιμότητα και οπτικοποιούν με ιδιαύτερα εύληπτο τρόπο, ακόμη και για 

τον αρχϊριο θεατό/δϋκτη τισ προςφερόμενεσ πληροφορύεσ147.  

Παρϊλληλα, οι γραμματομορφϋσ και η ςτοιχειοθϋτηςό τουσ ςυνδηλώνουν, 

ανϊλογα με το ςχεδιαςμό τουσ, το βϊροσ, το μϋγεθοσ, το χρώμα και γενικϊ τον 

τρόπο με τον οπούο χρηςιμοποιούνται, επιπρόςθετα νοόματα ςτη μετϊδοςη 

μηνυμϊτων148. ε πολλϋσ περιπτώςεισ, εκτόσ από τα ϋντονα χρώματα, 

χρηςιμοποιούνται περιγρϊμματα και ςκιϋσ ςτουσ χαρακτόρεσ, ςε ςυνδυαςμό 

με ςκληρϊ γωνιώδη πλαύςια ό δημιουργεύται η ψευδαύςθηςη τησ προοπτικόσ 

για «εξωραώςμό» του τυπογραφικού μηνύματοσ149.  

ε κϊθε περύπτωςη, η οπτικό διϊλεκτοσ, ανεξϊρτητα από τη δομό, το 

περιεχόμενο και το ύφοσ τησ επικοινωνεύ αποτελεςματικϊ, προςφϋροντασ 

πληροφόρηςη όχι μόνο για το προφανϋσ, αλλϊ και για δευτερεύοντα ςτοιχεύα 

που υποςυνεύδητα λειτουργούν ςε διαφορετικϊ επύπεδα ςτο μυαλό, ανϊλογα 

με την αιςθητικό, τισ ανϊγκεσ και τισ κοινωνικϋσ απαιτόςεισ του θεατό/δϋκτη 150.  

υνεπώσ, τόςο τα μορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ και η φόρμα των 

γραμμϊτων, όςο και η ςχεδιαςτικό δομό των λϋξεων χρηςιμοποιούνται ωσ 

μϋςο για την αποτελεςματικό πειθώ, καθώσ λειτουργούν αποτελεςματικϊ ςτο 

υποςυνεύδητο151. 

1.3. χόμα αφύςασ: Καταγρϊφεται η κατεύθυνςη του ςχόματοσ τησ εικόνασ 

(αφύςασ) καθώσ και η κατεύθυνςη του εικονοκειμϋνου, ενώ παρϊλληλα 

μελετϊται η πληροφοριακό αξύα του κϊθε οριζόντιου και κϊθετου ϊξονα τησ 

οπτικόσ αναπαρϊςταςησ.  

Όςον αφορϊ ςτην πληροφοριακό αξύα του κϊθετου ϊξονα ςημειώνουμε ότι 

υπϊρχει λιγότερη ςυνεχόσ κύνηςη μεταξύ των δύο μερών μιασ ςύνθεςησ ςε 

ςχϋςη με τισ οριζόντια προςανατολιςμϋνεσ ςυνθϋςεισ. Αν ςε μια οπτικό 

                                                           
147 Φαλεβελϊκη, Μ. (2010). Μύα ειςαγωγό ςτη ςημειολογύα: Θεωρύα και εφαρμογϋσ. Αθόνα: 

Εκδόςεισ Καςτανιώτη. 
148 Bierut, M., Drenttel, W., Heller, S., & Holland, DK. (1994). Looking closer. New York: Allworth 

Press. 
149 Kalman, T. & Jacobs, K. (1990). Vernacular design. Retrieved June 4, 2009, from http://lab‐

zine.com/blog/2007/jan/25/tiborvernacular‐design/ 
150 Παπαδόμα, Α. (2009). Η αιςθητικό των εκπτώςεων και οι εκπτώςεισ τησ αιςθητικόσ. +design, 

65, 42-47. 
151 Zantides, Ε. & Papadima, Α. (2010). Typography as a tool for stereotyping and encoding 

connotative significations on the literal meaning of words. Dublin: ATypI Conference themed The 
Word. 
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ςύνθεςη, κϊποια από τα ςυνθετικϊ ςτοιχεύα εύναι τοποθετημϋνα ςτο ϊνω 

μϋροσ, και ϊλλα, διαφορετικϊ, ςτο κϊτω μϋροσ τησ ζωγραφιϊσ, τότε αυτό που 

ϋχει τοποθετηθεύ ςτο ϊνω μϋροσ παρουςιϊζεται ωσ το ιδεώδεσ και αυτό που 

ϋχει τοποθετηθεύ ςτο κϊτω μϋροσ εμφανύζεται ωσ πραγματικό. Ότι κϊτι εύναι 

ιδεώδεσ ςημαύνει ότι παρουςιϊζεται ωσ η εξιδανύκευςη ό η γενικευμϋνη ουςύα 

τησ πληροφορύασ. Σο πραγματικό ϋρχεται ςε αντύθεςη με αυτό ωσ προσ το ότι 

παρουςιϊζει πιο ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ ό πιο πρακτικϋσ πληροφορύεσ152. 

την πληροφοριακό αξύα του οριζόντιου ϊξονα, όπου φαύνεται ότι υπϊρχει 

μια αύςθηςη ςυμπληρωματικότητασ ό ςυνεχούσ κύνηςησ από αριςτερϊ ςτα 

δεξιϊ, ςχηματύζεται ϋνα ϊνυςμα που οδηγεύ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη προσ 

το μόνυμα. υνόθωσ, ςτη δεξιϊ πλευρϊ υπϊρχουν οι βαςικϋσ πληροφορύεσ, 

αυτϋσ που πρϋπει να προςϋξει ιδιαύτερα ο αναγνώςτησ, η πλευρϊ του 

«μηνύματοσ»153.  

Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ του BAUHAUS, η οριζόντια δόμηςη 

ενδεύκνυται για την αποτύπωςη τοπύου, ενώ η κϊθετη για την αποτύπωςη 

πορτρϋτου. Και ςτισ δύο δομϋσ η καταγραφό των ςτοιχεύων από δεξιϊ προσ 

αριςτερϊ παραπϋμπει ςτη δυτικό γραφό με την οπούα εύναι εξοικειωμϋνοσ ο 

δυτικόσ θεατόσ/δϋκτησ, γεγονόσ που διευκολύνει τη λογικό πρόςληψη του 

μηνύματοσ.  

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα: Σα χρώματα ϋχουν μια ςυμβολικό λειτουργύα που ςυνδϋεται ςε 

μεγϊλο βαθμό με τα πολιτιςμικϊ δεδομϋνα τησ εποχόσ και τησ περιοχόσ που 

δημιουργόθηκαν. Εύναι ςυμβολικϊ φορτιςμϋνα ςε ςυνταγματικό επύπεδο και η 

ςυμπαρϊθεςό τουσ και μόνο δημιουργεύ νοόματα154. Σο χρώμα ωσ μϋςο 

μετϊδοςησ πληροφορύασ ό διϋγερςησ ςυναιςθημϊτων αποτελεύ βαςικό 

επικοινωνιακό εργαλεύο, εύναι ςτοιχεύο νοηματοδότηςησ ωσ αναπόςπαςτο 

κομμϊτι του κώδικα αιςθητικόσ των ςημεύων που αντικατοπτρύζει ϋνα 

                                                           
152 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291-293. 
153 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 283-286. 
154 καρπϋλοσ, Γ. (2000). Ιςτορικό μνόμη και ελληνικϐτητα ςτα κϐμικσ. Αθόνα: Κριτικό, 70. 
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ςύςτημα αξιών, κοινό για τουσ δημιουργούσ-ςχεδιαςτϋσ και τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ 

μιασ αφύςασ155. 

Ο Kandinsky υποςτηρύζει ότι η παρατόρηςη των χρωμϊτων ϋχει ωσ 

αποτελϋςματα δύο βαςικϋσ επενϋργειεσ ςτο θεατό/δϋκτη: α) την παραγωγό 

μιασ καθαρόσ φυςικόσ επενϋργειασ, η οπούα προκαλεύ μια ςυγκύνηςη του 

θυμικού και β) την εμφϊνιςη τησ ψυχικόσ δύναμησ του χρώματοσ, η οπούα 

προκαλεύ ψυχικό δόνηςη156.  

Επύςησ, η θερμότητα ό η ψυχρότητα ενόσ χρώματοσ (προσ το κύτρινο ό το 

μπλε, βλ. ςχ. 1) εύναι μια μεταβολό, που προκύπτει από την οριζόντια κύνηςη, με 

αποτϋλεςμα όταν κινεύται το ζεςτό χρώμα πϊνω ςτην οριζόντια επιφϊνεια 

τεύνει προσ τον θεατό, ενώ το ψυχρό απομακρύνεται από αυτόν. Αυτϊ τα ύδια 

χρώματα, τα οπούα προκαλούν την οριζόντια κύνηςη, ϋχουν και μια κύνηςη που 

τα διαχωρύζει μεταξύ τουσ ωσ προσ την εςωτερικό επενϋργεια, ςτοιχεύο που 

αναδεικνύει την εςωτερικό τουσ αξύα.   

Η δεύτερη κύνηςη του κύτρινου και του μπλε εύναι η ϋκκεντροσ και  

ςυγκεντρικό αντύςτοιχα. Όταν ο ϊνθρωποσ βλϋπει ϋναν κύτρινο κύκλο, 

διαιςθϊνεται πωσ το κύτρινο ακτινοβολεύ, ότι παύρνει μια κύνηςη από το κϋντρο 

και πληςιϊζει προσ αυτόν.  

Ενώ, αντύθετα, όταν παρατηρεύ ϋναν μπλε κύκλο, νιώθει πωσ ο κύκλοσ 

απομακρύνεται απ’ αυτόν και ο ϊνθρωποσ βυθύζεται μϋςα του. Μια ϊλλη 

αντύθεςη εύναι η διαφορϊ ϊςπρου και μαύρου, τα οπούα παρϊγουν την κλύςη 

του χρώματοσ προσ το ανοιχτό ό το ςκούρο157.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Thwaites, T., Lioyd D. & Warwick, M. (1994). Tools for Cultural Studies: An Introduction. South 

Melbourne: Macmillan.  
156 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 73-75. 
157 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 100-101. 
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χόμα 1: Οι αντιθϋςεισ ωσ δακτϑλιοσ – η ζωό των απλών χρωμϊτων μεταξϑ γϋννηςησ και θανϊτου158. 

Οι λατινικού αριθμού υποδηλώνουν τα ζεϑγη των αντιθϋςεων. 

 

Σο κύτρινο κλύνει φυςικϊ προσ το ανοιχτό - δεν μπορεύ να υπϊρξει κανϋνα 

πολύ ςκούρο κύτρινο - και το μπλε κλύνει εντελώσ φυςικϊ προσ το μαύρο, το 

οπούο εντεύνει την βαθύτητϊ του. Τπϊρχει, λοιπόν, μια εντελώσ φυςικό 

ςυγγϋνεια μεταξύ κύτρινου - ϊςπρου και μπλε - μαύρου, αντύςτοιχα. 

Σο μπλε εύναι το χρώμα τησ εμβϊθυνςησ, εύναι μακριϊ από τον ϊνθρωπο και 

κινεύται προσ το ύδιο του το κϋντρο. Όςο βαθύτερο γύνεται το μπλε, τόςο 

περιςςότερο καλεύ τον ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο, εγεύρει μϋςα του τη νοςταλγύα για 

το καθαρό και τελικϊ για το υπερϊνω των αιςθόςεων. Εύναι το χρώμα του 

ουρανού, ϋτςι όπωσ τον φανταζόμαςτε με τον όχο τησ λϋξησ ουρανϐσ159. Σο 

μπλε εύναι το τυπικϊ ουρϊνιο χρώμα που προκαλεύ μια βαθιϊ ηρεμύα και όταν 

ςκουραύνει με μαύρο παύρνει την απόχρωςη μιασ υπερφυςικόσ, μη ανθρώπινησ 

θλύψησ. Όταν ανούγει με ϊςπρο γύνεται απόμακρο, όπωσ ο ουρανόσ.  

Σο κύτρινο, αφενόσ ϋχει μια ϋντονη τϊςη προσ τον ϊνθρωπο και ςυνεπώσ 

διεγεύρει, κεντρύζει, ανηςυχεύ και μπορεύ να γύνει ανυπόφορο. Πρόκειται για 

τυπικϊ γόινο χρώμα. Με την προςθόκη μπλε, το κύτρινο ψυχρότερο, παύρνει 

μια ελαφρώσ αρρωςτημϋνη απόχρωςη και αποκτϊ υπερφυςικό χαρακτόρα. 

Παραβαλλόμενο με την κατϊςταςη του θυμικού του ανθρώπου θα μπορούςε 

                                                           
158 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 117.  
159 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 105. 
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να επενεργόςει ωσ ϋγχρωμη παρϊςταςη τησ παρϊνοιασ, μιασ μανιακόσ 

προςβολόσ, τησ τυφλόσ τρϋλασ, τησ φρενύτιδασ. Με περαιτϋρω προςθόκη μπλε, 

το μπλε με το κύτρινο, που εύναι εντελώσ αντύθετεσ δυνϊμεισ 

αλληλοεξουδετερώνονται και προκύπτει το πρϊςινο, η πλόρησ ακινηςύα και 

ηρεμύα160.  

Όταν ςκουρύνει το ϊςπρο με προςθόκη μαύρου, τότε προκύπτει το γκρι, το 

οπούο μοιϊζει πολύ, από ηθικό ϊποψη, ςτο πρϊςινο. το πρϊςινο ενυπϊρχει η 

δυνατότητα επαναδραςτηριοπούηςησ, αφού βρύςκονται μϋςα του ζωντανϋσ 

δυνϊμεισ, ενώ το γκρι αποτελεύται από χρώματα που δεν ϋχουν καμύα καθαρϊ 

ενεργητικό δύναμη. Σο γκρι, η ιςορροπύα μεταξύ μαύρου και ϊςπρου, εύναι το 

χρώμα που ςτερεύται όχου και κύνηςησ. Εύναι το χρώμα τησ απαρηγόρητησ 

ακινηςύασ. Όςο πιο ςκούρο γύνεται, τόςο πιο αποπνικτικό και ανϋλπιδο γύνεται. 

Όςο πιο ανοιχτό, παύρνει κϊποιον αϋρα, αναπνϋει και κρύβει μϋςα του μια 

μικρό ϋςτω ελπύδα. Η ιδανικό ιςορροπύα, λοιπόν ςτην ανϊμειξη κύτρινου και 

μπλε – αυτών των διαμετρικϊ αντύθετων χρωμϊτων, μασ δύνει το πρϊςινο161.  

Σο απόλυτο πρϊςινο εύναι το πιο κατευναςτικό χρώμα που υπϊρχει. 

Επενεργεύ ευεργετικϊ, μπορεύ όμωσ να γύνει παθητικό και πληκτικό ύςτερα από 

λύγο χρόνο. Σο απόλυτο πρϊςινο εύναι ϋνα ακύνητο, ευχαριςτημϋνο με τον 

εαυτό του, κλειςτό προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ ςτοιχεύο. Σο πρϊςινο εύναι 

τυπικϊ το χρώμα του καλοκαιριού, όπου η φύςη ϋχει ξεπερϊςει την θυελλώδη 

ϊνοιξη και αναπαύεται162. 

Σο ϊςπρο θεωρεύται ςυχνϊ ωσ μη χρώμα ό απουςύα χρώματοσ. υμβολύζει 

ϋναν κόςμο όπου ϋχουν εξαφανιςτεύ όλα τα χρώματα ωσ υλικϋσ ουςύεσ. Σο 

ϊςπρο επενεργεύ ςτον ψυχιςμό ωσ ψυχρό και απόλυτη ςιωπό, αλλϊ μια ςιωπό 

γεμϊτη δυνατότητεσ. Εύναι ϋνα τύποτα, που προώπϊρχει τησ αρχόσ, τησ 

γϋννηςησ. Δεν επιλϋχθηκε τυχαύα το ϊςπρο ωσ το χρώμα τησ καθαρόσ χαρϊσ 

και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ163.  

Σο μαύρο ςυμβολύζει τον κύκλο που ϋκλειςε, κϊτι που ϋχει εκλεύψει, εύναι μια 

παύςη πριν το ξεκύνημα ενόσ ϊλλου κόςμου. Εύναι το χρώμα που ςτερεύται όχο, 

                                                           
160 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 105. 
161 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 103-104. 
162 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 107. 
163 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 110. 
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γι’ αυτό πϊνω του όλα τα ϊλλα χρώματα ηχούν εντονότερα, ςε αντύθεςη με το 

ϊςπρο, πϊνω ςτο οπούο τα ϊλλα χρώματα διαλύονται εντελώσ και εξαςθενεύ ο 

εςωτερικόσ όχοσ τουσ. Σο μαύρο, αποτελεύ εδώ και αιώνεσ το ϋνδυμα του 

βαθύτερου πϋνθουσ και εύναι για τουσ ανθρώπουσ το ςύμβολο του θανϊτου.  

Σο κόκκινο εύναι ϋνα χαρακτηριςτικϊ ζεςτό, δύχωσ όρια χρώμα. Επενεργεύ 

εςωτερικϊ ωσ ϋνα πολύ ζωντανό, ζωηρό ανόςυχο χρώμα, που δεν κατϋχει 

όμωσ τον επιπόλαιο χαρακτόρα του κύτρινου, αλλϊ παρ’ όλη την 

ενεργητικότητα και ϋνταςη μαρτυρεύ μια ϋντονη νότα ςχεδόν ενςυνεύδητησ 

τερϊςτιασ δύναμησ. Τπϊρχει εντόσ του μια ανδρικό ωριμότητα. Φρώμα πλούςιο 

και ποικιλόμορφο ςτην υλικό του φόρμα με ϊπειρεσ αποχρώςεισ, μπορεύ να 

φαύνεται παρϊλληλα ζεςτό και ψυχρό και μπορεύ να προκαλϋςει αντύςτοιχα 

ϋνα ςωρό επενϋργειεσ ςτον ψυχιςμό164. Η προςθόκη μαύρου ςτο κόκκινο εύναι 

επικύνδυνη, γιατύ το νεκρό αυτό χρώμα ςβόνει τη φωτιϊ και τη μειώνει ςτο 

ελϊχιςτο. Με προςθόκη μπλε, το ψυχρό κόκκινο επιδϋχεται μεγϊλη εμβϊθυνςη 

και μοιϊζει με κϊτι που ϋχει κρυφτεύ ςτον εαυτό του, αλλϊ κρύβει μϋςα του την 

λανθϊνουςα ικανότητα για βύαιο ϊλμα. Σο ζεςτό κόκκινο, εντεινόμενο με 

ςυγγενικό κύτρινο, ςχηματύζει το πορτοκαλύ. Σο πορτοκαλύ εύναι ϋνα κόκκινο 

που ακτινοβολεύ. Μοιϊζει με ϋναν πεπειςμϋνο για τισ δυνϊμεισ του ϊνθρωπο και 

προκαλεύ γι’ αυτό το λόγο μια ιδιαύτερα υγιό αύςθηςη165.  

Σο ψυχρό κόκκινο αν αναμειχθεύ με το ψυχρό μπλε προκύπτει το μοβ, το 

οπούο ϋχει την τϊςη να απομακρύνεται από τον ϊνθρωπο. Εύναι το μοβ, ϋνα 

κόκκινο που ϋχει ψυχρανθεύ, ϋνα κόκκινο αρρωςτημϋνο και θλιμμϋνο. Επύςησ 

το μοβ ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ωσ χρώμα πϋνθουσ.  

ύμφωνα με τα παραπϊνω, κλεύνει ο κύκλοσ των ϋξι χρωμϊτων (ςχόμα 1) και 

των τριών αντιθϋςεων, ενώ ϋξω από τον κύκλο δεξιϊ και αριςτερϊ 

παραμονεύουν οι δύο μεγϊλεσ δυνατότητεσ τησ ςιωπόσ, εκεύνη του θανϊτου 

(μαύρο) κι εκεύνη τησ γϋννηςησ (ϊςπρο). 

 

2.2. Υόντο: Επιχειρούμε τη διϊκριςη εικόνασ/φόντου ωσ μια δεξιότητα οπτικόσ 

αντύληψησ προκειμϋνου να εντοπύςουμε οπτικϋσ πληροφορύεσ, να τισ 

                                                           
164 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 112. 
165 Kandinsky, W. (1981). ϐ.π., 115. 
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καταγρϊψουμε ωσ ξεχωριςτϋσ και να τισ διαφοροποιόςουμε από το 

περιβϊλλον ςτο οπούο τισ βλϋπουμε. Με ϊλλα λόγια, να εςτιϊζουμε οπτικϊ ςτο 

ςημαντικό ςτοιχεύο και να φιλτρϊρουμε το αςόμαντο, ώςτε να εντοπύςουμε 

ομοιότητεσ/διαφορϋσ (οπτικό διϊκριςη) και να κατανοόςουμε τη θϋςη 

αντικειμϋνων ςτο χώρο (αντύληψη χωρικών ςχϋςεων). 

 

 2.3. Σροπικότητα: Ο όροσ «τροπικότητα» αναφϋρεται ςτην αξιοπιςτύα των 

δηλώςεων ό και των πληροφοριών για το θεατό/δϋκτη. Ψσ δεύκτεσ 

τροπικότητασ, που αναζητούνται, εύναι ο κορεςµόσ χρωμϊτων (ϋγχρωµο, 

αςπρόµαυρο), η χρωµατικό διαφοροπούηςη (πολύχρωµο, µονόχρωµο), η 

πλαιςιοπούηςη (µε φόντο, χωρύσ φόντο), η αναπαρϊςταςη (αφαιρετικό, 

λεπτοµερόσ), το βϊθοσ (επύπεδη, προοπτικό) και ο φωτιςµόσ (ύπαρξη, απουςύα 

φωτοςκιϊςεων)166. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικϊ πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ: Οι μορφϋσ/ςυμμετϋχοντεσ ονομϊζονται «όγκοι» ό 

«μϊζεσ» και ο καθϋνασ ϋχει ξεχωριςτό «βϊροσ» ό «βαρυτικό ϋλξη» ςτη ςύνθεςη. 

Οι μορφϋσ εκλαμβϊνονται ωσ διακριτϋσ οντότητεσ που εύναι προεξϋχουςεσ 

(βαριϋσ) ςε διαφορετικό βαθμό εξαιτύασ του διαφορετικού τουσ μεγϋθουσ, 

ςχόματοσ, χρώματοσ. Οι προεξϋχουςεσ μορφϋσ δεν εύναι μόνο αντιληπτικϊ πιο 

ευδιϊκριτεσ, αλλϊ παύζουν και τουσ ςημαντικότερουσ ρόλουσ ςτη γραμματικό 

δομό που ςυγκροτεύ το νόημα τησ εικόνασ. Η ςχϋςη που πραγματώνεται οπτικϊ 

μεταξύ των μορφών, γύνεται αντιληπτό και μεταδύδεται από τισ ανυςματικϋσ 

ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτουσ όγκουσ167.  

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη: Σα βαςικϊ γεωμετρικϊ ςχόματα ανϋκαθεν 

υπόρξαν πηγό γοητεύασ. Θεωρούνται ότι ϋχουν τη δύναμη να επηρεϊςουν 

ϊμεςα το νευρικό μασ ςύςτημα καθώσ εύναι επιλογϋσ φορτιςμϋνεσ με νόημα.  

Σα νοόματα των βαςικών γεωμετρικών ςχημϊτων εύναι εμπρόθετα με δύο 

τρόπουσ:  

                                                           
166 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 256-259. 
167 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 107-108. 
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α) προκύπτουν από τισ ιδιότητεσ των ςχημϊτων και από τισ αξύεσ που 

δύνονται ς’ αυτϋσ τισ ιδιότητεσ ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ και 

πολιτιςμικϊ πλαύςια,  

β) αυτϊ τα νοόματα προκύπτουν από τισ κοινϋσ ιδιότητεσ που μπορούμε να 

διακρύνουμε ςε τϋτοια αντικεύμενα ςτο περιβϊλλον μασ αν τα αναγϊγουμε 

ςτο βαςικό τουσ ςχόμα και από τισ αξύεσ που προςδύδονται ς’ αυτϋσ τισ 

ιδιότητεσ ςε διαφορετικϊ κοινωνικϊ πλαύςια168.  

ύμφωνα με τον Kandinsky, όταν μια γραμμό ξεκινόςει από ϋνα ςημεύο επϊνω 

ςε μια επιφϊνεια, διανύςει μια διαδρομό και καταλόξει ςτο ύδιο ςημεύο, 

δημιουργεύται ϋνα ςχόμα. Σα ςχόματα εύναι μια πηγό μεγϊλων ςυνθετικών 

δυνατοτότων, το μϋςον προσ το ςκοπό, όπωσ παραθϋτουμε ςτον πύνακα που 

ακολουθεύ169: 

 

ΣΕΣΡΑΓΨΝΟ: Εύναι η πιο αντικειμενικό μορφό του πρωταρχικού επιπϋδου. Σα 

όρια του τετραγώνου εύναι ςχηματιςμϋνα από δύο ομϊδεσ γραμμών ανϊ δύο 

και κατϋχουν την ύδια ϋνταςη του όχου. Χυχρό και θερμό εύναι 

ιςορροπημϋνα. Θεωρεύται το ςύμβολο τησ τϋλειασ αντικειμενικότητασ. Εύναι 

ςταθερό, ςοβαρό, ιςορροπημϋνο και λογικό. 

ΟΡΘΟΓΨΝΙΟ: το ςχόμα αυτό, τα οριζόντια ςύνορα εύναι πιο μακριϊ από τα 

κατακόρυφα και ϋτςι προςφϋρεται μεγαλύτερη ελευθερύα ςτα ςτοιχεύα, που 

ωςτόςο «φρενϊρουν» από το μικρότερο μόκοσ των πλευρών. Αντύθετα, ςτο 

κατακόρυφο ορθογώνιο τα δεδομϋνα αυτϊ εύναι αντεςτραμμϋνα. Γενικϊ, 

υπϊρχει μια μεγαλύτερη αλληλεξϊρτηςη των ςυνόρων ςτην περύπτωςη του 

ορθογωνύου παρϊ ςτην περύπτωςη του τετραγώνου. Κερδύζει την εντύπωςη 

τησ ςυμμετοχόσ του περιβϊλλοντοσ. 

ΣΡΙΓΨΝΟ: Εύναι ορμητικό ςχόμα και εκφρϊζει ςύγκρουςη. Θεωρεύται 

ενεργητικό και επιθετικό, ενώ οι ιδιότητεσ του εξαρτώνται από το εύδοσ τησ 

γωνύασ που εμπεριϋχει. Ανϊλογα με το μϋγεθοσ των πλευρών του γύνεται 

λιγότερο ό περιςςότερο ςταθερό, επιβλητικό, ιςορροπημϋνο και δυναμικό.  

                                                           
168 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 112-118. 
169 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 138. 
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ΚΤΚΛΟ: Θεωρεύται παθητικό ςχόμα, εύναι αποτϋλεςμα δύο ύςων και 

ςταθερών δυνϊμεων και δεν γνωρύζει τη βιαιότητα τησ γωνύασ. Πληςιϊζει 

περιςςότερο απ’ όλα τα ςχόματα  την ϊχρωμη ηρεμύα. Εύναι ςυγκεντρωμϋνο 

και μεταδύδει ηςυχύα, ομαλό κύνηςη και αρμονύα. 

 

3.3. υνθετικό δομό  

Κϊθε καταςκευό, όπωσ και κϊθε ςτοιχεύο ςτη φύςη, ϋχει μια δομό, δηλαδό 

ϋναν ςκελετό πϊνω ςτον οπούο ςτηρύζονται και οργανώνονται τα μϋρη του. Ψσ 

ςύνθεςη ορύζεται η οργϊνωςη και η διϊταξη όλων των ςτοιχεύων ενόσ ϋργου ςε 

ϋνα ενιαύο ςύνολο. Η ςύνθεςη βαςύζεται ςτα δομικϊ ςτοιχεύα και υπόκειται ςτισ 

γενικότερεσ «αρχϋσ τησ ςύνθεςησ»170. Αντύςτοιχα, η δομό εξαςφαλύζει την 

απαραύτητη ςυνοχό ανϊμεςα ςτα μϋρη τησ ςύνθεςησ και προδιαγρϊφει το 

τελικό αιςθητικό αποτϋλεςμα, ενώ η ςύνθεςη αναδεικνύει το θϋμα και το 

περιεχόμενο, διαμορφώνοντασ την αρχό του ϋργου. το παρακϊτω πύνακα 

παραθϋτουμε τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ καθώσ και τη χρυςό αναλογύα: 

 

1.  
 

ΑΡΜΟΝΙΑ 

Όλα τα ςτοιχεύα, που ςυναποτελούν το ϋργο, 

δημιουργούν ϋνα ςύνολο με ενότητα και ςυνοχό. Η 

χρωματικό αρμονύα επιτυγχϊνεται με τη ςυνύπαρξη 

βαςικών - ςυμπληρωματικών και θερμών - ψυχρών 

χρωμϊτων. 

2. ΙΟΡΡΟΠΙΑ 
Επιτυγχϊνεται με τον ύςο καταμεριςμό των ςτοιχεύων 

ςτο χώρο. 

3. ΤΜΜΕΣΡΙΑ 

Αποκαλεύται η ομοιότητα των δύο μερών του ϋργου 

(δεξύ - αριςτερό), που προςϊπτει ςτο ϋργο αρμονύα. 

Αντύθετα, η ϋλλειψη ςυμμετρύασ κϊνει το ϋργο πιο 

ενδιαφϋρον και δυναμικό, μεταδύδοντασ την αύςθηςη 

τησ κύνηςησ ςτο θεατό/δϋκτη. 

4. ΑΝΣΙΘΕΗ Οι αντιθϋςεισ ςτο εύδοσ των ςχημϊτων, ςτο μϋγεθοσ, 

                                                           
170 Kandinsky, W. (1996). ό.π., 138. 
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ςτην ποςότητα και ςτο χρώμα δημιουργούν εναλλαγϋσ, 

ποικιλύα και ενδιαφϋρον. 

5. 
 

ΙΕΡΑΡΦΙΑ 

Η ιεραρχύα τονύζει τη ςημαςύα που ϋχει η κϊθε μορφό ςε 

ςχϋςη με τισ ϊλλεσ. Η ϋμφαςη δύνεται με βϊςη το 

ςχόμα, το μϋγεθοσ, το χρώμα και τη θϋςη του 

ςτοιχεύου. 

6. 
 

ΩΞΟΝΕ 

Αποκαλούνται οι εμφανεύσ ό νοητϋσ γραμμϋσ που 

ενώνουν τα ςημαντικϊ ςτοιχεύα του ϋργου και 

λειτουργούν ωσ μονοπϊτια που καθοδηγούν το μϊτι 

κατϊ την ανϊγνωςη τησ εικόνασ. 

7. 

ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

& 

ΡΤΘΜΟ 

Μια ςύνθεςη ςτηρύζεται ςτην επανϊληψη όταν ϋχει 

πολλϊ ςτοιχεύα με το ύδιο μϋγεθοσ και ςχόμα. Ϊτςι 

προςδύδεται ςτο ϋργο ενότητα και ϋμφαςη. Όταν τα 

ςτοιχεύα, που επαναλαμβϊνονται, εμφανύζονται με 

περιοδικότητα, δημιουργεύται ο ρυθμόσ, που δύνει την 

αύςθηςη τησ κύνηςησ.  

8. 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

& 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

Η κλύμακα αναφϋρεται ςτο μϋγεθοσ ενόσ αντικειμϋνου 

ςε ςχϋςη με το πραγματικό αντικεύμενο και με τα ϊλλα 

αντικεύμενα ςτο περιβϊλλον του. Η αναλογύα εύναι η 

ςχϋςη μεγϋθουσ των τμημϊτων του ϋργου μεταξύ τουσ 

αλλϊ και με το ςύνολο. 

ΦΡΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 

Ψσ χρυςό αναλογύα ορύζεται η ιδανικό θϋςη (ςημεύα 

τομόσ γραμμών) ςτην οπούα εϊν τοποθετηθούν τα πιο 

ενδιαφϋροντα ςτοιχεύα του ϋργου, τότε θεωρούνται πιο 

ευανϊγνωςτα171. 

 

 

                                                           
171 Αντωνόπουλοσ, Ι., Δουκϊκη, Μ. (2016). Εικαςτικϊ Γ΄ Γυμναςύου. Αθόνα: ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΕΨΝ «ΔΙΟΥΑΝΣΟ», 40-49. 
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4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Η τεχνοτροπύα απεικόνιςησ των αφιςών, που μελετούμε, ευθυγραμμύζεται ςε 

γενικϋσ γραμμϋσ με τη ςτϊςη του κόμματοσ ςτον τομϋα τησ τϋχνησ (1921): 

ςύνθεςη νϋων καλλιτεχνικών μορφών εναρμονιςμϋνων με την κομμουνιςτικό 

κοςμοθεωρύα για την οικοδόμηςη του ςοςιαλιςμού και τη δυνατότητα 

δημιουργύασ προλεταριακόσ κουλτούρασ, αφομούωςη τησ πολιτιςμικόσ 

κληρονομιϊσ του παρελθόντοσ, ϋμφαςη ςτην κατανοητότητα τησ τϋχνησ, 

πρόκριςη μιασ ςχετικόσ αυτονομύασ τησ τϋχνησ (διαλεκτικό αυτονομύασ - 

ςτρϊτευςησ) με ςκοπό την ϊνοδο του μορφωτικού επιπϋδου εργατών και 

αγροτών. Παρϊλληλα, διαμορφώνεται ϋνα πεδύο αλληλεπύδραςησ μεταξύ 

καλλιτεχνικών ομϊδων και μπολςεβύκικου κόμματοσ με δικαύωμα του 

δεύτερου να παρεμβαύνει κριτικϊ ςτο διϊλογο για την τϋχνη.  

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ: Ψσ μετωνυμύεσ ορύζονται οι λϋξεισ ό και τα 

λεκτικϊ ςχόματα, που επιτρϋπουν τη παραγωγό νοόματοσ, με τη βοόθεια τησ 

ςυνϊφειασ: περιϋχον αντύ για περιεχόμενο. ύμφωνα με τον G. Peninou 

«επιςτρϋφουμε με τη μετωνυμύα ςε μια από τισ μεγϊλεσ οικογϋνειεσ τησ 

προρρητικόσ αναπαρϊςταςησ, η οπούα γραμματικϊ μεν εύναι καταςκευαςμϋνη 

μϋςα ςτο ςυντακτικό καθεςτώσ τησ αφόγηςησ και ψυχολογικϊ ςε εκεύνο τησ 

προςεταιριςτικόσ μετατόπιςησ (associative transfer)172.  

Απαραύτητη προώπόθεςη για τη χρόςη μετωνυμιών εύναι η γνώςη ενόσ 

δεδομϋνου ςυντϊγματοσ και οριςμϋνων πολιτιςμικών κωδύκων από το 

θεατό/δϋκτη, ο οπούοσ θα προςθϋςει ςε ϋνα όδη υπϊρχον ςύνταγμα ςημεύων, 

το τμόμα που υπολεύπεται. Όπωσ παρατηρεύ ο Eco, «δοθϋντοσ ενόσ 

προκαταςκευαςμϋνου ςυντϊγματοσ, τα καθιερωμϋνα όθη επιτρϋπουν την 

υποκατϊςταςη ενόσ των ςτοιχεύων του από ϋνα ϊλλο». Φαρακτηρύζει, μϊλιςτα 

τη μετωνυμύα ωσ ϋνα ζότημα «υπερκωδικοπούηςησ» 173. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

                                                           
172 Péninou, G. (1965). La sémiologie dans la recherche publicitaire. Gestion, 727-734. 
173 Eco, U. (1989). Θεωρύα ημειωτικόσ.  Αθόνα: Γνώςη, 431. 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
69 

Η λειτουργικότητα τησ εικόνασ προκύπτει από τισ ιδεολογικϋσ δομϋσ, που 

οικοδομούν οπτικϊ και λεκτικϊ τη φύςη των γεγονότων, των αντικειμϋνων και 

των ςυμμετεχόντων που εμπλϋκονται καθώσ και τισ περιςτϊςεισ ςτισ οπούεσ 

ςυμβαύνουν. Προκύπτει ϋτςι μια πολυςημύα νοημϊτων, η οπούα ορύζεται από τη 

φύςη τησ ςχϋςησ μεταξύ θεατών/δεκτών και αναπαριςτώμενων 

ςυμμετεχόντων καθώσ και τη φύςη των τρόπων με τουσ οπούουσ τα επιμϋρουσ 

ςτοιχεύα διευθετούνται για να δώςουν μια αύςθηςη δομικόσ ςυνοχόσ, η οπούα 

να ανταποκρύνεται ςτο γενικότερο πολιτιςμικό και πολιτικό υπόβαθρο και τισ 

ακριβεύσ περιςτϊςεισ κϊτω από τισ οπούεσ ϋχει παραχθεύ το οπτικό υλικό με 

ςτόχο την πρόςληψη ςυγκεκριμϋνων μηνυμϊτων από το θεατό/δϋκτη. Η 

εικόνα ωσ οπτικό κεύμενο προκρύνει νοόματα που εκφρϊζονται ωσ μη λεκτικό 

διϊδραςη ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ πλαύςια, ςτοιχεύο απαραύτητο για τη 

μεταβύβαςη τησ κουλτούρασ και την ενεργοπούηςη τησ διαδικαςύασ 

κοινωνικοπούηςησ των θεατών/δεκτών.  

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων: Τπϊρχει αντιςτοιχύα αντηχόςεων ςτισ διϊφορεσ 

τϋχνεσ και εκεύ ακριβώσ βρύςκεται η ςύνδεςη τουσ. τη μουςικό, τα 

περιςςότερα μουςικϊ όργανα εκφρϊζονται γραμμικϊ. Ο όγκοσ του όχου των 

διαφόρων οργϊνων αντιςτοιχεύ ςτην πϊχυνςη τησ γραμμόσ. Σο βιολύ, το 

φλϊουτο και το πύκολο παρϊγουν μια γραμμό πολύ λεπτό. Από την πιο παχιϊ 

γραμμό τησ βιόλασ και του κλαρινϋτου φτϊνουμε με τουσ βαρύτερουσ όχουσ 

του κοντραμπϊςου και του αυλού ςτισ πιο παχιϋσ γραμμϋσ. Εκτόσ από το πϊχοσ 

και ο χρωματιςμόσ τησ γραμμόσ εξαρτϊται από το «ηχόχρωμα» των διαφόρων 

οργϊνων. Οι βαθμού ϋνταςησ του pianissimo και του fortissimo μπορούν να 

βρουν το ιςοδύναμό τουσ ςτην ανϊπτυξη ό τη μεύωςη τησ γραμμόσ και ςτο 

βαθμό καθαρότητϊσ τησ. Η πύεςη τησ χειρονομύασ ςτο δοξϊρι αντιςτοιχεύ ςτην 

πύεςη τησ χειρονομύασ ςτην αιχμό.  Η τωρινό μουςικό γραφό εύναι ουςιαςτικϊ 

διϊφοροι ςυνδυαςμού ςημεύων και γραμμών. Ψςτόςο, η διϊρκεια δεν εύναι 

ευανϊγνωςτη παρϊ μόνο  από το χρώμα του ςημεύου και από τον αριθμό των 
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γραμμών που τα ςυνοδεύει. Αντύςτοιχα, το crescendo και το decrescendo, 

δηλαδό η ϋνταςη και η εκτόνωςη, εκφρϊζεται με ευθεύεσ και καμπύλεσ174. 

 

3.5. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΑΥΗΝΙΕΙ 

Αντιμετωπύζουμε τισ ςοβιετικϋσ αφύςεσ ωσ αφηγηματικϊ οπτικϊ ςύνολα, που 

μϋςα από τα διαφορετικϊ πρότυπα ςχεδιαςμού και τη ςύνθεςη των ςτοιχεύων 

ς’ ϋνα ςυνεκτικό και νοηματοδοτούμενο ςύνολο, αντανακλούν τη ςημαςύα 

τουσ ωσ ςημειωτικού πόρου. Ψσ εκ τούτου, εξυπηρετούν για να παρουςιϊςουν 

ενϋργειεσ και γεγονότα εν εξελύξει, διαδικαςύεσ αλλαγόσ, παροδικϋσ χωρικϋσ 

διατϊξεισ. Η παρουςύα ανυςμϊτων ωσ χαρακτηριςτικό γνώριςμϊ των 

αφηγηματικών εικόνων, η δημιουργύα γραμμών δρϊςησ, η ςτατικότητα 

ςχϋςεων, τα γεγονότα ωσ χωρικϋσ ςυνθϋςεισ, οι χωρικϋσ θϋςεισ των 

ςυμμετεχόντων και η οπτικό διατύπωςη των κοινωνικών νοημϊτων διεπιδρϊ 

ςε μια πραγματικότητα πολύπλευρη, ϋνα πολύπλοκο ςύνολο, ςυχνϊ 

αςυμβύβαςτων και αλληλοςυγκρουόμενων απόψεων. Μ΄ αυτόν τον τρόπο, 

όπωσ ςημειώνει ο Arnheim, «κϊνουν οπτικϋσ τισ αντιφϊςεισ για τισ οπούεσ 

μιλούν οι Μαρξιςτϋσ»175 . 

Η «ανϊγνωςη» των ςοβιετικών αφιςών, ωσ οπτικών μϋςων, εμπεριϋχει την 

ταυτόχρονη διεπύδραςη τριών ςτοιχεύων που αντιςτοιχούν ςτισ τρεισ 

μεταλειτουργύεσ (Krees και Van Leeuwen)176:  

Α) αναπαραςτατικϋσ/ιδεολογικϋσ δοµϋσ: δημιουργούν λεκτικϊ και οπτικϊ για 

τη φύςη των γεγονότων και των ςυμμετεχόντων, που εμπλϋκονται καθώσ και 

τισ περιςτϊςεισ που ςυμβαύνουν177. 

Β) Διαπροςωπικϋσ/διεπιδραςτικϋσ δοµϋσ: οικοδομούν τη φύςη τησ ςχϋςησ που 

δημιουργεύται μεταξύ των ςτοιχεύων τησ εικόνασ και του θεατό (επαφό, 

απόςταςη, προοπτικό)178. 

Γ) υνθετικϋσ δομϋσ, δηλαδό τησ ςχϋςησ που δημιουργεύται μεταξύ των 

ςτοιχεύων τησ εικόνασ (πληροφοριακό αξύα, υπεροχό, πλαιςύωςη). 

                                                           
174 Kandinsky, W. (1996). ό.π., 96-98.  
175 Arnheim, R. (1982). The power of the center. A Study of Composition in the Visual Arts. Berkley & 

L.A.:  University of California Press. 
176 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 14. 
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Η κϊθε οπτικό εικόνα αποτελεύ μια ςύνθεςη: η γραμμό ξεκινϊει από ϋνα 

ςημεύο τησ επιφϊνειασ, διανύει μια διαδρομό και καταλόγει ςτο ύδιο ςημεύο για 

να δημιουργόςει ϋνα ςχόμα. Σο ςχόμα των ςημεύων, το μϋγεθοσ, η θϋςη και το 

πλόθοσ τουσ καθορύζουν τη ςύνθεςη. Μια ςύνθεςη ςτηρύζεται ςτην επανϊληψη 

ςτοιχεύων, τα οπούα, αν εύναι οργανωμϋνα ςε ςειρϋσ και εμφανύζονται με 

περιοδικότητα, δημιουργεύται ο ρυθμόσ και η αύςθηςη τησ κύνηςησ. Όςο 

μεγαλύτερη εύναι η ποικιλύα των γραμμών ςε μορφό, μϋγεθοσ και πϊχοσ τόςο 

μεγαλύτερο ενδιαφϋρον αποκτϊ και η ςύνθεςη. ημεύα διαςκορπιςμϋνα ςε μια 

επιφϊνεια δημιουργούν ϋνταςη και κινητικότητα. Για την πληρϋςτερη 

κατανόηςη τησ ςυνθετικόσ δομόσ των αφιςών, θεωρούμε απαραύτητεσ κϊποιεσ 

εννοιολογικϋσ διαςαφηνύςεισ, τισ οπούεσ παραθϋτουμε ακολούθωσ:  

 

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ 

Η επιφϊνεια του ϋργου απελευθερώνει ϋναν εςωτερικό όχο, που 

απορρϋει από το ςχόμα τησ. την απόδοςη του εςωτερικού αυτού 

όχου ςυμμετϋχουν τα ςχόματα από τα οπούα αποτελεύται καθώσ, 

επύςησ, και η τοποθϋτηςό τουσ ςτην επιφϊνεια. 

ΗΜΕΙΟ 

Σο ςημεύο εύναι το αποτϋλεςμα τησ πρώτησ ςυνϊντηςησ του 

εργαλεύου με την υλικό επιφϊνεια, το πρωταρχικό επύπεδο. 

Ανϊλογα με τισ διαςτϊςεισ, τισ μορφϋσ και την τοποθϋτηςη του 

ςημεύου, αλλϊζει η αντόχηςό του. Σο ςημεύο διατηρεύ μονό ϋνταςη 

και δεν ϋχει κατεύθυνςη. Σο ςτατικό ςημεύο που αρνεύται να 

κινηθεύ ςτο επύπεδο, ελαττώνει ςτο ελϊχιςτο τον χρόνο, που 

απαιτεύται για την αντύληψό του και ϋτςι ανταποκρύνεται ςτον 

όχο τησ ςύντομησ κρούςησ του ταμπούρλου. 

ΦΗΜΑ 

Σο ςχόμα των ςημεύων, το μϋγεθοσ, η ςχϋςη και το πλόθοσ τουσ 

καθορύζουν τη ςύνθεςη. Ϊνα μεγϊλο ςημεύο φαύνεται να κινεύται 

προσ τον θεατό, ενώ ϋνα μικρό φαύνεται να απομακρύνεται. 

Πολλϊ ςημεύα μαζύ δημιουργούν ϋνα ςώμα και βαραύνουν τη 

ςύνθεςη, ενώ ςε απόςταςη δύνουν ϋμφαςη ςτην μοναδικότητα 

και κϊνουν τη ςύνθεςη πιο ελαφριϊ. Ακόμα, τα διαςκορπιςμϋνα 

ςημεύα εκφρϊζουν κινητικότητα, ενώ μια αναγνωρύςιμη διϊταξη 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

ςημεύων εκφρϊζει ςταθερότητα και ηρεμύα179. 

ΓΡΑΜΜΗ 

Η γραμμό γεννιϋται από την κύνηςη, αφού εκμηδενύςει την 

υπϋρτατη ακινηςύα του ςημεύου και εύναι ϋνα ϊλμα από το 

ςτατικό ςτο δυναμικό. Όταν μια οριςμϋνη δύναμη προκαλεύ 

κύνηςη (ϋνταςη) ςτο ςημεύο προσ μια οριςμϋνη κατεύθυνςη, 

γεννιϋται το πρώτο εύδοσ γραμμόσ, η ευθεύα, που διατηρεύ 

αναλλούωτη την κατεύθυνςη, με μια τϊςη να ςυνεχύςει 

κατευθεύαν προσ το ϊπειρο. υνεπώσ, τα χαρακτηριςτικϊ 

γνωρύςματα τησ γραμμόσ εύναι: α) η ϋνταςη και β) η κατεύθυνςη. 

 

Τπϊρχουν τρύα εύδη ευθϋων γραμμών και πολλϋσ παραλλαγϋσ τουσ. Οι ευθεύεσ 

γραμμϋσ ςυγγενεύουν με το τρύγωνο ςχόμα και το κύτρινο χρώμα. 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 

 
 
 
 

Η οριζόντια γραμμό θεωρεύται η απλούςτερη ευθεύα. 

την ανθρώπινη αντύληψη, ανταποκρύνεται ςτην 

επιφϊνεια πϊνω ςτην οπούα ο ϊνθρωποσ αναπαύεται ό 

κινεύται.  

Εύναι μια ψυχρό βϊςη ςτηρύγματοσ και μπορεύ να 

ςυνεχιςτεύ προσ κϊθε κατεύθυνςη. Σο ψυχρό και το 

επιπεδικό εύναι οι βαςικϋσ αντηχόςεισ αυτόσ τησ 

γραμμόσ και ορύζεται ωσ η πιο λακωνικό φόρμα των 

ατελεύωτων δυνατοτότων ψυχρών κινόςεων.  

Θεωρεύται παθητικό και υποβϊλλει την ηρεμύα. 

Φρωματικϊ, η γραμμό αυτόν παραπϋμπει ςτο μαύρο 

χρώμα, που εύναι ςιωπηλό, ϊρα και η αντόχηςό του 

εύναι μειωμϋνη ςτο ελϊχιςτο. 

                                                           
179 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 32. 
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ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Η κατακόρυφη γραμμό εύναι εξωτερικϊ και 

εςωτερικϊ αντύθετη τησ οριζόντιασ. Εδώ, το ύψοσ 

αντικαθιςτϊ την επιπεδικότητα και το θερμό παύρνει 

τη θϋςη του ψυχρού. Η κατακόρυφη εύναι η πιο 

λακωνικό φόρμα των ατελεύωτων δυνατοτότων 

θερμών κινόςεων. Θεωρεύται ενεργητικό, δυναμικό και 

αυςτηρό. Φρωματικϊ, παραπϋμπει ςτο ϊςπρο χρώμα 

(μη χρώμα) που εύναι ςιωπηλό, ϊρα και η αντόχηςό του 

εύναι μειωμϋνη ςτο ελϊχιςτο. 

ΔΙΑΓΨΝΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 

Η διαγώνια γραμμό εύναι μια ευθεύα που ταυτύζεται  

ςχηματικϊ με μια γωνύα, ςτοιχεύο καθοριςτικό για την 

εςωτερικό τησ αντόχηςη/ϋνωςη ςε ύςα μϋρη του 

ψυχρού και του θερμού.  

Εύναι η πιο λακωνικό φόρμα των ατελεύωτων 

δυνατοτότων ψυχρών-θερμών κινόςεων. Βρύθει 

ϋνταςησ και εντεύνει την κύνηςη και την αςτϊθεια. 

Όταν εμφανύζεται με κατεύθυνςη από κϊτω αριςτερϊ 

προσ πϊνω δεξιϊ εκφρϊζει χαρϊ και αιςιοδοξύα, ενώ 

ςτην αντύςτροφη κατεύθυνςη εκφρϊζει θλύψη και 

απαιςιοδοξύα. 

  Φρωματικϊ, παραπϋμπει ςτο κόκκινο χρώμα και ϋχει 

ϋντονη αντόχηςη, καθώσ μεταβαύνει από τον ψυχρό 

λυριςμό τησ οριζόντιασ γραμμόσ προσ τον θερμό 

λυριςμό τησ κϊθετησ. 

Όλεσ οι ϊλλεσ ευθεύεσ εύναι παρεκκλύςεισ τησ 

διαγώνιασ. Οι διαφορϋσ ςτην κλύςη τουσ  προσ το 

ψυχρό ό το θερμό καθορύζουν τισ εςωτερικϋσ τουσ 

αντηχόςεισ180. 

 

 

                                                           
180 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 57-62. 
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Τπϊρχουν και ςύνθετεσ γραμμϋσ, που αποτελούνται από τη ςυνύπαρξη των 

παραπϊνω γραμμών και δημιουργούνται από δυνϊμεισ που τισ ωθούν προσ 

ςυγκεκριμϋνεσ κατευθύνςεισ. Ενδεικτικϊ, οι κυριότερεσ εύναι: 

 

 

 

ΣΕΘΛΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Η τεθλαςμϋνη γραμμό αποτελεύται από ευθεύεσ και 

η δημιουργύα τησ οφεύλεται ςτην πύεςη δύο 

δυνϊμεων. Εύναι ςτενότερα δεμϋνη με το επύπεδο, 

ςαν το επύπεδο να εύναι υπό καταςκευό και αυτό να 

παύζει το ρόλο τησ γϋφυρασ. Γενικότερα, εκφρϊζει 

οξύτητα και ϋνταςη.  

Οι διαφορϋσ μεταξύ των τεθλαςμϋνων ορύζονται 

με βϊςη τισ μούρεσ τησ γωνύασ που ςχηματύζεται και 

από αυτό εξαρτϊται η θερμοκραςύα και η 

ηχητικότητϊ τησ. 

 

 

 

 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Πρόκειται για μια ευθεύα που ϋχει εκτραπεύ από 

την πορεύα τησ, λόγω μιασ ςυνεχούσ πλϊγιασ πύεςησ, 

που όςο μεγαλύτερη εύναι τόςο αυξϊνει η ϋνταςη 

τησ εκτροπόσ.  

Η εςωτερικό διαφορϊ τησ με την ευθεύα 

ςυνύςταται ςτον αριθμό και τη φύςη των εντϊςεων. 

Ενώ ςτην ευθεύα επενεργούν δύο αρχικϋσ οριςτικϋσ 

δυνϊμεισ, ςτην καμπύλη η κύρια ϋνταςη 

τοποθετεύται ςτο τόξο.  

Φαρακτηρύζεται από ϋνταςη μεγϊλησ διϊρκειασ και 

ϋλλειψη επιθετικότητασ, ενώ η δύναμη μοιϊζει 

ώριμη και ςυνειδητοποιημϋνη, καθώσ υπϊρχει μια 

αρμονικό ευλυγιςύα. Η καμπύλη γραμμό εύναι 

ςυγγενικό με τον κύκλο και το μπλε χρώμα181. 

 

 

                                                           
181 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 79. 
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Ϊνταςη και ρυθμόσ τησ ςύνθεςησ182  

Όλα τα ςτοιχεύα απαιτούν την κατϊλληλη δύναμη, που δύνει ζωό ςτην ύλη. 

Αυτό η ζωό εκφρϊζεται με εντϊςεισ, που προςδύδουν μια εςωτερικό ϋκφραςη 

ςτα ςτοιχεύα.  Γενικότερα, οι εντϊςεισ εγκαταλεύπουν το κϋντρο που εύναι 

ουδϋτερο και ακολουθούν την κατεύθυνςη των διαγωνύων για να καταλόξουν 

προσ τισ πλευρϋσ, όπου προςκρούουν.  

Οι τϋςςερισ πλευρϋσ ενόσ πύνακα εύναι αντύθετεσ και η αντύθεςό τουσ 

εξαρτϊται από την ϋνταςη τησ ςύγκρουςησ ανϊμεςα ςε πιϋςεισ και όρια. Η πιο 

δυνατό αντύθεςη βρύςκεται ανϊμεςα ςτο επϊνω αριςτερϊ μϋροσ, όπου η πύεςη 

βρύςκει ελϊχιςτη αντύςταςη και ςτο κϊτω δεξιϊ μϋροσ, όπου η πύεςη 

προςκρούει ςε μια πολύ δυνατό αντύςταςη.  

Μια γραμμό κερδύζει ςε ϋνταςη, όςο πληςιϊζει τα ςύνορα τησ επιφϊνειασ, ενώ 

αυτό η ϋνταςη ςταματϊ, όταν η φόρμα φτϊςει ςτα όρια. Αντύθετα, όςο η 

φόρμα απομακρύνεται από τα ςύνορα, τόςο η ϋνταςη ανϊμεςα ςε φόρμα και 

ςύνορα ελαττώνεται. 

Σα αποτελϋςματα (effects) εύναι ποικύλα και προϋρχονται από τον τρόπο που 

ςυνδυϊζονται ςε ενεργητικϋσ και παθητικϋσ ωθόςεισ. Οι αντηχόςεισ οφεύλονται 

ςτην κατεύθυνςη και η επανϊληψη των γραμμών με διαλλεύματα ειςϊγει το 

ρυθμό. Η θϋςη τουσ ςτο επύπεδο και οι αμοιβαύεσ αντιδρϊςεισ τουσ 

πολλαπλαςιϊζουν τισ αντηχόςεισ ςτο ϊπειρο. 

 

ΓΡΑΥΙΚΗ ΥΟΡΜΑ/ΕΤΘΕΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ ΥΟΡΜΑ/ΒΑΙΚΑ ΦΡΩΜΑΣΑ 

1. ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΜΑΤΡΟ 

2. ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΗ ΩΠΡΟ 

3. ΔΙΑΓΨΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

4. ΚΑΜΠΤΛΗ ΜΠΛΕ 

 

 

 

                                                           
182 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 12. 
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ΓΨΝΙΕ183: 

ΟΡΘΗ ΓΨΝΙΑ Εύναι η πιο αντικειμενικό και πιο ψυχρό από τισ τρεύσ 

βαςικϋσ γωνύεσ. Μοιρϊζει τϋλεια το τετρϊγωνο επύπεδο ςε 

τϋςςερα ύςα μϋρη. Θεωρεύται ψυχρό και κυρύαρχη. 

χηματικϊ αντιςτοιχεύ ςτο τετρϊγωνο και χρωματικϊ ςτο 

κόκκινο χρώμα. 

ΟΞΕΙΑ ΓΨΝΙΑ Εύναι πιο τεντωμϋνη, ϊρα και η θερμότερη. Διαιρεύ το 

τετρϊγωνο επύπεδο ςε οκτώ ύςα μϋρη. Θεωρεύται ϋντονη 

και ενεργητικό. χηματικϊ αντιςτοιχεύ ςτο τρύγωνο και το 

εςωτερικό τησ χρώμα εύναι το κύτρινο. 

 

ΑΜΒΛΕΙΑ ΓΨΝΙΑ  

Εύναι παθητικό και χαρακτηρύζεται από ϋλλειψη ϋνταςησ 

ςτην κορυφό. Εύναι ανύκανη να κατϋχει ολόκληρο το 

επύπεδο, εγγρϊφεται ςε αυτό δύο φορϋσ και αφόνει 90ο 

κενϋσ. Θεωρεύται αδϋξια, αδύνατη και παθητικό. 

χηματικϊ αντιςτοιχεύ ςτον κύκλο και χρωματικϊ ςτο 

μπλε χρώμα. 

 

 

Σοποθϋτηςη, Διϊταξη, Κατεύθυνςη τησ ύνθεςησ 184:  

 ύνθεςη εύναι ο τρόποσ οργϊνωςησ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ενόσ ϋργου 

(γραμμϋσ, ςχόματα, μεγϋθη, κατευθύνςεισ, χρώματα, τόνοι κτλ.), ϋτςι ώςτε το 

ςύνολο να ϋχει ςυνοχό και ενότητα. Η επιλογό, η οργϊνωςη και η αξιοπούηςη 

των ςτοιχεύων τησ ςύνθεςησ (τοποθϋτηςη, διϊταξη, κατεύθυνςη) καθορύζουν 

τη μορφό του ϋργου, ϋτςι ώςτε να «αναγνώςουμε» το νόημϊ του. 

 

 

ΑΝΨ 

Σο «επϊνω» παραπϋμπει ςτην ιδϋα τησ ευλυγιςύασ, μια αύςθηςη 

ελαφρϊδασ, ανϊβαςησ και, εν τϋλει, ελευθερύασ. Η ευλυγιςύα 

αυτό αρνεύται την πυκνότητα και τα ςτοιχεύα, όςο πληςιϊζουν 

το ανώτερο όριο, φαύνονται διεςπαρμϋνα.  

                                                           
183 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 71-72. 
184 Kandinsky, W. (1996). ϐ.π., 116-123.  
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Αντύςτοιχα, η ελαφρϊδα αυξϊνει τισ εςωτερικϋσ ιδιότητεσ των 

ςτοιχεύων, ώςτε να φαύνονται απομακρυςμϋνα και χωρύσ βϊροσ, 

χϊνουν δηλαδό την ιδιότητϊ τουσ να «κομύζουν». Κϊθε βαρύτερη 

φόρμα κερδύζει ςε βϊροσ ςτο πϊνω μϋροσ και η ηχητότητα του 

βϊρουσ τονύζεται.  

Σϋλοσ, η ελευθερύα δύνει την εντύπωςη τησ κύνηςησ και η 

ϋνταςη εξαπλώνεται ευκολότερα. Η «ανϊβαςη» ό η «πτώςη» 

κερδύζουν ςε ϋνταςη, ενώ η ςυςτολό ελαττώνεται ςτο ελϊχιςτο. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΨ 

Σο «κϊτω» ενεργεύ αντύθετα, δηλώνοντασ πυκνότητα, 

βαρύτητα και ςυςτολό. Όςο πληςιϊζουν το κατώτερο όριο, η 

ατμόςφαιρα πυκνώνει, τα ςτοιχεύα ςυγκολλούνται όλο και 

περιςςότερο και ϋτςι υποβαςτούν ευκολότερα μεγαλύτερεσ και 

βαρύτερεσ φόρμεσ. Οι φόρμεσ χϊνουν το βϊροσ τουσ και ο 

ϋλεγχοσ τησ βαρύτητασ χϊνει ςε ϋνταςη.  

Η «ανϊβαςη» γύνεται δυςκολότερη  και οι φόρμεσ μοιϊζουν να 

ξεριζώνονται βύαια, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται οι τριβϋσ. Οξεύα 

προςπϊθεια προσ τα πϊνω, νωθρό πτώςη προσ τα κϊτω. Η 

ελευθερύα τησ κύνηςησ κοντρολϊρεται όλο και περιςςότερο, ενώ 

η ςυςτολό βρύςκεται ςτο μϊξιμουμ. 

 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, η φιλολογικό ϋκφραςη που εκφρϊζει το «πϊνω» και το 

«κϊτω» εύναι ο ςυςχετιςμόσ Ουρανού - Γησ. 

  

 

 

ΑΡΙΣΕΡΗ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Η «αριςτερό» κατεύθυνςη (ϋξοδοσ) εύναι μια κύνηςη που 

ξεμακραύνει. Προσ αυτόν τεύνει ο ϊνθρωποσ, όταν αφόνει το 

οικεύο περιβϊλλον, απελευθερωμϋνοσ από ςτενοχώριεσ, που 

εμποδύζουν τισ κινόςεισ του, ώςτε να αναπνεύςει επιτϋλουσ. 

 Ϊτςι, οι μορφϋσ με εντϊςεισ «προσ τα αριςτερϊ» ϋχουν μια 

ριψοκύνδυνη πλευρϊ και η κύνηςη τουσ κερδύζει ςε ϋνταςη και 

ταχύτητα. 

 Η «δεξιϊ» κατεύθυνςη (επιςτροφό) εύναι μια κύνηςη προσ τον 
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ΔΕΞΙΑ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ούκο. Αυτό η κύνηςη εύναι επιφορτιςμϋνη με κόπωςη και ςκοπόσ 

τησ εύναι η ανϊπαυςη. Πληςιϊζοντασ δεξιϊ, η κύνηςη βραδύνεται 

και εξαςθενεύ, ϋτςι οι εντϊςεισ των μορφών που φαύνεται να 

λεπτύνονται δεξιϊ, ϋχουν περιοριςμϋνο δικαύωμα για κύνηςη. 

 

ΚΕΝΣΡΟ 

Η τοποθϋτηςη ςτο κϋντρο εκφρϊζει ιςορροπύα, ενώ η 

τοποθϋτηςη του ςχόματοσ με κλύςη εκφρϊζει αςτϊθεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΔΟΦΗ ΪΝΣΑΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 

1.  Σο επϊνω προσ  τον ουρανό 

2.  Σο αριςτερϊ προσ τον ορύζοντα 

3.  Σο δεξιϊ προσ το ςπύτι 

4.  Σο κϊτω προσ τη Γη 
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ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Ανάλυση οπτικού υλικού 

ΑΥΙΑ 1: ΚΟΖΑΚΕ, ΜΕ ΠΟΙΟΤ ΕΙΑΙ; ΜΑΖΙ ΜΑ Ϋ ΜΑΖΙ ΣΟΤ; 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Κοζϊκε, με ποιουσ εύςαι; Μαζύ μασ ό μαζύ τουσ; 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Dmitry Moor185 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1918 

ΔΙΑΣΑΕΙ 78Φ58 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Σμόμα λογοτεχνικών εκδϐςεων τησ πολιτικόσ διεϑθυνςησ 
τησ RVSR 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα μονϐχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ Πατριωτικό αφύςα 

Ανϊγκη ςτρατολϐγηςησ 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Εξατομικευμϋνη ερώτηςη 

Δημιουργύα αιςθόματοσ ευθϑνησ 

Ιςτορικό αφόγηςη με ςυμμετοχό απϐ τα κϊτω  

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα παρουςιϊζει την αναμονό των δύο πλευρών (Κόκκινοσ ςτρατόσ, 

Λευκόσ ςτρατόσ) για την ϋναρξη τησ μϊχησ. Τπϊρχει ϋντονο το ςτοιχεύο του 

πολϋμου και τησ διαμϊχησ (εύναι ετοιμοπόλεμοι, κρατούν όπλα), καθώσ 

αναμϋνεται η απϊντηςη του Κοζϊκου. Ο Κοζϊκοσ, τοποθετημϋνοσ ςτο κϋντρο 

τησ αφύςασ, μετωπικϊ προσ το θεατό, βρύςκεται ςε διλημματικό κατϊςταςη, 

ςχετικϊ με το ποιο ςτρατόπεδο να επιλϋξει (Λευκού – Μπολςεβύκοι) να 

                                                           
185 Dmitry Stakhiyevich Moor [Дмитрий Стахиевич Орлов] (1883-1946): Σο πραγματικό επώνυμο 

εύναι Ορλώφ, ενώ το Moor προκύπτει ωσ καλλιτεχνικό ψευδώνυμο από τον Karl Moor, 
βαςικό χαρακτόρα των ληςτών του Friedrich Schiller από την εποχό, που εργϊζεται για το 
περιοδικό Budilnik. τα ςχϋδιϊ του, ςυνόθωσ, χρηςιμοποιεύ μαύρο και ϊςπρο μελϊνι, το 
οπούο τονύζει με ϋντονο κόκκινο χρώμα. Ψσ πολϋμιοσ τησ λογοκριςύασ ςατιρύζει ςτα ϋργα του 
τη ςοβιετικό κοινωνύα με τρόπο καυςτικό. Διαθϋςιμο ςτο: http://russia-
ic.com/people/general/m/722 
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ςτρατολογηθεύ, ουςιαςτικϊ όμωσ η ερώτηςη απευθύνεται ςτουσ 

θεατϋσ/δϋκτεσ.  

 Κατϊ τον τρόπο αυτό, τονύζεται τόςο η κριςιμότητα τησ απόφαςησ από την 

πλευρϊ του θεατό/δϋκτη, όςο και η αναγκαιότητα ϊμεςησ λόψησ αυτόσ, καθώσ 

επηρεϊζει το επικεύμενο αποτϋλεςμα του πολϋμου. Προκαλεύ το θεατό/δϋκτη 

να ςκεφτεύ κριτικϊ, με υψηλό αύςθημα ευθύνησ για τη λόψη δυναμικόσ και 

ςοβαρόσ απόφαςησ, ανϊλογησ με το κριςιμότητασ τησ κατϊςταςησ ςτη χώρα.  

 

1.2. Λεζϊντα: Κοζϊκε, με ποιουσ εύςαι; Μαζύ μασ ό μαζύ τουσ; 

Πρόκειται για ερωτηματικό πρόταςη, η οπούα δηλώνει προτροπό. Η 

ερωτηματικό πρόταςη παρϋχει δύο εναλλακτικϋσ επιλογϋσ (διχαςμόσ). Η 

επιλογό του ευθύ λόγου με χρόςη β΄ Ενικού προςώπου δηλώνει οικειότητα ό 

και ατομικότητα. Ουςιαςτικϊ, προτρϋπει τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ για τη λόψη 

ϊμεςησ απόφαςησ ςχετικϊ με την πλευρϊ ςτην οπούα θα επιλϋξουν να 

ταχθούν, προκρύνοντασ, όπωσ εύναι αναμενόμενο, τη ςτρατολόγηςη υπϋρ του 

Κόκκινου ςτρατού. 

Παρατηρούμε ότι ςτη ςυγκεκριμϋνη λεζϊντα, η ϋννοια τησ «(απ)αύτηςησ» 

ςυςχετύζεται απόλυτα με τισ λεκτικϋσ πρϊξεισ του Halliday186, καθώσ η επιλογό 

τησ ϋγκλιςησ και οι εναλλαγϋσ τησ ςειρϊσ του κατηγορούμενου, αποτελούν 

μϋροσ μιασ διεπιδραςτικόσ δυϊδασ, η οπούα ϋχει την «αναμενόμενη» και την 

«επιλεκτικό» κοινωνικό ανταπόκριςη.  

το πλαύςιο αυτό, η χρόςη κεφαλαιογρϊμματησ γραφόσ με αυξομεύωςη του 

μεγϋθουσ και του χρώματοσ των γραμμϊτων ανϊλογα με τη ςημαςύα τουσ 

καθώσ και η επιλογό απλόσ γραμματοςειρϊσ με τονιςμϋνη γραμμό χωρύσ 

διακοςμητικϊ ςτοιχεύα, αλλϊ με ακϋρμονεσ και τελειώματα επιλϋχθηκε για να 

αποδώςει ϋνα κλαςςικό ό και παραδοςιακό ύφοσ ςτη γραφό187, ενιςχύοντασ, 

παρϊλληλα, τη βαρύτητα των γραφόμενων του μηνύματοσ. ύμφωνα με τον 

Eco, οι επιλογϋσ των  γραμμϊτων ςυμμετϋχουν ςτην παραγωγό ςημαςύασ, 

                                                           
186 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
187 Moriarty, S. E. (2002). The symbiotics of Semiotics and Visual Perception. Journal of Visual 

Literacy, 22 (1), 19-28.  
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καθώσ οι τυπογραφικϋσ ςυμβϊςεισ αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο, 

ανϊλογα µε το περιβϊλλον τουσ. 

 

1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο ςχόμα (τυποποιημϋνη αφύςα) με κϊθετη 

κατεύθυνςη. ύμφωνα με τισ διαςτϊςεισ του οπτικού χώρου, όςον αφορϊ ςτην 

πληροφοριακό αξύα του κϊθετου ϊξονα (πϊνω-κϊτω), ςημειώνουμε ότι 

υπϊρχει λιγότερη ςυνεχόσ κύνηςη μεταξύ των δύο τμημϊτων τησ αφύςασ ςε 

ςχϋςη με τισ οριζόντια προςανατολιςμϋνεσ αφύςεσ. ε μια οπτικό ςύνθεςη 

(αφύςα), τα ςυνθετικϊ ςτοιχεύα εύναι τοποθετημϋνα ςτο ϊνω τμόμα 

παρουςιϊζονται ωσ ιδεώδη, ενώ αυτϊ που ϋχουν τοποθετηθεύ ςτο κϊτω τμόμα. 

εκλαμβϊνονται ωσ πραγματικϊ. Ϊνα ςυνθετικό ςτοιχεύο χαρακτηρύζεται ωσ 

ιδεώδεσ όταν παρουςιϊζεται ωσ η εξιδανύκευςη ό γενικευμϋνη ουςύα τησ 

πληροφορύασ. Σο πραγματικό ό και δεδομϋνο ϋρχεται ςε αντύθεςη με αυτό ωσ 

προσ το ότι παρουςιϊζει πιο ςυγκεκριμϋνεσ λεπτομϋρειεσ ό πιο πρακτικϋσ 

πληροφορύεσ188. Κατϊ τον τρόπο αυτό, ςτη ςυγκεκριμϋνη αφύςα, ταυτόχρονα 

το ιδεώδεσ και το πραγματικό αποτελούν οι μορφϋσ των Μπολςεβύκων, οι 

οπούεσ καλύπτουν όλο το δεξύ τμόμα τησ αφύςασ, όπου ςύμφωνα με τον 

Kress189 εύναι η πλευρϊ των βαςικών πληροφοριών.    

1.3.1. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο ςχόμα με οριζόντια κατεύθυνςη, το οπούο 

δημιουργεύ μια αντύθεςη του οριζόντιου με τον κϊθετο ϊξονα. Σο εικονοκεύμενο 

εύναι εναρμονιςμϋνο πλόρωσ με τη δυτικό οπτικό επικοινωνύα, όπωσ δηλώνεται 

από την κατεύθυνςη τησ γραφόσ, αποδύδοντασ ςυγκεκριμϋνεσ αξύεσ και 

ςημαςύεσ ςτισ διαςτϊςεισ του οπτικού χώρου.  

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που κυριαρχεύ ςτην αφύςα εύναι το κόκκινο, καθώσ τοποθετεύται 

ςτο αριςτερό μϋροσ ςτησ εικόνασ (ςτρατιώτεσ κόκκινου ςτρατού) με μεγϊλη 

πυκνότητα, ενώ χρηςιμοποιεύται και ςτο κεντρικό και κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ 

                                                           
188 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291 - 293. 
189 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291 - 293. 
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(ςτοιχεύα  ενδυμαςύασ ςτρατηγού, γρϊμματα). Η χρόςη του πυκνού και ϋντονου 

κόκκινου χρώματοσ, που επιλϋγεται, προςελκύει το βλϋμμα και διεγεύρει 

οπτικϊ το θεατό/δϋκτη, δημιουργώντασ μιαν αύςθηςη εςωτερικόσ 

κινητικότητασ με ϋνταςη, ανϊλογη τησ πυκνότητϊσ του. Η ψυχικό αύςθηςη που 

δημιουργεύται ςτο θεατό/δϋκτη εύναι η δύναμη, η διϋγερςη, η ενεργητικότητα, η 

δραςτηριοπούηςη και η ευχαρύςτηςη. Σο ϋντονο κόκκινο ϋχει τα 

χαρακτηριςτικϊ ότι εύναι ζεςτό, πολύ ζωντανό, ζωηρό, ανόςυχο και με 

τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ, παραπϋμπει ςτη φλόγα, την 

εξϋγερςη, την επανϊςταςη, το αύμα και, ςυνεκδοχικϊ, ςτον πόλεμο.  

Η χρόςη του λευκού χρώματοσ επιλϋγεται για την απεικόνιςη των 

καπιταλιςτών ςτο δεξύ τμόμα τησ αφύςασ, καλύπτοντασ μικρότερο εύροσ, τόςο 

ςτην εικόνα, όςο και ςτη λεζϊντα. Αν και το λευκό δεν κατατϊςςεται ςτα 

χρώματα, ωςτόςο από αυτό πηγϊζει η ύπαρξη χρώματοσ με αποτϋλεςμα να 

θεωρεύται ςυμβολικό τησ γϋννηςησ. Οπτικϊ, προκαλεύ ςτο θεατό/δϋκτη μιαν 

αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπηλότητασ, καθώσ ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο 

λευκό χιόνι, ενώ ψυχικϊ του διεγεύρει το αύςθημα τησ κενότητασ για το 

χαρακτόρα των καπιταλιςτών, δεδομϋνησ τησ αλλαγόσ ςτην τεχνικό 

απεικόνιςησ (γελοιογραφύα).  

Σϋλοσ, γύνεται χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςε μεγϊλη κλύμακα, τόςο ςτο 

φόντο τησ αφύςασ, όςο και των γραμμϊτων. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, 

αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι ϋνα «τύποτε», δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ, 

προκαλεύ ςτο θεατό/δϋκτη μια αύςθηςη ςιωπόσ και ακινηςύασ, αλλϊ ψυχικϊ 

επιδρϊ, δημιουργώντασ αιςθόματα απελπιςύασ για το μϋλλον, πϋνθουσ ό και 

θανϊτου. Αν και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι, ϋχει την ιδιότητα να 

εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του, ςτην προκεύμενη περύπτωςη το 

κόκκινο χρώμα. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ γύνεται κατεξοχόν χρόςη θερμού χρώματοσ (κόκκινο), η 

οπούα δημιουργεύ αφενόσ ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ, αφετϋρου την αύςθηςη τησ 

κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. Επύςησ, η αντύθεςη κόκκινου, λευκού και μαύρου 

χρώματοσ εύναι πολύ ϋντονη, ενιςχύοντασ το οπτικό ςύνολο ςε πιο δυναμικό 

και ιςχυρό. Ο χρωματικόσ ςυνδυαςμόσ ςτην παραπϊνω αφύςα, ειδικότερα δε η 

χρόςη του κόκκινου χρώματοσ, εδρϊζεται ςε διακριτϊ ιςτορικϊ ςυγκεύμενα, 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

αλλϊ ςυνεχύζει να επιβιώνει ωσ αναγνωριςμϋνοσ ςημειωτικόσ πόροσ, ο οπούοσ 

χρηςιμοποιεύται για να πραγματώςει μια ςυγκεκριμϋνη ιδεολογικό θϋςη 

(χρώμα επιλογόσ των αριςτερών κομμϊτων).  

 

1.3. Υόντο 

Ο Moor ϋχει επιλϋξει τη χρόςη μαύρου χρώματοσ για φόντο τησ αφύςασ. Η 

χρόςη του προςθϋτει ϋνταςη ςτα υπόλοιπα χρώμα που ϋχει επιλϋξει, κόκκινο 

και λευκό. 

 

1.4. Σροπικότητα 

Η πραγματικότητα εύναι ςτο μϊτι του θεατό/δϋκτη τησ ςυγκεκριμϋνησ εποχόσ, 

καθώσ αυτό που θεωρεύται πραγματικό εξαρτϊται από το πώσ ορύζεται η 

πραγματικότητα από τη ςυγκεκριμϋνη κοινωνικο-πολιτιςμικό ομϊδα190. το 

πλαύςιο αυτό, η αφύςα που μελετούμε παρουςιϊζει υψηλό τροπικότητα από τη 

δεξιϊ πλευρϊ (ιδεώδεσ), καθώσ επιλϋγεται ϋνταςη κόκκινου χρώματοσ 

(Μπολςεβύκοι) ςτο ςημεύο εςτύαςησ, γκρι τόνοσ για τη διλημματικό κατϊςταςη 

(Κοζϊκοσ) ςτο κϋντρο και λευκό χρώμα (Λευκού) για τη δεξιϊ πλευρϊ, όπου 

εςκεμμϋνα χαμηλώνει η τροπικότητα.  

Επύςησ, οι αναπαριςτώμενοι ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζονται 

αποπλαιςιωμϋνοι, ουςιαςτικϊ ςε κενό, με αποτϋλεςμα να εύναι «ϋνα 

αντιπροςωπευτικό δεύγμα» χωρύσ να ςυνδϋονται με οριςμϋνο τόπο και χρονικό 

ςτιγμό, κατϊςταςη η οπούα θα χαμόλωνε την τροπικότητα, ωςτόςο  οι 

επιλογϋσ των χρωμϊτων ιςορροπούν την κατϊςταςη.  

Αν και η τροπικότητα πραγματώνεται από μια πολύπλοκη αλληλεπύδραςη 

οπτικών ενδεύξεων, ςτην περύπτωςη που μελετούμε, η υψηλό τροπικότητα τησ 

αφύςασ προκύπτει από την ϋνταςη του κόκκινου χρώματοσ και την αξύα τησ 

λεζϊντασ, τα οπούα θεωρούμε ωσ κοινωνικό ανϊγκη και πεπούθηςη ό και αξύα 

για τισ δομϋσ εξουςύασ από τισ οπούεσ ϋχουν παραχθεύ και την κοινωνικό ομϊδα 

ςτην οπούα απευθύνονται.  

 

                                                           
190 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 248. 
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3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα/Πρότυπα αναπαράςταςησ 

3.1. Μορφϋσ - υμμετϋχοντεσ  

Ο ανθρώπινοσ ςυμβολιςμόσ, η επανϊληψη δηλαδό τησ ανθρώπινησ φιγούρασ 

ςε ϊλλη ςτϊςη - μετωπικό ςτϊςη ό προςφορϊ, πλϊγια ςτϊςη - προςδιορύζεται 

ςτη «γραμματικό τησ εικόνασ» ωσ απαύτηςη προσ αναγνώριςη191. 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: Σα ϊτομα από τα οπούα απαρτύζεται η εικόνα εύναι 

τρεύσ ςτρατιώτεσ του Κόκκινου ςτρατού, ϋνασ Κοζϊκοσ ςτρατιώτησ και πϋντε 

μπουρζουϊδεσ. Σο ςύνολο ανϋρχεται ςε εννϋα ϊτομα, ενώ η κατανομό τουσ 

εύναι τϋςςερισ (κόκκινοσ ςτρατόσ) ϋναντι πϋντε (μπουρζουϊδεσ).  

Πρόκειται δηλαδό για ϊνιςεσ ομϊδεσ, όςον αφορϊ ςτην ποςότητα των 

μορφών και για το λόγο αυτό γύνεται επύκληςη του θεατό/δϋκτη για λόψη 

ϊμεςησ απόφαςησ, λόγω τησ αναγκαιότητασ για ςτρατολόγηςη ατόμων.  

Ο ςωματότυποσ των ςτρατιωτών εύναι ευθυτενόσ, ψηλόσ, γυμναςμϋνοσ, με 

ιδανικό βϊροσ και νεαρό ηλικύα, φανερώνοντασ τισ αντοχϋσ τουσ ςε πιθανό ό 

επικεύμενη μϊχη, ενώ οι μπουρζουϊδεσ απεικονύζονται παχύςαρκοι, κοντού, 

δυςκύνητοι και προχωρημϋνησ ηλικύασ, γεγονόσ το οπούο τουσ καθιςτϊ 

αναποτελεςματικούσ ό και ανύκανουσ για μϊχη. Και οι δύο ομϊδεσ διαθϋτουν 

όπλα (πολεμικό διϊθεςη), διαφορετικϊ μεταξύ τουσ, που προδύδουν την 

κοινωνικό θϋςη τησ κϊθε ομϊδασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι ςτρατιώτεσ, όντασ 

εργϊτεσ, διαθϋτουν χειρωνακτικϊ εργαλεύα (π.χ. δρεπϊνι, κοντϊρι), ενώ οι 

μπουρζουϊδεσ κρατούν ςπαθιϊ.  

Παρϊλληλα, για τουσ μπουρζουϊδεσ υπϊρχει επεξόγηςη τησ ταυτότητασ τουσ: 

ο πρώτοσ ςε ςειρϊ, που εύναι κοντόχοντροσ με χτυπημϋνο τα αριςτερό του χϋρι 

χαρακτηρύζεται ωσ Польский пан (=Πολωνόσ γαιοκτόμονασ). Ο δεύτεροσ, εύναι 

πιο ογκώδησ (ψηλόσ και χοντρόσ) κι ϋχει την αναγραφό АНТАНТА 

(ΑΝΣΑΝΣ=ςυμμαχύα) ςτο καπϋλο του ενώ κρατϊ και ϋνα βιβλύο με την 

αναγραφό Долги чаря (=τα χρϋη του τςϊρου).  

τη ςυνϋχεια, ο αμϋςωσ επόμενοσ, που κρατϊ ϋνα γωνιώδεσ αντικεύμενο 

χαρακτηρύζεται ωσ Генерал (=τρατηγόσ), ενώ η μορφό που βρύςκεται ακριβώσ 

μπροςτϊ από το τρατηγό και κρατϊ ξύφη ϋχει ςτην ενδυμαςύα του την 

                                                           
191 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291 - 293. 
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αναγραφό Врангель (=Βρϊνγκελ), ο δε τελευταύοσ που κρατϊ ϋνα μαςτύγιο με 

αλυςύδεσ χαρακτηρύζεται ωσ Помешик (=Σςιφλικϊσ). 

Ουςιαςτικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι «όγκοι» με ξεχωριςτό «βαρυτικό ϋλξη», 

δηλαδό εκλαμβϊνονται ωσ διακριτϋσ οντότητεσ, που εύναι προεξϋχουςεσ ςε 

διαφορετικό βαθμό, εξαιτύασ του διαφορετικού μεγϋθουσ, ςχόματοσ, ςτολών, 

χρώματοσ κλπ192.  

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: ε πρώτο πλϊνο, οι ςτρατιώτεσ, βρύςκονται 

ςε προφύλ ςτϊςη από τη δεξιϊ πλευρϊ, με βλϋμμα ςτραμμϋνο προσ τον Κοζϊκο 

(ερώτηςη, πύςτη). Ο Κοζϊκοσ, ςε δεύτερο πλϊνο, παρουςιϊζεται ανφϊσ και 

κοιτϊει κατϊ πρόςωπο το θεατό/δϋκτη τησ εικόνασ (ϊμεςη επικοινωνύα, 

διλημματικό κατϊςταςη).  

Οι μπουρζουϊδεσ, ςε τρύτο πλϊνο, απεικονύζονται ςε αριςτερό προφύλ, 

ςτραμμϋνοι με το βλϋμμα προσ τον Κοζϊκο. Τπϊρχει ςαφώσ η αύςθηςη 

επικοινωνύασ του θεατό/δϋκτη με τον πομπό του μηνύματοσ (Κοζϊκοσ). 

3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη των ςτρατιωτών, όςο φανερώνει το προφύλ τουσ, 

δεύχνει ςοβαρότητα, αφοςύωςη και ταπεινότητα. Αντύθετα, η ϋκφραςη των 

μπουρζουϊδων δεύχνει αδιαφορύα και αλαζονεύα. Σϋλοσ, η ϋκφραςη του 

Κοζϊκου δεύχνει ςοβαρότητα και αυςτηρότητα, ενώ το ύφοσ του εύναι 

επικριτικό (δημιουργύα αιςθόματοσ ευθύνησ). 

3.1.4. Κίνηςη: Όλεσ οι φιγούρεσ εύναι ακύνητεσ ςε ςτϊςη αναμονόσ. Ψςτόςο, 

υπϊρχει μια διϊθεςη κύνηςησ των μπουρζουϊδων προσ την πλευρϊ των 

επαναςτατών και, αντύθετα, των επαναςτατών προσ την πλευρϊ των 

μπουρζουϊδων, η οπούα δεν πραγματοποιεύται, λόγω τησ αναμονόσ για την  

απαντόςει του Κοζϊκου από το κϋντρο. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι ανθρώπινεσ μορφϋσ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ, αλλϊ διαφϋρουν ςτο μϋγεθοσ, καθώσ οι εργϊτεσ/ςτρατιώτεσ 

εμφανύζονται πιο ψηλού από τουσ ϊλλουσ. Πρόκειται για εικόνα 

ανθρωποκεντρικό και ϊκρωσ ανδροκεντρικό.  

Η αναπαραςτατικό ςημαςύα προκύπτει από τουσ απεικονιζόμενουσ 

ςυμμετϋχοντεσ. Ο ϊντρασ που βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ αφύςασ, ςηματοδοτεύ 

                                                           
192 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ό.π., 106-107. 
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τουσ Κοζϊκουσ, επειδό με βϊςη οριςμϋνα ςημειολογικϊ χαρακτηριςτικϊ 

(ςτολό, πηλύκιο, ςτϊςη ςώματοσ) τον αναγνωρύζουμε ωσ ϊτομο που ανόκει 

ςτην οργϊνωςη αυτό.  

Οι ϊντρεσ που βρύςκονται αριςτερϊ του, αναγνωρύζονται ωσ υποςτηρικτϋσ 

του νϋου καθεςτώτοσ, από τα όμοια ςημειολογικϊ χαρακτηριςτικϊ (κόκκινο 

χρώμα ςτα ρούχα, αξύνα). το ύδιο πλαύςιο κινεύται και η απεικόνιςη των 

χαρακτόρων του παλαιού καθεςτώτοσ, οι οπούοι απεικονύζονται ςτο βϊθοσ. Η 

τοποθϋτηςη των μορφών/χαρακτόρων ςτην αφύςα ϋχει ςχεδιαςτεύ με τρόπο 

ώςτε να επιςτόςει την προςοχό του θεατό/δϋκτη ςτα πρόςωπα τουσ.  

Πρόκειται για τυποποιημϋνη απόδοςη, τόςο των εργατών (κόκκινα ρούχα, 

καπϋλα), όςο και των Κοζϊκων αλλϊ τησ αριςτοκρατύασ, του παλαιού 

καθεςτώτοσ, για τουσ οπούουσ ο καλλιτϋχνησ επϋλεξε το λευκό χρώμα, 

προφανώσ για να μην εςτιϊςει το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη, ενώ, παρϊλληλα, 

υποδηλώνει ότι πρόκειται για παρελθόν.   

υνολικϊ παρατηρούμε ότι πρόκειται για μια αφηγηματικό οπτικό πρόταςη 

με πολλούσ ςυμμετϋχοντεσ, ϊρα για μια μεταβατικό διαδικαςύα. την εικόνα ο 

ςτόχοσ εύναι ϋνασ, ο Κοζϊκοσ, εύναι δηλαδό ο ςυμμετϋχων προσ τον οπούο 

κατευθύνεται η δρϊςη. Ο θεατόσ/δϋκτησ κατανοεύ αμϋςωσ τη δρϊςη και 

λαμβϊνει το μόνυμα, λόγω τησ οξύτητασ τησ εςτύαςησ και τησ «ψυχολογικόσ 

προβολόσ» που ϋχουν για αυτόν οι προεξϋχοντεσ ςυμμετϋχοντεσ με το μϋγεθοσ, 

τη θϋςη τουσ ςτη ςύνθεςη και την αντύθεςη με το φόντο193.  

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

Σα βαςικϊ ςχόματα που προκύπτουν ςτην αφύςα εύναι τα εξόσ: Ϊνα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο (ςύνολο ςτρατιωτών), που εμφανύζεται από αριςτερϊ και 

ϋχει μεγαλύτερο ύψοσ από τα υπόλοιπα. Σο ορθογώνιο ςχόμα με κατακόρυφεσ 

και κϊθετεσ γραμμϋσ δηλώνει βαρύτητα και δημιουργεύ το αύςθημα του 

αυςτηρού περιοριςμού. Σο κόκκινο εύναι το χρώμα που αντιςτοιχεύ ςτο ςχόμα 

του ορθογωνύου, καθώσ ϋχει υψηλό πυκνότητα και                                                     

                                                           
193 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 124. 
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βϊροσ. Η ςυνδυαςτικό τουσ χρόςη ενιςχύει τη βαρύτητα και τον περιοριςμό τησ 

απόφαςησ του θεατό/δϋκτη. 

Ϊνα πεντϊγωνο ςτο κϋντρο τησ αφύςασ, με μικρότερο ύψοσ από το 

ορθογώνιο, με ςυνδυαςμό ευθειών και διαγώνιων γραμμών (Κοζϊκοσ), όπωσ 
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επύςησ και δύο τρύγωνα ςτην αριςτερό πλευρϊ και ςτο κϊτω τμόμα τησ αφύςασ 

κεντρικϊ, που απαρτύζονται από διαγώνιεσ γραμμϋσ (μπουρζουϊδεσ, λεζϊντα).  

Σα ςχόματα με διαγώνιεσ γραμμϋσ ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ λειτουργύεσ 

ςυνδυαςτικϊ με τη θϋςη και την κατεύθυνςη τουσ. Σο πεντϊγωνο δηλώνει 

μαχητικότητα, η οπούα εντεύνεται με τη λεπτομϋρεια του κόκκινου, που 

παρϋχει επιπλϋον βαρύτητα. άδια εύναι η λειτουργύα του κόκκινου και ςτο 

τρύγωνο ςχόμα, που προκύπτει από τη λεζϊντα, λειτουργώντασ ωσ ςύμβολο 

ςκϋψησ. Σο κεντρικό ςημεύο που τοποθετεύται, τόςο το πεντϊγωνο, όςο και το 

τρύγωνο τησ λεζϊντασ, όπωσ επύςησ και η κοινό χρόςη του κόκκινου λειτουργεύ 

ωσ ςυνδετικόσ κρύκοσ και δημιουργεύ μια νοηματικό ςχϋςη μεταξύ τουσ (ςκϋψη 

– μαχητικότητα).  

Σϋλοσ, το τρύγωνο που προκύπτει από την απεικόνιςη των μπουρζουϊδων 

βρύςκεται ςτην αριςτερό πλευρϊ τησ εικόνασ και ϋχει μικρότερο ύψοσ 

ςυγκριτικϊ με τα υπόλοιπα ςχόματα. Η κατεύθυνςη του εύναι προσ την πλευρϊ 

του πεντϊγωνου. Από αυτόν την χρόςη του τριγώνου προκύπτει ο 

ςυμβολιςμόσ του επιθετικού χαρακτόρα του περιεχομϋνου του ςχόματοσ. 

Γενικότερα, ο χώροσ ςτον οπούο κατανϋμονται τα ςχόματα, τουσ παρϋχει και 

την ανϊλογη δύναμη. Σο ορθογώνιο των ςτρατιωτικών υπερϋχει ςε ύψοσ, ενώ 

ακολουθούν κλιμακωτϊ το πεντϊγωνο του Κοζϊκου και το τρύγωνο των 

μπουρζουϊδων. Επύςησ, το πλϊτοσ που παρϋχεται ςε κϊθε ςχόμα εύναι ύςο. 

Ψςτόςο, εϊν ληφθεύ υπόψη ο ςυνδετικόσ κρύκοσ μεταξύ ορθογωνύου και 

πενταγώνου, λόγω του κοινού κόκκινου χρώματοσ, τότε υπϊρχει ϊνιςη 

κατανομό χώρου με υπεροχό δύναμησ ϋναντι του τριγώνου των 

μπουρζουϊδων. Η δε αποκλειςτικό χρόςη ενόσ ςχόματοσ ςτο κϊτω μϋροσ τησ 

αφύςασ δηλώνει την κυρύαρχη ςημαςύα του μηνύματοσ και, επιπροςθϋτωσ, την 

δύναμη τησ απόφαςησ του θεατό που εύναι μεγαλύτερη και ςημαντικότερη 

όλων των ϊλλων. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

 ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την 

ύπαρξη τησ χρυςόσ αναλογύασ, όπου ςύμφωνα με το ςχόμα, τα ςημαντικότερα 

ςτοιχεύα τησ εικόνασ τοποθετούνται ςτισ τομϋσ των νοητών γραμμών 
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(Ελευθερύα, Κουμμουνιςτικό ςημαύα, εργϊτεσ). 

Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και 

ιεραρχύα, καθώσ τα ςχόματα διατϊςςονται 

περιμετρικϊ από ϋναν κεντρικό ϊξονα (κεντρικό 

τετρϊγωνο) και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ 

τουσ (όςο μεγαλύτερο ςχόμα τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα) 

και τη θϋςη τουσ (όςο κεντρικότερα και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ).  

Φρηςιμοποιεύται ακόμα πλόθοσ αντιθετικών ςτοιχεύων, όπωσ εύναι χρωματικϊ 

η χρόςη θερμών και ψυχρών χρωμϊτων ό ςχηματικϊ η χρόςη καμπυλωτών και 

πολύγωνων ςχημϊτων, ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (ζεύγη 

αντιπαραβαλλόμενων ςχημϊτων και ομϊδα ανδρών), που δημιουργεύ ρυθμό 

και αύςθηςη κύνηςησ.  

Παρόλα αυτϊ, η εικόνα δεν παρουςιϊζει αρμονύα, καθώσ τα ςτοιχεύα που δύνει 

εύναι ςποραδικϊ και δεν δημιουργούν μια ςυνολικό ενότητα, προκαλώντασ ϋτςι 

μια δυςκολύα ςτην ταχύτητα ανϊγνωςησ από την πλευρϊ του θεατό/δϋκτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ: Η εικόνα εύναι παραςτατικό. Φρηςιμοποιεύται ο 

εικονογραφικόσ ρεαλιςμόσ με ςτοιχεύα αφαύρεςησ και χρόςη χρώματοσ για την 

αναπαρϊςταςη των μελών του Κόκκινου ςτρατού (απλότητα, αλόθεια, 

ςοβαρότητα), ενώ αντύθετα για την απεικόνιςη των μπουρζουϊδων 

χρηςιμοποιεύται η καρικατούρα χωρύσ χρόςη χρώματοσ (γελοιοπούηςη, 

ψεύτικο). Τπϊρχει μια υποτυπώδησ προοπτικό, που λειτουργεύ μόνο ςτην 

απεικόνιςη των ομϊδων, (μπροςτϊ οι ςτρατιώτεσ, λύγο πιο πύςω ο Κοζϊκοσ και 

ακόμα πιο πύςω οι μπουρζουϊδεσ) δεν επεκτεύνεται όμωσ ςτο φόντο, όπου δεν 

υπϊρχει παρϊςταςη. Δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα ςτην αφύςα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ  

 Όπλα και γεωργικϊ εργαλεύα για να ορύςουν την ϋννοια του πολϋμου. 

 Όπλα για τον Ρώςικο Εμφύλιο Πόλεμο. 

 Γεωργικϊ για τουσ Μπολςεβύκουσ και τον Κόκκινο τρατό καθώσ και την 

προςπϊθεια επικρϊτηςησ του μπολςεβικιςμού.    
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 Φρυςαφικϊ αντύ πλούτοσ. 

 Πϊχοσ αντύ για πληθώρα αγαθών. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται ϊκρωσ λειτουργικό, καθώσ το μαύρο χρώμα του φόντου 

δεν αποςπϊ την προςοχό και κατευθύνει το βλϋμμα ςτο κϋντρο βϊρουσ 

(κόκκινο, λευκό). Η αντύθεςη του αςπρόμαυρου με το κόκκινο αιχμαλωτύζει το 

βλϋμμα του περαςτικού και του εφιςτϊ την προςοχό. Σο κεύμενο, απλό και 

περιεκτικό, εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνο με την εικόνα με αποτϋλεςμα να 

γύνεται εύκολα αντιληπτό από το θεατό/δϋκτη. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Ηχητικϊ, το ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ 

δυνατόσ, φορτικόσ όχοσ από φαμφϊρεσ (κόκκινο) ςε ςυνδυαςμό με 

πρόςκαιρεσ (λευκό) και ολοκληρωτικϋσ παύςεισ (μαύρο). Ο όχοσ αυτόσ θυμύζει 

πολεμικό ςειρόνα.  

 

Η παραπϊνω αφύςα του 1918 ϋχει ωσ θϋμα τη ςτρατολόγηςη των Κοζϊκων194 

ςτην πλευρϊ του Κόκκινου τρατού για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο Ρωςικό 

εμφύλιο πόλεμο. Η τςαρικό εξουςύα τον 17ο και 18ο αιώνα αςκούςε ςυνεχώσ 

πύεςη ςτουσ Κοζϊκουσ, επιδιώκοντασ με κϊθε τρόπο να περιορύςουν την 

αυτοδιϊθεςό τουσ. Γεγονόσ που, όπωσ εύναι φυςικό, προκαλούςε την 

αντύδραςό τουσ. Παρϊ τισ δύςκολεσ αυτϋσ ςχϋςεισ, η τςαρικό εξουςύα τουσ 

χρηςιμοποιούςε ενεργϊ για την επϋκταςη των εδαφών του κρϊτουσ195. Μετϊ 

την επανϊςταςη των Μπολςεβύκων, κατϊ τη διϊρκεια του ρωςικού εμφύλιου 

πολϋμου, οι Κοζϊκοι αγωνύςτηκαν κυρύωσ για το Λευκό τρατό, ωσ εκ τούτου, 

μετϊ τη νύκη του Κόκκινου τρατού όταν υπό διωγμό. 

                                                           
194 Η λϋξη «κοζϊκοσ» («kazák») ςτισ τουρανικϋσ γλώςςεσ ςημαύνει «ελεύθεροσ ϊνθρωποσ, αυτόσ 

που αναζητεύ την περιπϋτεια, περιπλανώμενοσ». τισ περιοχϋσ των Κοζϊκων ύςχυαν οι δικού 
τουσ εςωτερικού νόμοι, μια ιδιότυπη κοζϊκικη δημοκρατύα. Επϋλεγαν τουσ διοικητϋσ τουσ 
μϋςα από το ύδιο το περιβϊλλον τουσ, και αυτό μόνο για όςο διαρκούςε μια πολεμικό 
εκςτρατεύα, ενώ τον υπόλοιπο καιρό όλοι οι Κοζϊκοι θεωρούνταν ύςοι μεταξύ τουσ. 

195 http://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/cossacks/ 
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Γενικότερα, παρατηρούμε ότι τα ενδυματολογικϊ ςτοιχεύα, το μϋγεθοσ των 

μορφών και το χρώμα ςυνιςτούν ςημειολογικϊ χαρακτηριςτικϊ που 

νοηματοδοτούν την αφύςα. Σο ύφοσ των εργατών ςτισ αφύςεσ του 

μπολςεβύκικου καθεςτώτοσ, η απεικόνιςη ςε προφύλ ςτϊςη προςοχόσ με 

εργαλεύα κοντϊ ςτο ςτόθοσ τουσ, δύνει ςτουσ χαρακτόρεσ μια εμφϊνιςη 

υπερηφϊνειασ και αποφαςιςτικότητασ, καθώσ ο παραγωγόσ του μηνύματοσ 

επιλϋγει να τουσ απεικονύςει ωσ πρότυπα ηθικόσ και αρχοντιϊσ. 
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ΑΥΙΑ 2: ΝΑ ΣΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΕ ΕΞΑΙΣΙΑ ΣΨΝ ΛΙΠΟΣΑΚΣΨΝ, ΣΨΝ ΕΓΨΙΣΨΝ ΚΑΙ 

ΣΨΝ ΔΕΙΛΨΝ. 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Να τι περιμϋνει τουσ εργϊτεσ εξαιτύασ των λιποτακτών, των 
εγωιςτών και των δειλών. 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Ωγνωςτοσ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1918 

ΔΙΑΣΑΕΙ 49,5Φ67 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 
Πανρωςικό Κεντρικό Εκτελεςτικό Επιτροπό των οβιϋτ των 
εργατών, των αγροτών, του Κϐκκινου τρατοϑ και των 
Κοζϊκων 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Γελοιογραφύα 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα δύχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εμφϑλιοσ 

Λιποτϊκτεσ 

κελετού 

Κρανύα 

Σϋρατα 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Σιμωρύα και απειλό (δημιουργύα αιςθόματοσ φϐβου) 

Οπτικό αφόγηςη για τρομοκρατύα του λαοϑ  

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα παρουςιϊζει τη λιποταξύα δύο ςτρατιωτών ςε ώρα επύθεςησ. Οι 

ςτρατιώτεσ αυτού ϋρχονται αντιμϋτωποι με τουσ ςκελετούσ των αριςτοκρατών, 

οι οπούοι τουσ πληςιϊζουν απειλητικϊ, κϊνοντϊσ τουσ νεύμα να πληςιϊςουν.  

το δεύτερο επύπεδο τησ εικόνασ, απεικονύζεται η διαδικαςύα θανϊτωςησ ενόσ 

λιποτϊκτη, ςτην αγχόνη από το δόμιο με τη βοόθεια του αριςτοκρϊτη, ενώ ο 

ιερϋασ εθελοτυφλεύ, με γυριςμϋνη την πλϊτη ςτο ςυμβϊν. Η μύα πλευρϊ τησ 

εικόνασ παραπϋμπει ςε ημερόςιο ςκηνικό, ενώ η ϊλλη δεύχνει νυχτερινό 

ςκηνικό. Όλο το ςκηνικό λαμβϊνει χώρα ςε περιοχό με χιόνια. 
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1.2. Λεζϊντα: Να τι περιμϋνει τουσ εργϊτεσ εξαιτύασ των λιποτακτών, των 

εγωιςτών και των δειλών. 

Πρόκειται για ποινικό καταγγελτικό λόγο, που τοποθετεύται κεντρικϊ και 

κϊτω από την εικόνα. Η χρόςη ευθύ λόγου με ςοβαρό και αυςτηρό ύφοσ 

προκαταβϊλλει τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ.  

Κεφαλαύα και μικρϊ γρϊμματα ςτο ύδιο μϋγεθοσ με απλό και λιτό 

γραμματοςειρϊ χωρύσ διακοςμητικϊ ςτοιχεύα και μαύρο χρώμα γραμμϊτων, 

τονιςμϋνο επιλϋχτηκαν για τη δημιουργύα τησ λεζϊντασ. 

Παρατηρούμε ότι η λεζϊντα λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και επεξηγηματικϊ 

για την εικόνα, η οπούα «παρϋχει πληροφορύεσ»196. Ουςιαςτικϊ το κεύμενο τησ 

λεζϊντασ εύναι μια δόλωςη, η οπούα πραγματώνεται από την οριςτικό ϋγκλιςη, 

και ςτην περύπτωςη αυτό η επιθυμητό ανταπόκριςη εύναι η «ςυμφωνύα», αν και 

η δόλωςη μπορεύ φυςικϊ να αντικρουςτεύ. Ψσ αναμενόμενη κοινωνικό 

απόκριςη διαφαύνεται η ςυμφωνύα με τη δόλωςη, καθώσ ςε περύπτωςη 

διαφωνύασ, δηλώνεται εκ των προτϋρων η ποινό. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

 1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο ςχόμα αφύςασ με οριζόντια κατεύθυνςη. 

ύμφωνα με τον Kress197, η οριζόντια επιμόκυνςη τεύνει προσ το εύδοσ τησ 

δομόσ ςτην οπούα αυτό που τοποθετεύται ςτα αριςτερϊ παρουςιϊζεται ωσ 

«δεδομϋνο», ωσ πληροφορύα που εύναι όδη γνωςτό και λειτουργεύ ωσ ςημεύο 

αφετηρύασ για το θεατό/δϋκτη. Γύρω από την εικόνα υπϊρχει λεπτό μαύρο 

πλαύςιο, το οπούο οριοθετεύ την εικόνα.  

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο κεύμενο με οριζόντια κατεύθυνςη, που 

ακολουθεύ δηλαδό τη φορϊ τησ εικόνασ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που κυριαρχούν ςτην αφύςα εύναι το κύτρινο (φόντο, ουρανόσ, 

κτύριο, ϋδαφοσ, ενδύματα λιποτακτών, χρυςαφικϊ ςκελετών, ςημαύα). Η χρόςη 

                                                           
196 Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 
197 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 117. 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

του κύτρινου ςυνδϋεται, τόςο με το μύςοσ, όςο και με τον πλούτο και την 

ευδαιμονύα. τη ςυγκεκριμϋνη εικόνα, η χρόςη του κύτρινου ςτο φόντο και τη 

ςημαύα εξυπηρετεύ το γενικότερο αύςθημα χαρϊσ και ενοπούηςησ και γι’ αυτό 

τοποθετεύται πϊνω από το ςοβιετικό ςτρατό, όπωσ επύςησ και ςτη ςημαύα που 

ανυψώνεται.  

Η ςύνδεςη αυτό πηγϊζει από τη ςυνειρμικό ςύνδεςη του κύτρινου με τον όλιο, 

που χαρύζει ενότητα ςτη θϋαςη και διεγεύρει αιςθόματα χαρϊσ. Αντύθετα, η 

χρόςη του κύτρινου ςτα ρούχα των δόμιων ςυμβολύζει το μύςοσ τουσ, ενώ τα 

κύτρινα κοςμόματα των ςκελετών ςυμβολύζουν τον πλούτο (απόχρωςη 

χρυςού), παραπϋμποντασ ςτην αριςτοκρατύα.  

Μια επιπλϋον χρόςη του κύτρινου ταυτύζεται με το αύςθημα τησ δειλύασ, γι’ 

αυτό και οι λεπτομϋρειεσ ςτην ενδυμαςύα των δύο ανδρών, που βρύςκονται ςε 

πρώτο πλϊνο, ϋχουν αυτό το χρώμα, τονύζοντασ το αύςθημα τησ δειλύασ που 

τουσ διϋπει. Σο γεγονόσ ότι η αύςθηςη του κύτρινου εύναι ϋντονη ςτην εικόνα, 

εξυπηρετεύ ϊψογα το θϋμα τησ λιποταξύασ, καθώσ το μόνυμα εςτιϊζει ςτην 

καταπολϋμηςη τησ δειλύασ. 

Επύςησ, γύνεται ϋντονη χρόςη του ςκούρου μπλε χρώματοσ ςτο πρώτο κυρύωσ 

επύπεδο (ενδυμαςύα ςκελετών, δόμιου, ανθρώπων και πλόθουσ). Σο χρώμα 

αυτό ςυνδϋεται με την ηθικό, τη ςοβαρότητα και την ευθύνη, η οπούα πρϋπει να 

διϋπει τουσ ϊνδρεσ, προκαλώντασ τουσ να υπηρετόςουν ςτο ςτρατό 

υπεραςπιζόμενοι την κυρύαρχη ομϊδα. Αντύθετα, η χρόςη του μπλε ςτο ϋνδυμα 

των δόμιων και των αριςτοκρατών επιλϋγεται με ςκοπό την ανϊληψη τησ 

ευθύνησ τουσ για τη θανϊτωςη των λιποτακτών. 

Ϊνα επιπλϋον χρώμα που χρηςιμοποιεύται εύναι το καφϋ (ώχρα - τονικό 

διαβϊθμιςη του κύτρινου ςτο τοπύο). Σο καφϋ ςυνδϋεται με την ευςυνειδηςύα, 

τη ςταθερότητα των πρϊξεων και των πεποιθόςεων, αλλϊ και με την ϊρνηςη 

ςτο αυθόρμητο. Ϊτςι, η χρόςη του ςτη ςυγκεκριμϋνη εικόνα ςυμπληρώνει το 

μόνυμα και κατευθύνει το αύςθημα του θεατό/δϋκτη επιτυχώσ. 

Η χρόςη του μαύρου (ενδυμαςύα ϊνδρα, ςκιϊςεισ) λειτουργεύ ωσ ςύμβολο του 

φόβου για το μϋλλον και του θανϊτου που, επύ του προκειμϋνου, ςυνδϋεται με 

τη μούρα των λιποτακτών. Σο ϊςπρο χρώμα (ϋδαφοσ) χρηςιμοποιεύται με την 

κυριολεκτικό του ςημαςύα, δηλώνοντασ την ύπαρξη χιονιού, χαρακτηριςτικό 
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του ςοβιετικού γεωγραφικού τοπύου. Η χρόςη του αςπρόμαυρου υποβοηθϊ 

την ανϊδειξη και την επικρϊτηςη των ϊλλων χρωμϊτων. 

Γενικότερα, ςτην εικόνα υπϊρχει μια ϋντονη αντύθεςη θερμού (κύτρινο) και 

ψυχρού (μπλε) χρώματοσ. Σο ψυχρό προβϊλλεται ςε πρώτο επύπεδο, 

δημιουργώντασ ϋνα μελαγχολικό αύςθημα, που απορρϋει από την λιποταξύα, 

ενώ ςε δεύτερο επύπεδο κυριαρχεύ το θερμό χρώμα, που δημιουργεύ ϋνα 

αύςθημα οικειότητασ και καλόσ διϊθεςησ, καθώσ ςυνδϋεται με την ϋνταξη ςτον 

Κόκκινο ςτρατό. 

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ αφύςασ αποτελεύται από ερεύπια κατεςτραμμϋνων κτηρύων, που 

προδύδουν την ύπαρξη πολϋμου και αγχόνεσ, που καταδεικνύουν την τιμωρύα 

με την οπούα ϋρχονται αντιμϋτωποι οι λιποτϊκτεσ. Πιο πύςω, φαύνεται ϋνα 

μεγϊλο κτόριο με κϊγκελα ςτα παρϊθυρα, πιθανόν φυλακό, και το χιονιςμϋνο 

τοπύο. Ο ουρανόσ, από την πλευρϊ των ςτρατιωτών, φαύνεται να εύναι 

φωτεινόσ και αιςιόδοξοσ, ενώ προσ την πλευρϊ των ςτρατιωτικών ςκοτεινιϊζει 

προοδευτικϊ και γεμύζει μαύρα αρπακτικϊ πουλιϊ, δημιουργώντασ το αύςθημα 

τησ απαιςιοδοξύασ και του φόβου. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Η διαφορϊ ανϊμεςα ςτισ δύο πλευρϋσ όςον αφορϊ τη φωτεινότητα και τον 

φωτιςμό δεν εύναι πολύ μεγϊλη ςε πρώτο πλϊνο, ωςτόςο ςτο φόντο ο 

φωτιςμόσ κυμαύνεται από την πλόρη αναπαρϊςταςη του παιχνιδιού του φωτόσ 

(ανοιχτόχρωμοσ ουρανόσ, λευκϊ ςύννεφα), μειώνεται όμωσ ςημαντικϊ προσ 

την αριςτερό πλευρϊ (γκρι ςκούροσ ουρανόσ, μαύρα πουλιϊ), αλλϊ αυξϊνεται ο 

όγκοσ των ςυμμετεχόντων (εςτύαςη ςτισ μορφϋσ).  

Ψςτόςο, ςε επύπεδο πλαιςύωςησ παρατηρούμε ότι η δεξιϊ πλευρϊ αυξϊνει την 

τροπικότητα με κλύμακα που κυμαύνεται από το εκφραςμϋνο και μϊλλον 

λεπτομερϋσ φόντο, ςτοιχεύο που εκφρϊζει και η αριςτερό πλευρϊ με τη 

διαφοροπούηςη του χρώματοσ, μια κλύμακα που κυμαύνεται από μια ποικιλύα 

χρωμϊτων (μπλε, λευκό, πορτοκαλύ, χακύ, κύτρινο, μαύρο) μϋχρι τη 

μονοχρωμύα.  
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3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: Σα ϊτομα από τα οπούα απαρτύζεται η εικόνα εύναι ςε 

πρώτο επύπεδο τρεισ ςκελετού, που φαύνεται λόγω ενδυμαςύασ και 

κοςμημϊτων ό και παραςόμων/διακριτικών να προϋρχονται από την 

αριςτοκρατύα και το ςτρατό του τςϊρου (κεντρικϊ προσ αριςτερϊ) και δύο 

ϊτομα τα οπούα ςκοπεύουν να λιποτακτόςουν από το ςτρατό (κεντρικϊ προσ 

δεξιϊ).  

ε δεύτερο επύπεδο, φαύνεται ϋνα πλόθοσ ανδρών με ςημαύεσ, ϋνασ ςτρατόσ 

ουςιαςτικϊ (πϊνω δεξιϊ) και μια ομϊδα τεςςϊρων ανδρών, η οπούα 

αποτελεύται από ϋνα μελλοθϊνατο λιποτϊκτη, ϋνα δόμιο, ϋναν αριςτοκρϊτη και 

ϋναν ιερϋα. Σο ςύνολο του ςτρατού υπερϋχει ςε ϊτομα, ακολουθεύ η 

αριςτοκρατύα με ςύνολο ϋξι ατόμων και, τϋλοσ, οι τρεισ λιποτϊκτεσ. Αυτό 

μεταφρϊζεται ωσ μεγϊλη δύναμη του λαού, μικρότερη των αριςτοκρατών και 

μηδαμινό των λιποτακτών.  

Ο ςωματότυποσ των ςτρατιωτών όπωσ και των λιποτακτών εύναι ευθυτενόσ, 

ψηλόσ, γυμναςμϋνοσ και η ηλικύα εύναι νεαρό, φανερώνοντασ τισ αντοχϋσ τουσ 

ςτη μϊχη,  ενώ οι αριςτοκρϊτεσ που απεικονύζονται ςε πρώτο πλϊνο εύναι 

ςκελετού, ϊρα αδύναμοι ό και νεκρού. Ο δόμιοσ και ο αριςτοκρϊτησ ςε δεύτερο 

πλϊνο παρουςιϊζονται με φυςιολογικό ανϊςτημα, ενώ ο ιερϋασ εμφανύζεται ωσ 

παχύςαρκοσ και κοντόσ.  

Σα ρούχα τησ κϊθε ομϊδασ δηλώνουν την κοινωνικό τησ θϋςη και ϋτςι 

διαχωρύζονται οι ςτρατιώτεσ με τα απλϊ ρούχα από τουσ αριςτοκρϊτεσ με τα 

διακοςμημϋνα ρούχα και τα καπϋλα. Ακόμα οι ςτρατιώτεσ φαύνεται να εύναι 

οπλιςμϋνοι με τουφϋκια, ενώ οι αριςτοκρϊτεσ κρατϊνε ςκόπτρα, μαςτύγια 

(ςύμβολο καταπύεςησ) και ξύφη.  

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Οι τρεύσ νεκροκεφαλϋσ απεικονύζονται ςτη 

δεξιϊ πλευρϊ ςε ςτϊςη τρύα τϋταρτα, ενώ οι λιποτϊκτεσ από αριςτερό προφύλ. 

Σο πλόθοσ των ςτρατιωτών παρουςιϊζεται από όλεσ τισ πλευρϋσ, ϊλλοι τρύα 

τϋταρτα από την αριςτερό πλευρϊ με βλϋμμα εκτόσ εικόνασ προσ τα δεξιϊ, 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
99 

ϊλλοι αριςτερό και ϊλλοι δεξύ προφύλ. Σϋλοσ, ο δόμιοσ και ο λιποτϊκτησ 

φαύνονται ςε αριςτερό προφύλ, ο αριςτοκρϊτησ ςε δεξύ προφύλ, ενώ ο ιερϋασ 

παρουςιϊζεται από αριςτερϊ τρύα τϋταρτα με βλϋμμα εκτόσ πλϊνου.  

3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη του πλόθουσ, κρύνοντασ από αυτούσ που 

βρύςκονται ςτην πρώτη γραμμό του ςτρατού, εύναι ςοβαρό, ταλαιπωρημϋνη 

και μϊχιμη, ενώ των ανθρώπων που πρόκειται να λιποτακτόςουν εύναι 

τρομαγμϋνη, αμυντικό και αιφνιδιαςμϋνη.  

Οι ςκελετού ϋχουν ϋκφραςη μνηςικακύασ, ειρωνεύασ και εκδικητικότητασ. 

Αντύθετα, η ϋκφραςη του ιερϋα δεύχνει αδιαφορύα και κουτοπονηριϊ.  

Σϋλοσ, η ϋκφραςη του δόμιου δεύχνει αυταρχικότητα και επιθετικότητα, ενώ ο 

λιποτϊκτησ εύναι τρομαγμϋνοσ και τηρεύ αμυντικό ςτϊςη. τον αριςτοκρϊτη 

που βρύςκεται πλϊι ςτην αγχόνη δεν διακρύνεται ϋκφραςη, καθώσ βρύςκεται με 

πλϊτη ςτο θεατό/δϋκτη.  

3.1.4. Κίνηςη: την εικόνα, η κύνηςη εύναι ϋντονη από όλεσ τισ πλευρϋσ. Ο 

ςτρατόσ φαύνεται να κινεύται γρόγορα και επιθετικϊ προσ την δεξιϊ πλευρϊ, 

ενώ οι λιποτϊκτεσ, κινούμενοι προσ τα αριςτερϊ για να ξεφύγουν, ϋρχονται 

αντιμϋτωποι με τουσ ςκελετούσ και διακόπτουν την κύνηςό τουσ για να 

αμυνθούν. Οι ςκελετού κινούνται αργϊ προσ την πλευρϊ των ανδρών.  

το πύςω μϋροσ, ο δόμιοσ και ο αριςτοκρϊτησ ωθούν με δύναμη το λιποτϊκτη 

προσ την αγχόνη, ενώ ο λιποτϊκτησ αντιςτϋκεται. Ο ιερϋασ ςτϋκεται ακύνητοσ 

με πλϊτη προσ το θϋαμα τησ θανϊτωςησ. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι μορφϋσ τησ εικόνασ εύναι αντρικϋσ και 

απεικονύζονται ολόςωμεσ. Πρόκειται για ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό 

εικόνα. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

Σα νοόματα των γεωμετρικών ςχημϊτων εύναι εμπρόθετα, καθώσ 

προκύπτουν από τισ αξύεσ που δύνονται ςτισ ιδιότητεσ των ςχημϊτων ςε 

ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ πλαύςια. Η επιλογό τουσ για χρόςη 

ςτη ςημειωτικό ϋγκειται ςτο γεγονόσ ότι δύνουν υλικό υπόςταςη ςε ςχηματικϋσ 

αφαιρϋςεισ ό ςε νοόματα που υποκρύπτονται ςτη νοηματικό αναπαρϊςταςη. 

 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

  

  

Σα βαςικϊ ςχόματα που προκύπτουν από την εικόνα εύναι τα εξόσ: Κυριαρχεύ 

ϋνα πεντϊγωνο με διαγώνιεσ γραμμϋσ ςτο κϋντρο τησ εικόνασ (αριςτοκρϊτεσ) 

και ϋνα τρύγωνο ςτο πϊνω δεξιϊ μϋροσ τησ εικόνασ (ςτρατόσ). Σα δύο αυτϊ 

ςχόματα ϋρχονται αντιμϋτωπα και περιςτοιχύζουν τα δύο μικρότερου μεγϋθουσ 

ςχόματα, ϋνα ορθογώνιο με διαγώνιεσ γραμμϋσ και ϋνα πεντϊγωνο (ϊνδρεσ), τα 

οπούα τοποθετούνται ςτο κϊτω δεξύ μϋροσ τησ εικόνασ. Σϋλοσ, υπϊρχει και ϋνα 

τρύγωνο, μικρού μεγϋθουσ ςτο κεντρικό, πύςω αριςτερό μϋροσ τησ εικόνασ.  

Σο μϋγεθοσ των δύο κυρύαρχων ςχημϊτων καθώσ και η θϋςη τουσ (κεντρικό, 

γύρω από τα δύο μικρότερα) προςδύδει δύναμη και επιθετικό, μαχητικό 

διϊθεςη. Αντύθετα, τα δύο μικρότερα ςχόματα που απαρτύζονται από τουσ δύο 

ϊνδρεσ λειτουργούν ωσ ςύμβολα ςκϋψησ και μικρότερησ μαχητικόσ και 

επιθετικόσ δύναμησ.  

Σϋλοσ, το μικρότερο τρύγωνο ςτο πύςω μϋροσ τησ εικόνασ λειτουργεύ 

ταυτόχρονα ωσ επιθετικό ςύμβολο (εξαναγκαςμόσ θανϊτου), αλλϊ και ωσ 

ςύμβολο ςκϋψησ (ςυνϋπεια πρϊξησ). 
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3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα 

χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη τησ χρυςόσ 

αναλογύασ όπου ςύμφωνα με το ςχόμα τα 

ςημαντικότερα ςτοιχεύα τησ εικόνασ 

τοποθετούνται ςτισ τομϋσ των νοητών γραμμών 

(Λιποτϊκτεσ, ςκελετού). Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα 

καθώσ τα ςχόματα διατϊςςονται) και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ 

(όςο μεγαλύτερο ςχόμα τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα) και 

την θϋςη τουσ (όςο κεντρικότερα και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ). 

Φρηςιμοποιεύται ακόμα πλόθοσ αντιθετικών ςτοιχεύων όπωσ εύναι χρωματικϊ η 

χρόςη θερμών και ψυχρών χρωμϊτων ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη 

ςτοιχεύων (πουλιϊ, ορδό ανδρών, παρϊθυρα) που δημιουργεύ ρυθμό και 

αύςθηςη κύνηςησ. Σϋλοσ, η εικόνα  χαρακτηρύζεται από αρμονύα καθώσ τα 

επιμϋρουσ ςτοιχεύα τησ αποτελούν μϋροσ ενόσ ςυνόλου και δημιουργώντασ μια 

ςυνολικό ενότητα διευκολύνουν τον θεατό  ςτην ανϊγνωςό τησ. 

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Πρόκειται για παραςτατικό εικόνα, ςτην οπούα χρηςιμοποιεύται η τεχνικό τησ 

γελοιογραφύασ με ειρωνικό τρόπο (ςκελετού - αριςτοκρϊτεσ). Γύνεται 

αναπαρϊςταςη μϋςω πολλών λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο 

το φϊςμα τησ εικόνασ καθώσ και χρόςη φωτοςκύαςησ. Τπϊρχει προοπτικό, η 

οπούα προβϊλλει τόςο το ςκηνικό πολϋμου όςο και το φυςικό τοπύο. Τπϊρχουν 

διακοςμητικϊ ςτοιχεύα ςτα ενδύματα τησ αριςτοκρατύασ και των δόμιων, π.χ. 

χρόςη διακόςμηςησ για την αριςτοκρατύα, απλότητα και ςαφόνεια για το λαό. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ  

 Αγχόνη αντύ για θϊνατοσ. 

 κελετού αντύ για τον κύνδυνο θανϊτου. 

 Όπλα αντύ για πόλεμο. 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

 

4.3. Λειτουργικότητασ εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό, αν και λύγο φλύαρη.  Αφενόσ το χρώμα, η 

θϋςη των ςυμμετεχόντων και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα τησ 

λεζϊντασ, αφετϋρου η πληθώρα των ατόμων και των πληροφοριών του τοπύου 

αποπροςανατολύζουν μερικώσ το θεατό/δϋκτη. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ όχοσ ςε 

μεγϊλη ϋνταςη από οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο), που ςταδιακϊ μετατρϋπεται ςε 

ϋναν ϋντονο όχο βιολιού, το οπούο τραγουδϊ ςε λϊργκο ό μύα μεςαύα καμπϊνα 

εκκληςύασ, η οπούα καλεύ ςε προςευχό (πορτοκαλύ), ϋνασ όχοσ από αυλό 

(γαλϊζιο), που ςταδιακϊ μετατρϋπεται ςε ϋναν βαθύ όχο από τςϋλο (ςκούρο 

μπλε), δυνατϋσ τυμπανοκρουςύεσ (καφϋ), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια 

μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ (μαύρο). Ο όχοσ αυτόσ παραπϋμπει ςε μια 

επαναςτατικό ϋνταςη, που καταλόγει ςε πϋνθιμο ςκηνικό.   
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ΑΥΙΑ 3: ΕΜΠΡΟ ΤΝΣΡΟΥΟΙ, ΒΑΔΙΣΕ ΜΕ ΒΗΜΑΣΙΜΟ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

 

 

ΛΕΖΑΝΣΑ 
Επαναςτατικϐ τραγοϑδι: Εμπρϐσ ςϑντροφοι, βαδύςτε με 
βηματιςμϐ! 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Λ. Ραντύν 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1919 

ΔΙΑΣΑΕΙ 47,5Φ65 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Πολύτπροςβετ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Λϋνινγκραντ (Πετροϑπολη) 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα τρύχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Επαναςτατικϐ ηθικϐ, τρατιώτεσ, Πατριωτικό αφύςα, 
Επανϊςταςη 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Προςτακτικό προτροπό (δημιουργύα αιςθόματοσ 
ςυλλογικόσ ευθϑνησ) 

Αφηγητικϐσ τρϐποσ μετϊδοςησ του μηνϑματοσ για 
ςυλλογικό αγωνιςτικϐτητα με ςκοπϐ τη ςτόριξη του 
καθεςτώτοσ  

 

Επαναςτατικό τραγούδι 

Εμπρϐσ ςϑντροφοι, βαδύςτε με βηματιςμϐ! 

 
Εμπρϐσ ςϑντροφοι, βαδύςτε με βηματιςμϐ!  
Θα ορθώςουμε το πνεϑμα μασ ςτον αγώνα,  

με το θϊρροσ μασ θα ανούξουμε δρϐμο  
για το βαςύλειο τησ ελευθερύασ.  

 

 
Όλοι μασ προερχϐμαςτε απϐ κοινοϑσ προγϐνουσ,  
Εύμαςτε παιδιϊ τησ ύδιασ εργατικόσ οικογϋνειασ!  

«Αδελφοςϑνη και ελευθερύα»,  
αυτϐ εύναι το ςϑνθημα του αγώνα μασ.  
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Σϐςο καιρϐ μασ κρατοϑςαν αλυςοδεμϋνουσ,  

τϐςο καιρϐ μασ βαςϊνιζε η πεύνα,  
ϐμωσ οι ςκοτεινϋσ ημϋρεσ πϋραςαν,  

η ώρα τησ λϑτρωςησ ϋφταςε.  
 

 
Ϋρθε η ώρα εμπρϐσ ςτον αγώνα,  

ο ςτρατϐσ μασ δεν φοβϊται  
τη ςκοτεινό δϑναμη  

των τςϊρων.  
 

 
Σο μϐνο που κρατϊ ϐρθιουσ τουσ θρϐνουσ τουσ 

εύναι τα προώϐντα των χεριών του εργϊτη.  
Εμεύσ οι ύδιοι θα γεμύςουμε τισ ςφαύρεσ  

και θα βϊλουμε ςτα ϐπλα μασ τισ ξιφολϐγχεσ!  
 

 
Με πύςτη ςτο ϋργο μασ θα προχωρόςουμε 

ενωμϋνοι και με θϊρροσ θα μποϑμε ςτη μϊχη  
ενϊντια ςτο ζυγϐ τησ καταραμϋνησ φτώχειασ.  

Με τη δϑναμό μασ θα αποτινϊξουμε το θανατηφϐρο ζυγϐ  
και θα υψώςουμε το κϐκκινο λϊβαρο τησ εργατιϊσ!  

 

Απαγορεύεται αυςτηρϊ να ςκύςετε ό να καλύψετε την αφύςα αυτό.  
Οι παραβϊτεσ θα τιμωρηθούν. 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

το κεντρικό πλϊνο τησ αφύςασ παρουςιϊζεται ϋνα κατεςτραμμϋνο ςκηνικό, 

το οπούο καύγεται μετϊ την επϋλαςη του κουμμουνιςτικού ςτρατού. 

Παρϊλληλα, εντοπύζουμε αντρικϋσ φιγούρεσ, που μόλισ ϋχουν απελευθερωθεύ 

από τα δεςμϊ και τισ αλυςύδεσ, ενώ μια γυναικεύα φιγούρα παρουςιϊζεται ωσ 

κεντρικό. Πρόκειται για την προςωποπούηςη τησ ϋννοιασ τησ Ελευθερύασ, η 

οπούα βρύςκεται ςε υψηλότερο επύπεδο από όλουσ και κρατϊει με αριςτερό τησ 

χϋρι υψωμϋνη την κόκκινη ςημαύα κϊτω από το φωσ του όλιου. Όλο το ςκηνικό 

παραπϋμπει ςτην απελευθϋρωςη από το παλαιό, ϊδικο και καταπιεςτικό 

καθεςτώσ τησ αριςτοκρατύασ και ςτη γϋνεςη μιασ νϋασ κατϊςταςησ, όπου 

κυριαρχεύ η ελευθερύα και η ιςότητα.  



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

το πϊνω ορθογώνιο υπϊρχει αναπαρϊςταςη ομϊδασ ανδρών, πλαιςιωμϋνων 

με κόκκινεσ ςημαύεσ, οι οπούοι απαρτύζουν τον κουμμουνιςτικό ςτρατό. 

Κρύνοντασ από τη ςτϊςη τουσ - ωσ προτομϋσ - και το ςημεύο ςτο οπούο 

τοποθετούνται - κεντρικϊ και ψηλϊ - φαύνεται να τουσ αποδύδεται φόροσ τιμόσ 

για τη ςυμβολό τουσ ςτην Νϋα Σϊξη Πραγμϊτων. Σϋλοσ, ςτουσ δύο κύκλουσ, 

δεξιϊ και αριςτερϊ, υπϊρχουν παραςτϊςεισ εργαςύασ και αδελφοςύνησ, που 

προβϊλλουν και ουςιαςτικϊ προκρύνουν την «όρεμη» ζωό, την οπούα 

προςφϋρει το νϋο καθεςτώσ. 

 

1.2. Λεζϊντα: Επαναςτατικό τραγούδι: Εμπρϐσ ςϑντροφοι, βαδύςτε με βηματιςμϐ! 

[Smelo, tovarishchi, v nogu!] 

Επαναςτατικό τραγούδι ςτο κϊτω τμόμα τησ εικόνασ, το οπούο εκτεύνεται ςε 

όλο το εύροσ του κενού. Φρηςιμοποιεύται απλό και λιτό γραμματοςειρϊ, ενώ τα 

γρϊμματα εύναι κεφαλαύα, χωρύσ ϋνταςη. Η λεζϊντα λειτουργεύ 

ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα με ςτόχο να δημιουργόςει μιαν αύςθηςη 

ενότητασ και δύναμησ, ώςτε να διαμορφώςει ο θεατόσ/δϋκτησ μια θετικό 

ςτϊςη για το μόνυμα τησ αφύςασ. 

Σα επαναςτατικϊ τραγούδια οριοθετούνται ωσ τραγούδια αντύςταςησ ό και 

διαρκούσ πϊλησ ενϊντια ςε κϊθε μορφό πολιτικόσ, εθνικόσ και κοινωνικόσ 

αδικύασ, ωσ μια μορφό αυτοςυνεύδηςησ και, ταυτόχρονα, ςυνειδητοπούηςησ 

του κόςμου ςτον οπούο απευθύνονται. Προκρύνουν, δηλαδό, μια διαρκό πορεύα 

αναζότηςησ αξιών μϋςα από ϋναν ευθύβολο λόγο, όπου ο ςτόχοσ εύναι ςαφόσ, 

το μόνυμα ξεκϊθαρο και οι αποδϋκτεσ εύναι επύςησ ςυγκεκριμϋνη κοινωνικό 

ομϊδα. υνεπώσ, εμπλϋκουν ζητόματα ιςτορικοπολιτικόσ φύςησ και 

κοινωνιολογικόσ θεώρηςησ, τα οπούα αντανακλούν, κατϊ τον E. Goffman, τισ 

κοινωνικϋσ αποδόςεισ των αξιών ό και τουσ τρόπουσ ςυμπεριφορϊσ μιασ 

κοινότητασ198. 

Η αιςιόδοξη αυτό προοπτικό επιτρϋπει ςτουσ θεατϋσ/δϋκτεσ τησ αφύςασ να 

αλληλεπιδρϊςουν ςυναιςθηματικϊ, προκρύνοντασ την επανϊςταςη ωσ 

αναγκαιότητα με ςκοπό την πρόκληςη μιασ δυναμικόσ τϊςησ για κοινωνικό 

                                                           
198Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Anchor Books, 35. 
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αλλαγό. την περύπτωςό μασ, αναμϋνεται από τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ να 

υποςτηρύξουν και να αγωνιςτούν για την αύςια ϋκβαςη των κοινωνικών 

μεταρρυθμύςεων ςτη χώρα τουσ. Δεν υπϊρχει νοςταλγικό ςτοιχεύο, καθώσ το 

παρελθόν ςυνδϋεται με την απαιςιοδοξύα που υπόρχε την εποχό του τςϊρου, 

ενώ η επανϊςταςη φαύνεται να ενώνει και, παρϊλληλα, να ιςχυροποιεύ τα μϋλη 

τησ κοινότητασ, ικανοποιώντασ, ενιςχύοντασ και ςταθεροποιώντασ τισ 

πολιτικϋσ πρακτικϋσ. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχό εικόνασ: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με οριζόντια κατεύθυνςη  

1.3.2. Περιοχό κειμϋνου: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με οριζόντια 

κατεύθυνςη. Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ τη φορϊ τησ λεζϊντασ. Γύρω 

από την εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο με ϋντονη διακοςμητικό 

πλαιςύωςη. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που κυριαρχεύ ςτην αφύςα εύναι το κόκκινο, καθώσ τοποθετεύται 

κεντρικϊ και περιφερειακϊ, ενώ, παρϊλληλα, καλύπτει μεγαλύτερο εύροσ ςτην 

επιφϊνεια τησ αφύςασ ςυγκριτικϊ με τα ϊλλα δύο επικρατϋςτερα χρώματα. Σο 

κόκκινο χρηςιμοποιεύται πιο πυκνό και ϋντονο πϊνω ςτισ ςημαύεσ, που 

κρατούν οι εργϊτεσ ςτο πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ, ςτη ςημαύα που κρατϊ η 

κεντρικό γυναύκεια φιγούρα τησ Ελευθερύασ, ςτη ςημαύα που κρατϊ η αντρικό 

φιγούρα κϊτω αριςτερϊ, ενώ τοποθετεύται, επύςησ, και ςτα ενδύματα των 

ανδρών ςτισ κορνύζεσ, δεξιϊ και αριςτερϊ τησ κεντρικόσ φιγούρασ, αλλϊ και ςτο 

ϋνδυμα του ανδρόσ που βρύςκεται ςτο κϊτω και αριςτερό τμόμα τησ εικόνασ. 

Αντύθετα, χρηςιμοποιεύται κόκκινο μικρότερησ πυκνότητασ, ςχεδόν ροζ, και 

ϋνταςησ ςτο ϋνδυμα τησ κεντρικόσ γυναικεύασ φιγούρασ (Ελευθερύα). Σϋλοσ, 

λεπτομϋρειεσ κόκκινου χρώματοσ παρατηρούνται εντόσ τησ εικονιζόμενησ 

φωτιϊσ ςτισ κϊτω παραςτϊςεισ, δεξιϊ και αριςτερϊ.  
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Η χρόςη του κόκκινου ελκύει το βλϋμμα και διεγεύρει οπτικϊ το θεατό/δϋκτη 

του μηνύματοσ, δημιουργώντασ μιαν αύςθηςη εςωτερικόσ κινητικότητασ με 

ϋνταςη ανϊλογη τησ πυκνότητϊσ του. Η ψυχικό αύςθηςη που δημιουργεύται ςτο 

δϋκτη εύναι η δύναμη, η ενεργητικότητα, η δραςτηριότητα και η χαρϊ. Σο 

ϋντονο κόκκινο ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ ότι εύναι ζεςτό, πολύ ζωντανό, ζωηρό, 

ανόςυχο και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ, παραπϋμπει ςτη 

φλόγα, την επανϊςταςη και το αύμα. Αντύςτοιχα, το ροζ του ενδύματοσ τησ 

Ελευθερύασ ςυνδυϊζει ιδιότητεσ του κόκκινου και του λευκού, ουςιαςτικϊ των 

χρωμϊτων από τα οπούα προκύπτει. Εύναι πιο ψυχρό από το κόκκινο και 

δημιουργεύ μια νεανικό, αγνό χαρϊ και ανϊταςη, ενώ παραπϋμπει ςτη δροςερό, 

ϊςπιλη μορφό ενόσ κοριτςιού. 

Η χρόςη του μπλε, δεύτερου επικρατϋςτερου χρώματοσ, με πυκνότητα 

μϋτριασ ϋνταςησ παρατηρεύται ςτα ενδύματα των ανδρών, ςτον ουρανό, το 

ϋδαφοσ, τα κτύρια και τη φυλακό. Η οπτικό αύςθηςη που δύνει ςτο θεατό/δϋκτη 

εύναι η ηρεμύα και η ιςορροπύα. Όςο ςκουραύνει η απόχρωςό του επιδρϊ ψυχικϊ 

ςτο δϋκτη, δύνοντασ την αύςθηςη τησ παρόχηςησ μιασ απϋραντησ ανθρώπινησ 

θλύψησ και ενόσ καλϋςματοσ προσ το ϊπειρο, ενώ ςτισ πιο ανοιχτϋσ αποχρώςεισ 

του (ενδυμαςύα ανδρών ςτο πϊνω κεντρικό κϊδρο) γύνεται απόμακρο και 

αδιϊφορο. Εύναι βαθύ και εςωτερικό χρώμα, το οπούο ςυνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτον απϋραντο ουρανό και τη θϊλαςςα. 

Η χρόςη του λευκού γύνεται ςτο φόντο – ςύννεφο, που περικλεύει την 

ελευθερύα, φόντο κϊδρων – που λειτουργεύ και ωσ απόχρωςη του δϋρματοσ 

των μορφών. Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ από αυτό πηγϊζει η ύπαρξη 

χρώματοσ, ϊρα εύναι ςυμβολικό τησ γϋνεςησ. Οπτικϊ παραπϋμπει ςε μιαν 

αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ παραπϋμπει το θεατό/δϋκτη ςτο 

αύςθημα τησ «καθαρόσ» χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ. υνειρμικϊ, 

παραπϋμπει ςτο λευκό χιόνι. 

Η χρόςη του κύτρινου εύναι ςε μικρό κλύμακα και χαρακτηρύζεται από χαμηλό 

ϋνταςη και πυκνότητα. Κύτρινο χρηςιμοποιεύται περιμετρικϊ ςτη διακόςμηςη 

των κϊδρων, ςτη φωτιϊ και τον όλιο. Οπτικϊ, ωσ χρώμα προκαλεύ διϋγερςη, 

ενόχληςη και νευρικότητα ςτο μϊτι του θεατό/δϋκτη, ο οπούοσ αναζητϊ μετϊ 

από λύγο το μπλε ό το πρϊςινο για να ηρεμόςει. Χυχικϊ επιδρϊ ςτο 
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θεατό/δϋκτη δημιουργώντασ ςυγκύνηςη του θυμικού και τησ φρενύτιδασ, που 

φτϊνει ςτα όρια τησ μανύασ. Εύναι θερμό χρώμα με τερϊςτια ενςυνεύδητη 

δύναμη και παραπϋμπει ςυνειρμικϊ ςτον όλιο. 

Σϋλοσ, γύνεται χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςε μικρό κλύμακα, τόςο ςτα 

παντελόνια των αντρικών μορφών και ςτην καραμπύνα, όςο και ςτα ςύδερα 

τησ φυλακόσ. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι 

ϋνα τύποτε δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ, δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την 

αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ, επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα 

αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, ϋνα αύςθημα θανϊτου και πϋνθουσ. Αν και 

ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι, ϋχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα 

που βρύςκονται δύπλα του που ςτην προκεύμενη περύπτωςη εύναι τόςο το 

κόκκινο όςο και το μπλε. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, η χρόςη θερμών χρωμϊτων (κύτρινο, κόκκινο) υπερτερεύ 

ϋναντι των ψυχρών (μπλε), τόςο ςτο πρώτο, όςο και ςτο δεύτερο επύπεδο, 

δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και την αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ το 

θεατό/δϋκτη. Η αντύθεςη μεταξύ τουσ εύναι ϋντονη, ενιςχύοντασ ϋτςι το οπτικό 

ςύνολο ςε πιο δυναμικό, ιςχυρό και χαρούμενο. 

 

2.2. Υόντο 

Σο κεντρικό φόντο αποτελεύται από ερεύπια κατεςτραμμϋνων κτηρύων και 

απομεινϊρια αριςτοκρατικών ςυμβόλων, τα οπούα καύγονται, μετϊ την 

προϋλαςη των ανδρών που κρατούν την κόκκινη ςημαύα, προςδύδοντασ ϋτςι 

μια αύςθηςη ύπαρξησ πολϋμου, ενώ υπϊρχουν και ςπαςμϋνα κϊγκελα ςτο 

παρϊθυρο τησ φυλακόσ. τουσ δύο κύκλουσ, ωσ φόντο καταγρϊφεται ο 

εξωτερικόσ χώροσ εργαςύασ και το ςκηνικό μιασ όςυχησ πόλησ μια ηλιόλουςτη 

μϋρα. 

 

2.3.Σροπικότητα 

Σόςο η διαφοροπούηςη του χρώματοσ (μπλε, κόκκινο, κύτρινο, καφϋ, χρυςό, 

ροζ, λευκό, μαύρο), όςο και η πλαιςύωςη των δύο κυκλικών μοτύβων και 

γενικότερα τησ ςύνθεςησ, που χρηςιμοποιεύ ωσ φόντο τα δύο κυκλικϊ μοτύβα, 

καθώσ και το ϊνω κεντρικό μοτύβο για να ςυνδϋςει τουσ αναπαριςτώμενουσ 
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ςυμμετϋχοντεσ, προςδιορύζουν ϋναν οριςμϋνο τόπο (Ρωςύα) ςε μια 

ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό (Οκτωβριανό Επανϊςταςη). Οι αυξημϋνεσ τιμϋσ 

φωτεινότητασ τησ αναπαρϊςταςησ, ο επαρκόσ φωτιςμόσ, η διαφοροπούηςη 

των χρωμϊτων, η πλαιςύωςη, καθώσ και η γωνιακό ιςομετρικό προοπτικό 

(μοτύβα, αριςτερϊ και δεξιϊ τησ αναπαρϊςταςησ) προςδύδουν ςτην αφύςα 

υψηλό βαθμό τροπικότητασ, με αποτϋλεςμα να υπηρετεύ το ςκοπό τησ, 

εξυπηρετώντασ την οπτικό επικοινωνύα με την κοινωνικό ομϊδα ςτην οπούα 

ςτοχεύει. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: το κυρύωσ ςκηνικό υπϊρχει μύα γυναικεύα φιγούρα 

μεγϊλησ κλύμακασ (Ελευθερύα), η οπούα περιςτοιχύζεται από δύο ανδρικϋσ 

φιγούρεσ, ενώ ςτο φόντο υπϊρχουν δύο ανδρικϋσ φιγούρεσ και, πιο πύςω, μια 

ομϊδα δϋκα ανδρών. το ορθογώνιο πλαύςιο, το οπούο βρύςκεται ςτο πϊνω 

μϋροσ τησ εικόνασ, απεικονύζονται δεκαϋξι ϊνδρεσ. τουσ δύο κύκλουσ, ςτα 

δεξιϊ και ςτα αριςτερϊ τησ εικόνασ, απεικονύζονται ϋνασ ϊνδρασ εν ώρα 

εργαςύασ και δύο ϊνδρεσ που δύνουν τα χϋρια, αντύςτοιχα. υνολικϊ, ο 

πληθυςμόσ τησ εικόνασ εύναι μύα γυναικεύα φιγούρα και τριαντα ϋνα ανδρικϋσ 

φιγούρεσ. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: το κεντρικό πλϊνο, η γυναικεύα φιγούρα 

αναπαρύςταται ολόςωμη, ςε τρύα τϋταρτα ςτϊςη, με βλϋμμα ςτραμμϋνο προσ 

την δεξιϊ πλευρϊ και με απλωμϋνο ανϊςτημα, ενώ οι δύο ανδρικϋσ φιγούρεσ, 

που βρύςκονται από κϊτω, φαύνονται από τη μϋςη και πϊνω και εύναι ςε δεξύ 

και αριςτερό προφύλ, τρύα τϋταρτα αντύςτοιχα. Οι δύο ανδρικϋσ φιγούρεσ, που 

ηγούνται του πλόθουσ, φαύνονται ολόςωμεσ, ςε δεξιϊ τρύα τϋταρτα και ανφϊσ 

ςτϊςη κατϊ ςειρϊ. το πϊνω ορθογώνιο, το πλόθοσ των ανδρών απεικονύζεται 

από το ςτόθοσ και πϊνω, ωσ προτομό, ςε δεξύ προφύλ. Ο ϊνδρασ ςτον πρώτο 

κατϊ ςειρϊ κύκλο φαύνεται ολόςωμοσ από την πύςω πλευρϊ, ενώ οι δύο ϊνδρεσ 

ςτο δεύτερο κύκλο φαύνονται ολόςωμοι ςε δεξύ και αριςτερό προφύλ με 

βλϋμμα ςτραμμϋνο ϋνασ προσ τον ϊλλον. 
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3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη τησ γυναικεύασ φιγούρασ εύναι ςοβαρό και 

δυναμικό, γεμϊτη θϊρροσ, ενώ των ανδρών, που βρύςκονται ςτην κϊτω 

πλευρϊ, φαύνεται να εύναι ςοκαριςμϋνη ό και φοβιςμϋνη, ϋμπλεη πύςτησ και 

δϋουσ. Οι δύο ανδρικϋσ φιγούρεσ ςτο φόντο φαύνεται να ϋχουν επιθετικό και 

μαχητικό ϋκφραςη, ενώ από τα χϋρια του πλόθουσ ςυμπληρώνουν την 

πολεμικό δυναμικό ςτην ϋκφραςη. το πϊνω ορθογώνιο, οι ανδρικϋσ μορφϋσ 

φαύνεται να εύναι ςοβαρϋσ και ανϋκφραςτεσ. τον πρώτο κύκλο, ο ϊνδρασ δεν 

φαύνεται κατϊ πρόςωπο, οπότε δεν διακρύνεται καθαρϊ η ϋκφραςη του, ενώ 

ςτο δεύτερο κύκλο και οι δύο ϊνδρεσ ϋχουν φιλικό και αιςιόδοξη ϋκφραςη. 

3.1.4. Κίνηςη: Η κύνηςη εύναι ϋντονη ςτην εικόνα από όλεσ τισ πλευρϋσ. Η 

γυναικεύα φιγούρα ϋχει τεντωμϋνο κορμό και ϋντονη δυναμικό κύνηςη με 

ανύψωςη του λαβϊρου και ϊνοιγμα του χεριού με παρϊλληλη προβολό του 

όπλου. Οι δύο αντρικϋσ φιγούρεσ κϊτω από αυτόν παρουςιϊζουν μικρό κύνηςη, 

αναςηκώνοντασ τα χϋρια προσ την πλευρϊ τησ Ελευθερύασ. Η ομϊδα ανδρών 

ςτο φόντο ϋχει ϋντονη μαχητικό και ορμητικό κύνηςη, μϊλλον πολεμοχαρό. Σο 

ανδρικό πλόθοσ ςτο πϊνω ορθογώνιο απεικονύζεται ακύνητο, υπονοώντασ 

κϊποια ρυθμικό κύνηςη, λόγω τησ αναπαραςτατικόσ ρυθμικότητασ. Σϋλοσ, τόςο 

η ανδρικό φιγούρα ςτον πρώτο κύκλο ϋχει ϋντονη κύνηςη καθώσ φαύνεται να 

κόβει κϊτι με το τςεκούρι, αλλϊ και οι ϊλλεσ δύο ανδρικϋσ φιγούρεσ ςτο 

δεύτερο κύκλο δηλώνουν την κύνηςό τουσ με την ανταλλαγό χειραψύασ. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ. Πρόκειται για μια εικόνα ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό 

καθώσ η γυναικεύα φιγούρα περιορύζεται μόνο ςε μύα. Ο θεατόσ/δϋκτησ βλϋπει 

τισ εικόνεσ από το ύδιο ύψοσ, με τη φιγούρα τησ Ελευθερύασ και των 

ςυμμετεχόντων ςτα μικρϊ κϊδρα αντύςτοιχα. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη πληθώρασ ςχημϊτων. Πιο ςυγκεκριμϋνα 

χρηςιμοποιούνται τρύα τετρϊγωνα, δύο κύκλοι, ϋνα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο και ϋνα πεντϊγωνο με ύςεσ πλευρϋσ.  

Για τη ςυγκεκριμϋνη εικόνα, το κεντρικόσ ςημαςύασ ςχόμα εύναι το τετρϊγωνο 

που τοποθετεύται κεντρικϊ, ϋχει το μεγαλύτερο μϋγεθοσ και περιςτοιχύζεται 
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από τα υπόλοιπα ςχόματα. ύμφωνα με τον Dondis199, το τετρϊγωνο ωσ ςχόμα 

αντιπροςωπεύει την «ειλικρύνεια, ευθύτητα και δεξιοτεχνικό νόημα». Μϋςα του 

εμπεριϋχει την προςωποποιημϋνη «Ελευθερύα», η οπούα κρατϊ το όπλο ςτο 

δεξύ χϋρι και τη ςημαύα τησ επανϊςταςησ ςτο αριςτερό, τισ δύο ανδρικϋσ 

φιγούρεσ που οπλοφορούν και τον όλιο. Η κατεύθυνςη τησ παρϊςταςησ εύναι 

κατακόρυφη και αυτό την κϊνει ενεργητικό, δυναμικό και, ταυτόχρονα, 

αυςτηρό. Κυριαρχεύ το κόκκινο χρώμα με ϋντονη φωτεινότητα, προςδύδοντασ 

επιπλϋον βϊροσ και ϋνταςη ςτην εικόνα, λόγω τησ πυκνότητϊσ του.  

 Αντύςτοιχα, τα δύο πλευρικϊ τετρϊγωνα με μικρότερο μϋγεθοσ από το 

κεντρικό που βρύςκονται ςτη δεξιϊ και την αριςτερό πλευρϊ του, ςτο κϊτω 

μϋροσ τησ εικόνασ υπολεύπονται ςε ςημαςύα ϋναντι του κεντρικού ςχόματοσ. 

Εμπεριϋχουν παραςτϊςεισ καταςτροφόσ, πυρκαγιϊσ, πολϋμου και επικρϊτηςησ 

των επαναςτατών. Η οριζόντια κατεύθυνςη υποβϊλλει το θεατό/δϋκτη ςε μια 

ηρεμύα και παθητικότητα ςε ςχϋςη με το κϋντρο τησ εικόνασ200. 

                                                           
199 Dondis, D. A.  (1973). A primer of Visual Literacy. Cambridge: MA, MIT Press, 44. 
200 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 117. 
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Σο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ςτο πϊνω κεντρικό μϋροσ τησ εικόνασ ϋχει 

μικρό μϋγεθοσ και οριζόντια κατεύθυνςη τησ παρϊςταςησ, γεγονόσ που το 

κϊνει όρεμο και παθητικό ςε ςχϋςη με την κεντρικό παρϊςταςη. Εμπεριϋχει 

ςύνολο ανδρικών μορφών, που περικλεύεται από ςημαύεσ τησ επανϊςταςησ 

από την πρόςθια και οπύςθια πλευρϊ. 

Σο πεντϊγωνο ςτο κεντρικό κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ ϋχει το μικρότερο 

μϋγεθοσ από όλα τα εικονιζόμενα ςχόματα και προβϊλει ϋνα παρϊθυρο 

φυλακόσ με ουδϋτερη κατεύθυνςη. 

Όλα τα παραπϊνω ςχόματα με ρυθμικό αναλογύα πλευρών θεωρούνται 

παρϊγωγα του τετραγώνου και εκφρϊζουν οπτικϊ ςτο θεατό/δϋκτη μια 

ιςορροπύα και μια ςταθερότητα, η οπούα ψυχικϊ μεταφρϊζεται ωσ ςοβαρότητα 

και λογικό. Κυρύαρχο χρώμα ςτα παραπϊνω πολύγωνα ςχόματα εύναι το μπλε, 

το οπούο δημιουργεύ μια αύςθηςη ςυνεχούσ ροόσ και ενότητασ των ςτοιχεύων. 

Σα δύο κυκλικϊ ςχόματα ςτο δεξύ και αριςτερό πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ εύναι 

ςχεδόν ύςα με τα πλευρικϊ τετρϊγωνα και τοποθετούνται απολύτωσ 

ςυμμετρικϊ ωσ προσ τον κεντρικό ϊξονα του βαςικού τετραγώνου. 

Εμπεριϋχουν ςκηνϋσ εργαςύασ και ςυνεργατικότητασ. Ο κύκλοσ ωσ ςχόμα 

χαρακτηρύζεται από το ςυγκεντρωτικό και το τϋλειο του χαρακτόρα του. 

Οπτικϊ δημιουργεύ την αύςθηςη τησ ατϋρμονησ κύνηςησ, ενώ ψυχικϊ επενεργεύ 

ςτο θεατό/δϋκτη, δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα ηρεμύασ και αρμονύασ, καθώσ 

ςύμφωνα με τουσ Thompson & Davenport201, αντιπροςωπεύει το παραδοςιακό 

ςύμβολο τησ αιωνιότητασ και των ουρανών. 

τα κυκλικϊ ςχόματα κυριαρχεύ επύςησ το κόκκινο χρώμα, ςε μικρότερη 

ποςότητα από ότι ςτο κεντρικό τετρϊγωνο, δημιουργώντασ μια ρυθμικό 

ειςαγωγό και ϋναν ανϊλογο επύλογο. Ουςιαςτικϊ, η ελϊχιςτη ύπαρξη κόκκινου 

χρώματοσ ςτον πρώτο κύκλο δημιουργεύ μια ϋνταςη ςτο θεατό, η οπούα 

εκτινϊςςεται ςτη θϋαςη του κεντρικού τετραγώνου, ενώ καταλαγιϊζει με το 

κόκκινο χρώμα του τελευταύου κύκλου. 

Σϋλοσ, η γενικότερη φορϊ του ϊξονα των παραςτϊςεων από αριςτερϊ προσ 

δεξιϊ δημιουργεύ μιαν ευκολύα ςτην ανϊγνωςη από ϋναν θεατό/δϋκτη του 

                                                           
201 Thompson, R. & Davenport, R. (1982).The Dictionary of Visual Language. Harmondsworth: 

Penguin, 110. 
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δυτικού κόςμου, καθώσ λειτουργεύ όμοια με τη φορϊ τησ γραφόσ και ϋτςι το 

μόνυμα που παύρνει ενδόμυχα μεταφρϊζεται ωσ λογικό. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα 

χαρακτηρύζεται από ύπαρξη τησ χρυςόσ 

αναλογύασ, όπου ςύμφωνα με το ςχόμα, τα 

ςημαντικότερα ςτοιχεύα τησ εικόνασ 

τοποθετούνται ςτισ τομϋσ των νοητών 

γραμμών (Ελευθερύα, Κουμμουνιςτικό ςημαύα, 

Εργϊτεσ). Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα, καθώσ τα 

ςχόματα διατϊςςονται περιμετρικϊ από ϋναν κεντρικό ϊξονα (κεντρικό 

τετρϊγωνο) και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ - όςο μεγαλύτερο 

ςχόμα, τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα - και τη θϋςη τουσ - όςο 

κεντρικότερα και ψηλϊ, τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ. Φρηςιμοποιεύται ακόμα 

πλόθοσ αντιθετικών ςτοιχεύων, όπωσ εύναι χρωματικϊ η χρόςη θερμών και 

ψυχρών χρωμϊτων ό ςχηματικϊ η χρόςη καμπυλωτών και πολύγωνων 

ςχημϊτων, ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων - ζεύγη 

αντιπαραβαλλόμενων ςχημϊτων και ορδό ανδρών-, η οπούα δημιουργεύ ρυθμό 

και αύςθηςη κύνηςησ. Παρόλα αυτϊ, η εικόνα δεν παρουςιϊζει αρμονύα, καθώσ 

τα ςτοιχεύα που δύνει εύναι ςποραδικϊ και δεν δημιουργούν μια ςυνολικό 

ενότητα, προκαλώντασ ϋτςι μια δυςκολύα ςτην ταχύτητα ανϊγνωςησ από την 

πλευρϊ του θεατό/δϋκτη. 

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ, η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ, ςυμβολικόσ και 

αλληγορικόσ εικόνασ. Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ τα τρύα βαςικϊ χρώματα του 

χρωματικού κύκλου (κόκκινο, κύτρινο, μπλε) χωρύσ τα ςυμπληρωματικϊ τουσ. 

Εύναι παραςτατικό και ρεαλιςτικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη βαςικών 

λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ καθώσ 
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και μικρό χρόςη φωτοςκύαςησ ςε επιλεγμϋνα ςημεύα. Τπϊρχει προοπτικό, η 

οπούα προβϊλλει τόςο το ςκηνικό πολϋμου όςο και το ςκηνικό εργαςύασ. 

Τπϊρχουν πολλϊ διακοςμητικϊ ςτοιχεύα κυρύωσ γύρω από τα πλαύςια των 

αναπαραςτϊςεων, δημιουργώντασ την εντύπωςη καδραρύςματοσ.  

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Δικϋφαλοσ αετόσ και κορόνα αντύ αριςτοκρατύα. 

 εντούκι με χρυςϊ νομύςματα αντύ για πλούτοσ και παλαιό καθεςτώσ. 

 Όπλα αντύ για πόλεμοσ. 

 Γυναύκα αντύ για ελευθερύα. 

 Ϋλιοσ αντύ για δικαιοςύνη. 

 παςμϋνεσ αλυςύδεσ και ςπαςμϋνα κϊγκελα αντύ για απελευθϋρωςη. 

 Υωτιϊ αντύ για καταςτροφό πόλεμοσ.   

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό, αν και λύγο φλύαρη, καθώσ από τη μύα το 

χρώμα και η θϋςη των ςυμμετεχόντων καθώσ και η παρϊςταςη 

ανταποκρύνονται ςτο θϋμα τησ λεζϊντασ, από την ϊλλη όμωσ η πληθώρα των 

ατόμων και των πληροφοριών του τοπύου και η ϋλλειψη κενών 

αποπροςανατολύζουν μερικώσ το θεατό/δϋκτη. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Η ηχητικό αύςθηςη ςτην οπούα παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ, 

φορτικόσ όχοσ από φαμφϊρεσ (κόκκινο), δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο) 

και ϋνασ βαθύσ πανηγυρικόσ όχοσ από μπϊςο αρμόνιο (μπλε) ςε ςυνδυαςμό με 

πρόςκαιρεσ (λευκό) και ολοκληρωτικϋσ παύςεισ (μαύρο). Ο όχοσ αυτόσ θυμύζει 

χαρμόςυνο πανηγυρικό πολεμικό εμβατόριο. 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Οι λαού τησ Γησ χαιρετοϑν τον Κϐκκινο τρατϐ των εργατών 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Ωγνωςτοσ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1919 

ΔΙΑΣΑΕΙ 61Φ48 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Πολύτπροςβετ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Λϋνινγκραντ (Πετροϑπολη) 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

Επαναςτατικϐ ηθικϐ 

τρατιωτικού 

Πατριωτικό αφύςα 

Επανϊςταςη 

ΣΕΦΝΙΚΗ 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Αποφαντικϐσ λϐγοσ (δημιουργύα αιςθόματοσ υπεροχόσ). 

Υιλϐδοξη αφόγηςη για πανανθρώπινη ςτόριξη των θϋςεων 

του μπολςεβικιςμοϑ. 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Σο ςκηνικό απεικονύζει την επευφημύα ενόσ ςτρατιώτη του Κόκκινου 

ςτρατού, που φαύνεται να παρουςιϊζεται ωσ ςωτόρασ μετϊ από νύκη εναντύον 

του Λευκού τρατού, όπωσ καταδεικνύουν τα λϊφυρα πολϋμου κϊτω από το 

δεξύ πόδι του ςτρατιώτη. Ο κόςμοσ που τον επευφημεύ φορϊει τοπικϋσ 

φορεςιϋσ από όλο τον κόςμο (Ινδιϊνοι, Κινϋζοι, Αφρικανού και Ευρωπαύοι). Οι 

κόκκινεσ ςημαύεσ (επανϊςταςη, κουμμουνιςμόσ) δεςπόζουν και κυματύζουν 

πϊνω από τα εικονιζόμενα πρόςωπα. το βϊθοσ υπϊρχουν εργοςτϊςια που 

υπονοούν τη νϋα πραγματικότητα και τη βϊςη τησ καθημερινότητασ με τη Νϋα 

Σϊξη πραγμϊτων. Ο ουρανόσ μαρτυρεύ πωσ υπόρχε ϊςχημοσ καιρόσ (πόλεμοσ, 
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δυςτυχύα), όμωσ ο όλιοσ ανατϋλλει (νύκη, χαρϊ), δημιουργώντασ ϋνα κλύμα 

αιςιοδοξύασ και ελπύδασ για το μϋλλον. 

 

1.2. Λεζϊντα: Οι λαού τησ Γησ χαιρετοϑν τον Κϐκκινο τρατϐ των εργατών. 

Ο λόγοσ τησ λεζϊντασ εύναι απλόσ πληροφοριακόσ καταφατικόσ λόγοσ, που 

λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ προσ την εικόνα. Απλό, λιτό και ςαφόσ γλώςςα με 

ςτρατιωτικούσ και πολιτικούσ όρουσ. Λιτό, φυςικό και αυςτηρό ύφοσ. Μικρού 

μεγϋθουσ γραμματοςειρϊ με μαύρα κεφαλαύα τονιςμϋνα και αδιακόςμητα 

γρϊμματα. Με αυτόν τον τρόπο προςδύδεται αυςτηρό επιθετικότητα και 

κύνηςη με ενεργητικό διϊθεςη και ύφοσ, ιδιότητεσ οι οπούεσ εύναι ταυτιςμϋνεσ 

με την ϋννοια τησ αρρενωπότητασ202. 

Πρόκειται για μια λεζϊντα «παροχόσ πληροφοριών»203 προσ τουσ λαούσ τησ 

Γησ. Αυτό η λεκτικό πρϊξη ςχηματύζει μια δόλωςη ςτην οπούα η επιθυμητό 

αντύδραςη εύναι η ςυμφωνύα ό και η αποδοχό. Μολονότι η λεζϊντα 

ςυμπληρώνει την εικόνα, ωςτόςο ο απόηχοσ του μηνύματοσ που εκπϋμπει δεν 

εξαρτϊται μόνο από τα εγγενό και καθολικϊ χαρακτηριςτικϊ των τρόπων 

επικοινωνύασ, αλλϊ και από τα ιςτορικό και πολιτικό ςυγκεύμενο καθώσ και τισ 

κοινωνικϋσ ανϊγκεσ τησ εποχόσ. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη  

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο με οριζόντια κατεύθυνςη. Βρύςκεται κϊτω 

από την εικόνα. Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ δεν ακολουθεύ τη φορϊ τησ 

λεζϊντασ. Γύρω από την εικόνα υπϊρχει λεπτό μαύρο αδιακόςμητο πλαύςιο. Ο 

θεατόσ/δϋκτησ αντικρύζει την εικόνα από ύψοσ ψηλότερο από τη θϋςη του 

πλόθουσ και χαμηλότερο απ’ αυτό του ςτρατιώτη. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

                                                           
202 Zantides, Ε. & Papadima, Α. (2010). Typography as a tool for stereotyping and encoding 

connotative significations on the literal meaning of words. Dublin: ATypI Conference themed The 
Word. 

203 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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Σο χρώμα που κυριαρχεύ ςτην αφύςα εύναι το κόκκινο, καθώσ τοποθετεύται 

κεντρικϊ και περιφερειακϊ, καλύπτοντασ μεγαλύτερο εύροσ επιφανειών 

ςυγκριτικϊ με τα υπόλοιπα ακολούθωσ επικρατούντα χρώματα. Σο κόκκινο 

χρηςιμοποιεύται πυκνό και ϋντονο, τόςο πϊνω ςτισ ςημαύεσ που κρατϊ το 

πλόθοσ, όςο και ςτη ςημαύα - βϊθρο, πϊνω ςτο οπούο ςτϋκεται ο ςτρατιώτησ, 

ςτο κϋντρο τησ εικόνασ. Σοποθετεύται επύςησ ςε ενδύματα του πλόθουσ εξ 

ολοκλόρου ό ωσ διακοςμητικό ςτοιχεύο, αλλϊ και ςτο αςτϋρι που υπϊρχει ςτο 

καπϋλο του ςτρατιώτη, δημιουργώντασ μια ςύνδεςη όλων αυτών των 

ςτοιχεύων μεταξύ τουσ.  

Η χρόςη του κόκκινου χρώματοσ ελκύει το βλϋμμα και διεγεύρει οπτικϊ το 

θεατό/δϋκτη, δημιουργώντασ μιαν αύςθηςη εςωτερικόσ κύνηςησ με ϋνταςη 

ανϊλογη τησ πυκνότητϊσ του. Η ψυχικό αύςθηςη που δημιουργεύται ςτο 

θεατό/δϋκτη εύναι η δύναμη, η ζωηρότητα, η δραςτηριότητα και η χαρϊ. Σο 

ϋντονο κόκκινο εύναι ζεςτό, πολύ ζωντανό, ανόςυχο και με τερϊςτια 

ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φλόγα, την επανϊςταςη και 

το αύμα, προκαλώντασ ςυγκύνηςη και ϋνταςη. 

Η χρόςη του πρϊςινου χρώματοσ, που επιλϋχτηκε για το ϋνδυμα του 

κεντρικού προςώπου (ςτρατιώτησ), λειτουργεύ αρμονικϊ καθώσ τοποθετεύται 

δύπλα ςτο ςημεύο που βρύςκεται η μεγαλύτερη ποςότητα του κόκκινου και 

ιςορροπεύ τη χρωματικό ςύνθεςη ςύμφωνα με το νόμο των βαςικών και των 

ςυμπληρωματικών τουσ χρωμϊτων. 

Σο πρϊςινο προκύπτει από ανϊμειξη του μπλε και του κύτρινου και εύναι το 

ςυμπληρωματικό χρώμα του κόκκινου. Οπτικϊ λειτουργεύ δημιουργώντασ μια 

ςταθερότητα ςτο βλϋμμα του θεατό/δϋκτη, ενώ ψυχικϊ προκαλεύ μιαν αύςθηςη 

ειρόνησ και κρυμμϋνησ δύναμησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο χρώμα του 

καλοκαιριού, οπού η φύςη, ϋχοντασ ξεπερϊςει τη θυελλώδη και ορμητικό 

περύοδο τησ χρονιϊσ, την Ωνοιξη, βυθύζεται ςε μια ολοκληρωτικό ικανοπούηςη 

και ηρεμύα. 

Η χρόςη του μπλε χρώματοσ γύνεται ςε ςκούρα, κυρύωσ, απόχρωςη ςτα 

ενδύματα του πλόθουσ, ςτον ουρανό και ςτα κτύρια των εργοςταςύων. Η 

οπτικό αύςθηςη που δύνει ςτο θεατό/δϋκτη εύναι αυτό τησ ηρεμύασ και τησ 

ιςορροπύασ. Όςο ςκουραύνει η απόχρωςό του τόςο περιςςότερο επιδρϊ ψυχικϊ 
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ςτο θεατό/δϋκτη, δύνοντασ την αύςθηςη τησ παρόχηςησ ςε μια απϋραντη 

ανθρώπινη θλύψη και ενόσ καλϋςματοσ προσ το ϊπειρο, ενώ ςτισ πιο ανοιχτϋσ 

αποχρώςεισ του γύνεται απόμακρο και αδιϊφορο. Εύναι βαθύ και εςωτερικό 

χρώμα και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον απϋραντο ουρανό και τη θϊλαςςα. 

Η χρόςη του κύτρινου εύναι μικρό, αλλϊ διακριτό και χαρακτηρύζεται από 

ϋνταςη και πυκνότητα. Κύτρινο χρώμα χρηςιμοποιεύται ςε ενδύματα ό 

διακοςμόςεισ ενδυμϊτων του πλόθουσ, ςτα χρυςαφικϊ κϊτω από τα πόδια του 

ςτρατιώτη αλλϊ και ςτον όλιο. Οπτικϊ προκαλεύ διϋγερςη, ενόχληςη και 

νευρικότητα ςτο μϊτι του θεατό/δϋκτη, ο οπούοσ αναζητϊ μετϊ από λύγο το 

μπλε ό το πρϊςινο για να ηρεμόςει. Χυχικϊ επιδρϊ ςτο θεατό/δϋκτη, 

δημιουργώντασ ςυγκύνηςη του θυμικού και τησ φρενύτιδασ που φτϊνει ςτα 

όρια τησ μανύασ. Εύναι θερμό χρώμα με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. 

υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον όλιο. 

την εικόνα γύνεται και μικρό χρόςη του καφϋ (ώχρα) ςτο δϋρμα ατόμων του 

πλόθουσ, ςε ενδυμαςύεσ αλλϊ και ςτο όπλο του ςτρατιώτη. Σο καφϋ προκύπτει 

από την ανϊμειξη του κόκκινου με μικρό ποςότητα μαύρου. Εύναι αμβλύ και 

ςκληρό χρώμα, ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη, όμωσ από τα βϊθη του το κόκκινο 

εντεύνεται για να αναδυθεύ ακόμα πιο δυνατό και βύαιο. 

Η χρόςη του λευκού γύνεται ςτον ουρανό, ςε ενδυμαςύεσ του πλόθουσ ό 

λειτουργεύ και ωσ απόχρωςη του δϋρματοσ των μορφών. Επειδό το λευκό δεν 

θεωρεύται χρώμα, οπτικϊ παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ωσ 

κενό νοόματοσ, ενώ ψυχικϊ παραπϋμπει το θεατό/δϋκτη ςτο αύςθημα ϊςπιλησ 

αγνότητασ, παραπϋμποντασ ςυνειρμικϊ ςτο λευκό του χιονιού. 

Σϋλοσ, γύνεται ελϊχιςτη χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςε κϊποια ενδύματα του 

πλόθουσ. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι ϋνα 

τύποτε δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη 

τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ, ενώ δημιουργεύ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το 

μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ ςτο θυμικό. Αν και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο 

ςκοτϊδι, ϋχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα, που βρύςκονται δύπλα του, 

που επύ του προκειμϋνου εύναι το κόκκινο, το πρϊςινο, το κύτρινο, το καφϋ και 

το μπλε. 
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ε γενικϋσ γραμμϋσ, η χρόςη θερμών χρωμϊτων (κύτρινο, κόκκινο) υπερτερεύ 

ϋναντι των ψυχρών (μπλε, πρϊςινο) τόςο ςε πρώτο όςο και ςε δεύτερο 

επύπεδο, δημιουργώντασ όχι μόνο ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ, αλλϊ και την 

αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. Η αντύθεςη μεταξύ τουσ εύναι πολύ 

ϋντονη, κϊνοντασ ϋτςι το οπτικό ςύνολο πιο δυναμικό, ενδιαφϋρον και 

χαρούμενο. 

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο, αποτελεύται από το πλόθοσ που επευφημεύ και εκτεύνεται μϋχρι το 

βϊθοσ τησ εικόνασ, ενώ από το ςημεύο που τελειώνει το πλόθοσ αρχύζουν να 

φαύνονται τα εργοςτϊςια. το φόντο ανόκει και ο ουρανόσ, που εύναι μεν 

μουντόσ, αλλϊ αρχύζει να φωτύζεται από την ανατολό του ηλύου. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Η διαφοροπούηςη των χρωμϊτων, η πλόρησ κλύμακα πλαιςύωςησ, η αιθϋρια 

φωτεινότητα του φόντου και η μϊλλον μϋγιςτη αναπαρϊςταςη τησ 

εικονιςτικόσ λεπτομϋρειασ προςδύδουν ςτην αφύςα υψηλό τροπικότητα. Η 

προοπτικό, το βϊθοσ τησ λεπτομϋρειασ και η χρωματικό απόδοςη ςυγκλύνουν 

ςτο πρότυπο τησ ρεαλιςτικόσ απόδοςησ, αποδύδοντασ υψηλότερη 

τροπικότητα, δηλαδό υψηλότερη αξύα πραγματικότητασ204. Η ςυγκεκριμϋνη 

αφύςα επιτελεύ το ςκοπό για τον οπούο ϋχει παραχθεύ, επιτυγχϊνοντασ ϊμεςη 

επικοινωνύα με το θεατό/δϋκτη, καθώσ οι ενδεύξεισ τροπικότητασ, τισ οπούεσ 

εκλαμβϊνουμε ωσ εμπρόθετα ςημεύα που ϋχουν προκύψει από επιλογϋσ 

ςυγκεκριμϋνησ πολιτικόσ ομϊδασ (Μπολςεβύκοι) για να διεπιδρϊςουν με την 

κοινωνύα με ςκοπό τη ςταθεροπούηςη τησ Νϋασ Σϊξησ Πραγμϊτων.   

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

 3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα αναπαρύςταται ϋνα πλόθοσ, τόςο 

ανδρών όςο και γυναικών με διαφορετικϊ φυλετικϊ χαρακτηριςτικϊ (διαφορϊ 

                                                           
204Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 248. 
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εθνικότητασ). Πϊνω από το πλόθοσ βρύςκεται ϋνασ νεαρόσ ςτρατιώτησ του 

Κόκκινου ςτρατού. 

 3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Σα ϊτομα περικυκλώνουν το ςτρατιώτη και 

από τη ςυγκεκριμϋνη οπτικό γωνύα και ανϊλογα με τη θϋςη τουσ φαύνονται 

ϊλλοι προφύλ, ϊλλοι ανφϊσ, ϊλλοι τρύα τϋταρτα και ϊλλοι με πλϊτη προσ το 

θεατό/δϋκτη. Οι περιςςότεροι ϋχουν τα χϋρια και τα κεφϊλια τουσ υψωμϋνα 

προσ το ςτρατιώτη. Ο ςτρατιώτησ παρουςιϊζεται ςε αριςτερό τρύα τϋταρτα. 

Ϊχει χαλαρό ςτϊςη ςώματοσ με το δεξύ πόδι ελαφρώσ λυγιςμϋνο μπροςτϊ και 

το αντύςτοιχο χϋρι απλωμϋνο να κρατϊ το τουφϋκι, ενώ το αριςτερό πόδι 

ςτϋκεται ςε ςτϊςη προςοχόσ τεντωμϋνο και το αντύςτοιχο χϋρι κρατϊ τη 

ςημαύα τησ επανϊςταςησ. 

3.1.3.Έκφραςη: Η ϋκφραςη των ανθρώπων του πλόθουσ φαύνεται τόςο από τα 

χαρακτηριςτικϊ των προςώπων όςο και από τη γενικότερη ςτϊςη και κύνηςη 

του ςώματοσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, χαρακτηρύζεται από θαυμαςμό, δϋοσ και 

εμπιςτοςύνη προσ το πρόςωπο του ςτρατιώτη και τη ςημαύα. Αντύθετα, η 

ϋκφραςη του ςτρατιώτη εύναι ςοβαρό, μαχητικό και αυςτηρό, όπωσ φαύνεται 

από τα χαρακτηριςτικϊ του προςώπου του, ενώ η όρθια ςτϊςη του ςώματοσ 

του προδύδει δυναμιςμό και εμπιςτοςύνη ςτισ δυνϊμεισ του. 

3.1.4. Κίνηςη: την εικόνα η κύνηςη εύναι μεν υπαρκτό, όχι όμωσ ιςχυρό. Ο 

ςτρατιώτησ χαρακτηρύζεται από ςτατικότητα, η ςτϊςη χαλϊρωςησ όμωσ ςτην 

οπούα βρύςκεται μαρτυρεύ ότι προώπόρχε ϋντονη κύνηςη. Σο πλόθοσ, μϋςω τησ 

επανϊληψησ ανθρώπων, δημιουργεύ μια ρυθμικότητα και μιαν αύςθηςη 

ελαφριϊσ και επαναλαμβανόμενησ κύνηςησ. Σα χϋρια και η ςτϊςη ςώματόσ τουσ 

φανερώνουν μια ελαφρϊ ανοδικό κύνηςη, που μοιϊζει με δόξα και επευφημύα.  

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι μορφϋσ τησ πολυπρόςωπησ και 

ανθρωποκεντρικόσ εικόνασ απεικονύζονται ολόςωμεσ. 

 

3.2 χηματικό οπτικοπούηςη 
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την εικόνα γύνεται χρόςη απλών πολύγωνων και πιο ςύνθετων ςχημϊτων. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτον κύριο όγκο τησ εικόνασ, από τη μϋςη και κϊτω, 

χρηςιμοποιεύται ϋνα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που περικλεύει το πλόθοσ 

με τισ ςημαύεσ, ενώ ςτο κϋντρο τησ εικόνασ τοποθετούνται δύο πεντϊγωνα με 

ϊνιςεσ πλευρϋσ, που απεικονύζουν το ςτρατιώτη και την ςημαύα αντύςτοιχα.  
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 Σο ορθογώνιο με το ςύνολο του πλόθουσ που δύνει την αύςθηςη τησ 

οριζόντιασ γραμμόσ, ςύμφωνα με την απεικόνιςη και τη ροό του υφϊςματοσ 

τησ ςημαύασ, υποβϊλλει μιαν ηρεμύα και ϋνα αύςθημα παθητικότητασ.  

Αντύθετα, η διαγώνια γραμμό με πορεύα από την κϊτω αριςτερό προσ την 

πϊνω δεξιϊ γωνύα του ςχόματοσ που προκύπτει από τη φιγούρα του 

ςτρατιώτη, δημιουργεύ ϋνταςη, ενώ η φορϊ τησ μοιϊζει ανοδικό και εκφρϊζει 

αιςιοδοξύα και ψυχικό ανϊταςη. Η αναπαρϊςταςη τησ ςημαύασ εντόσ του 

δεύτερου πενταγώνου υπονοεύ μια κατακόρυφη γραμμό απεικόνιςησ και 

δημιουργεύ μια ενεργητικό, δυναμικό και αυςτηρό διϊθεςη.  

Όλα τα παραπϊνω ςχόματα θεωρούνται παρϊγωγα του τετραγώνου και 

προκαλούν οπτικϊ ςτο θεατό/δϋκτη μιαν ιςορροπύα και μια ςταθερότητα, η 

οπούα ψυχικϊ μεταφρϊζεται ςε ςοβαρότητα και λογικό. 

Σο τρύγωνο ςχόμα που ςχηματύζεται από την εικόνα των φουγϊρων των 

εργοςταςύων ϋχει κατακόρυφη κατεύθυνςη, με την εντονότερη κορυφό ςτο 

πϊνω μϋροσ, ενώ όπωσ φαύνεται εύναι ακουμπιςμϋνο ςτη μεγαλύτερη πλευρϊ 

του. Αυτό το κϊνει να δεύχνει ςταθερό, ιςορροπημϋνο και δυναμικό. Γενικϊ το 

τρύγωνο δημιουργεύ μια ορμητικό διϊθεςη και δηλώνει ςύγκρουςη. 

Από το μϋγεθοσ και την τοποθϋτηςη των ςχημϊτων προκύπτει ότι κεντρικόσ 

ςημαςύασ για το μόνυμα εύναι η εικόνα του πλόθουσ, που καλύπτει το 

μεγαλύτερο μϋροσ του χαρτιού, ενώ ακολουθούν η ςημαύα, ο ςτρατιώτησ και, 

τϋλοσ, το εργοςτϊςιο. 

Επύςησ, από τη χρωματικό επιλογό που κυριαρχεύ ςε κϊθε ςχόμα προκύπτει 

ότι κύριασ ςημαςύασ ςτοιχεύο εύναι η ςημαύα (κόκκινο, μαγνητύζει το βλϋμμα) 

ενώ ακολουθεύ ο ςτρατιώτησ, το πλόθοσ και το εργοςτϊςιο. Από το γεγονόσ ότι 

δεν ςυμπύπτει η ϋνταςη τησ χρωματικόσ επιλογόσ με το μϋγεθοσ του ςχόματοσ, 

η οπούα προκύπτει ςτισ παραςτϊςεισ του πρώτου επιπϋδου, φαύνεται η διϊθεςη 

του καλλιτϋχνη να προςδώςει ύςη αξύα ςτα ςτοιχεύα των τριών ςχημϊτων με 

διαφορετικό όμωσ μϋςο, υποδηλώνοντασ ότι για την επύτευξη του ςτόχου 

(επανϊςταςη) όλα αυτϊ τα ςτοιχεύα εύναι εξύςου ςημαντικϊ, το καθϋνα φυςικϊ 

με το δικό του τρόπο. 
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Γενικότερα, η ύπαρξη ςχημϊτων αποτελούμενων από γραμμϋσ και η ϋλλειψη 

καμπυλωτών ςχημϊτων προκρύνει την ύπαρξη μιασ ςυνεχούσ εναλλαςςόμενησ 

περιςτροφικόσ κύνηςησ. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

τησ χρυςόσ αναλογύασ, όπου ςύμφωνα με το ςχόμα, τα ςημαντικότερα ςτοιχεύα 

τησ εικόνασ τοποθετούνται ςτισ τομϋσ των νοητών γραμμών (τρατιώτησ, 

Κουμμουνιςτικό ςημαύα).  

Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα, 

καθώσ τα ςχόματα διατϊςςονται περιμετρικϊ από ϋναν 

κεντρικό ϊξονα (κεντρικό πεντϊγωνο) και ιεραρχούνται με 

βϊςη το μϋγεθόσ τουσ - όςο μεγαλύτερο ςχόμα τόςο 

μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα-, το χρώμα τουσ 

και τη θϋςη τουσ - όςο κεντρικότερα και ψηλϊ, τόςο πιο 

μεγϊλησ ςημαςύασ.  

Φρηςιμοποιούνται, επύςησ, αντιθετικϊ ζεύγη ςτοιχεύων, όπωσ χρωματικϊ η 

χρόςη θερμών και ψυχρών, όςο και η χρόςη βαςικών και ςυμπληρωματικών 

χρωμϊτων ό ςχηματικϊ η χρόςη οριζόντιων, κϊθετων και διαγώνιων γραμμών, 

ενώ, ταυτόχρονα, υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (πλόθοσ, ςημαύεσ), η οπούα 

δημιουργεύ ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ.  

Σϋλοσ, η εικόνα εύναι αρμονικό, διότι υπϊρχει ενότητα μεταξύ των ςτοιχεύων 

που εμπεριϋχει, δημιουργώντασ την εντύπωςη ενόσ ςυνόλου το οπούο εύναι 

ευανϊγνωςτο από το θεατό/δϋκτη, ενώ παρϊλληλα το μόνυμα ακολουθεύ τη 

φορϊ τησ γραφόσ.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ, η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ και 

αλληγορικόσ εικόνασ. Φρωματικϊ, χρηςιμοποιεύ τα τρύα βαςικϊ χρώματα του 

χρωματικού κύκλου (κόκκινο, κύτρινο, μπλε) καθώσ και δύο ςυμπληρωματικϊ 
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(πρϊςινο, καφϋ). Εύναι παραςτατικό και ρεαλιςτικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη 

πολλών λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ 

καθώσ και ϋντονη χρόςη φωτοςκύαςησ.  

Επύςησ, υπϊρχει προοπτικό που προβϊλλει τόςο το πλόθοσ που εκτεύνεται 

μϋχρι το βϊθοσ όςο και το ςκηνικό εργαςύασ (εργοςτϊςιο). Τπϊρχουν πολλϊ 

διακοςμητικϊ ςτοιχεύα ςτισ ενδυμαςύεσ του πλόθουσ, μαρτυρώντασ 

πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςυμμετεχόντων.  

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλα και χειρωνακτικϊ εργαλεύα αντύ πολϋμου που εμπλϋκεται απλόσ 

λαόσ. 

 Παραδοςιακϋσ φορεςιϋσ αντύ για διαφορετικϋσ εθνικότητεσ. 

 Γκρύζα ςύννεφα αντύ για δυςκολύεσ του παρελθόντοσ που τώρα περνούν.  

 Ϋλιοσ αντύ δικαιοςύνησ ,αιςιοδοξύασ και ελπύδασ. 

 Φρυςό περικεφαλαύα, αςπύδα και ςύμβολο με δικϋφαλο αετό αντύ για νύκη 

ενϊντια ςτην αριςτοκρατύα. 

 

4.3. Λειτουργικότητασ εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό. Η θϋςη των ςυμμετεχόντων καθώσ και η 

αναπαρϊςταςη ανταποκρύνονται και οπτικοποιούν το θϋμα τησ λεζϊντασ.  

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςημαύνον ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ, 

φορτικόσ όχοσ από φαμφϊρεσ (κόκκινο), ο οπούοσ ςυνοδεύεται από ϋναν 

μακρόςυρτο όχο βιολιού μϋςου βϊθουσ (πρϊςινο), δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ 

(κύτρινο) και ϋναν βαθύ πανηγυρικό όχο μπϊςου αρμόνιου (μπλε) ςε 

ςυνδυαςμό με πρόςκαιρεσ (λευκό) και ολοκληρωτικϋσ παύςεισ (μαύρο). Ο όχοσ 

αυτόσ θυμύζει χαρμόςυνο, πανηγυρικό εμβατόριο. 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Πολύτεσ, προςτατϋψτε το ιςτορικϐ μνημεύο 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Nikolai Kupreanof205 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1919 

ΔΙΑΣΑΕΙ 73Φ51 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 

Σμόμα για τα μουςεύα και την προςταςύα των ϋργων τϋχνησ 

και των αρχαύων μνημεύων τησ Λαώκόσ Επιτροπόσ για την 

παιδεύα 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα δύχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Σϋχνη 

Ιςτορικϐ μνημεύο 

Βιβλιοθόκη 

Εκπαύδευςη 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Προτρεπτικϐσ προπαγανδιςτικϐσ λϐγοσ (δημιουργύα 

αιςθόματοσ ανϊληψησ ευθϑνησ) 

Αιςθητικό οπτικό αφόγηςη για διϊςωςη του πολιτιςμοϑ 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Σο ςκηνικό τησ εικόνασ αποτελεύται από πολιτιςμικϊ μνημεύα (ϊγαλμα αλόγου 

και ανθρώπου, βιβλύο, περγαμηνό, κϊδρο, αμφορϋασ, γλυπτό, ιςτορικό 

                                                           
205 Nikolai Kupreanof [Купреянов Николай Николаевич] (1894-1933): Ο Κουπρεγιϊνοφ επιλϋγει 

να εργαςτεύ με τη μϋθοδο τησ ξυλογραφύασ, επηρεαςμϋνοσ ιδιαύτερα από τα αρχαύα 
χαρακτικϊ και τα λουμπόκ. Σο διϊςτημα 1915-1923, αςχολεύται κυρύωσ με ξυλογραφύεσ, ενώ 
από το 1920 αρχύζει να χρηςιμοποιεύ τη μϋθοδο τησ λιθογραφύασ. Αργότερα, αςχολόθηκε και 
με την πολιτικό γελοιογραφύα. Διαθϋςιμο ςτο: http://ncknigaran.ru/2011-01-13-23-19-48/3-
base/base/195-kupreianov.html 
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κτόριο/ναόσ), τα οπούα δεύχνουν αφύλακτα, ςτοιβαγμϋνα και παρατημϋνα. Ο 

ουρανόσ εύναι γκρύζοσ και, ύςωσ, προμηνύεται βροχό. Ϊτςι τύθεται η ανϊγκη να 

προςτατευτούν από τη διϊβρωςη, που θα προκαλϋςει η βροχό. Επύςησ, ο 

ϊνθρωποσ δεύχνει να χαλιναγωγεύ το ϊλογο (ςύμβολο πολϋμου) και ϋτςι περνϊ 

το μόνυμα ςτουσ πολύτεσ για διαχεύριςη και ελϊττωςη των καταςτροφών που 

προξενεύ ο πόλεμοσ. 

το ξεκύνημα τησ πολιτιςτικόσ επανϊςταςησ ςημειώθηκαν τερϊςτιεσ ζημιϋσ ςε 

κτύρια, βιβλύα και ϋργα τϋχνησ. Η αφύςα αυτό, όπωσ και πολλϋσ ϊλλεσ, αποτελεύ 

μϋροσ μιασ προςπϊθειασ να αλλϊξει η ςτϊςη του λαού ςχετικϊ με τισ 

πολιτιςμικϋσ αξύεσ, οι οπούεσ χαρακτόριζαν το μοναρχικό, καπιταλιςτικό 

παρελθόν. τόχοσ τησ εκςτρατεύασ αυτόσ εύναι να κατανοόςουν τη ςημαςύα του 

πολιτιςμού καθώσ και την αξύα τησ γνώςησ και τησ παιδεύασ206. 

 

1.2. Λεζϊντα: Πολύτεσ, προςτατϋψτε το ιςτορικϐ μνημεύο 

Απλόσ, προτρεπτικόσ και ςυμβουλευτικόσ ο λόγοσ τησ λεζϊντασ, ο οπούοσ 

λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα. Απλό, λιτό, κυριολεκτικό και 

ςαφόσ γλώςςα με ςοβαρό και αυςτηρό διδακτικό ύφοσ. Κεφαλαιογρϊμματη 

γραφό με χοντρϊ μαύρα γρϊμματα μεγϊλου μεγϋθουσ με κλύςη προσ τα δεξιϊ 

και ϋντονη γεωμετρικότητα εντόσ εικόνασ και μικρότερου μεγϋθουσ γρϊμματα 

με ύδια χαρακτηριςτικϊ κϊτω από την εικόνα. Η οπτικό ταυτότητα που 

αποδύδεται ςτισ τυπογραφικϋσ επιλογϋσ τισ περιςςότερεσ φορϋσ ςυνδηλώνει 

μηνύματα ςτουσ αναγνώςτεσ, επηρεϊζοντασ το νόημα των λϋξεων207. 

Για τη λεκτικό πρϊξη επιλϋγεται η προςτακτικό ϋγκλιςη για να δηλώςει την 

«απαύτηςη»208, η οπούα ςτην περύπτωςό μασ εύναι «διαταγό» για το κοινό το 

οπούο προςφωνεύται ϊμεςα. Ψσ εκ τούτου, η αναμενόμενη ανταπόκριςη εύναι 

να κϊνει ο θεατόσ/δϋκτησ αυτό που του ζητόθηκε. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη.  

                                                           
206 Λαφόν, Μ. (2007). ϐ.π., 20. 
207 Bierut, M., Drenttel, W., Heller, S., & Holland, DK. (1994). ϐ.π. 
208 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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1.3.2. Περιοχή κειμένου: Μϋςα ςτην εικόνα το κεύμενο αναγρϊφεται ςτην πϊνω 

αριςτερό πλευρϊ, ενώ ϋξω από την εικόνα το κεύμενο εύναι ορθογώνιο με 

οριζόντια κατεύθυνςη και βρύςκεται κϊτω αυτό.  

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ δεν ακολουθεύ τη φορϊ τησ λεζϊντασ, ενώ γύρω 

από την εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο αδιακόςμητο πλαύςιο. Ο θεατόσ/δϋκτησ 

αντικρύζει την εικόνα από το ύψοσ των αντικειμϋνων, που βρύςκονται λύγο 

ψηλότερα από το ϋδαφοσ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

τη ςυγκεκριμϋνη εικόνα ςυνυπϊρχει το μπλε με το πορτοκαλύ (ωχρό) χρώμα. 

Σο ςκούρο πορτοκαλύ χρώμα κυριαρχεύ ςτο κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ, 

αναπαριςτώντασ το κτύριο τα βιβλύα, τισ κορνύζεσ και τουσ αμφορεύσ. Σο 

πορτοκαλύ χρώμα τησ εικόνασ αποτελεύται από κύτρινο, καφϋ και ελϊχιςτο 

κόκκινο και ϋτςι υιοθετεύ κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του καφϋ χρώματοσ. 

Οπτικϊ δημιουργεύ μιαν αύςθηςη ακινηςύασ, ενώ ψυχικϊ προκαλεύ μια αύςθηςη 

ςταθερότητασ αλλϊ και εςωτερικόσ δύναμησ. Σο πορτοκαλύ ςυνειρμικϊ 

παραπϋμπει ςτον πλούτο. 

Η χρόςη του μπλε γύνεται ςτο πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ, από τη μϋςη και πϊνω. 

Σο ϊγαλμα του ανθρώπου με το ϊλογο ϋχει ςκούρα απόχρωςη, ενώ ο ουρανόσ 

χρωματύζεται γαλανόσ. Η οπτικό αύςθηςη που δύνει ςτο θεατό/δϋκτη εύναι αυτό 

τησ ηρεμύασ και τησ ιςορροπύασ. Όςο ςκουραύνει η απόχρωςό του τόςο επιδρϊ 

ψυχικϊ ςτο θεατό/δϋκτη, δύνοντασ την αύςθηςη τησ παρόχηςησ μιασ απϋραντησ 

ανθρώπινησ θλύψησ και ενόσ καλϋςματοσ προσ το ϊπειρο, ενώ ςτισ πιο ανοιχτϋσ 

αποχρώςεισ του γύνεται απόμακρο και αδιϊφορο. Εύναι βαθύ και εςωτερικό 

χρώμα. υνειρμικϊ, το μπλε παραπϋμπει ςτον απϋραντο ουρανό και τη 

θϊλαςςα. 

Η χρόςη του λευκού γύνεται ςτον ουρανό, ςτα φύλλα του βιβλύου και ςτο 

λαμπύριςμα του αμφορϋα. Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα αλλϊ από αυτό 

πηγϊζει η ύπαρξη χρώματοσ, θεωρεύται λοιπόν ςυμβολικό τησ γϋνεςησ. Οπτικϊ 

παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ παραπϋμπει το 
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θεατό/δϋκτη ςτο αύςθημα τησ καθαρόσ χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ. 

υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο λευκό χιόνι. 

Σϋλοσ, γύνεται ελϊχιςτη χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςτα ςκιερϊ ςημεύα των 

αντικειμϋνων και ςτα γρϊμματα εντόσ τησ εικόνασ. Σο μαύρο δεν θεωρεύται 

χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι ϋνα τύποτε δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ 

δημιουργεύ ςτον δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ 

επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και 

πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα 

χρώματα που βρύςκονται δύπλα του, που επύ του προκειμϋνου εύναι πορτοκαλύ 

και το μπλε. 

Γενικότερα, η χρόςη θερμών χρωμϊτων (πορτοκαλύ) υπερτερεύ ϋναντι των 

ψυχρών (μπλε) , δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και την αύςθηςη τησ 

κύνηςησ προσ τον θεατό. Η αντύθεςη μεταξύ τουσ εύναι πολύ ϋντονη κϊνοντασ 

ϋτςι το οπτικό ςύνολο πιο δυναμικό, ενδιαφϋρον και χαρούμενο.  

 

2.2. Υόντο: Σο φόντο αποτελεύται από το ςυννεφιαςμϋνο ουρανό.  

 

2.3. Σροπικότητα 

τη ςυγκεκριμϋνη αφύςα διακρύνουμε τον κορεςμό του μαύρου χρώματοσ. 

που κυμαύνεται μϋχρι την απουςύα του χρώματοσ, δηλαδό ςτο αςπρόμαυρο 

(ουρανόσ, ςύννεφα). Επύςησ, η αναπαρϊςταςη απομακρύνεται από την πλόρη 

πλαιςύωςη, καθώσ το κτύριο που απεικονύζεται (βιβλιοθόκη) βρύςκεται, μϊλλον, 

εκτόσ εςτύαςησ, ωςτόςο υπερτονύζεται από την ϋνταςη του χρώματοσ, που 

επιλϋγεται από τον παραγωγό τησ αφύςασ, γεγονόσ το οπούο αυξϊνει την τιμό 

τροπικότητασ του ςκηνικού.  

ε επύπεδο οπτικόσ επικοινωνύασ, η αφύςα παρουςιϊζει υψηλό βαθμό 

τροπικότητασ, καθώσ θεωρεύ εφόμερη την επιφανειακό λεπτομϋρεια και δεν 

ενδιαφϋρεται για ότι μπορεύ απλϊ να παρατηρόςει ο θεατόσ/δϋκτησ, αλλϊ ςε 

ότι προςλαμβϊνει, αν τοποθετόςουμε τη ςυγκεκριμϋνη αναπαρϊςταςη ςε 

ςυγκεκριμϋνο κοινωνικό και ιςτορικό ςυγκεύμενο. Ϊνασ «ρεαλιςμόσ» παρϊγεται 
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από μια οριςμϋνη ομϊδα ωσ αποτϋλεςμα του ςυμπλϋγματοσ των πρακτικών, 

που ορύζουν και ςυνιςτούν αυτόν την ομϊδα209.  

υνεπώσ, τα ςκορπιςμϋνα βιβλύα, το μνημεύο κι η βιβλιοθόκη ςυνιςτούν ϋνα 

οριςμϋνο εύδοσ ρεαλιςμού, που λειτουργεύ ωσ εμπρόθετο ςημεύο, ςτο οπούο οι 

αξύεσ, οι πεποιθόςεισ και τα ενδιαφϋροντα αυτόσ τησ ομϊδασ (Μπολςεβύκοι, 

Ρώςικη κοινωνύα) βρύςκουν την ϋκφραςό τουσ και ορύζουν μια ςυγκεκριμϋνη 

κοινωνικό πραγματικότητα (προςπϊθεια για πολιτιςμικό ανόρθωςη).  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Αριθμόσ προςώπων: την εικόνα δεν υπϊρχουν πρόςωπα-ςυμμετϋχοντεσ, 

αλλϊ μόνο πολιτιςμικϊ αντικεύμενα. Πιο ςυγκεκριμϋνα υπϊρχει ϋνα βιβλύο, ϋνα 

κϊδρο, μύα γλυπτικό ςύνθεςη, ϋνασ αμφορϋασ και ϋνα κτύριο, ενώ πϊνω από 

όλα βρύςκεται το ϊγαλμα ενόσ ϊνδρα και ενόσ αλόγου, που υπονοούν την 

ύπαρξη ζωό.  

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: την εικόνα, το άλογο αναπαρίςταται ςε 

αριςτερό προφύλ με το βλϋμμα του να εςτιϊζει ευθεύα ςτον ορύζοντα και το 

ςώμα του ανυψωμϋνο προσ τα πϊνω με τα πόδια να παύρνουν φόρα προσ τα 

εμπρόσ, μαρτυρώντασ τη διϊθεςη για ϋναρξη μιασ δυναμικόσ κύνηςησ.  

Αντύθετα, η ανθρώπινη φιγούρα κϊτω από το ϊλογο παρουςιϊζεται 

πλαγιομετωπικϊ ςε δεξύ προφύλ, με το πρόςωπο ςτραμμϋνο προσ το ϊλογο και 

το ςώμα του ςχεδόν ξαπλωμϋνο με ελαφρώσ ανυψωμϋνη πλϊτη. Με το δεξύ 

χϋρι χαμηλωμϋνο φαύνεται να ςτηρύζεται για να ςηκωθεύ, ενώ με το αριςτερό 

ανυψωμϋνο δεύχνει να υποβαςτϊζει το ϊλογο για να ηρεμόςει και να αποφύγει 

την κύνηςη.  

Οι ςυμμετϋχοντεσ δεν εύναι ϋμψυχοι, καθώσ ϋχουμε την εικαςτικό απόδοςη 

ενόσ γλυπτού ςε εςωαφηγηματικό βλϋμμα.  

3.1.3. Έκφραςη: τα αντικεύμενα δεν μπορεύ να εντοπιςθεύ ϋκφραςη. το 

ϊγαλμα τησ ανδρικόσ φιγούρασ η ϋκφραςη εύναι δυναμικό και καθοδηγητικό, 

ενώ αντύθετα το ϊλογο δεύχνει ταραγμϋνο και νευρικό. 

                                                           
209 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 252-253. 
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3.1.4. Κίνηςη: Σα αντικεύμενα εύναι ςτατικϊ και ςτοιβαγμϋνα ςτην δεξιϊ μεριϊ 

τησ εικόνασ, ενώ το κτόριο (μετωπικό προβολό) ςτϋκει ςτο πύςω μϋροσ. 

Τπόνοια κύνηςησ υπϊρχει μόνο ςτο γλυπτό. Σο ϊλογο, ςε αριςτερό προφύλ, 

εύναι αναςηκωμϋνο ςτα δύο πύςω πόδια με το κεφϊλι τεντωμϋνο ψηλϊ και το 

αριςτερό μπροςτινό πόδι περιςςότερο αναςηκωμϋνο από το δεξύ. Ο 

ϊνθρωποσ, ςε δεξύ προφύλ, εύναι καθιςμϋνοσ με τα πόδια απλωμϋνα και 

λυγιςμϋνα και υποβαςτϊζει τον κορμό του με το αριςτερό χϋρι, ενώ με το δεξύ 

τραβϊ το χαλινϊρι του αλόγου. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Οι φιγούρεσ του μνημεύου (ϊλογο και 

αναβϊτησ) απεικονύζονται ολόςωμεσ, ενώ παρουςιϊζεται μϋροσ των 

αντικειμϋνων, ϋτςι ώςτε να εύναι ευκρινϋσ. Η εικόνα εύναι αντικειμενοκεντρικό. 

υνολικϊ παρατηρούμε ότι η παρουςύα ενόσ και μόνο ςυμμετϋχοντα δηλώνει 

την ταύτιςη με το φορϋα του μηνύματοσ, ςυνιςτώντασ μια ςυμβολικό 

υποδηλωτικό διαδικαςύα.  

τη ςυγκεκριμϋνη εικόνα, η λεπτομϋρεια τεύνει να υποβαθμύζεται χϊριν αυτού 

που θα μπορούςε να ονομαςτεύ «διϊθεςη» ό «ατμόςφαιρα» (χρόςη αςαφούσ 

μπλε χρώματοσ, απαλό χρυςό λϊμψη). Η χρόςη ςκούρου χρώματοσ αποδύδει 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ (ανθρώπινη φιγούρα και ϊλογο) ωσ ςκιϋσ, προςφϋροντϊσ 

τουσ τη δυνατότητα να αναδύουν τη γενικότητϊ τουσ, την ιδιότητϊ τουσ, να 

απεικονύζουν γενικϊ μια αύςθηςη μιασ κατϊςταςησ και όχι την αύςθηςη μιασ 

ςυγκεκριμϋνησ χρονικόσ ςτιγμόσ210.  

Ο τρόποσ με τον οπούο ςυμβαύνει το θόλωμα τησ λεπτομϋρειασ ςτην εικόνα 

δύνει ςυμβολικό αξύα ςτο φορϋα του μηνύματοσ, αναπαριςτώντασ το νόημα και 

την ταυτότητϊ του, ενώ, παρϊλληλα, τα εξπρεςιονιςτικϊ ςτοιχεύα τησ 

αναπαρϊςταςησ και η χρόςη του χρυςού χρώματοσ αποδύδουν την ϋντονη 

διϊθεςη του φορϋα του μηνύματοσ, διαποτύζοντϊσ την με ςυμβολικϊ νοόματα.  

 

 

 

 

                                                           
210 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 176-179.  
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3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

 

την εικόνα γύνεται χρόςη δύο πολύγωνων ςύνθετων ςχημϊτων και ενόσ 

ορθογωνύου τριγώνου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο πρώτο επύπεδο υπϊρχει ϋνα 
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τρύγωνο που περιλαμβϊνει τον αμφορϋα, τα βιβλύα και τα κϊδρο. Βρύςκεται 

κϊτω ςτη δεξιϊ πλευρϊ το εικόνασ και καλύπτει τα τρύα τϋταρτα αυτόσ (μεγϊλο 

μϋγεθοσ).  

Σο χρώμα που κυριαρχεύ εντόσ του εύναι το ωχρό πορτοκαλύ (φωτεινότητα). Σο 

τρύγωνο δεν ακουμπϊ ςτη μεγαλύτερη πλευρϊ του και αυτό το καθιςτϊ 

ελαφρώσ αςταθϋσ.  

Γενικότερα, το ςχόμα του τριγώνου θεωρεύται ορμητικό και εκφρϊζει 

ςύγκρουςη. Η φορϊ των αντικειμϋνων εντόσ του εύναι κατηφορικό, νοητό 

διαγώνιοσ από πϊνω δεξιϊ προσ κϊτω αριςτερϊ, και ϋτςι που φαύνεται να 

κατεβαύνει, εκφρϊζει μια απαιςιοδοξύα και μια θλύψη. 

το δεύτερο επύπεδο αναπαρύςταται ϋνα πεντϊγωνο, που απεικονύζει το 

ϊγαλμα μιασ ανδρικόσ φιγούρασ και ενόσ αλόγου. Σο μϋγεθόσ του εύναι 

μικρότερο του τριγώνου και κυριαρχεύ το μπλε χρώμα (ςκοτεινό). Η θϋςη του 

βρύςκεται ςτο πϊνω δεξύ μϋροσ τησ εικόνασ και η κατεύθυνςό του εύναι 

ανηφορικό (νοητό διαγώνιοσ από κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ) 

υποδηλώνοντασ μια ανϊβαςη και εκφρϊζοντασ ϋτςι αιςιοδοξύα. 

Σϋλοσ, ςτην εικόνα υπϊρχει ϋνα ορθογώνιο με διαγώνιεσ πλευρϋσ, που 

περιλαμβϊνει το κτόριο (ναόσ) και χρωματύζεται με πορτοκαλύ (φωτεινότητα). 

Ϊχει παραπλόςιο μϋγεθοσ με το πεντϊγωνο και τοποθετεύται ςτο κϊτω δεξύ 

μϋροσ τησ εικόνασ. Η φορϊ τησ παρϊςταςησ εύναι κατακόρυφη και αυτό κϊνει 

την εικόνα εντόσ του ςχόματοσ να φαύνεται ενεργητικό, δυναμικό και αυςτηρό. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ το τετρϊγωνο και τα ςχόματα που παρϊγονται από αυτό 

εκφρϊζουν ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα. Ψσ εκ τούτου, η 

ύπαρξη ςχημϊτων αποτελούμενων από γραμμϋσ και η ϋλλειψη καμπυλωτών 

ςχημϊτων προβϊλει την ύπαρξη μιασ ςυνεχούσ εναλλαςςόμενησ 

περιςτροφικόσ κύνηςησ. 

Σο ότι όλα τα ςχόματα τησ εικόνασ δεύχνουν να τϋμνονται και να βρύςκονται 

κοντϊ το ϋνα ςτο ϊλλο δημιουργεύ την αύςθηςη ενόσ ςώματοσ και παρϋχει 

ενότητα τησ θϋαςησ. Φαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι τα ςτοιχεύα που 

απαρτύζουν το πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ (ϊγαλμα, ουρανόσ) δημιουργούν μιαν 

αύςθηςη ελαφρότητασ, ελευθερύασ και κύνηςησ, ενώ αυτϊ που βρύςκονται ςτο 
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κϊτω μϋροσ (κτόριο, βιβλύα, κϊδρα, αμφορϋασ) δημιουργούν την αύςθηςη του 

βϊρουσ. 

Σϋλοσ, οι ελλεύψεισ από τισ οπούεσ ςχηματύζονται τα ςύννεφα ςτο φόντο 

(πϊνω αριςτερό πλευρϊ) εκφρϊζουν ταυτόχρονα κύνηςη, ελευθερύα, 

ρευςτότητα και ευελιξύα. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, εφόςον όλα τα ςτοιχεύα δημιουργούν ϋνα ςύνολο με ενότητα και 

ςυνοχό. Η αρμονύα τησ εικόνασ αυξϊνεται με τη χρόςη του μπλε και του 

πορτοκαλύ (βαςικό - ςυμπληρωματικό), δημιουργώντασ ϋτςι μιαν οπτικό 

ηρεμύα. Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα, καθώσ τα 

ςχόματα διατϊςςονται ςε τρύα επύπεδα ανϊλογα με τη θϋςη τουσ ςτην εικόνα 

και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ (όςο μεγαλύτερο ςχόμα τόςο 

μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα), το χρώμα και τη θϋςη τουσ (όςο 

κεντρικότερα και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ).  

Φρηςιμοποιούνται, επύςησ, αντιθετικϊ ζεύγη ςτοιχεύων, όπωσ εύναι χρωματικϊ 

τόςο η χρόςη θερμών και ψυχρών όςο και η χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων ό ςχηματικϊ η χρόςη οριζόντιων, κϊθετων και 

διαγώνιων γραμμών, ενώ, ταυτόχρονα, υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων 

(ελλεύψεισ ςύννεφων), που δημιουργεύ ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ.  

Σϋλοσ, τα επύπεδα τησ εικόνασ δομούνται από δεξιϊ προσ τα αριςτερϊ, 

αντύθετα από την πορεύα τησ γραφόσ, δημιουργώντασ αύςθηςη του παρϊλογου 

και αυτού που τεύνει να αποχωρόςει από το ςκηνικό. 

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ και αλληγορικόσ 

εικόνασ. Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ το μπλε, ϋνα βαςικό χρώμα και το αντύςτοιχο 

ςυμπληρωματικό του χρώμα, το πορτοκαλύ. Εύναι παραςτατικό και ρεαλιςτικό 

με τϊςη προσ αφαύρεςη (τονικό ομαδοπούηςη). Γύνεται αναπαρϊςταςη πολλών 
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διακοςμητικών λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ 

εικόνασ καθώσ και ϋντονη χρόςη φωτοςκύαςησ. Τπϊρχει προοπτικό 

προβϊλλοντασ το ιςτορικό μνημεύο. Γενικότερα ςτην εικόνα κυριαρχεύ μια τϊςη 

για γεωμετρικοπούηςη των παραςτϊςεων. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Ωλογο αντύ για μϊχη, πόλεμο. 

 Κτόριο αντύ για ιςτορικό μνημεύο. 

 Αντικεύμενα αντύ για ϋργα τϋχνησ και λογοτεχνύα. 

 υννεφιαςμϋνοσ ουρανόσ αντύ για ύπαρξη προβλόματοσ. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό. Η θϋςη των ςτοιχεύων καθώσ και η παρϊςταςη 

ανταποκρύνονται και οπτικοποιούν το θϋμα τησ λεζϊντασ.  

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Ο όχοσ ςτον οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι όχοσ από παλιό βιολύ που 

τραγουδϊ ςε λϊργκο ό μια μεςαύα καμπϊνα εκκληςύασ, που καλεύ για προςευχό 

(πορτοκαλύ) ςε ςυνδυαςμό με ϋναν όχο από αυλό (γαλϊζιο) και ϋναν όχο από 

τςϋλο (μπλε βαθύ). 
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ΑΥΙΑ 6: ΠΟΣΕ ΠΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΙ 

 

 

 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
139 

 

 

ΛΕΖΑΝΣΑ Ποτϋ πια δεν θα εύναι ϋτςι 
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Απϐρριψη ςυμφραζϐμενων του παρελθϐντοσ (τςαρικϐ 

καθεςτώσ) 

Προςπϊθεια απομυθοπούηςησ και αφϑπνιςησ 

ςυνειδόςεων 

                                                           
211 Mikhail Mikhailovich Cheremnykh [Черемных Михаил Михайлович] (1890-1962): Σο 1911 

εντϊςςεςαι ςτην ομϊδα Jack of Diamonds, όπου επηρεϊζεται από τα ρεύματα τησ avant-
garde. τη ςυνϋχεια, μαθητεύει κοντϊ ςτουσ Konstantin Korovin και Sergei Malutin ςτο 
MUZhViZ. Μϋχρι το 1922 εύναι καλλιτεχνικόσ διευθυντόσ των ROSTA Satirical Windows ςτη 
Μόςχα. Εργϊζεται ωσ εικονογρϊφοσ βιβλύων και, ωσ το τϋλοσ τησ ζωόσ του, αςχολεύται με 
την ϋκδοςη του ςατυρικού περιοδικού Krokodil. Διαθϋςιμο ςτο: 
http://www.respectme.ru/photoblog/449 
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Так больше не будет Ποτϋ πια δεν θα εύναι ϋτςι 

Жил капиталист, а около него 

приспешники, помогали ему  

честный трудящийся народ 

обирать.  

Первый приспешник  – чиновник. 

Законы писал. Ловко писал – 

выходило по этим законам, что 

богачам все: и земля, и хлеб, и 

продукты всякие, а трудящемуся 

ничего.  

Второй приспешник – генерал: 

солдатами командовал. Набирал 

из трудящихся самых молодых да 

здоровых , бил их по зубам, учил 

убивать, кого прикажет.  

 

Третий приспешник- поп, 

осиновый лоб. Морочил голову 

трудящемуся всякими словами 

про царство небесное, про рай, 

про ад. Чудеса разные выдумывал, 

чертями запугивал.  

 

И за все эти услуги дарил их 

капиталист деньгами, что из 

трудящихся выколачивал. 

А трудящийся с утра до ночи 

спину гнул, потом обливался, а от 

своих трудов ничем не 

пользовался. Хоть и вырабатывал 

Ζούςε κϊποτε ϋνασ καπιταλιςτόσ και 

δύπλα του ζούςαν τα τςιρϊκια, που τον 

βοηθούςαν να κλϋβει τουσ τύμιουσ 

εργαζομϋνουσ.  

Ο πρώτοσ βοηθόσ του όταν δημόςιοσ 

υπϊλληλοσ. Ϊγραφε τουσ νόμουσ. Σουσ 

ϋγραφε απερύςκεπτα. ύμφωνα με 

αυτούσ τουσ νομούσ, οι πλούςιοι εύχαν 

τα πϊντα: γη, ψωμύ, διϊφορα τρόφιμα, 

ενώ ο εργαζόμενοσ τύποτα.  

Ο δεύτεροσ βοηθόσ του όταν 

ςτρατηγόσ: διϋταζε τουσ ςτρατιώτεσ. 

τρατολογούςε τουσ πιο νϋουσ και 

υγιεύσ από τουσ εργαζομϋνουσ, τουσ 

ϋςπαγε τα δόντια και τουσ ϋβαζε να 

ςκοτώνουν οπούον τουσ διϋταζε. 

 Ο τρύτοσ βοηθόσ του, ο παππϊσ, όταν 

αγύριςτο κεφϊλι. Εξαπατούςε τουσ 

εργαζομϋνουσ με διϊφορεσ ιςτορύεσ 

μιλώντασ για το ουρϊνιο βαςύλειο, για 

τον παρϊδειςο και την κόλαςη. 

Εφεύριςκε διϊφορα θαύματα και τουσ 

τρόμαζε, μιλώντασ για τον διϊβολο.  

Για όλεσ αυτϋσ τισ υπηρεςύεσ ο 

καπιταλιςτόσ τουσ δώριζε χρόματα, τα 

οπούα ϋβγαζε από τουσ εργαζόμενουσ. 

Ο εργαζόμενοσ από το πρωύ μϋχρι το 

βρϊδυ δούλευε με ςκυμμϋνο το κεφϊλι 

μϋςα ςτον ιδρώτα, ενώ από την 

δουλειϊ που ϋκανε δεν κϋρδιζε τύποτα. 
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на целые горы всяких материй, 

шелку и бархату, сукна разного, а 

все ходил в лохмотьях; строил 

дома миллионные, а самому 

порой переночевать негде было; 

обрабатывал всю землю, сеял и 

собирал хлеба миллионы пудов, а 

был голоден. И негде было ему 

правды найти.  

 

Придет к попу, а тот ему сейчас же 

Евангелие. Бог, говорит, терпел и 

нам велел. Ступай к чиновнику, а 

тот ему в законы пальцем тычет, 

тюрьмой, нагайкой грозит. 

 

 

 

А чуть заволнуется трудящийся, 

генерал уже тут как тут, свое дело 

знает: расстрелять , кричит, или…. 

Храбрый такой на безоружных – 

как есть герой; не даром вся грудь 

в медалях. И заставляет генерал 

солдат своего же брата- 

трудящегося убивать.  

 

А капиталист сидит себе хоть бы 

что , свою думу думает, как бы 

ему денег больше накопить, 

капиталы увеличить, соседей 

Αν και ϋφτιαχνε δουλεύοντασ ολόκληρα 

βουνϊ από διϊφορα υφϊςματα, μετϊξι 

και βελούδο, ο ύδιοσ όταν ντυμϋνοσ με 

κουρϋλια: ϋχτιζε αρχοντικϊ που 

κόςτιζαν εκατομμύρια, ενώ ο ύδιοσ 

πολλϋσ φορϋσ δεν εύχε που να κοιμηθεύ: 

όργωνε τη γη, ϋςπερνε και μϊζευε 

ςοδιϊ εκατομμύρια κιλϊ και όμωσ όταν 

πειναςμϋνοσ. Και δεν μπορούςε να βρει 

το δύκιο του. 

 Όταν πόγαινε ςτον παπϊ, του ϋδειχνε 

αμϋςωσ το Ευαγγϋλιο. Ο Θεόσ, ϋλεγε, 

ϋκανε υπομονό και μασ προςτϊζει να 

κϊνουμε και εμεύσ το ύδιο. Ο παπϊσ τον 

ςυμβούλευε να πϊει ςτο δημόςιο 

υπϊλληλο, του ϋδειχνε τουσ νόμουσ 

απειλώντασ να τον βϊλει φυλακό ό να 

τον τιμωρόςει. 

Με την παραμικρό διαμαρτυρύα των 

εργαζομϋνων εμφανύζονταν ο 

ςτρατηγόσ, που όξερε πολύ καλϊ τη 

δουλειϊ του: «Να τουσ εκτελϋςετε ό 

.....». Ϋταν θαρραλϋοσ με τουσ αόπλουσ 

– όρωασ - το ςτόθοσ του γεμϊτο 

μετϊλλια. Ανϊγκαζε ο ςτρατηγόσ τουσ 

ςτρατιώτεσ να ςκοτώςουν τα ύδια τουσ 

τα αδϋλφια, τουσ εργαζόμενουσ. 

Ενώ ο καπιταλιςτόσ κϊθεται ςαν να μην 

τρϋχει τύποτα, ςκϋφτεται τα δικϊ του, 

πωσ να αποταμιεύςει περιςςότερα 

χρόματα, να αυξόςει τισ επενδύςεισ 
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1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα ςτο ςύνολό τησ προβϊλει την κατϊςταςη που επικρατούςε την 

εποχό του τςϊρου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η πρώτη ςκηνό δεύχνει τη χειραγώγηςη 

ограбить, войну бы кому 

объявить, кусок чужой земли к 

рукам прибрать. Генерал ему тут 

главный помощник: выгонит 

армию и прикажет трудящимся 

сражаться, а сам за кустом 

хоронится. 

 

 

Так в некотором царстве жил 

капиталист, а трудящийся работал 

на него всю жизнь, кровь 

проливал – и все для того, чтобы 

потуже ему карманы набить.  

 

Да не все коту масленица. 

Рассердился  однажды  

трудящийся, выгнал капиталиста 

вон–ступай на все четыре 

стороны, и приспешников его 

работать заставил. И как ни 

старается теперь капиталист, а уж 

не позволит больше ему 

трудящийся себе на шею сесть, 

потом и кровью его пользоваться, 

больше уж так никогда не будет.   

του, να ληςτϋψει τουσ γεύτονεσ, ςε 

ποιον να κηρύξει πόλεμο, ποιο κομμϊτι 

ξϋνησ γησ να κϊνει δικό του. Ο κύριοσ 

βοηθόσ - το τςιρϊκι - ςε αυτό την 

περύπτωςη εύναι ο ςτρατηγόσ: θα διώξει 

το ςτρατό και θα διατϊξει τουσ 

εργαζόμενουσ να πολεμόςουν, ενώ ο 

ύδιοσ θα κρύβεται πύςω από ϋναν 

θϊμνο.  

Και ϋτςι ο καπιταλιςτόσ ζούςε ςαν 

βαςιλιϊσ, ενώ ο εργαζόμενοσ δούλευε 

για αυτόν ςε όλη του τη ζωό, χύνοντασ 

το αύμα του - και όλα αυτϊ για να 

μπορϋςει ο καπιταλιςτόσ να γεμύςει την 

τςϋπη του.  

Μα δεν ϋχουμε κϊθε μϋρα Πϊςχα. Ϊτςι 

θύμωςε ο εργαζόμενοσ, ϋδιωξε τον 

καπιταλιςτό ςτισ τϋςςερισ γωνύεσ του 

κόςμου και ανϊγκαςε τουσ βοηθούσ 

(τςιρϊκια) του να δουλεύουν. Και όςο 

και να προςπαθεύ τώρα ο καπιταλιςτόσ 

δεν θα του επιτρϋψει πλϋον ο 

εργαζόμενοσ να του καθύςει ςτο 

ςβϋρκο, να οικειοποιεύται τον ιδρώτα 

και το αύμα του, ποτϋ πια δεν θα εύναι 

ϋτςι. 
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των βαςικών εξουςιών (ςτρατόσ, νομοθεςύα, εκκληςύα) από τον τςϊρο, μϋςα 

από τη δωροδοκύα. Ϊτςι, αναπαριςτϊ το νομοθϋτη, τον παπϊ και το ςτρατηγό 

να ζητιανεύουν και να χαύρονται με τα ελϊχιςτα ρούβλια, που τουσ «πετϊ» ο 

πϊμπλουτοσ τςϊροσ από τη θϋςη εξουςύασ που κατϋχει.   

τη δεύτερη ςκηνό, φαύνεται η ϊνιςη κατανομό των αγαθών και η ϋλλειψη 

διϊθεςησ, από την πλευρϊ των καπιταλιςτών, να βοηθόςουν το λαό. Η ςκηνό 

αναπαριςτϊ αυτόν την κατϊςταςη μϋςω ενόσ νομοθϋτη, ο οπούοσ δεύχνει ςε 

ϋναν εργϊτη τον καπιταλιςτικό νόμο και το μαςτύγιο που τον περιμϋνει ςε 

περύπτωςη απεύθειασ προσ αυτόν, ενώ από την ϊλλη πλευρϊ φαύνεται ο παπϊσ 

που μιλϊει για το Θεό ςε ϋναν πειναςμϋνο και ταλαιπωρημϋνο αγρότη που 

ςτϋκεται εκεύ με το μικρό του  παιδύ και το ςκύλο του.  

Σϋλοσ, η εικόνα κλεύνει με τη χειραγώγηςη των ςτρατιωτών και την ϋκθεςό 

τουσ ςε κύνδυνο από την πλευρϊ των καπιταλιςτών, δεύχνοντασ τουσ 

ςτρατηγούσ μακριϊ από το πεδύο μϊχησ, εύτε χαλαρούσ και αυςτηρούσ, εύτε 

τρομαγμϋνουσ και τουσ ςτρατιώτεσ να αναγκϊζονται να ςκοτώςουν 

ςυνανθρώπουσ τουσ και να θϋτουν τη ζωό τουσ ςε κύνδυνο αντύςτοιχα. 

 

1.2. Λεζϊντα: Ποτϋ πια δεν θα εύναι ϋτςι 

Γύνεται αφόγηςη μιασ ιςτορύασ μϋςα ςε πλαύςια εντόσ τησ εικόνασ, που 

ακολουθούν νοηματικϊ τη ροό κϊθε ςκηνόσ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται 

εύναι απλό και λιτό, ενώ το ύφοσ εύναι καυςτικό και ςαρκαςτικό.  

Σα γρϊμματα εύναι μικρϊ χωρύσ ϋνταςη και η γραμματοςειρϊ εύναι απλό και 

λιτό. Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα. τοχεύει 

ςτην εξιςτόρηςη γεγονότων του παρελθόντοσ με απλό τρόπο, ςαν παραμύθι 

και ςτη δημιουργύα μιασ νϋασ εικόνασ για το μϋλλον.  

Η λεκτικό πρϊξη ςτη ςυγκεκριμϋνη λεζϊντα δηλώνει «πρόβλεψη». Πρόκειται 

για μια λεζϊντα «παροχόσ πληροφοριών»212 ςε μϋλλοντα χρόνο, η οπούα 

δηλώνει ξεκϊθαρα μια μελλοντικό κατϊςταςη. 

 

1.3. Σχήμα αφίσας 

                                                           
212 Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 
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1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Δύο μικρϊ ορθογώνια παραλληλόγραμμα κεντρικϊ 

εντόσ και ϋνα με το διπλϊςιο μϋγεθοσ ςτο κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ. Όλα εύναι 

πλαιςιωμϋνα και βρύςκονται εντόσ κειμϋνου. Φωρύζονται ςτη μϋςη με κϊθετη 

γραμμό.  

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την 

εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το χακύ. Σο ϊτονο αυτό χακύ 

προκύπτει από την ανϊμειξη του πρϊςινου με το καφϋ και ϋτςι μοιρϊζεται τισ 

ιδιότητεσ και των δύο χρωμϊτων. Οπτικϊ δεύχνει ςταθερό και παθητικό 

(πρϊςινο), ςκληρό και αμβλύ (καφϋ), ενώ ψυχικϊ δημιουργεύ ϋνα ςυναύςθημα 

ηρεμύασ και αρνητικότητασ με ελϊχιςτη ικανότητα για κύνηςη.  

Η χρόςη του λευκού γύνεται ςτο φόντο χωρύσ να αναπαριςτϊ κϊτι παρϊ μόνο 

την κενότητα και την ϋλλειψη χώρου. Οπτικϊ παραπϋμπει το θεατό/δϋκτη ςε 

μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ τον παραπϋμπει ςτο αύςθημα 

τησ καθαρόσ χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη 

λευκότητα του χιονιού. 

Σϋλοσ, γύνεται ελϊχιςτη χρόςη μαύρου χρώματοσ, ιδιαύτερα ςτα ρϊςα του 

παπϊ, την ενδυμαςύα του νομοθϋτη και τα ρούχα των ςτρατηγών, μόνο ςτην 

δεύτερη και την τρύτη ςκηνό, διαφοροποιώντασ τουσ από τουσ υπόλοιπουσ 

ςυμμετϋχοντεσ (εργϊτεσ) τησ εικόνασ. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ 

απουςύα χρώματοσ. οπτικϊ δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη τησ 

ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ, ψυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα 

απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτο ςκοτϊδι. Ψςτόςο ϋχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται 

δύπλα του, που ςτην προκεύμενη περύπτωςη εύναι το χακύ. 

την εικόνα το μόνο χρώμα που υπϊρχει (χακύ) εύναι ψυχρό και ςκοτεινό και 

δημιουργεύ ϋνα αύςθημα απαιςιοδοξύασ και την αύςθηςη τησ απομϊκρυνςησ από 
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το θεατό/δϋκτη. την εικόνα δεν υπϊρχει χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το 

οπτικό ςύνολο φαύνεται αδύναμο, μονότονο και αδιϊφορο.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ πρώτησ ςκηνόσ παρουςιϊζεται ουδϋτερο (λευκό) με κϊποια 

ςτοιχεύα που βοηθούν ςτην αναγνώριςη των ςυμμετεχόντων (βιβλύα με την 

αναγραφό «νόμοσ» για το νομοθϋτη και τςουβϊλια με ρούβλια που λειτουργούν 

ωσ θρόνοσ για τον μονϊρχη.  

τη δεύτερη ςκηνό, το φόντο εύναι κοινό για τουσ καπιταλιςτϋσ και 

αποτελεύται από τςουβϊλια με αγαθϊ (με αναγραφϋσ όπωσ ψωμύ, ζϊχαρη, 

βούτυρο και πλιγούρι), τα οπούα λειτουργούν ωσ ςυνϋχεια (βϊςη τριγώνου με 

κορυφό τον αυτοκρϊτορα) του θρόνου, προςδύδουν ςτουσ καπιταλιςτϋσ τη 

χρόςη τησ πολυτϋλειασ. Αντύθετα, το φόντο για τουσ δύο εργϊτεσ ορύζει το 

χώρο εργαςύασ τουσ, που εύναι το εργοςτϊςιο και το αγρόκτημα αντύςτοιχα.  

το τρύτο πλϊνο, το φόντο με τα ςακιϊ και τα αγαθϊ χρηςιμοποιεύται για τον 

ϋνα ςτρατηγό, ενώ ο ϊλλοσ εντϊςςεται ςτο φόντο, αφού εύναι κρυμμϋνοσ μϋςα 

ςε ϋνα θϊμνο. 

 

2.2. Σροπικότητα 

αφώσ δεν μπορούμε να ιςχυριςτούμε ότι η ςυγκεκριμϋνη αφύςα εδραιώνει 

την απόλυτη αλόθεια ό αναλόθεια όςων απεικονύζονται. Μπορούμε, όμωσ, να 

ςυζητόςουμε τη δεδομϋνη «πρόταςη» που προκρύνει η αφύςα, ωσ δόμηςη 

ςημεύωςησ, ςχετικϊ με το αν το μόνυμα που εκφρϊζουν οι πεποιθόςεισ τησ 

κυρύαρχησ ιδεολογικϊ ομϊδασ βοηθϊει την επικοινωνύα, με τον ςυνόθη 

«επιτυχό» τρόπο.  

Σα οπτικϊ μϋςα που αναπαριςτούν ανθρώπουσ ωσ καρικατούρεσ, εκφρϊζουν 

κρύςεισ τροπικότητασ, που εύναι ςυνόθωσ κοινωνικϋσ, εξαρτώμενεσ από αυτό 

που θεωρεύ «πραγματικό» (αληθινό) η κοινωνικό ομϊδα ςτην οπούα ςτοχεύει 

πρωταρχικϊ η αναπαρϊςταςη. Η ςχηματικό αυτό απεικόνιςη, ςυμβατικό και 

κωδικοποιημϋνη, αναπαριςτϊ μια πραγματικότητα με την οπούα ςυμπύπτει 

επαρκϋςτερα με την πραγματικότητα του θεατό/δϋκτη, αυξϊνοντασ ϋτςι το 

βαθμό αξιοπιςτύασ τησ αναπαρϊςταςησ. 
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την αφύςα που μελετούμε, το εικονοκεύμενο που εμπλϋκεται ςτην 

αναπαρϊςταςη, δεν προςυπογρϊφεται από τον παραγωγό τησ αφύςασ, αλλϊ 

προςδιορύζεται με όρουσ όπωσ «καπιταλιςτόσ», «εργαζόμενοσ», «πλούςιοσ», 

«παπϊσ», «ςτρατηγόσ», «πόλεμοσ», όροι που ςτο δυτικό πολιτιςμό εκφρϊζουν 

υψηλό τροπικότητα, καθώσ παραπϋμπουν ςε όρουσ όπωσ «πραγματικότητα», 

«γεγονόσ» και «ιςτορικό αλόθεια». Ψςτόςο, η τροπικότητα εύναι 

«διαπροςωπικό» και όχι «αναπαραςτατικό» υπόθεςη213, διότι δεν εκφρϊζει 

απόλυτεσ αλόθειεσ ό ψεύδη, αλλϊ προϊγει αλόθειεσ, εξυπηρετώντασ τη 

δημιουργύα ενόσ φανταςτικού «Εμεύσ» ςε ςυγκεκριμϋνο χωροχρονικό 

ςυγκεύμενο.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: Κύριεσ ομϊδεσ ςυμμετεχόντων εύναι οι αριςτοκρϊτεσ 

και ο λαόσ (εργϊτεσ και ςτρατιώτεσ). Σην ομϊδα των αριςτοκρατών αποτελούν 

ο μονϊρχησ, ο παπϊσ, ο νομοθϋτησ και ο ςτρατηγόσ. Αντύθετα, την ομϊδα των 

εργατών αποτελούν δύο εργϊτεσ, ο ϋνασ εκ των οπούων ςυνοδεύει ϋνα παιδύ 

και ϋχει ϋνα ςκύλο. Η ομϊδα των ςτρατιωτών αποτελεύται από τρεύσ 

ςτρατιώτεσ. Σο ςύνολο των ςυμμετεχόντων εύναι δώδεκα και πολλού από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ επαναλαμβϊνονται ςτισ ςκηνϋσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην πρώτη ςκηνό εμφανύζονται τϋςςερεισ ςυμμετϋχοντεσ 

τησ αριςτοκρατικόσ ομϊδασ, ο μονϊρχησ, ο παπϊσ, ο ςτρατηγόσ και ο 

νομοθϋτησ. τη δεύτερη ςκηνό, υπϊρχουν μϋλη και των δύο ομϊδων, καθώσ 

αναπαριςτώνται από τη μια μεριϊ ο νομοθϋτησ και ο εργϊτησ, ενώ από την 

ϊλλη ο παπϊσ και ο εργϊτησ μαζύ με το παιδύ και το ςκύλο του. Σϋλοσ, ςτην 

τρύτη ςκηνό απεικονύζονται και πϊλι μϋλη των δύο ομϊδων, δηλαδό από τη μύα 

ο ςτρατηγόσ και δύο ςτρατιώτεσ και από την ϊλλη επύςησ ϋνασ ςτρατηγόσ και 

ϋνασ ςτρατιώτησ. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζονται 

ολόςωμοι αν και βρύςκονται ςε διαφορετικό ςτϊςη. υγκεκριμϋνα, ςτην πρώτη 

                                                           
213 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 249. 
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ςκηνό τοποθετεύται κεντρικϊ ςε ανφϊσ ςτϊςη και καθιςμϋνοσ πϊνω ςε ςακιϊ 

με ρούβλια ο μονϊρχησ, ο οπούοσ εύναι πολύ εύςωμοσ με το ϋνα χϋρι κρατϊ το 

ςακύ με τα ρούβλια και με το ϊλλο τα μοιρϊζει. Εκατϋρωθεν αυτού βρύςκονται ο 

ςτρατηγόσ και ο παπϊσ. Ο ςτρατηγόσ βρύςκεται ςε όρθιο δεξύ προφύλ και ςε 

ςτρατιωτικό ςτϊςη προβολόσ του εαυτού του, με το δεξύ χϋρι ςτο κεφϊλι και 

με το αριςτερό χϋρι απλωμϋνο να ζητιανεύει ρούβλια, ενώ ο παπϊσ, ςε δεξύ 

προφύλ επύςησ, εύναι γονατιςτόσ και ζητιανεύει χρόματα με τα δύο χϋρια 

μιςοξαπλωμϋνα.  

Από την ϊλλη πλευρϊ, βρύςκεται ςε αριςτερό προφύλ καθιςμϋνοσ πϊνω ςε 

βιβλύα με την επιγραφό «Νόμοσ» ο νομοθϋτησ, ο οπούοσ με το ϋνα χϋρι γρϊφει 

ςε χαρτύ «Ο νόμοσ όλων των καπιταλιςτών», ενώ το χϋρι εύναι απλωμϋνο πύςω, 

αναζητώντασ ρούβλια από τον αυτοκρϊτορα. 

τη δεύτερη ςκηνό, αριςτερϊ βρύςκεται ο εργϊτησ ςε δεξύ προφύλ, όρθιοσ με 

μαζεμϋνα τα ϊκρα κοντϊ ςτο ςώμα του και ρακϋνδυτοσ να ςυνομιλεύ με το 

νομοθϋτη, ο οπούοσ βρύςκεται ςε αριςτερό προφύλ, καθιςμϋνοσ ςε ςακιϊ με 

τρόφιμα, να κρατϊ με το ϋνα χϋρι «Σο νόμο όλων των καπιταλιςτών» και με το 

ϊλλο χϋρι να κρατϊ το μαςτύγιο. Από την ϊλλη πλευρϊ, βρύςκεται ο εργϊτησ ςε 

αριςτερό τρύα τϋταρτα όρθια ςυνεςταλμϋνη ςτϊςη και ςε αριςτερό όριο, 

καθιςμϋνοσ προφύλ, όπωσ και το παιδύ και ο ςκύλοσ αντύςτοιχα να ςυνομιλούν 

με τον παπϊ, ο οπούοσ εύναι καθιςμϋνοσ ςτα ςακιϊ με τα τρόφιμα και με το ϋνα 

χϋρι να δεύχνει ϋνα χαρτύ με την αναγραφό «нет власти аще не от бога [Δεν 

υπϊρχει ϊλλη δύναμη, μόνον ο Θεόσ]», ενώ με το ϊλλο δεύχνει τον ουρανό. 

Σϋλοσ, ςτην τελευταύα ςκηνό, ο πρώτοσ ςτρατηγόσ εύναι ανφϊσ ςε όρθια 

ςτϊςη διαταγόσ, δακτυλοδεύχνοντασ ϋναν ϊνθρωπο, ενώ καπνύζει το τςιγϊρο 

του. Ο ϋνασ ϊντρασ εύναι ξαπλωμϋνοσ ςε αριςτερό τρύα τϋταρτα με μαζεμϋνα 

ϊκρα κοντϊ ςτο ςώμα του, ενώ ο ςτρατιώτησ εύναι ςε αριςτερό προφύλ, 

ςκυμμϋνοσ προσ τον ϊντρα που ςημαδεύει. Δύπλα, ςτϋκεται ο ςτρατηγόσ 

μαζεμϋνοσ ςε δεξύ τρύα τϋταρτα και κρυμμϋνοσ πύςω από τουσ θϊμνουσ 

υποδεικνύοντασ μια κατεύθυνςη, ενώ ο ςτρατιώτησ ςε δεξύ προφύλ και όρθια 

ςτϊςη ϋντονου βηματιςμού, με το αριςτερό πόδι ςε προβολό, κρατϊ ςτα χϋρια 

το όπλο. 
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3.1.3. Έκφραςη: την πρώτη ςκηνό, η ϋκφραςη του μονϊρχη εύναι 

μελαγχολικό και θλιμμϋνη, ενώ οι υπόλοιποι ςυμμετϋχοντεσ (ςτρατηγόσ, 

παπϊσ, νομοθϋτησ) ϋχουν μια χαιρϋκακη ϋκφραςη, δεύχνοντασ υποταγμϋνοι 

αλλϊ και αχόρταγοι για ρούβλια.  

τη δεύτερη ςκηνό, τόςο ο νομοθϋτησ όςο και ο παπϊσ ϋχουν ςοβαρό, 

αυςτηρό και αυταρχικό ϋκφραςη, ενώ οι εργϊτεσ δεύχνουν ταλαιπωρημϋνοι, 

πειναςμϋνοι και παρϊλληλα απελπιςμϋνοι. 

Σϋλοσ, ςτην τρύτη ςκηνό, ο πρώτοσ ςτρατηγόσ φαύνεται αυςτηρόσ, αυταρχικόσ 

και ϊνετοσ, ενώ ο ςτρατιώτησ δεύχνει προβληματιςμϋνοσ, αλλϊ υποταγμϋνοσ. Η 

τρύτη αντρικό φιγούρα φαύνεται να πονϊει και να εύναι φοβιςμϋνη. Ο δεύτεροσ 

ςτρατηγόσ αντύθετα φαύνεται ηγετικόσ αλλϊ και φοβιςμϋνοσ, ενώ ο ςτρατιώτησ 

εύναι ςοβαρόσ, υποτακτικόσ και με επιθετικό διϊθεςη. 

3.1.4. Κίνηςη: Η κύνηςη ςτην εικόνα δεν εύναι ϋντονη, πϋρα από τισ 

αναπαραςτϊςεισ των ςτρατιωτών, η οπούα δηλώνεται μϋςα από τισ γραμμϋσ 

που καταδεικνύουν τη φορϊ.  

την πρώτη ςκηνό υπϊρχει ελαφρϊ κύνηςη των χεριών του μονϊρχη που 

πετϊει ρούβλια και των υπόλοιπων καπιταλιςτών που απλώνουν τα χϋρια τουσ 

για να τα μαζϋψουν.  

τη δεύτερη εικόνα η κύνηςη γύνεται ςχεδόν ανεπαύςθητη και προκύπτει από 

τα χϋρια των καπιταλιςτών που ςηκώνουν τα χαρτιϊ με τισ υποδεύξεισ, ενώ 

ελαφρϊ κύνηςη υπονοεύ και το χϋρι του εργϊτη που δεύχνει να τρύβει το ςτομϊχι 

του για να καταλαγιϊςει το αύςθημα τησ πεύνασ.  

Σϋλοσ, ςτην τρύτη ςκηνό, η κύνηςη γύνεται πιο ϋντονη και προκύπτει από τα 

χϋρια των ςτρατηγών που δεύχνουν την υποχρεωτικό κατεύθυνςη κύνηςησ και 

από τουσ ςτρατιώτεσ που ο ϋνασ τουφεκύζει ϋναν ϊνθρωπο, ενώ ο ϊλλοσ 

κινεύται επιθετικϊ με το όπλο προσ τα δεξιϊ. Ϊντονη κύνηςη υπονοεύ και η φορϊ 

ςφαύρα που ϋρχεται από την αντύθετη κατεύθυνςη. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο 

θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει τισ εικόνεσ τοποθετεύται ςτο ύδιο ύψοσ με τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ. 
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υνολικϊ, μπορούμε να παρατηρόςουμε ότι η προτεινόμενη «ιςοδυναμύα» 

ανϊμεςα ςτουσ υποκεύμενουσ πραγματώνεται οπτικϊ από μια «ςυμμετρικό» 

ςύνθεςη. Οι υποκεύμενοι τοποθετούνται ςε ύςη περύπου απόςταςη μεταξύ 

τουσ, τουσ δύνεται το ύδιο περύπου μϋγεθοσ και η ύδια κατεύθυνςη ωσ προσ τουσ 

οριζόντιουσ και κϊθετουσ ϊξονεσ. Για να πραγματοποιηθεύ η ςταθερό και ωσ 

ϋνα βαθμό διαχρονικό και «αντικειμενικό» φύςη τησ οπτικόσ επικοινωνύασ, οι 

ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζονται με τα διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ που 

προκύπτουν από το ρόλο τουσ ό την κοινωνικό τϊξη. Σο φόντο απουςιϊζει και 

η γωνύα εύναι μετωπικό και αντικειμενικό. Σο γεγονόσ ότι υπϊρχουν λεκτικϊ 

ςύνολα ςτον πολυεπύπεδο χώρο τησ εικόνασ επιτεύνει το νόημα, ενιςχύοντασ 

τισ ςχϋςεισ των ςυμμετεχόντων214. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

 την εικόνα γύνεται χρόςη πληθώρασ ςχημϊτων και αυτό κϊνει την ςύνθεςη 

ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, χρηςιμοποιούνται δύο πεντϊγωνα, 

ϋνα εξϊγωνο, ϋνα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, δύο ιςοςκελό τρύγωνα και 

ϋνα τετρϊγωνο με διαγώνιεσ πλευρϋσ.  

την πρώτη ςκηνό, κεντρικό ρόλο παύζει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το 

οπούο αποτελεύται από το μονϊρχη-καπιταλιςτό. Βρύςκεται ςτο κεντρικό πϊνω 

μϋροσ τησ εικόνασ με κατακόρυφη φορϊ, γεγονόσ το οπούο δύνει μια αύςθηςη 

ενεργητικότητασ, δυναμικότητασ και αυςτηρότητασ. Αριςτερϊ και δεξιϊ του 

ορθογωνύου, ςτο ύδιο ύψοσ με αυτό, αντιπαραβϊλλονται ϋνα εξϊγωνο και ϋνα 

πεντϊγωνο, αντύςτοιχα. Σο εξϊγωνο ςχηματύζεται από το ςτρατηγό και τον 

παπϊ, ενώ το πεντϊγωνο από το νομοθϋτη. Και τα δύο ϋχουν κατηφορικό 

διαγώνια φορϊ προσ την πλευρϊ του ορθογωνύου και φαύνεται ωσ να 

εκφρϊζουν υποταγό, απαιςιοδοξύα και θλύψη.  

Σα τρύα ςχόματα, ςτο πρώτο ςκηνικό, εύναι ιςομεγϋθη και εκφρϊζουν 

ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα (παρϊγωγα του 

τετραγώνου). Επύςησ, δεύχνουν να αλληλοτϋμνονται, προςδύδοντασ ενότητα 

ςτο περιεχόμενό τουσ (ςυμμετϋχοντεσ). 

                                                           
214 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 146. 
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τη δεύτερη ςκηνό υπϊρχουν δύο ιςόπλευρα τρύγωνα, ύδιου μεγϋθουσ, που οι 

κορυφϋσ τουσ ενώνονται ςτο ϋξω τμόμα τησ εικόνασ, ενώ η μικρό πλευρϊ τουσ 

βρύςκεται ςτο ϋξω μϋροσ τησ εικόνασ. το αριςτερό τρύγωνο απεικονύζεται ο 

νομοθϋτησ και ο εργϊτησ, ενώ ςτο δεξιό απεικονύζεται ο παπϊσ και ϋνασ 
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εργϊτησ με το παιδύ και το ςκυλύ του. Και τα δύο τρύγωνα παρουςιϊζουν 

κατηφορικό φορϊ από τη μικρό πλευρϊ προσ την κορυφό και, ϋτςι, εκφρϊζουν 

υποταγό, απαιςιοδοξύα και θλύψη. Σα τρύγωνα δεν ςτηρύζονται ςε κϊποια από 

τισ πλευρϋσ τουσ και αυτό τα κϊνει να φαύνονται αςταθό και να εκφρϊζουν 

ςύγκρουςη και ϋνταςη. Η ιςορροπύα τουσ προκύπτει από τισ ενωμϋνεσ κορυφϋσ 

τουσ και λειτουργεύ ωσ ςυνδετικόσ κρύκοσ των δύο ςυμμετεχόντων (νομοθϋτησ, 

παπϊσ).  

Γενικότερα, το τρύγωνο ωσ ςχόμα εύναι ορμητικό και εκφρϊζει ςύγκρουςη. 

την περύπτωςη που εξετϊζουμε, το ιςοςκελϋσ τρύγωνο εύναι περιςςότερο 

επιβλητικό παρϊ ιςορροπημϋνο. 

Σϋλοσ, ςτην τρύτη ςκηνό υπϊρχει ϋνα πεντϊγωνο ςτην αριςτερό κϊτω πλευρϊ 

και ϋνα τετρϊγωνο ςτη δεξιϊ, που αναπαριςτούν ϋναν ςτρατηγό να δύνει 

εντολό ςε ςτρατιώτη να θανατώςει ϊνθρωπο και ϋναν ςτρατηγό να διατϊζει 

ϋναν ςτρατιώτη να μπει ςτην μϊχη αντύςτοιχα. Σα ςχόματα εύναι ιςομεγϋθη και 

χαρακτηρύζονται από ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα. 

Ψςτόςο, η κατηφορικό φορϊ τουσ προκρύνει την υποταγό και την 

απαιςιοδοξύα.  

Όλα τα ςχόματα τησ εικόνασ εύναι ςκοτεινϊ και μοιρϊζονται την ύδια 

χρωματικό παλϋτα, γεγονόσ που τουσ προςδύδει ενότητα. Οπτικϊ 

χαρακτηρύζονται από μονοτονύα, ενώ ψυχικϊ προκαλούν απαιςιοδοξύα και μια 

αύςθηςη απομϊκρυνςησ.  

 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο. Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα, 

καθώσ όλα τα ςχόματα κατανϋμονται ζυγιςμϋνα ςτο χώρο ανϊλογα με το ρόλο 

τουσ και προωθούν τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό - ύςη κατανομό ςυμμετεχόντων ςτισ δύο πλευρϋσ- 

και αυτό τησ παρϋχει επιπλϋον ιςορροπύα. 
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Τπϊρχει μικρό αντύθεςη μεταξύ των ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ τουσ, 

αλλϊ η χρωματικό μονοτονύα και τα ύςα μεγϋθη υπερτερούν, ςτερώντασ τισ 

εναλλαγϋσ και το ενδιαφϋρον.  

Τπϊρχει επανϊληψη των ςυμμετεχόντων ςτισ τρεισ ςκηνϋσ, αλλϊ και 

επανϊληψη αντικειμϋνων του φόντου (ςακιϊ με τρόφιμα, νομικό βιβλύο, 

χρόματα), τα οπούα προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, παρϋχοντασ 

παρϊλληλα ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην 

εικόνα ακολουθεύ φορϊ από αριςτερϊ προσ δεξιϊ, όμοια με την ευρωπαώκό 

φορϊ τησ γραφόσ με αποτϋλεςμα η εικόνα να φαύνεται λογικό και να εύναι 

ευανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ γελοιογραφύασ και τησ 

καρικατούρασ, με ςτοιχεύα κόμικσ (κύνηςη με γραμμϋσ) και με επιρροϋσ από την 

παραδοςιακό τϋχνη των λούμπκι. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι 

περιγραφικό με απλό μαύρη λεπτό γραμμό.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ τα ςκούρο και ϊτονο χρώμα (χακύ), το οπούο δεν 

ανόκει ςτην παλϋτα των βαςικών χρωμϊτων. Εύναι παραςτατικό με χρονικό 

ςειρϊ (κατϊ παρϊταξη) και αφηγηματικό.  

Γύνεται αναπαρϊςταςη πολλών λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε 

ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Δεν γύνεται χρόςη φωτοςκύαςησ και η 

προοπτικό που υπϊρχει εύναι υποτυπώδησ μόνο ςτο δεύτερο και τρύτο 

ςκηνικό, προβϊλλοντασ τη θϋςη των ςυμμετεχόντων ςε ςχϋςη με το φόντο. 

την εικόνα δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλα και ςφαύρα αντύ για πόλεμοσ. 

 Βιβλύα με αναγραφό νομοθϋτησ αντύ για νομοθετικό εξουςύα. 

 Παπϊσ και ςταυρόσ αντύ για εκκληςύα. 

 τρατηγόσ αντύ για ςτρατιωτικό εξουςύα. 
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 ακύ με ρούβλια αντύ για πλούτοσ. 

 ακιϊ, βαρϋλια με αναγραφϋσ τροφύμων αντύ για πληθώρα αγαθών και 

πολυτϋλεια. 

 Σρύπια ρούχα και ουλϋσ αντύ για φτώχια και δυςτυχύα. 

 Μαςτύγιο αντύ για τιμωρύα. 

 Σςιγϊρο αντύ για πολυτϋλεια. 

 Αύμα αντύ για θϊνατο. 

 Εργοςτϊςιο αντύ για εργαςύα. 

 Αγροτικόσ ούκοσ αντύ για αγροτικό εργαςύα. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. Παρόλα αυτϊ, η 

μονοχρωμύα, η ύπαρξη πολλών ςκηνών και το μϋγεθοσ του κειμϋνου δεν 

παρακωλύουν την ταχύτητα τησ ανϊγνωςησ τησ. Από την ϊλλη, η πληθώρα των 

ατόμων και των πληροφοριών του τοπύου και η ϋλλειψη κενών 

αποπροςανατολύζουν μερικώσ το θεατό/δϋκτη. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ όρεμοσ 

μακρόςυρτοσ όχοσ βιολιού μϋςου βϊθουσ (πρϊςινο) ςε ςυνδυαςμό με πολλϋσ 

μικρϋσ παύςεισ και δύο μεγϊλεσ παύςεισ πριν το τϋλοσ.  
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ΑΥΙΑ 7: Ο ΒΡΑΝΓΚΕΛ ΕΡΦΕΣΑΙ – ΠΡΟΛΕΣΑΡΙΟΙ, ΣΑ ΟΠΛΑ! 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Ο Βρϊνγκελ ϋρχεται – προλετϊριοι, ςτα ϐπλα! 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Nikolai Kochergin215 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 52Φ67 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Γκαςιζντϊντ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 
Συπώθηκε ςε μεγϊλεσ για εκεύνεσ τισ φορϋσ κυκλοφορύασ 

των 75.000 αντύτυπων. 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα τρύχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Αντιιμπεριαλιςτικό προπαγϊνδα 

Αντιπολωνικό προπαγϊνδα  

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικόνα ιςχύοσ 

Γελοιογραφικό απόδοςη του εχθρού για ανακαταςκευό 

πολιτικών αντιλόψεων 

Εξατομικευμϋνη πρόςκληςη (δημιουργύα αιςθόματοσ 

ευθύνησ) 

 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

 την εικόνα παρουςιϊζεται ο Βρϊνγκελ, ςτρατηγόσ και πολιτικόσ 

καθοδηγητόσ του Λευκού ςτρατού, οπλιςμϋνοσ και με χαιρϋκακο χαμόγελο να 

κινεύται με επιθετικό διϊθεςη προσ τη Μόςχα. Σον ακολουθεύ ο Λευκόσ 

τρατόσ, που απαρτύζεται εκτόσ από τουσ ςτρατιώτεσ και από εξϋχουςεσ 

                                                           
215 Nikolai M. Kochergin [Кочергин Николай] (1897- 1974): Απόφοιτοσ τησ Κεντρικόσ Ακαδημύασ 

Σεχνών του Stroganov. Κατϊ τη διϊρκεια του Εμφυλύου Πολϋμου αςχολεύται με την 
παραγωγό αφιςών ςτο εργαςτόρι του ςτο Φϊρκοβο. Αργότερα, εύναι ϋνασ από τουσ 
οργανωτϋσ των ROSTA Satirical Windows ςτην περιοχό του Καυκϊςου. Διαθϋςιμο ςτο: 
http://ngart.com/19 
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προςωπικότητεσ τησ μπουρζουαζύασ και τησ εκκληςύασ. Ο Λευκόσ τρατόσ 

κινεύται κρατώντασ την αυτοκρατορικό ςημαύα τησ Ρωςύασ και το πορτρϋτο του 

τςϊρου Νικολϊου κορνιζαριςμϋνο, με τη μορφό θρηςκευτικόσ εικόνασ, ενώ ο 

κληρικόσ που ςυμμετϋχει επιδεικνύει το ςταυρό.  

Η επιθετικότητα του Βρϊνγκελ επιβεβαιώνεται από το γεγονόσ, ότι από όπου 

ϋχει περϊςει αυτόσ και ο ςτρατόσ του επικρατεύ ϋνα φλεγόμενο τοπύο με 

ςυντρύμμια και νεκρούσ ανθρώπουσ, ενώ ςτα ςημεύα που αυτόσ δεν ϋχει φτϊςει 

ακόμα επικρατεύ ο τρόμοσ και οι ϊνθρωποι κρύβονται ςτα ςπύτια τουσ. 

 

1.2. Λεζϊντα:  Ο Βρϊνγκελ ϋρχεται – προλετϊριοι, ςτα ϐπλα!  

                           Επιγραφό: Προσ τη Μόςχα. 

Η λεζϊντα εύναι ςύντομη, δηλωτικό και προτρεπτικό. Η γλώςςα που 

χρηςιμοποιεύται εύναι απλό, λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, 

αυςτηρό, καταγγελτικό και παρακινητικό. 

Σα γρϊμματα ϋχουν πολύ μεγϊλη ϋνταςη (κόκκινο χρώμα), εύναι μεγϊλα και η 

γραμματοςειρϊ εύναι ςκληρό, γεωμετρικό και με κλύςη προσ τα δεξιϊ (ύδια με 

την κύνηςη του Λευκού ςτρατού). Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ 

προσ την εικόνα. τοχεύει τόςο ςτην ενημϋρωςη για την πολεμικό διϊθεςη του 

Βρϊνγκελ, όςο  και ςτην κινητοπούηςη του λαού εναντύον του.  

τερεοτυπικό τυπογραφικό προςϋγγιςη με κεφαλαύουσ τετραγωνιςμϋνουσ 

χαρακτόρεσ και θερμϊ ϋντονα χρώματα, κώδικασ που χρηςιμοποιεύται ςε 

ιδιότητεσ, ςυναιςθόματα και λεκτικούσ ςυμβολιςμούσ όπου κυριαρχεύ ο 

δυναμιςμόσ216. 

Η λεκτικό πρϊξη αφενόσ παρϋχει πληροφορύεσ για την κατϊςταςη κινδύνου 

ςτην οπούα βρύςκεται η χώρα (Προσ τη Μόςχα) λόγω του Λευκού ςτρατού (Ο 

Βρϊνγκελ217 ϋρχεται), αφετϋρου δηλώνει «απαύτηςη»218, ουςιαςτικϊ ςυνιςτϊ 

διαταγό προσ το κοινό (προλετϊριοι), το οπούο προςφωνεύται ϊμεςα, αν και 

λεύπει ο ρηματικόσ τύποσ και υπονοεύται η προςτακτικό ϋγκλιςό του.   

 

                                                           
216 Zantides, Ε. & Papadima, Α. (2010). ϐ.π. 
217 Γενικόσ διοικητόσ του αντι-Μπολςεβύκικου Λευκού τρατού. 
218 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
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1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με οριζόντια κατεύθυνςη  

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα κεντρικϊ εκτόσ 

εικόνασ ςτο πϊνω και ςτο κϊτω μϋροσ του φύλλου.  

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ την φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την 

εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το κύτρινο. Σοποθετεύται ςτο 

περύγραμμα τησ κεντρικόσ φιγούρασ, ςτο βαςιλικό ςύμβολο τησ ςημαύασ, ςτην 

κορνύζα που αναπαριςτϊ το βαςιλιϊ, ςτα ενδύματα των αριςτοκρατών και του 

λευκού ςτρατού, όπωσ, επύςησ, και ωσ απόχρωςη ςτουσ τούχουσ του ςπιτιού 

και τησ φωτιϊσ. Σο κύτρινο χρώμα οπτικϊ επενεργεύ ςτο θεατό/δϋκτη 

προκαλώντασ του πόνο ςτο μϊτι ακόμα και μετϊ την πϊροδο αρκετού χρόνου, 

όπωσ ακριβώσ επιδρϊ ςτο αυτύ μια οξεύα ςϊλπιγγα. Σο μϊτι γύνεται ανόςυχο, 

δεν αντϋχει για πολλό ώρα τη θϋα και αναζητϊ να βυθιςτεύ ςτο μπλε για να 

ηρεμόςει. Σο ςυγκεκριμϋνο χρώμα δεν υπϊρχει ςτην εικόνα, με αποτϋλεςμα το 

μϊτι να αδυνατεύ να βρει την ηρεμύα. Χυχικϊ το κύτρινο προκαλεύ ςυγκύνηςη 

του θυμικού ςτον θεατό/δϋκτη. Εύναι θερμό, διεγερτικό και ενοχλητικό χρώμα 

με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ λειτουργεύ ωσ ςύμβολο τησ 

τυφλόσ τρϋλασ, τησ μανύασ και τησ φρενύτιδασ. 

Η χρόςη ενόσ τϋτοιου χρώματοσ για την αναπαρϊςταςη του αξιωματικού 

Βρϊνγκελ και του ςτρατού του εύναι πολύ επιτυχημϋνη, καθώσ η ενοχλητικό και 

βαςανιςτικό αύςθηςη που προκαλεύ το κύτρινο αντιπροςωπεύει τα αιςθόματα 

που τουσ γεννούςε η τακτικό του Βρϊνγκελ και του Λευκού ςτρατού, ςτοιχεύο 

που οι υπεραςπιςτϋσ του Κόκκινου ςτρατού ταύτιζαν με την «καθαρό» τρϋλα. 

Επύςησ, γύνεται ςημαντικό χρόςη του κόκκινου χρώματοσ, τόςο ςτα 

γρϊμματα, όςο και ςτη ςημαύα, ςτη φωτιϊ, ςτισ ενδυμαςύεσ, ςτην πινακύδα και 

ςτην γενικότερη απόχρωςη του εδϊφουσ και των ςπιτιών, δηλαδό ςε όλα τα 

ςτοιχεύα περιμετρικϊ τησ κεντρικόσ φιγούρασ. Σο κόκκινο χρηςιμοποιεύται 
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πυκνό και ϋντονο με μια ελαφρώσ πορτοκαλύ απόχρωςη. Η χρόςη του κόκκινου 

ελκύει το βλϋμμα και διεγεύρει οπτικϊ το θεατό/δϋκτη, δημιουργώντασ μιαν 

αύςθηςη εςωτερικόσ κύνηςησ με ϋνταςη ανϊλογη τησ πυκνότητϊσ του. Η ψυχικό 

αύςθηςη που δημιουργεύται ςτο θεατό/δϋκτη εύναι η δύναμη, η ζωηρότητα και η 

δραςτηριότητα. Σο ϋντονο κόκκινο χρώμα ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ ότι εύναι 

ζεςτό, πολύ ζωντανό, ανόςυχο και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. 

υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φλόγα, την επανϊςταςη και το αύμα και ϋτςι 

δημιουργεύ ςυγκύνηςη και ϋνταςη. τα ςημεύα που το κόκκινο γύνεται 

πορτοκαλύ εκφρϊζει την πύςτη του αναπαριςτώμενου ςτισ δυνϊμεισ του 

(Λευκόσ ςτρατόσ) και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον πλούτο. 

Σο ϊτονο πρϊςινο που χρηςιμοποιεύται προκύπτει από την ανϊμειξη του 

πρϊςινου με το γκρι και ϋτςι μοιρϊζεται τισ ιδιότητεσ και των δύο χρωμϊτων. 

Ενώ οπτικϊ δεύχνει ςταθερό, παθητικό (πρϊςινο), ςκληρό και με ϋλλειψη όχου 

και κύνηςησ (γκρι), ψυχικϊ δημιουργεύ ϋνα ςυναύςθημα ηρεμύασ και 

αρνητικότητασ, ενώ όςο ςκουραύνει γύνεται αποπνικτικό.  

Η χρόςη του λευκού γύνεται ςτο εςωτερικό τησ φιγούρασ Βρϊνγκελ, αλλϊ και 

ςτη ςημαύα και τα ενδύματα του Λευκού ςτρατού. Φρηςιμοποιεύται, επύςησ, ςε 

λεπτομϋρειεσ για να τονύςει τα διπλανϊ χρώματα. Σο λευκό δεν θεωρεύται 

χρώμα και παραπϋμπει οπτικϊ ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ 

ψυχικϊ παραπϋμπει ςτο αύςθημα τησ χαρϊσ και τησ αγνότητασ. Παρόλα αυτϊ, η 

χρόςη του ςτη φιγούρα του Βρϊνγκελ ςε ςυνδυαςμό με την αλλαγό τησ 

αναπαραςτατικόσ τεχνικόσ (γελοιογραφύα) φαύνεται να καταδεικνύει και να 

υπερτονύζει την κενότητα του χαρακτόρα του Βρϊνγκελ, αλλϊ και την πολιτικό 

του επιλογό υπϋρ του Λευκού ςτρατού. 

Σϋλοσ, γύνεται χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςτο φόντο. Σο μαύρο, όπωσ 

προαναφϋρθηκε, δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι ϋνα 

«τύποτε» δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη 

τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ, ψυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα 

απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ, ενώ ςυνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα 

του που ςτην προκεύμενη περύπτωςη εύναι το κόκκινο, το κύτρινο και το 
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γκριζοπρϊςινο χρώμα. Φρηςιμοποιεύται εύςτοχα για να δηλώςει το ϊςχημο 

ςκηνικό πολϋμου τησ εποχόσ. 

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο, κύτρινο) ϋναντι των 

ψυχρών (γκριζοπρϊςινο) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η 

αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ τον θεατό. Τπϊρχει ϋντονη χρωματικό αντύθεςη και 

ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται να γύνεται δυναμικό, ενδιαφϋρον και ιςχυρό.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ πρώτησ ςκηνόσ παρουςιϊζεται ουδϋτερο (λευκό) με κϊποια 

ςτοιχεύα, που βοηθούν ςτην αναγνώριςη των ςυμμετεχόντων (βιβλύα με την 

αναγραφό «Νόμοσ» για το νομοθϋτη και τςουβϊλια με ρούβλια, που 

λειτουργούν ωσ θρόνοσ για τον μονϊρχη).  

τη δεύτερη ςκηνό το φόντο εύναι κοινό για τουσ καπιταλιςτϋσ και 

αποτελεύται από τςουβϊλια με αγαθϊ με αναγραφϋσ όπωσ: ψωμύ, ζϊχαρη, 

βούτυρο και πλιγούρι, τα οπούα λειτουργούν ωσ ςυνϋχεια (βϊςη τριγώνου με 

κορυφό τον αυτοκρϊτορα) του θρόνου και προςδύδουν ςτουσ καπιταλιςτϋσ 

την χρόςη τησ πολυτϋλειασ. Αντύθετα, το φόντο για τουσ δύο εργϊτεσ ορύζει τον 

χώρο εργαςύασ τουσ, που εύναι το εργοςτϊςιο και το αγρόκτημα αντύςτοιχα.  

το τρύτο πλϊνο, το φόντο των ςακιών με τα αγαθϊ χρηςιμοποιεύται για τον 

ϋναν ςτρατηγό, ενώ ο ϊλλοσ εντϊςςεται ςτο φόντο αφού εύναι κρυμμϋνοσ μϋςα 

ςε ϋναν θϊμνο. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Εικόνα με ϋντονη πλαιςύωςη και χρωματικό κλύμακα που διευρύνεται ςε 

μεγϊλη ποικιλύα χρωμϊτων, με ςχετικό βϊθοσ και ικανοποιητικό φωτιςμό, 

δεύκτεσ που ςυγκλύνουν ςτη μϋτρια προσ υψηλό τροπικότητα τησ 

αναπαρϊςταςησ. Ειδικότερα, οι αναπαριςτώμενοι ςυμμετϋχοντεσ 

απεικονύζονται με ελϊχιςτη απώλεια εικονιςτικόσ  λεπτομϋρειασ που κϊνουν 

την εικόνα να φαύνεται «υπερπραγματικό», ωςτόςο το μαύρο φόντο, που 

εντεύνει τα χρώματα, αυξϊνει την τροπικότητϊ τησ.  

Η τερϊςτια φιγούρα του Βρϊνγκελ απεικονύζεται παρϊλληλα με την γωνιακό-

ιςομετρικό προοπτικό, επικαλύπτοντασ τμόμα τησ εικόνασ με τρόπο, ώςτε να 
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αποκτϊ ιδεολογικό ό και αναπαραςτατικό λειτουργύα με την ευρεύα αλληγορικό 

ϋννοια, αλλϊ παραμϋνει η ϋνδειξη τησ χαμηλόσ τροπικότητασ. Ψςτόςο, η 

μϋγιςτη κλύμακα φωτεινότητασ που επιλϋγεται για τη φιγούρα δημιουργεύ 

αντύθεςη με την εικόνα, αποδύδοντασ τησ υψηλό βαθμό τροπικότητασ, ο οπούοσ 

πραγματώνεται από τισ πολύπλοκεσ αλληλεπιδρϊςεισ των οπτικών ενδεύξεων 

που όδη αναφϋραμε.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα οι κύριεσ ομϊδεσ ςυμμετεχόντων εύναι ο 

Βρϊνγκελ, οι αριςτοκρϊτεσ (οχτώ), το πεζικό (πϋντε), το ιππικό (οχτώ) και ο 

λαόσ (πϋντε θύματα πολϋμου, ϋνασ ϊνθρωποσ που καύγεται και τϋςςερισ που 

κρύβονται). υνολικϊ αναπαρύςτανται τριϊντα ανδρικϋσ φιγούρεσ και μια 

γυναικεύα (κρυμμϋνη ςτο ςπύτι). Ωξιο αναφορϊσ εύναι το γεγονόσ ότι ςτην 

ομϊδα των αριςτοκρατών υπϊρχει ϋνασ παπϊσ, ϋνασ ςτρατηγόσ και ακόμα δύο 

ϊτομα, που από την ενδυμαςύα τουσ παραπϋμπουν ςε νομοθϋτεσ ό πολιτικούσ, 

ενώ όλοι βρύςκονται υπό τη ρωςικό ςημαύα τησ αυτοκρατορύασ (πατρύδα) και 

υπό του πορτρϋτου του βαςιλιϊ (ωσ θρηςκευτικό εικόνα). Επύςησ, ο Βρϊνγκελ 

ϋχει χϋρια αρπακτικού πουλιού, μεγϊλα δόντια και μεγϊλα μϊτια, 

χαρακτηριςτικϊ που τον κϊνουν να δεύχνει ιδιαύτερα τρομακτικόσ. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ του Λευκού ςτρατού, 

οι αριςτοκρϊτεσ και ο Βρϊνγκελ παρουςιϊζονται ολόςωμοι. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην πρώτη ςκηνό τοποθετεύται κεντρικϊ ςε ανφϊσ ςτϊςη 

και καθιςμϋνοσ πϊνω ςε ςακιϊ με ρούβλια ο μονϊρχησ, ο οπούοσ εύναι πολύ 

εύςωμοσ, με το ϋνα χϋρι κρατϊ το ςακύ με τα ρούβλια και με το ϊλλο να τα 

μοιρϊζει. Εκατϋρωθεν αυτού βρύςκονται από τα αριςτερϊ ο ςτρατηγόσ και ο 

παπϊσ. Ο ςτρατηγόσ βρύςκεται ςε όρθιο δεξύ προφύλ και ςε ςτρατιωτικό ςτϊςη 

προβολόσ του εαυτού του με το δεξύ χϋρι ςτο κεφϊλι και το αριςτερό 

απλωμϋνο να ζητιανεύει ρούβλια, ενώ ο παπϊσ, ςε δεξύ προφύλ επύςησ, εύναι 

γονατιςτόσ και ζητιανεύει χρόματα με τα δύο χϋρια μιςοξαπλωμϋνα.  
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Από την ϊλλη πλευρϊ, βρύςκεται ςε αριςτερό προφύλ καθιςμϋνοσ πϊνω ςε 

βιβλύα με την επιγραφό «νόμοσ» ο νομοθϋτησ, ο οπούοσ με το ϋνα χϋρι γρϊφει ςε 

χαρτύ «Ο νόμοσ όλων των καπιταλιςτών», ενώ το πύςω χϋρι εύναι απλωμϋνο, 

αναζητώντασ ρούβλια από τον αυτοκρϊτορα. 

τη δεύτερη ςκηνό αριςτερϊ βρύςκεται ο εργϊτησ ςε δεξύ προφύλ, όρθιοσ με 

μαζεμϋνα ϊκρα κοντϊ ςτο ςώμα του και ρακϋνδυτοσ να ςυνομιλεύ με τον 

νομοθϋτη. Ο νομοθϋτησ εύναι καθιςμϋνοσ ςε ςακιϊ με τρόφιμα, βρύςκεται ςε 

αριςτερό προφύλ και με το ϋνα χϋρι κρατϊ «το νόμο όλων των καπιταλιςτών», 

ενώ με το ϊλλο χϋρι κρατϊ το μαςτύγιο. Από την ϊλλη πλευρϊ, βρύςκεται ςε 

αριςτερό, τρύα τϋταρτα, όρθια και ςυνεςταλμϋνη ςτϊςη ο εργϊτησ και ςε 

αριςτερό όριο και καθιςμϋνο προφύλ το παιδύ και ο ςκύλοσ αντύςτοιχα να 

ςυνομιλούν με τον παπϊ, ο οπούοσ εύναι καθιςμϋνοσ ςτα ςακιϊ με τα τρόφιμα 

και με το ϋνα χϋρι δεύχνει ϋνα χαρτύ με την αναγραφό НЕТ ВЛАСТИ АЩЕ НЕ ОТ 

БОГА [Δεν υπϊρχει καμιϊ ϊλλη δύναμη, εκτόσ από τον Θεό] ενώ με το ϊλλο 

δεύχνει τον ουρανό. 

Σϋλοσ, ςτην τελευταύα ςκηνό, ο πρώτοσ ςτρατηγόσ εύναι ανφϊσ ςε όρθια 

ςτϊςη διαταγόσ, δακτυλοδεύχνοντασ ϋναν ϊνθρωπο, ενώ καπνύζει ϋνα τςιγϊρο. 

Ο ϋνασ ϊντρασ εύναι ξαπλωμϋνοσ ςε αριςτερό προφύλ τρύα τϋταρτα και 

μαζεμϋνα ϊκρα κοντϊ ςτο ςώμα του ενώ, ο ςτρατιώτησ εύναι ςε αριςτερό 

προφύλ ςκυμμϋνοσ προσ τον ϊντρα και τον ςημαδεύει. Δύπλα, βρύςκεται ο 

ςτρατηγόσ μαζεμϋνοσ ςε δεξύ τρύα τϋταρτα και κρυμμϋνοσ πύςω από τουσ 

θϊμνουσ δεύχνει προσ μια κατεύθυνςη, ενώ ο ςτρατιώτησ ςε όρθια ςτϊςη 

ϋντονου βηματιςμού με το αριςτερό πόδι μπροςτϊ βρύςκεται ςε δεξύ προφύλ 

ςτα χϋρια του κρατϊ το όπλο. 

3.1.3. Έκφραςη: την πρώτη ςκηνό η ϋκφραςη του μονϊρχη εύναι μελαγχολικό 

και θλιμμϋνη, ενώ οι υπόλοιποι ςυμμετϋχοντεσ (ςτρατηγόσ, παπϊσ, νομοθϋτησ) 

ϋχουν μια χαιρϋκακη ϋκφραςη και δεύχνουν υποταγμϋνοι και αχόρταγοι για 

ρούβλια. τη δεύτερη ςκηνό, τόςο ο νομοθϋτησ όςο και ο παπϊσ ϋχουν ςοβαρό, 

αυςτηρό και αυταρχικό ϋκφραςη, ενώ οι εργϊτεσ δεύχνουν ταλαιπωρημϋνοι, 

πειναςμϋνοι και απελπιςμϋνοι. Σϋλοσ, ςτην τρύτη ςκηνό, ο πρώτοσ ςτρατηγόσ 

φαύνεται αυςτηρόσ, αυταρχικόσ και χαλαρόσ, ο ςτρατιώτησ δεύχνει 

προβληματιςμϋνοσ αλλϊ υποταγμϋνοσ και ο τρύτοσ ϊνθρωποσ δεύχνει να πονϊει 
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και να εύναι φοβιςμϋνοσ. Ο δεύτεροσ ςτρατηγόσ αντύθετα φαύνεται ηγετικόσ 

αλλϊ και φοβιςμϋνοσ, ενώ ο ςτρατιώτησ εύναι ςοβαρόσ, υποτακτικόσ και με 

επιθετικό διϊθεςη. 

3.1.4. Κίνηςη: Η κύνηςη ςτην εικόνα δεν εύναι ϋντονη, πϋρα από τισ 

αναπαραςτϊςεισ των ςτρατιωτών, όπου και δηλώνεται μϋςω γραμμών που 

δεύχνουν τη φορϊ. την πρώτη ςκηνό, υπϊρχει μικρό κύνηςη των χεριών του 

μονϊρχη που πετϊει ρούβλια και των υπόλοιπων καπιταλιςτών που απλώνουν 

τα χϋρια τουσ για να τα μαζϋψουν. την δεύτερη εικόνα, η κύνηςη γύνεται 

μικρότερη και προκύπτει από τα χϋρια των καπιταλιςτών που ςηκώνουν τα 

χαρτιϊ με τισ υποδεύξεισ ενώ μικρό κύνηςη υπονοεύ και το χϋρι του εργϊτη που 

δεύχνει να τρύβει το ςτομϊχι του για να καταλαγιϊςει το αύςθημα τησ πεύνασ. 

Σϋλοσ, ςτην τρύτη ςκηνό, η κύνηςη γύνεται πιο ϋντονη και προκύπτει από τα 

χϋρια των ςτρατηγών που δεύχνουν την υποχρεωτικό κατεύθυνςη κύνηςησ και 

από τουσ ςτρατιώτεσ, που ο ϋνασ τουφεκύζει ϋναν ϊνθρωπο, ενώ ο ϊλλοσ 

κινεύται επιθετικϊ με το όπλο προσ τα δεξιϊ. Ϊντονη κύνηςη υπονοεύ και η 

ςφαύρα που ϋρχεται κατϊ πϊνω του από την αντύθετη κατεύθυνςη. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ που 

βλϋπει τισ εικόνεσ τοποθετεύται ςτο ύδιο ύψοσ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη πληθώρασ ςχημϊτων και αυτό κϊνει την ςύνθεςη 

ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, χρηςιμοποιούνται δύο πεντϊγωνα 

και τϋςςερα τρύγωνα.  

την κεντρικό ςκηνό δεςπόζει το πεντϊγωνο εντόσ του οπούου υπϊρχει ο 

Βρϊνγκελ. Βρύςκεται ςτο κεντρικό μϋροσ τησ εικόνασ, εύναι ςημαντικϊ 

μεγαλύτερου μεγϋθουσ από τα υπόλοιπα ςχόματα και ϋχει διαγώνια φορϊ από 

πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ, εκφρϊζοντασ απαιςιοδοξύα και θλύψη.  

την αριςτερό μεριϊ του πενταγώνου υπϊρχουν τρύα τρύγωνα, τα οπούα 

τϋμνονται με το πεντϊγωνο και αναπαριςτούν τουσ αριςτοκρϊτεσ, το πεζικό, 

και του εφύππουσ, δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα ενότητασ, πρόκειται δηλαδό για 

την ύδια ομϊδα που ϋχει κοινό ςτόχο. Παρόλα αυτϊ, η θϋςη τουσ πϊνω και κϊτω 
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αριςτερϊ και κϊτω κεντρικϊ αντύςτοιχα καθώσ και το μικρό μϋγεθόσ τουσ ςε 

ςχϋςη με το πεντϊγωνο δεύχνει την μειωμϋνη αξύα τουσ ςχετικϊ με το 

προβαλλόμενο μόνυμα.  

 

Σϋλοσ, ακόμη μικρότερα εύναι τα δύο ςχόματα που αναπαριςτούν το λαό ωσ 

θύμα τησ μϊχησ, φοβιςμϋνο από το Λευκό ςτρατό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, πρόκειται 

για το τρύγωνο και το πεντϊγωνο ςτο κϊτω αριςτερό και δεξιό τμόμα τησ 

εικόνασ αντύςτοιχα. Εύναι μικρϊ και αυτό δηλώνει την αδυναμύα των 

ςυμμετεχόντων ςε ςχϋςη με τα τρύγωνα (αριςτοκρϊτεσ, Λευκόσ ςτρατόσ) και 

το πεντϊγωνο (Βρϊνγκελ). Η κατεύθυνςη του τριγώνου εύναι κατακόρυφη και 

δηλώνει ενεργητικότητα, δυναμικότητα και αυςτηρότητα (θύματα πολϋμου), 

ενώ αυτό του πεντϊγωνου εύναι οριζόντια και δηλώνει παθητικότητα (ϊτομα 

που κρύβονται, φοβούνται). 

Γενικότερα, το τρύγωνο ωσ ςχόμα εύναι ορμητικό και εκφρϊζει ςύγκρουςη. Σα 

τρύγωνα τησ εικόνασ, που ςχετύζονται με το Λευκό ςτρατό, ςτηρύζονται ςε μύα 

μόνο από τισ γωνύεσ τουσ και ϋτςι δεύχνουν ϋλλειψη ιςορροπύασ, ενώ η ϋντονη 
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αντύθεςη των πλευρών τουσ αναδεύχνει τη δυναμικότητα και την 

επιβλητικότητϊ τουσ. Αντύθετα, το μικρό τρύγωνο (θύματα πολϋμου) 

ςτηρύζεται ςτη βϊςη του και εκπϋμπει ςταθερότητα, ενώ οι πλευρϋσ του ϋχουν 

ςχεδόν το ύδιο μϋγεθοσ και ϋτςι φαύνεται ιςορροπημϋνο. Σο πεντϊγωνο εύναι 

παρϊγωγο του τετραγώνου και χαρακτηρύζεται από ιςορροπύα, ςοβαρότητα, 

λογικό και ςταθερότητα. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την 

ύπαρξη αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό 

ακολουθύα ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών 

και ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (κόκκινο και πρϊςινο). την εικόνα δεν 

υπϊρχει ιςορροπύα, διότι τα περιςςότερα ςτοιχεύα εύναι τοποθετημϋνα ςτην 

αριςτερό πλευρϊ και αυτό κϊνει την εικόνα να «γϋρνει». Ψςτόςο, υπϊρχει 

ιεραρχύα, εφόςον όλα τα ςχόματα κατανϋμονται ζυγιςμϋνα ςτο χώρο ανϊλογα 

με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ), προωθώντασ τη δρϊςη.  

Η εικόνα δεν εύναι ςυμμετρικό, διότι δεν ϋχει ύςη κατανομό ςυμμετεχόντων 

ςτισ δύο πλευρϋσ και αυτό τησ ςτερεύ την ιςορροπύα. Τπϊρχει αντύθεςη μεταξύ 

των ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ, δημιουργώντασ 

δυναμιςμό και ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη των ςυμμετεχόντων (πεζικό, 

ϋφιπποι), όπωσ επύςησ και επανϊληψη αντικειμϋνων του φόντου (ςημαύεσ), οι 

οπούεσ προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, ενώ, παρϊλληλα, του 

παρϋχουν και ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ φορϊ από αριςτερϊ προσ δεξιϊ, 

όμοια με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ, κϊνοντασ την εικόνα να φαύνεται 

λογικό και να εύναι ευανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ, η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ και 

αλληγορικόσ αφύςασ ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεύα γελοιογραφύασ. Η απεικόνιςη 
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των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό με χρόςη χρώματοσ, ενώ αυτό του 

Βρϊνγκελ εύναι περιγραφικό με απλό κύτρινη χοντρό γραμμό, χωρύσ χρόςη 

χρώματοσ εντόσ τησ φιγούρασ.  

Φρωματικϊ, χρηςιμοποιεύ ϋντονα θερμϊ χρώματα (κόκκινο και κύτρινο), ςε 

ςυνδυαςμό με το ςυμπληρωματικό του ενόσ ςε ϊτονη μορφό (γκριζοπρϊςινο). 

Εύναι παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη πολλών 

λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ εκτόσ 

από τη μορφό του Βρϊνγκελ. Δεν γύνεται χρόςη φωτοςκύαςησ και η προοπτικό 

που υπϊρχει εύναι υποτυπώδησ, προβϊλλοντασ τη θϋςη των ςυμμετεχόντων ςε 

ςχϋςη με την μεταξύ τουσ θϋςη. την εικόνα δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ 

ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ: 

 Όπλα, ςφαύρα αντύ πολϋμου. 

 Βιβλύα με αναγραφό νομοθϋτησ αντύ για νομοθετικό εξουςύα. 

 Παπϊσ, ςταυρόσ αντύ για εκκληςύα. 

 τρατηγόσ αντύ για ςτρατιωτικό εξουςύα. 

 ακύ με ρούβλια αντύ για πλούτοσ. 

 ακιϊ, βαρϋλια με αναγραφϋσ τροφύμων αντύ για πληθώρα αγαθών και 

πολυτϋλεια. 

 Σρύπια ρούχα, ουλϋσ αντύ για φτώχια και δυςτυχύα. 

 Μαςτύγιο αντύ για τιμωρύα. 

 Σςιγϊρο αντύ για πολυτϋλεια. 

 Αύμα αντύ για θϊνατο. 

 Εργοςτϊςιο αντύ για εργαςύα. 

 Αγροτικόσ ούκοσ αντύ για αγροτικό εργαςύα. 

 

4.3. Λειτουργικότητασ εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των 

ςυμμετεχόντων και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. Σο 

ϋντονο κόκκινο των γραμμϊτων εφιςτϊ ακόμα περιςςότερο την προςοχό του 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

θεατό/δϋκτη και υπονοεύ τον κύνδυνο και το δυναμιςμό που υποδηλώνει το 

νόημα τησ λεζϊντασ. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Ο όχοσ ςτον οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ όχοσ από δυνατϋσ οξεύεσ 

τρομπϋτεσ (κύτρινο), από φανφϊρεσ (κόκκινο) και κϊποιεσ μακρόςυρτεσ 

υπόνοιεσ βιολιού (πρϊςινο) ςε ςυνδυαςμό πολλϋσ μικρϋσ παύςεισ και μια 

μεγϊλη παύςη πριν το τϋλοσ.  
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ΑΥΙΑ 8: ΠΟΛΙΣΟΥΤΛΑΚΗ – Ο ΣΡΑΣΟ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ! 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Πολιτοφυλακό – ο ςτρατϐσ τησ εργατιϊσ! 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Nikolai Kochergin 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 77Φ54 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 
Σμόμα λογοτεχνικών εκδϐςεων τησ πολιτικόσ διεϑθυνςησ 

τησ RVSR 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Επαναςτατικϐ ηθικϐ ςτρατιωτικών 

Πατριωτικό αφύςα 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

Αςτυνομύα και Τπηρεςύεσ πληροφοριών 

Ενύςχυςη τησ αμυντικόσ ικανϐτητασ  

οςιαλιςτικϐ αύςθημα ανδρών  

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικϐνα ιςχϑοσ 

Θρύαμβοσ τησ θϋληςησ (απεικϐνιςη απϐ χαμηλϊ ςε 

αντιδιαςτολό με τον ουρανϐ) 

Ιδεαλιςτικό απεικϐνιςη εργϊτη - όρωα 

Απϐλυτη κρύςη (δημιουργύα αιςθόματοσ ευθϑνησ) 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα ςτο ςύνολό τησ προβϊλει την επιτόρηςη των εργατών κατϊ τη 

διϊρκεια εργαςύασ τουσ από την πολιτοφυλακό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η πρώτη 

ςκηνό δεύχνει τον πολιτοφύλακα με το όπλο του ανεβαςμϋνο ςε ψηλό επύπεδο 
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μϋςα ςτισ μηχανϋσ και ϋχοντασ πανοραμικό θϋα να επιτηρεύ τον λαό, που 

ειςϋρχεται ςτο χώρο εργαςύασ.  

τη ςυνϋχεια, ςτη δεύτερη ςκηνό, φαύνεται μια ομϊδα από εργϊτεσ, που 

ειςϋρχονται οπλιςμϋνοι ςτο χώρο εργαςύασ, καθώσ η εργαςύα εύναι μεν 

πρωταρχικόσ ςημαςύασ, αλλϊ, ταυτόχρονα, η κατϊςταςη ςτην χώρα εύναι 

ακόμα εμπόλεμη.  

τα πλϊγια υπϊρχει ςειρϊ πολιτοφυλϊκων που επιτηρούν επύςησ την ορθό 

και ομαλό πορεύα των εργατών. Όλα γύνονται υπό τη ςκιϊ τησ κουμμουνιςτικόσ 

ςημαύασ και των αρχών, δηλαδό του κουμμουνιςτικού κόμματοσ.  

Όλο το φόντο μαρτυρεύ την ϋντονη εργατικότητα και παραγωγικότητα μϋςω 

των εργοςταςύων, που βρύςκονται ςε ϋντονη λειτουργύα. Γενικϊ, η εικόνα 

προβϊλει το ςτόχο του κουμμουνιςμού, που εύναι η παραγωγό και η 

εργατικότητα, όπωσ και τα μϋτρα τα οπούα παύρνει για να τον εξαςφαλύςει, 

δηλαδό την πολιτοφυλακό, που επιτηρεύ και εγγυϊται την απρόςκοπτη 

δραςτηριοπούηςη των εργατών. 

 

1.2. Λεζϊντα: Πολιτοφυλακό – ο ςτρατϐσ τησ εργατιϊσ! 

Η λεζϊντα εύναι μικρό δηλωτικό, πληροφοριακό και επεξηγηματικό. Βρύςκεται 

ςτο κεντροδεξιό πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι 

ςαφόσ, κυριολεκτικό και αυςτηρό με εξειδικευμϋνουσ όρουσ, ενώ το ύφοσ εύναι 

ςοβαρό, αυςτηρό, διδακτικό και φυςικό. 

Σα γρϊμματα ϋχουν πολύ μεγϊλη ϋνταςη, κόκκινο-πορτοκαλύ χρώμα, εύναι 

κεφαλαύα και η γραμματοςειρϊ εύναι ςκληρό, γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη. Σο 

μϋγεθοσ των γραμμϊτων ςτον όρο «πολιτοφυλακό» εύναι μικρότερο από αυτό 

που επεξηγεύ τύ εύναι (ο ςτρατόσ τησ εργατιϊσ). Οι γραμματομορφϋσ και η 

ςτοιχειοθϋτηςό τουσ ςυνδηλώνουν, ανϊλογα με το ςχεδιαςμό τουσ, το βϊροσ, 

το μϋγεθοσ, το χρώμα και, γενικότερα, με τον τρόπο με τον οπούο 

χρηςιμοποιούνται, επιπρόςθετα νοόματα ςτη μετϊδοςη μηνυμϊτων, 

κωδικοποιώντασ την ηχητικό αξύα των λϋξεων219. 

                                                           
219 Zantides, Ε. & Papadima, Α. (2010). ϐ.π. 
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Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα. τοχεύει ςτην 

ενημϋρωςη για την ύπαρξη πολιτοφυλακόσ και ςτην επεξόγηςη του όρου ςε 

ςχϋςη με την λειτουργύα του ςτο καθεςτώσ του κουμμουνιςμού. τη λεζϊντα 

υπϊρχει θαυμαςτικό, που προτρϋπει για μια θετικό αντιμετώπιςη του 

μηνύματοσ από το θεατό/δϋκτη. 

Η παραπϊνω λεζϊντα δεν εύναι καν λεκτικό πρϊξη, αλλϊ περιλαμβϊνει μόνο 

το υποκεύμενο, το οπούο δηλώνεται ξεκϊθαρα και ακολουθεύ η επεξόγηςό του. 

Πρόκειται για μια λεζϊντα «παροχόσ πληροφοριών»220, όπου η επιθυμητό 

ανταπόκριςη του θεατό/δϋκτη εύναι η «ςυμφωνύα» και η θετικό πρόκριςη μιασ 

απαιτούμενησ ςχϋςησ με το υποκεύμενο, η οπούα ςυνδϋεται ϊμεςα με τα 

ιςτορικϊ και κοινωνικϊ ςυμφραζόμενα τησ εποχόσ. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνια παραλληλόγραμμο ςτην πϊνω δεξιϊ μεριϊ, 

πϊνω από την εικόνα. Σο κεύμενο βρύςκεται εντόσ εικόνασ.  

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την 

εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το πορτοκαλύ. Σοποθετεύται ςτο 

κϋντρο τησ εικόνασ, πϊνω ςτη μπλούζα τησ κεντρικόσ φιγούρασ, όπωσ, επύςησ, 

και ςε επιλεγμϋνεσ ενδυμαςύεσ του πλόθουσ, ςτην κουμμουνιςτικό ςημαύα, 

αλλϊ και ςτα γρϊμματα τησ λεζϊντασ (με μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτο κόκκινο). Σο 

πορτοκαλύ χρώμα δημιουργεύται από τη ςύνδεςη του κόκκινου και του 

κύτρινου και οπτικϊ επενεργεύ ςτο θεατό/δϋκτη, προςελκύοντασ και 

διεγεύροντασ το μϊτι (επενϋργεια του κόκκινου χρώματοσ), αλλϊ και 

προκαλώντασ πόνο (επενϋργεια του κύτρινου χρώματοσ). Αποτελεύται από δύο 

βαςικϊ χρώματα με μεγϊλη ϋνταςη και φωτεινότητα, οπότε αποκτϊ και αυτό 

                                                           
220 Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 
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αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ με αυτϊ των βαςικών του ςυςτατικών χρωμϊτων. 

την πιο κιτρινωπό μορφό του γύνεται πιο οξύ για το μϊτι, ενώ ςτην πιο 

κόκκινη μορφό του ελκύει περιςςότερο. Σο μϊτι γύνεται κϊπωσ ανόςυχο από 

την ϋνταςη και για να ηρεμόςει αναζητϊ να βυθιςτεύ ςε ϋνα χρώμα όπου 

ενυπϊρχει το μπλε (αυτόσ εύναι ο ρόλοσ του μωβ). Χυχικϊ το πορτοκαλύ 

δημιουργεύ την αύςθηςη ενόσ πεπειςμϋνου για τισ δυνϊμεισ του ανθρώπου και 

προκαλεύ μια ιδιαύτερα υγιό αύςθηςη. Εύναι θερμό, διεγερτικό και ενοχλητικό 

χρώμα με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ λειτουργεύ ωσ ςύμβολο 

του πλούτου. 

Η χρόςη ενόσ τϋτοιου χρώματοσ για την αναπαρϊςταςη του ανθρώπου τησ 

πολιτοφυλακόσ, του λαού, του ςυμβόλου του κουμμουνιςμού (ςημαύα), αλλϊ 

και των διδαχών του (λεζϊντα) εύναι πολύ επιτυχημϋνη, καθώσ η ενοχλητικό 

και βαςανιςτικό αύςθηςη που προκαλεύ το κύτρινο ςε ςυνδυαςμό με την ϋνταςη 

και τη διϋγερςη που προκαλεύ το κόκκινο αιχμαλωτύζουν το μϊτι και εντεύνουν 

την προςοχό του παρατηρητό, ενώ ςυνειρμικϊ δηλώνουν την αξύα τουσ για τον 

κουμμουνιςμό (ο πλούτοσ ςτον οπούον παραπϋμπει το χρώμα). 

Σα χρώματα που επικρατούν ςε δεύτερο επύπεδο εύναι το κύτρινο και το μωβ. 

Σοποθετούνται ςτο φόντο - το κύτρινο ςτον ουρανό και ςτισ λευκϋσ επιφϊνειεσ 

ςπιτιών και εργοςταςύων (πϊνω μϋροσ εικόνασ)-, ενώ το μωβ τοποθετεύται ςτισ 

μηχανϋσ και ςτα ςκούρα ςημεύα ό ωσ περύγραμμα των κτιρύων και του καπνού. 

Σο κύτρινο εύναι βαςικό χρώμα με μεγϊλη ϋνταςη και φωτεινότητα, ενώ το μωβ, 

παρϊγωγο του μπλε και του κόκκινου, εύναι το ςυμπληρωματικό του χρώμα. 

την προκειμϋνη περύπτωςη εύναι θερμό, αλλϊ αρκετϊ ςκοτεινό και ϋτςι η 

εικόνα λειτουργεύ με απόλυτη ιςορροπύα. 

 Σο κύτρινο του φόντου εύναι απαλό με αρκετό λευκό εντόσ του, ενώ υπόνοιεσ 

ϋντονου κύτρινου υπϊρχουν ςε ςημεύα των μηχανών, ςε μπλούζεσ του λαού, 

αλλϊ και ςτη ζώνη και το όπλο του πολιτοφύλακα. Σο κύτρινο οπτικϊ προκαλεύ 

πόνο ςτο μϊτι που επιμϋνει και μετϊ την πϊροδο αρκετού χρόνου, όπωσ 

προκαλεύ ςτο αυτύ ο όχοσ τησ οξεύασ ςϊλπιγγασ. Σο μϊτι γύνεται ανόςυχο, δεν 

αντϋχει για πολλό ώρα τη θϋα και αναζητϊ κϊποια απόχρωςη του μπλε για να 

βυθιςτεύ. Χυχικϊ επενεργεύ προκαλώντασ ςυγκύνηςη του θυμικού. Εύναι θερμό, 

διεγερτικό, ενοχλητικό και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη χρώμα, το οπούο 
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ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φρενύτιδα. Η χρόςη του ςε πιο όπια μορφό (με 

λευκότερη απόχρωςη) κατευνϊζει το ϋντονο τησ επύδραςόσ του. 

Σο μωβ παρϊγεται από την ανϊμειξη του κόκκινου και του μπλε χρώματοσ και 

μοιρϊζεται τισ ιδιότητϋσ τουσ, δηλαδό τη διεγερτικότατα και την αιχμαλωςύα 

του βλϋμματοσ που προκαλεύ το κόκκινο, αλλϊ και τον βαθύ, όρεμο και 

εςωτερικό χαρακτόρα του μπλε. ε κϊθε απόχρωςό του υπερϋχουν οι ιδιότητεσ 

του χρώματοσ που υπερτερεύ εντόσ του (πιο κόκκινο ό πιο μπλε). Σοποθετεύται 

ςε πιο θερμό μορφό (πιο κόκκινο) ςτισ μηχανϋσ και τα κτύρια του φόντου και 

ςτισ λεπτομϋρειεσ τησ ενδυμαςύασ του πολιτοφύλακα, ενώ ςε πιο ψυχρό μορφό 

(πιο μπλε) ςτισ ενδυμαςύεσ του λαού. ε γενικϋσ γραμμϋσ, το μωβ ϋχει την τϊςη 

απομϊκρυνςησ από τον ϊνθρωπο. Ϊχει κϊτι αρρωςτημϋνο, ςβηςμϋνο και 

θλιμμϋνο εντόσ του. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο πϋνθοσ. 

Επύςησ, γύνεται μικρό χρόςη του καφϋ ςτο δϋρμα των ανθρώπων και ςτο 

όπλο. Σο καφϋ προκύπτει από την ανϊμειξη του κόκκινου με το μαύρο. Εύναι 

αμβλύ, ςκληρό και ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη. Από το βϊθοσ του όμωσ το 

κόκκινο αναδύεται ακόμα δυνατό και βύαιο. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ των μηχανών, ςτο παντελόνι 

και τα παπούτςια του πολιτοφύλακα, αλλϊ και ςτα όπλα του λαού. Σο μαύρο, 

όπωσ προαναφϋρθηκε, ϋχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που 

βρύςκονται δύπλα του, που επύ του προκειμϋνου εύναι το μωβ, το κύτρινο και το 

πορτοκαλύ.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (πορτοκαλύ, κύτρινο, κοκκινωπό 

μωβ) ϋναντι των ψυχρών (μωβ που μπλεδύζει) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα 

αύςθημα αιςιοδοξύασ και η αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την 

εικόνα υπϊρχει ϋντονη χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο 

φαύνεται δυναμικό, ενδιαφϋρον και ιςχυρό.  

 

2.2 Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ παρουςιϊζεται δύχρωμο ςε κύτρινο για τον ουρανό και 

τα κτύρια και μωβ για τισ μηχανϋσ και τα περιγρϊμματα των κτηρύων και του 

καπνού. Περιλαμβϊνει ςτο πρώτο επύπεδο μηχανϋσ και τροχαλύεσ, ςτο δεύτερο 

λαό εργατών, που βαδύζουν προσ το εργοςτϊςιο, ενώ ςε τρύτο επύπεδο 
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φαύνεται πληθώρα μεγϊλων κτιρύων και εργοςταςύων με μεγϊλεσ καμινϊδεσ, 

που βγϊζουν καπνούσ. Σο ςυγκεκριμϋνο φόντο λειτουργεύ ϊριςτα ςτην 

αναπαρϊςταςη του χώρου εργαςύασ, δηλαδό του ςκηνικού ςτο οπούο 

αναφϋρεται η λεζϊντα. 

 

2.3. Σροπικότητα 

την αφύςα παρατηρούμε ϋνα ςυνεχϋσ από την πλόρη χρωματικό 

διαφοροπούηςη ωσ την ελαττωμϋνη χρωματικό κλύμακα και, τελικϊ, τη 

μονοχρωμύα ςτο δεξύ και κεντρικό τμόμα του φόντου. Παρϊλληλα, υπϊρχει 

ϋντονη πλαιςύωςη, η οπούα παραπϋμπει ςε ςυγκεκριμϋνο χωροχρόνο και εύναι 

ςυνδεδεμϋνη με ςυγκεκριμϋνο ιςτορικό ςυγκεύμενο. Οι τιμϋσ φωτεινότητασ 

δημιουργούν μια κλύμακα αντιθϋςεων, η οπούα μπορεύ να βιωθεύ ωσ 

«πραγματικό».  

υνεπώσ, προκύπτει ότι η υψηλό τροπικότητα πραγματώνεται από τισ 

παραπϊνω αλληλεπιδρϊςεισ των οπτικών ενδεύξεων, προςφϋροντασ ςτο 

θεατό/δϋκτη μια «πραγματικότητα» ανϊλογη με τον κοινωνικό περύγυρο και 

την ιςτορικό πραγματικότητα που βιώνει. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ  

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα οι κύριεσ ομϊδεσ ςυμμετεχόντων εύναι ο 

Πολιτοφύλακασ και ο λαόσ (πλόθοσ εργατών). υνολικϊ αναπαρύςτανται 

τριϊντα ανδρικϋσ φιγούρεσ και μια γυναύκα (κρυμμϋνη ςτο ςπύτι). Ωξιο 

αναφορϊσ εύναι το γεγονόσ ότι ο λαόσ βρύςκεται ςε ςτοιχιςμϋνη διϊταξη και 

υπό την κουμμουνιςτικό ςημαύα.  

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Ο λαόσ εύναι ςε ςτϊςη προςοχόσ. Εντόσ του 

διακρύνονται τρεύσ υποομϊδεσ. Η πρώτη αποτελεύται από ϊνδρεσ όρθιουσ ςε 

δεξύ προφύλ με τα χϋρια πύςω από την πλϊτη πιαςμϋνα, που φαύνεται να 

ελϋγχουν τουσ υπόλοιπουσ. Η δεύτερη υποομϊδα φαύνεται από τη μϋςη και 

πϊνω και βρύςκεται ςτο κϋντρο με το όπλο ςτον ώμο, ςε ςτϊςη ανφϊσ και 

κινούμενοι προσ το θεατό/δϋκτη. Η τρύτη υποομϊδα εύναι ολόςωμη ςε 
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παρϊταξη και εμφανύζεται από πύςω, όπωσ και η τελευταύα υποομϊδα, με τη 

μόνη διαφορϊ ότι αυτό βρύςκεται ςε ψηλότερο ςημεύο και φαύνεται να μπαύνει 

μϋςα ςε κϊποιο κτόριο. Ο βαςικόσ ςυμμετϋχων, ο πολιτοφύλακασ, εμφανύζεται 

ςε ολόςωμο δεξύ προφύλ (ομοιότητα με τουσ φύλακεσ εντόσ του πλόθουσ) με 

το ςτόθοσ τεντωμϋνο μπροςτϊ, το κεφϊλι ςτραμμϋνο ςτο λαό και ανορθωμϋνο 

και το χϋρι που κρατϊ όπλο πύςω από τουσ ώμουσ και μακριϊ από το ςώμα, 

γεγονόσ που του προςδύδει αυτοπεπούθηςη και δύναμη. 

3.1.3. Έκφραςη: την πρώτη ςκηνό η ϋκφραςη του πολιτοφύλακα εύναι 

ςοβαρό, δυναμικό και ετοιμοπόλεμη, ενώ ςτο φόντο οι υπόλοιποι 

ςυμμετϋχοντεσ (λαόσ) ϋχουν μια ςοβαρό και υποτακτικό ϋκφραςη.  

3.1.4. Κίνηςη: Η κύνηςη ςτην εικόνα εύναι ιςορροπημϋνη, αφού εναλλϊςςεται η 

όρεμη κύνηςη με την ςτατικότατα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο πρώτο πλϊνο ο 

πολιτοφύλακασ δεύχνει ακύνητοσ, η ςτϊςη του όμωσ προδύδει μια ετοιμότητα 

για κύνηςη. το δεύτερο πλϊνο, οι πολιτοφύλακεσ που βρύςκονται αριςτερϊ 

από το λαό δεύχνουν τελεύωσ ακύνητοι, ο λαόσ όμωσ (εργϊτεσ) ϋχει μια γραμμικό 

αλλϊ και με αλλαγό πορεύασ ρυθμικό κύνηςη προσ το εργοςτϊςιο. Η ςημαύα 

πϊνω από το λαό ϋχει κύνηςη λόγω του κυματιςμού τησ. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Από τισ μορφϋσ τησ εικόνασ ϊλλεσ 

απεικονύζονται ολόςωμεσ (λαόσ, πολιτοφύλακασ) και κϊποιεσ από τη μϋςη και 

πϊνω (λαόσ με ανφϊσ απεικόνιςη). Πρόκειται για ανθρωποκεντρικό και 

ανδροκεντρικό εικόνα. Ο θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει τισ εικόνεσ τοποθετεύται 

μϋςα ςτισ μηχανϋσ, λύγο χαμηλότερα από το ύψοσ του πολιτοφύλακα και πολύ 

ψηλότερα από το ύψοσ του λαού. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη πληθώρασ ςχημϊτων και αυτό κϊνει τη ςύνθεςη 

ενδιαφϋρουςα. Πιο ςυγκεκριμϋνα χρηςιμοποιούνται δύο ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα, δύο πεντϊγωνα και ϋνα τετρϊγωνο με εκτεταμϋνη γωνύα. 
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την κεντρικό ςκηνό δεςπόζει το πεντϊγωνο εντόσ του οπούου υπϊρχει ο 

πολιτοφύλακασ. Βρύςκεται ςτο κεντρικό μϋροσ τησ εικόνασ, εύναι μεγϊλου 

μεγϋθουσ, ιςϊξιου όμωσ με το ςχόμα που προκύπτει από τισ μηχανϋσ και ϋχει 
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διαγώνια φορϊ από κϊτω αριςτερϊ πρoσ τα πϊνω δεξιϊ εκφρϊζοντασ 

αιςιοδοξύα και χαρϊ.  

 Εκατϋρωθεν τησ πϊνω πλευρϊσ και εντόσ του πενταγώνου υπϊρχουν δύο 

ορθογώνια παραλληλόγραμμα, που εμπεριϋχουν τουσ ςωλόνεσ των μηχανών, 

τα εργοςτϊςια και τισ κατοικύεσ αντύςτοιχα. Ϊχουν παραπλόςιο μϋγεθοσ με 

αυτό τησ κεντρικόσ φιγούρασ, ϊρα και παραπλόςια ςημαςύα για το μόνυμα τησ 

αφύςασ. Σο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ωσ ςχόμα δεύχνει ιςορροπημϋνο 

λογικό και ςοβαρό, αφού απαρτύζεται τόςο από οριζόντιεσ γραμμϋσ που εύναι 

παθητικϋσ και υποβϊλλουν ηρεμύα, αλλϊ και από κατακόρυφεσ που εύναι 

ενεργητικϋσ, δυναμικϋσ και αυςτηρϋσ.  

Κϊτω από το κεντρικό πεντϊγωνο υπϊρχει ϋνα δεύτερο πεντϊγωνο ανϊλογησ 

ϋνταςησ, που απεικονύζει τα εξαρτόματα τησ μηχανόσ (τροχαλύεσ, ςύδερα). Οι 

πλευρϋσ του αποτελούνται κυρύωσ από οριζόντιεσ και κϊθετεσ γραμμϋσ και μύα 

από αυτϋσ εύναι διαγώνια με κλύςη από πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ. Γενικϊ 

εκφρϊζεται ϋνα αύςθημα ιςορροπύασ και λογικόσ (οριζόντιο και κϊθετο), αλλϊ 

και ϋνα αύςθημα απαιςιοδοξύασ (διαγώνιοσ). 

Σϋλοσ, μικρότερο εύναι το ςχόμα που προκύπτει από το λαό. Σο ςχόμα αυτό 

εύναι τετρϊγωνο με κϊθετεσ πλϊγιεσ πϊνω και κϊτω πλευρϋσ, οριζόντια πλευρϊ 

αριςτερϊ και διαγώνια δεξιϊ, με φορϊ από κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ. Σο 

ςχόμα αυτό εκφρϊζει επύςησ ςταθερότητα, ςοβαρότητα και λογικό με μια νότα 

αιςιοδοξύασ και χαρϊσ που προκύπτει από την διαγώνιο. 

Αξιοςημεύωτο εύναι ότι οι καπνού των εργοςταςύων ςτο πϊνω μϋροσ τησ 

εικόνασ εύναι γραμμϋσ, που εκφρϊζουν ταυτόχρονα κύνηςη και ελευθερύα, 

ρευςτότητα και ευελιξύα, ενώ η επανϊληψό τουσ προςδύδει ρυθμό και ςυνοχό 

ςτην εικόνα. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (πορτοκαλύ, μωβ) και με τη χρόςη κοινών 

χρωμϊτων ς’ όλο το φϊςμα τησ εικόνασ.  
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την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, διότι τα βαςικϊ ςτοιχεύα εύναι τοποθετημϋνα 

ςτην αριςτερό πλευρϊ, αλλϊ πληθώρα ςυμπληρωματικών για το νόημα τησ 

εικόνασ ςτοιχεύα τοποθετούνται ςτην αριςτερό πλευρϊ ωσ φόντο.  

την εικόνα υπϊρχει ιεραρχύα, επειδό όλα τα ςχόματα κατανϋμονται 

ζυγιςμϋνα ςτο χώρο ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ) 

τουσ, προωθώντασ τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό (ϋχει ύςη κατανομό ςυμμετεχόντων ςτισ δύο 

πλευρϋσ, ϋνασ μεγϊλου μεγϋθουσ και πολλού μικρού μεγϋθουσ) και αυτό τησ 

προςδύδει ιςορροπύα. Δεν υπϊρχει ϋντονη αντύθεςη μεταξύ των ςχημϊτων ςε 

ςχϋςη με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ, δημιουργώντασ ελϊχιςτο δυναμιςμό και 

ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη των ςυμμετεχόντων, αλλϊ και επανϊληψη 

αντικειμϋνων του (λαόσ, κτύρια, μηχανϋσ), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό 

ςτο ϋργο, ενώ του παρϋχουν και ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ φορϊ από αριςτερϊ προσ δεξιϊ, 

όμοια με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ και αυτϊ κϊνουν την εικόνα να 

φαύνεται λογικό και να εύναι ευανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ και αλληγορικόσ 

αφύςασ. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό με χρόςη 

χρώματοσ και ϋντονη περιγραφό και περιγραμματοπούηςη. Φρωματικϊ 

χρηςιμοποιούνται ϋντονα θερμϊ χρώματα (πορτοκαλύ και κύτρινο) ςε 

ςυνδυαςμό με το ςυμπληρωματικό του ενόσ ςε θερμό μορφό (μωβ).  

Η εικόνα εύναι παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη 

βαςικών λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ 

εικόνασ. Γύνεται μικρό χρόςη φωτοςκύαςησ και ϋντονη χρόςη προοπτικόσ 

προβϊλει το λαό και την εργατικό κουμμουνιςτικό καθημερινότητα. την 

εικόνα δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 
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4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλα αντύ για πόλεμοσ. 

 Εργοςτϊςιο αντύ για εργαςύα. 

 Σροχαλύεσ αντύ για μηχανϋσ παραγωγόσ. 

 Καπνόσ εργοςταςύων αντύ για παραγωγικότητα.  

 Ωγαλμα εργϊτη με εργαλεύα ςτισ πύλεσ αντύ για τον όρο υπόδειγμα 

εργατικότητασ.  

 ημαύα με ςφυροδρϋπανο αντύ τησ ϋννοιασ του κουμμουνιςμού. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό, διότι το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. Σο ϋντονο κόκκινο-

πορτοκαλύ των γραμμϊτων εφιςτϊ ακόμα περιςςότερο την προςοχό του 

θεατό/δϋκτη και υπονοεύ το δυναμιςμό που δηλώνει το νόημα τησ λεζϊντασ. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων  

Ο όχοσ ςτον οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ όχοσ από δυνατϋσ οξεύεσ 

τρομπϋτεσ (κύτρινο), μια καμπϊνα εκκληςύασ που καλεύ για προςευχό ό ϋνα 

παλιό βιολύ που τραγουδϊ ςε λϊργκο (πορτοκαλύ), ϋνασ βαθύσ όχοσ από ξύλινο 

πνευςτό όπωσ το φαγκότο (μωβ) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ.  
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ΑΥΙΑ 9: ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΟΤ ΜΕΣΨΠΟΤ» (ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΑΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΣΡΑΣΕΤΜΑ). 

Ο ΤΝΣΟΜΟΣΕΡΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΙΣΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΑ. 

ΌΛΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΣΨΠΟ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΣΗ ΝΙΚΗ! 
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ΛΕΖΑΝΣΑ 

Για την «Εβδομϊδα του Μετώπου» (εβδομϊδα ερϊνου για 

το ςτρϊτευμα). Ο ςυντομότεροσ δρόμοσ για την ειρόνη 

εύναι η οριςτικό νύκη μασ. Όλα για το μϋτωπο, όλα για τη 

νύκη! 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Ωγνωςτοσ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 51,5Φ35 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Συπογραφικό Τπηρεςύα του Καζϊν 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Καζϊν 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Λουμπϐκ 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

οβιετικό κοινωνύα 

Επαναςτατικϐ ηθικϐ ςτρατιωτών 

Πατριωτικό αφύςα 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εξατομικευμϋνη πρϐςκληςη (δημιουργύα αιςθόματοσ 

ευθϑνησ) 

Ιςτορικό αφόγηςη με ςυμμετοχό απϐ τα κϊτω 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα ςτο ςύνολό τησ προβϊλλει την προςφορϊ αγαθών πρώτησ ανϊγκησ 

και ρουχιςμού (ανθεκτικϊ τρόφιμα, μπότεσ, ζεςτϊ ρούχα) αλλϊ και όπλων από 

τον ϊμαχο πληθυςμό (μεςόλικεσ, γϋροι, γυναύκα, παιδύ) προσ τουσ ςτρατιώτεσ, 

που πολεμϊνε ςτο μϋτωπο. 

Απεικονύζεται η διαδικαςύα παρϊδοςησ τησ προςφορϊσ τουσ, όπου οι 

ϊνθρωποι πληςιϊζουν το τραύνο για να δώςουν τα αγαθϊ ςτον απεςταλμϋνο 
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του ςτρατού, που ςτϋκεται όρθιοσ πϊνω ςτο βαγόνι. Σο εικονιζόμενο ςκηνικό 

προτρϋπει το λαό να ευαιςθητοποιηθεύ και να ςυμμετϊςχει ςτον ϋρανο, 

προςφϋροντασ βοόθεια ςτουσ ςτρατιώτεσ του μετώπου. 

 

1.2. Λεζϊντα:  Για την «Εβδομϊδα του Μετώπου» (εβδομϊδα ερϊνου για το      

ςτρϊτευμα). Ο ςυντομϐτεροσ δρϐμοσ για την ειρόνη εύναι η 

οριςτικό νύκη μασ. Όλα για το μϋτωπο, ϐλα για τη νύκη! 

Η λεζϊντα εύναι ςύντομη, πληροφοριακό, δηλωτικό και επεξηγηματικό. 

Βρύςκεται ςτο επϊνω και κϊτω κεντρικό μϋροσ τησ εικόνασ. Η γλώςςα που 

χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, κυριολεκτικό και αυςτηρό με εξειδικευμϋνουσ 

όρουσ, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό και διδακτικό. 

Σα γρϊμματα ϋχουν πολύ μεγϊλη ϋνταςη, μαύρο χρώμα, εύναι κεφαλαύα και η 

γραμματοςειρϊ εύναι ςκληρό, γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη. Σο μϋγεθοσ των 

γραμμϊτων ςτον όρο «Εβδομϊδα του μετώπου» εύναι μεγαλύτερο από αυτό 

που επεξηγεύ τι εύναι (Εβδομϊδα ερϊνου για τα ςτρατεύματα).  

Η τυπογραφικό ςύνθεςη των γραμμϊτων, τα ϋντονα χρώματα, τα  

περιγρϊμματα ςτουσ χαρακτόρεσ, ςε ςυνδυαςμό με ςκληρϊ γωνιώδη πλαύςια 

δημιουργούν την ψευδαύςθηςη ςυναιςθημϊτων δυναμιςμού και ευνοούν την 

ταύτιςη του θεατό/δϋκτη με το τυπογραφικό μόνυμα221. 

Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα. τοχεύει ςτην 

ενημϋρωςη για την ύπαρξη εβδομϊδασ ερϊνου για το ςτρατό, ςτην επεξόγηςη 

του όρου καθώσ επύςησ και ςτη δημιουργύα παρακινητικού ςυναιςθόματοσ για 

ςυμμετοχό από το λαό. τη λεζϊντα υπϊρχει θαυμαςτικό, που προτρϋπει για 

μια θετικό αντιμετώπιςη του μηνύματοσ. 

Η λεζϊντα ενημερώνει του πολύτεσ για την καθιϋρωςη «Εβδομϊδασ μετώπου». 

Η επιλογό τησ ςυγκεκριμϋνησ «παροχόσ πληροφοριών» ςυνοδεύεται από  την 

«απαύτηςη»222, η οπούα προκύπτει από τη λεκτικό πρϊξη «Εβδομϊδα ερϊνου για 

το ςτρϊτευμα». Αυτό ςημαύνει ότι ο θεατόσ/δϋκτησ εύναι ενημερωμϋνοσ και 

κατϊ ςυνϋπεια οφεύλει να ανταποκριθεύ ϊμεςα.  

                                                           
221 Bierut, M., Drenttel, W., Heller, S., & Holland, DK. (1994). Looking closer. New York: Allworth 

Press. 
222 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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το ύδιο πλαύςιο κινεύται και το δεύτερο μόνυμα τησ λεζϊντασ, καθώσ η 

«παροχό πληροφοριών» (Ο ςυντομότεροσ δρόμοσ για την ειρόνη εύναι η 

οριςτικό νύκη μασ) προκρύνει μια ςυγκεκριμϋνη οπτικό θϋαςησ τησ πολιτικόσ 

και κοινωνικόσ κατϊςταςησ τησ χώρασ, ενώ, παρϊλληλα, «απαιτεύ αγαθϊ και 

υπηρεςύεσ» (Όλα για το μϋτωπο, όλα για τη νύκη!), ςυνιςτώντασ ϋνασ εύδοσ 

διαταγόσ για την αναμενόμενη ανταπόκριςη του λαού. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνια παραλληλόγραμμο ςτο πϊνω και κϊτω 

τμόμα από την εικόνα, κεντρικϊ. Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ.  

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ την φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την 

εικόνα υπϊρχει μετρύου πϊχουσ μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ το οπούο 

ςτην κϊτω πλευρϊ του γύνεται χοντρό. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το κύτρινο. Σοποθετεύται τόςο ςτο 

φόντο όςο και ςτον ουρανό και ςτα λευκϊ γεμύςματα, ενώ, παρϊλληλα, 

κυριαρχεύ ςτην πρώτη εντύπωςη που δύνει η θϋαςη τησ εικόνασ. Σο κύτρινο εύναι 

βαςικό χρώμα με μεγϊλη ϋνταςη και φωτεινότητα. Σο κύτρινο του φόντου εύναι 

ϋντονο, προκαλώντασ ανηςυχύα ςτο μϊτι, το οπούο δεν αντϋχει για πολλό ώρα 

τη θϋα και αναζητϊ κϊποια απόχρωςη του μπλε για να βυθιςτεύ. Χυχικϊ 

επενεργεύ προκαλώντασ ςυγκύνηςη του θυμικού. Εύναι θερμό, διεγερτικό, 

ενοχλητικό και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη χρώμα και ςυνειρμικϊ 

παραπϋμπει ςτη φρενύτιδα.  

τισ μορφϋσ κυριαρχεύ το πρϊςινο χρώμα τησ ενδυμαςύασ τουσ, 

δημιουργώντασ ϋνα ςυνδετικό κρύκο, μια ομαδοπούηςη μεταξύ τουσ. Σο 

πρϊςινο παρϊγεται από την ανϊμειξη του κύτρινου και του μπλε και ϋτςι 

εξιςορροπεύ την ϋνταςη του κύτρινου με την ηρεμύα του μπλε. Εύναι ςταθερό, 

ειρηνικό και παθητικό χρώμα με κρυμμϋνη δύναμη. Εύναι το χρώμα του 
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καλοκαιριού, όπου η φύςη ϋχει ξεπερϊςει τη θυελλώδη και ορμητικό περύοδο 

τησ χρονιϊσ, την ϊνοιξη, και ϋχει βυθιςτεύ ςε μια όλο ικανοπούηςη ηρεμύα. 

Οπτικϊ ξεκουρϊζει το μϊτι και ψυχικϊ δημιουργεύ μιαν αύςθηςη ηρεμύασ και 

φυςικότητασ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο πρϊςινο φύλλωμα των δϋντρων. 

Επύςησ, γύνεται χρόςη του κόκκινου χρώματοσ ςτο πρώτο επύπεδο, ςτην 

ενδυμαςύα τησ γυναύκασ και κϊποιων ανδρών, ςτα ϋλκηθρα, αλλϊ και ςτο 

δεύτερο επύπεδο ωσ χρώμα του τραύνου και τησ κατοικύασ. Σο κόκκινο εύναι 

χρώμα βαςικό με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη, που οπτικϊ ελκύει και διεγεύρει το 

μϊτι όπωσ η φλόγα την οπούα κοιτϊει ο ϊνθρωποσ με λαχτϊρα. Χυχικϊ εγεύρει 

αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. 

Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια 

ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και το αύμα. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ, ςε κϊποια ενδύματα και ςτον 

καπνό του τραύνου. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, 

δημιουργώντασ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. 

Χυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου 

και πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει 

τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του που επύ του προκειμϋνου εύναι το μωβ, 

το κύτρινο και το πορτοκαλύ.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο, κύτρινο) ϋναντι των 

ψυχρών (πρϊςινο) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η 

αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη 

χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται δυναμικό, ενδιαφϋρον 

και ιςχυρό.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ παρουςιϊζεται δύχρωμο ςε κύτρινο για τον ουρανό και 

το ϋδαφοσ και κόκκινο για το τραύνο και το ςπύτι. Σο ςυγκεκριμϋνο φόντο 

λειτουργεύ ϊριςτα ςτην αναπαρϊςταςη του αγροτικού τοπύου και τησ 

μεταφορϊσ των προςφερόμενων αγαθών ςτο μϋτωπο. 
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2.3. Σροπικότητα 

Η απεικόνιςη τησ διαδικαςύασ του ερϊνου για το ςτρϊτευμα προβϊλλεται με 

τρόπο ώςτε να πεύςει το θεατό/δϋκτη για την αναγκαιότητα προςφορϊσ, ϊρα 

και την αξιοπιςτύα του μηνύματοσ που ςτϋλνει. Ψσ ϋνα βαθμό, η μορφό του 

μηνύματοσ υποδηλώνει μιαν ανταπόκριςη ό μϊλλον υποχρϋωςη. Η 

ικανοποιητικό λεπτομϋρεια των αναπαριςτώμενων ςυμμετεχόντων, η 

γωνιακό-ιςομετρικό προοπτικό και η ϋντονη πλαιςύωςη προςδύδει υψηλό 

τροπικότητα ςτην αφύςα223. Ψςτόςο, η αποτελεςματικότητϊ τησ εξαρτϊται από 

το πώσ ορύζεται η πραγματικότητα από την ςυγκεκριμϋνη κοινωνικό ομϊδα 

ςτην οπούα απευθύνεται. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα οι κύριεσ ομϊδεσ ςυμμετεχόντων εύναι ο 

απεςταλμϋνοσ του ςτρατού πϊνω ςτο τραύνο, οι πϋντε ϋνςτολοι ϊνδρεσ, η 

γυναύκα και το παιδύ. υνολικϊ αναπαρύςτανται επτϊ ϊνδρεσ και μύα γυναύκα. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: το πρώτο επύπεδο, η γυναύκα εμφανύζεται 

ολόςωμη από την πύςω πλευρϊ (πλϊτη) και εύναι ςε ςτϊςη αναμονόσ για 

παρϊδοςη αντικειμϋνου ςτον απεςταλμϋνο του ςτρατού, ενώ το παιδύ 

εμφανύζεται επύςησ ολόςωμο, αλλϊ ανφϊσ με βλϋμμα ςτο θεατό/δϋκτη και 

φαύνεται να προςπαθεύ ιδιαύτερα για τραβόξει το ϋλκηθρο με τισ προμόθειεσ. Ο 

απεςταλμϋνοσ του ςτρατού βρύςκεται ςε ολόςωμη ςτϊςη ανφϊσ και 

παραλαμβϊνει αντικεύμενα, ενώ οι πϋντε ϊνδρεσ επύςησ ολόςωμοι ςε αριςτερό 

προφύλ τεντώνονται για να δώςουν τα αντικεύμενα ςτον απεςταλμϋνο ό 

περιμϋνουν την ςειρϊ τουσ. 

3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη του ςτρατιωτικού απεςταλμϋνου εύναι απλό, 

ςοβαρό, αυςτηρό και επικοινωνιακό. Αντύθετα, η ϋκφραςη των ανδρών εύναι 

απλό, με αύςθηςη αναμονόσ και ςυμπόνιασ. Σϋλοσ, η ϋκφραςη του μικρού 

αγοριού εύναι απλό, αθώα και ςοβαρό. 

                                                           
223 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 256 - 258. 
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3.1.4. Κίνηςη: Η κύνηςη ςτην εικόνα εύναι ιςορροπημϋνη, αφού εναλλϊςςεται η 

όρεμη κύνηςη με τη ςτατικότατα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο πρώτο πλϊνο η 

γυναύκα ϋχει μικρό κύνηςη, όπωσ επύςησ και οι ϊνδρεσ μπροςτϊ από το τραύνο, 

δύνοντασ τα υλικϊ αγαθϊ ςτον απεςταλμϋνο του ςτρατού. Οι δύο ϊνδρεσ που 

βρύςκονται πύςω εύναι ακύνητοι ςε ςτϊςη αναμονόσ, περιμϋνοντασ να ϋρθει η 

ςειρϊ τουσ για να δώςουν τη δικό τουσ προςφορϊ για το ςτρατό. Ο 

απεςταλμϋνοσ του ςτρατού κινεύται ελαφρϊ, καθώσ παύρνει τα αγαθϊ που του 

δύνουν και τα ςτοιβϊζει δύπλα του, εντόσ του βαγονιού. Σϋλοσ, το παιδύ φαύνεται 

να τραβϊ το ϋλκηθρό με τα ςακιϊ, αςκώντασ ελαφρϊ δύναμη λόγω βϊρουσ 

(δυςκολύα) με κατεύθυνςη προσ τον εκπρόςωπο του ςτρατού. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό με την ύπαρξό 

μόνο μύασ γυναικεύασ φιγούρασ. Ο θεατόσ που βλϋπει την εικόνα τοποθετεύται 

ςτο ύψοσ των ανθρώπων που προςφϋρουν αγαθϊ, κϊτω από το ύψοσ του 

απεςταλμϋνου. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη δύο πολύγωνων ςχημϊτων ύδιου μεγϋθουσ και αυτό 

η ϋλλειψη ποικιλύασ ςε μορφό και μϋγεθοσ μειώνει το ενδιαφϋρον τησ 

ςύνθεςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα χρηςιμοποιούνται δύο πεντϊγωνα. 

την πρώτη ςκηνό το πεντϊγωνο απαρτύζεται από τη γυναύκα και το παιδύ και 

βρύςκεται ςτο κϊτω αριςτερό μϋροσ τησ εικόνασ. Ϊχει πλευρϋσ με ϋντονη 

κατηφορικό κλύςη από πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ και εκφρϊζει 

απαιςιοδοξύα και θλύψη. 

Αντύθετα το δεύτερο πεντϊγωνο ςτη δεύτερη ςκηνό απαρτύζεται από ϊντρεσ 

που δύνουν πρϊγματα ςτον εκπρόςωπο του ςτρατού πϊνω ςτο τραύνο και 

βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ εικόνασ ενώ ςιγϊ ςιγϊ φτϊνει ςτην αριςτερό πϊνω 

πλευρϊ τησ εικόνασ. Οι πλευρϋσ του πενταγώνου εύναι πιο ομοιόμορφεσ μεταξύ 

τουσ από ϊποψη μεγϋθουσ, εκφρϊζοντασ ςταθερότητα. Τπϊρχει μια κλύςη των 

πλευρών από κϊτω δεξιϊ προσ πϊνω αριςτερϊ, που εκφρϊζουν αιςιοδοξύα και 

χαρϊ.  



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

  

Γενικϊ, τα πεντϊγωνα ωσ παρϊγωγα του τετραγώνου εκφρϊζουν ιςορροπύα, 

λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα, ενώ η υπόνοια τριγώνου μϋςα ς’ αυτϊ 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
187 

τουσ παρϋχει ορμητικότητα και δύναμη. Σο μϋγεθοσ των δύο πενταγώνων εύναι 

ιςϊξιο, ϊρα εύναι και ύςησ ςημαςύασ για την επύτευξη του ςτόχου τησ εικόνασ. 

Φρωματικϊ, τα δύο ςχόματα παρουςιϊζουν ςυγγϋνεια, δημιουργώντασ την 

αύςθηςη του κοινού ςτόχου γεγονόσ, που εντεύνεται από την ειςχώρηςη του 

ενόσ ςχόματοσ ςτο ϊλλο. 

Αξιοςημεύωτο εύναι ότι οι καπνού του τρϋνου ςτο πϊνω δεξύ μϋροσ τησ εικόνασ 

εύναι καμπύλεσ γραμμϋσ, οι οπούεσ εκφρϊζουν ταυτόχρονα κύνηςη και 

ελευθερύα, ρευςτότητα και ευελιξύα, ενώ η επανϊληψό τουσ προςδύδει ρυθμό 

και ςυνοχό ςτην εικόνα. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (κόκκινο, πρϊςινο) και με τη χρόςη κοινών 

χρωμϊτων ςόλο το φϊςμα τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, καθώσ όλα τα ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αρμονικϊ και ιςϊξια ανϊλογα με την ςημαςύα τουσ ςε όλο το μόκοσ τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιεραρχύα, διότι όλα τα ςχόματα κατανϋμονται ζυγιςμϋνα 

ςτο χώρο ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ), 

προωθώντασ τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό, εφόςον ϋχει ύςη κατανομό ςυμμετεχόντων ςτισ 

δύο πλευρϋσ και αυτό τησ προςδύδει ιςορροπύα. Δεν υπϊρχει ϋντονη αντύθεςη 

μεταξύ των ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ, δημιουργώντασ 

ελϊχιςτο δυναμιςμό και ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη των ςυμμετεχόντων, 

αλλϊ επύςησ και επανϊληψη αντικειμϋνων (ςακιϊ, μπότεσ, κούτεσ, βαγόνια 

τραύνου), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, ενώ του παρϋχουν και 

ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ φορϊ από αριςτερϊ προσ δεξιϊ, 

όμοια με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ και αυτό κϊνει την εικόνα να 

φαύνεται λογικό και να εύναι ευανϊγνωςτη.  
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4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα των παραδοςιακών λούμπκι τησ 

Ρωςύασ. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό με χρόςη 

χρώματοσ, περιγραφό και περιγραμματοπούηςη. Φρωματικϊ, χρηςιμοποιεύ 

ϋντονα χρώματα (κόκκινο, πρϊςινο, κύτρινο). Εύναι παραςτατικό και 

αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη βαςικών λεπτομερειών και χρόςη 

χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Γύνεται μικρό χρόςη 

φωτοςκύαςησ και ϋντονη χρόςη προοπτικόσ καθώσ προβϊλει το τραύνο και το 

αγροτικό κρύο τοπύο. την εικόνα δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Σραύνο αντύ για μετακύνηςη ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ. 

 Φιόνι, ϋλκηθρα, χοντρϊ μϊλλινα ρούχα, μπότεσ και κϊλτςεσ αντύ για κρύο 

και χειμώνα. 

 ακιϊ με φαγητό και ρούχα αντύ για εύδη πρώτησ ανϊγκησ. 

 πύτι ςτο φόντο αντύ για κατοικημϋνη αγροτικό περιοχό. 

 Όπλα αντύ για πόλεμο. 

 Ανθρώπουσ ντυμϋνουσ με χρώματα του ςτρατού αντύ για μϋτωπο του 

πολϋμου. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου.  

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ όχοσ από 

δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο), ϋνασ δυνατόσ και φορτικόσ όχοσ από 

φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), ϋνασ όρεμοσ και μακρόςυρτοσ όχοσ 

μϋςου βϊθουσ βιολιού (πρϊςινο) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ.  
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ΑΥΙΑ 10: ΌΛΑ ΑΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Όλα αυτϊ εύναι παρελθόν 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Viktor Nikolaevich Deni(sov)224 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 31Φ46 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Γκαςιζντϊντ, Κυβερνητικό ϋκδοςη 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 2000 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Πετροϑπολη (Λϋνινγκραντ) 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Λουμπϐκ 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πατριωτικό αφύςα 

Επανϊςταςη 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

Καπιταλιςτόσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Απϐλυτη κρύςη (δημιουργύα αιςθόματοσ εμπιςτοςϑνησ)  

Οπτικό αφόγηςη ωσ εγκώμιο ςτον μπολςεβικιςμϐ 

Ιςτορικό αφόγηςη με ςυμμετοχό απϐ τα κϊτω. 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα ςτο ςύνολό τησ κϊνει μια ςύγκριςη του παρελθόντοσ με το παρόν, 

προβϊλλοντασ την αλλαγό τησ κατϊςταςησ των μπουρζουϊδων από 

εξουςιαςτϋσ ςε φτωχούσ, που παλεύουν για να επιβιώςουν. Η μπουρζουαζύα 

παρουςιϊζεται ωσ γϋροσ ϊντρασ και ο Μϊρτοφ ωσ γριϊ γυναύκα, αφού τα νιϊτα 

και τα ζωτικόσ ςημαςύασ χρόνια κατϊ τα οπούα αυτού κυριαρχούςαν, ανόκουν 

                                                           
224 Viktor Nikolaevich Deni(sov) [Виктор Николаевич Денисов] (1893-1946): Μετϊ την 

Οκτωβριανό επανϊςταςη ο Deni εργϊζεται ωσ ςυντονιςτόσ ςτον κρατικό εκδοτικό ούκο 
Litizdat. Κατϊ τη διϊρκεια του Ρώςικου εμφυλύου πολϋμου ςχεδιϊζει 50 προπαγανδιςτικϋσ 
αφύςεσ. Επύςησ, αςχολεύται με γελοιογραφύεσ, τισ οπούεσ δημοςιεύει ςε εφημερύδεσ τησ 
εποχόσ. Διαθϋςιμο ςτο: http://redavantgarde.com/en/author/8-deni-denisov-viktor-
nikolaevich.html 
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πλϋον ςτο παρελθόν. Σώρα εύναι ϋνα φιλόςυχο φτωχό ζευγϊρι, ςχεδόν μύζερο, 

που μϋνει ςε ϋνα ξύλινο ςπύτι (εξορύα) ςτην εξοχό μαζύ με το ςκύλο τουσ 

(υποςτηρικτϋσ, προςτϊτεσ). Ϊχουν τρύπιεσ κουβϋρτεσ, ενδύματα και ςεντόνια, 

τα οπούα αναγκϊζονται να μπαλώςουν (φτώχεια).  

Παρόλα αυτϊ, η μπουρζουαζύα ϋχει καπϋλο και μπαςτούνι, ενώ πύνουν τςϊι 

από ϋνα χρυςό ςαμοβϊρι (ότι απόμεινε από τα πλούτη και την εξουςύα). Σϋλοσ, 

ο καιρόσ ςτο ςπύτι των ηλικιωμϋνων φαύνεται κρύοσ και μουντόσ, ενώ ςτο 

βϊθοσ, κοντϊ ςτο κουμμουνιςτικό ανϊκτορο, εύναι ζεςτόσ και ηλιόλουςτοσ, 

δεύχνοντασ την απαιςιοδοξύα και την αιςιοδοξύα που ςυνοδεύει τισ δύο 

πολιτικϋσ ςτϊςεισ αντύςτοιχα. 

 

1.2. Λεζϊντα:  «Όλα αυτϊ εύναι παρελθόν…» 

Η λεζϊντα εύναι ςύντομη, δηλωτικό και πληροφοριακό. Βρύςκεται ςτο κϊτω 

κεντρικό τμόμα τησ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, απλό, 

λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό και φυςικό. 

Σα γρϊμματα ϋχουν πολύ μεγϊλη ϋνταςη, μαύρο χρώμα, εύναι κεφαλαύα και η 

γραμματοςειρϊ εύναι ςκληρό, γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη, ακολουθώντασ τη 

λογικό τησ υποςυνεύδητησ ταύτιςησ του θεατό/δϋκτη με την πληροφόρηςη που 

παρϋχει η λεζϊντα225. Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την 

εικόνα και εύναι ςοβαρό, δεύχνοντασ την αλλαγό πολιτικόσ κατϊςταςησ και τισ 

ςυνϋπειϋσ τησ, ςε αντύθεςη με την εικόνα που ωσ καρικατούρα εύναι ειρωνικό. 

τη λεζϊντα υπϊρχουν αποςιωπητικϊ με τα οπούα δηλώνεται ειρωνεύα, αλλϊ 

και προτροπό για το θεατό/δϋκτη να ςκεφτεύ όλα όςα δεν ςημειώνονται, αλλϊ 

υπονοούνται μϋςω τησ εικόνασ. 

Η πρόβλεψη με υπόρρητη ειρωνικό διϊθεςη πραγματώνεται με μελλοντικό 

χρόνο ςε μια λεζϊντα, η οπούα «παρϋχει πληροφορύεσ»226 ςτουσ θεατϋσ/δϋκτεσ. 

Η εικόνα υποςτηρύζει τη λεζϊντα, καθώσ δηλώνει ξεκϊθαρα τη διαφορετικό 

κοινωνικό τϊξη των εικονιζόμενων ανθρώπων, προκρύνοντασ μια αύςθηςη 

απεμπλοκόσ των θεατών/δεκτών με ςκοπό την αποδόμηςη τησ παλαιϊσ τϊξησ 

                                                           
225 Παπαδόμα, Α. (2009, επτϋμβριοσ). Η αιςθητικό των εκπτώςεων και οι εκπτώςεισ τησ 

αιςθητικόσ. +design, 65, 42-47. 
226 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

πραγμϊτων και την οικοδόμηςη μιασ νϋασ ιδεολογύασ, η οπούα θα 

ανταποκρύνονταν ςτισ κοινωνικϋσ τουσ απαιτόςεισ.    

 

1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με οριζόντια κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνια παραλληλόγραμμο ςτο κϊτω κεντρικό 

μϋροσ τησ αφύςασ. Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ, υπϊρχουν αναγραφϋσ 

εντόσ τησ εικόνασ για την αναγνώριςη των πρωταγωνιςτών. 

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ την φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την 

εικόνα υπϊρχει μετρύου πϊχουσ μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το πρϊςινο ςε τρεύσ διαφορετικούσ 

τόνουσ: ψυχρό λαδύ για το ςπύτι και την ενδυμαςύα του Μϊρτοφ, ϋντονο 

πρϊςινο για το δϋντρο και πολύ ανοιχτό λαχανύ για το γραςύδι και το ανϊκτορο. 

Σο πρϊςινο εύναι ςταθερό, αλλϊ παθητικό χρώμα με κρυμμϋνη δύναμη. Όςο 

πιο ανοιχτό εύναι τόςο πιο ειρηνικό δεύχνει, ενώ ςτισ λαδύ αποχρώςεισ του, 

εφόςον εμπλϋκεται το μαύρο, παραπϋμπει ςε κϊτι που αργοπεθαύνει. Προκαλεύ 

ςυναύςθημα ηρεμύασ και αρμονύασ και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φύςη και ςε 

ειρηνικό περύοδο μετϊ από αναταραχό, όπωσ το πρϊςινο τησ φύςησ 

εμφανύζεται μετϊ από κρύεσ περιόδουσ με ϋντονα καιρικϊ φαινόμενα. 

Επύςησ, γύνεται χρόςη του κόκκινου χρώματοσ μόνο ςτην κουμμουνιςτικό 

ςημαύα, δύνοντασ ϋνταςη και κατευθύνοντασ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. Σο 

κόκκινο εύναι χρώμα βαςικό, με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη, που οπτικϊ 

προςελκύει και διεγεύρει το μϊτι, όπωσ η φλόγα την οπούα κοιτϊει ο ϊνθρωποσ 

με λαχτϊρα. Χυχικϊ εγεύρει αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, 

δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, 

ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτη φωτιϊ και το αύμα. 
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Κύτρινο χρώμα με πορτοκαλύζουςεσ αποχρώςεισ χρηςιμοποιεύται μονϊχα για 

να δεύξει τη χρυςό απόχρωςη που ϋχει το ςαμοβϊρι, η κανϊτα και το μετϊλλιο 

ςτο λαιμό του ςκύλου. Σο κύτρινο εύναι επώδυνο για το μϊτι και για το λόγο 

αυτό το μϊτι κινεύται ανόςυχα και δεν αντϋχει για πολλό ώρα ςτη θϋα του 

χρώματοσ, αναζητώντασ να βυθιςτεύ και να ηρεμόςει ςτο μπλε. Χυχικϊ 

προκαλεύ ςυγκύνηςη του θυμικού καθώσ εύναι θερμό, διεγερτικό, ενοχλητικό 

και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη χρώμα. Αντιπροςωπεύει την τυφλό 

τρϋλα, ενώ ςτισ πορτοκαλύ αποχρώςεισ του δηλώνει τον πλούτο. 

Ελϊχιςτη χρόςη του μπλε χρώματοσ ςε ςκούρεσ και μουντϋσ αποχρώςεισ 

γύνεται ςτην κουβϋρτα που υπϊρχει ςτα πόδια του ενόσ ςυμμετϋχοντα. Σο μπλε 

όςο βυθύζεται ςτο μαύρο προςλαμβϊνει την παρόχηςη μιασ μη ανθρώπινησ 

θλύψησ. Εύναι βαθύ, εςωτερικό, χρώμα και όςο ςκουραύνει τόςο καλεύ τον 

ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο. 

Παρϊλληλα, υπϊρχει ελϊχιςτη χρόςη καφϋ χρώματοσ ςτο ςπύτι, το δϋντρο, το 

δϋρμα των ανθρώπων, τα ϋπιπλα και ςτο ςκύλο. Σο καφϋ εύναι αμβλύ και 

ςκληρό χρώμα, ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη. 

Ϊντονη εύναι η χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται τόςο για το 

τραπεζομϊντιλο, τα ςεντόνια, τα παραθυρόφυλλα όςο και για το ςκύλο. Σο 

λευκό οπτικϊ παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ 

παραπϋμπει ςτο αύςθημα τησ καθαρόσ χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ.  

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ, ςτα ενδύματα και ςτο καπϋλο 

του πρωταγωνιςτό. Προφανώσ χρηςιμοποιεύται για να εντεύνει το κύτρινο και 

το πρϊςινο χρώμα που βρύςκονται δύπλα του. 

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (θερμό πρϊςινο, κύτρινο) ϋναντι 

των ψυχρών (ψυχρό πρϊςινο) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ 

και η αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. Τπϊρχει ϋντονη χρωματικό 

αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται δυναμικό, ενδιαφϋρον και ιςχυρό.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ αποτελεύται από το πρώην τςαρικό ανϊκτορο, ςτο 

οπούο πλϋον ανεμύζει η κουμμουνιςτικό ςημαύα, την ηλιόλουςτη καταπρϊςινη 
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φύςη και το μεγϊλο, γεμϊτο ςτροφϋσ δρόμο που το χωρύζει από τη ξύλινη 

καλύβα των μπουρζουϊδων. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Σο πλόρωσ εκφραςμϋνο και λεπτομερϋσ φόντο, η διευρυμϋνη ποικιλύα 

χρωμϊτων με ϋντονη νατουραλιςιτκό προςϋγγιςη, η μϋγιςτη φωτεινότητα και 

το ϊπλετο φωσ προςδύδουν υψηλό τροπικότητα ςτην αναπαρϊςταςη, καθώσ 

θεωρεύται πραγματικότητα, η οπούα γύνεται ϊμεςα αντιληπτό από τη 

ςυγκεκριμϋνη κοινωνικό ομϊδα ςτην οπούα απευθύνεται. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ  

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα υπϊρχουν τρεύσ ςυμμετϋχοντεσ. Ο 

«ηλικιωμϋνοσ ϊνδρασ» (μπουρζουαζύα), η «ηλικιωμϋνη γυναύκα» (Μϊρτοφ) και 

ο ςκύλοσ (πιςτού υποςτηρικτϋσ μπουρζουαζύασ).  

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Ο ηλικιωμϋνοσ ϊνδρασ (μπουρζουαζύα) 

παρουςιϊζεται ςε δεξύ προφύλ. Η ηλικιωμϋνη γυναύκα (Μϊρτοφ) παρουςιϊζεται 

επύςησ ςε δεξύ προφύλ. Ο ςκύλοσ φαύνεται ςε δεξύ προφύλ, μϊχιμοσ και ςε 

διαδικαςύα αναμονόσ. 

3.1.3. Έκφραςη: Και οι δύο παραπϊνω ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν ϋκφραςη μιζϋριασ 

και απελπιςύασ, ενώ ο ηλικιωμϋνοσ ϊνδρασ φαύνεται να κοιμϊται και να 

αναπολεύ. Ο ςκύλοσ φαύνεται νευρικόσ, αλλϊ το βλϋμμα του εύναι λυπημϋνο. 

3.1.4. Κίνηςη: Ο ηλικιωμϋνοσ ϊνδρασ εύναι ακύνητοσ ςε ϊνετη ςχεδόν 

ξαπλωμϋνη φιλόςυχη ςτϊςη και με ενωμϋνα τα χϋρια του ςτην κοιλιϊ, 

κϊνοντασ μια προςπϊθεια να ζεςταθεύ. Η ηλικιωμϋνη γυναύκα κινεύται 

ελαφρώσ, ρϊβοντασ μια κϊλτςα. Ϊχει ελαφρώσ καμπουριαςμϋνο τον κορμό τησ 

και κϊνει επύςησ προςπϊθεια να ζεςταθεύ, αλλϊ παραμϋνοντασ αφοςιωμϋνη 

ςτη δραςτηριότητϊ τησ. Ο ςκύλοσ εύναι ακύνητοσ και καθιςμϋνοσ με μόνη 

κύνηςη την περιςτροφό του κεφαλιού του για ϋλεγχο εχθρών, παραμϋνει 

δηλαδό ςε εγρόγορςη. 
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3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ (μπουρζουϊ) ό ςχεδόν ολόςωμεσ (Μϊρτοφ ωσ τον αςτρϊγαλο, 

ςκύλοσ μϋχρι τα πόδια). Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό με 

την ειρωνικό υπόνοια γυναικεύασ φιγούρασ. Ο θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει την 

εικόνα τοποθετεύται ςτο ύψοσ του Μϊρτοφ, χαμηλότερα από τον μπουρζουϊ, 

αλλϊ ψηλότερα από τον ςκύλο. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

 

την εικόνα γύνεται χρόςη τριών τριγώνων με διαδοχικϊ μεγϋθη και ενόσ 

μεγϊλου πενταγώνου.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, το πρώτο τρύγωνο που εμπεριϋχει την ανδρικό φιγούρα 

δεξιϊ εύναι ιςοςκελϋσ, μεγϊλου μεγϋθουσ, με ελαφριϊ κλύςη προσ τα αριςτερϊ. 

τηρύζεται ςτην αριςτερό του γωνύα γεγονόσ που δηλώνει αςτϊθεια, ενώ η 

κατηφορικό του κλύςη εκφρϊζει απαιςιοδοξύα. Σο δεύτερο μεγϊλου μεγϋθουσ 

ςχόμα εύναι το πεντϊγωνο, το οπούο αναπαριςτϊ το δεύτερο ςυμμετϋχοντα και 

ςτηρύζεται επύςησ ςτη δεξιϊ γωνύα, δηλώνοντασ αςτϊθεια ενώ ϋχει και αυτό 

κατηφορικό κλύςη που δηλώνει απαιςιοδοξύα. 
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Ακολουθεύ ςε μϋγεθοσ το ιςόπλευρο τρύγωνο, που εμπεριϋχει το ανϊκτορο. 

Βαςύζεται ςτην μια πλευρϊ του και ϋχει ελαφρώσ ανηφορικό κλύςη 

εκφρϊζοντασ ςταθερότητα, δυναμικότητα, ιςορροπύα και αιςιοδοξύα 

αντύςτοιχα. Όμοια εύναι και τα χαρακτηριςτικϊ του τριγώνου, που απεικονύζει 

το ςκύλο με εξαύρεςη ότι ϋχει πολύ μικρότερο μϋγεθοσ από τα υπόλοιπα 

ςχόματα. Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονόσ ότι πϊνω από το τρύγωνο του 

ανακτόρου υπϊρχει τριγωνικό ςημαύα του κουμμουνιςμού. Γενικότερα, το 

τρύγωνο ωσ ςχόμα εύναι ορμητικό και εκφρϊζει ςύγκρουςη, ενώ το πεντϊγωνο 

εύναι ςοβαρό και εκφρϊζει ςταθερότητα.  

  

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (κόκκινο, πρϊςινο) και με τη χρόςη κοινών 

χρωμϊτων ςόλο το φϊςμα τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, διότι όλα τα ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αρμονικϊ και ιςϊξια ανϊλογα με τη ςημαςύα τουσ ςε όλο το μόκοσ τησ εικόνασ.  

Τπϊρχει, επύςησ, ιεραρχύα με την ϋννοια ότι όλα τα ςχόματα κατανϋμονται 

ζυγιςμϋνα ςτο χώρο ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ), 

προωθώντασ τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό, ϋχει ύςη κατανομό αναπαραςτϊςεων ςτισ δύο 

πλευρϋσ, και αυτό τησ προςδύδει ιςορροπύα. Τπϊρχει μικρό αντύθεςη μεταξύ 

των ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ, δημιουργώντασ 

ελϊχιςτο δυναμιςμό και ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων ςτην 

εικόνα (ξύλα καλύβασ, φύλλα δϋντρου, κλαδιϊ, παρϊθυρα), τα οπούα 

προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, η οπούα του παρϋχει ρυθμό με 

ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ φορϊ από αριςτερϊ προσ δεξιϊ, 

όμοια με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ και αυτό κϊνει την εικόνα να 

φαύνεται λογικό και να εύναι ευανϊγνωςτη.  
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4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα των παραδοςιακών λούμπκι τησ 

Ρωςύασ και χρηςιμοποιεύ ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων 

τησ εικόνασ χρηςιμοποιεύ την τεχνικό τησ καρικατούρασ με ςτοιχεύα ρεαλιςμού 

και με χρόςη χρώματοσ, περιγραφό και περιγραμματοπούηςη. Φρωματικϊ 

χρηςιμοποιεύ ϋντονα χρώματα (κόκκινο, πρϊςινο, κύτρινο). Εύναι παραςτατικό 

και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη λεπτομερειών και χρόςη χρώματοσ 

ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Γύνεται χρόςη φωτοςκύαςησ και ϋντονη 

χρόςη προοπτικόσ προβϊλει το τραύνο και το αγροτικό κρύο τοπύο. την εικόνα 

δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Φρυςό ςαμοβϊρι, μετϊλλιο, μπαςτούνι και καπϋλο αντύ για πλούτο. 

 Μπαλωμϋνα υφϊςματα αντύ για φτώχεια και επιβύωςη. 

 κύλο αντύ πιςτό φύλακα. 

 Ξύλινο ςπύτι μακριϊ από ανϊκτορο αντύ για εξορύα. 

 Φοντρϊ ρούχα αντύ για κρύο και ταλαιπωρύα. 

 Μϊρτοφ» ςε ρόλο γυναύκασ που ρϊβει αντύ για ϊτομο όμοιο και 

υποςτηρικτικό προσ τον «μπουρζουϊ», που ςυμπϊςχει μαζύ του.  

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου.  

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτον οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ όχοσ από 

δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο), ϋνασ δυνατόσ και φορτικόσ όχοσ από 

φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο) , ϋνασ όρεμοσ και μακρόςυρτοσ όχοσ 

μϋςου βϊθουσ βιολιού (πρϊςινο), δυνατϋσ τυμπανοκρουςύεσ (καφϋ), μπϊςο 

αρμόνιο (βαθύ μπλε) μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ.  
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Καταληκτικϊ αναφϋρουμε ότι η αςτικό τϊξη και οι ιδεολογικού εχθρού των 

Μπολςεβύκων, που αντιπροςωπεύονταν από τον Ιούλιο Μϊρτοφ, τον 

τελευταύο ηγϋτη τησ νόμιμησ αντιπολύτευςησ, εξορύςτηκαν το 1920 και εύναι 

ακύνδυνοι πλϋον. Ϊτςι, ο Deni δημιουργεύ τη ςυγκεκριμϋνη αφύςα που 

αναπαριςτϊ ςε απλοποιημϋνη εκδοχό  τη θεματικό του δημοφιλούσ ϋργου του 

Βαςύλι Μαξύμοβιτσ Μαξύμοφ, χαιρετύζοντασ με τον τρόπο αυτό τη νϋα 

κοινωνικό ςοβιετικό πραγματικότητα. Ουςιαςτικϊ επιςτρϋφει ςτισ προ-

επαναςτατικϋσ ςυνόθειϋσ του, τη δημοςύευςη δηλαδό γελοιογραφιών για 

απαιτητικό κοινό.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Λεζϊντα: Όλα αυτϊ εύναι παρελθϐν  

Ϊτοσ: 1889 

Καλλιτϋχνησ: Βαςύλι Μαξύμοβιτσ Μαξύμοφ  

υλλογό: Πινακοθόκη Σετριϊκοφ, Μϐςχα 

Λεζϊντα: Όλα αυτϊ εύναι παρελθϐν 

Καλλιτϋχνησ: Viktor Nikolaevich Deni 

Ϊτοσ: 1920 
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ΑΥΙΑ 11:  Α ΣΑΪΟΤΜΕ ΣΟ ΣΡΑΣΟ ΜΑ.  

ΘΑ ΚΑΣΑΥΕΡΟΤΜΕ ΝΑ ΣΑΪΟΤΜΕ ΣΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑ ΣΡΑΣΟ   

ΦΨΡΙ ΝΑ ΣΙΓΚΟΤΝΕΤΣΟΤΜΕ ΣΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ  

ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΨΞΟΤΜΕ  ΣΟΤ ΔΙΕΥΘΑΡΜΕΝΟΤ ΠΟΛΨΝΟΤ ΕΤΓΕΝΕΙ! 
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1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ τη διαδικαςύα τροφοδοςύασ των ςτρατιωτών που 

μϊχονται ςτο μϋτωπο από τον ϊμαχο πληθυςμό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 

παρουςιϊζει το ςκηνικό πειναςμϋνων και ταλαιπωρημϋνων, πλην χαρούμενων 

πλϋον ςτρατιωτών, και την προςμονό τουσ για παραλαβό τροφόσ και νερού. Ο 

ΛΕΖΑΝΣΑ 

Ασ ταϏςουμε το ςτρατϐ μασ. Θα καταφϋρουμε να ταϏςουμε 

τον αγαπημϋνο μασ ςτρατϐ  χωρύσ να τςιγκουνευτοϑμε το 

παραμικρϐ και θα διώξουμε  τουσ διεφθαρμϋνουσ 

Πολωνοϑσ ευγενεύσ!  

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Ωγνωςτοσ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 43Φ33 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Συπογραφικό υπηρεςύα Οδηςςοϑ, Επαρχιακϐ Σμόμα Seal 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Οδηςςϐσ 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Λουμπϐκ 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Ουκρανικό αφύςα 

Πολωνού ευγενεύσ 

τρατόσ 

Εθελοντιςμόσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Ιδεαλιςτικό απεικϐνιςη ςϑμπνοιασ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου 

Εξατομικευμϋνη ερώτηςη (δημιουργύα αιςθόματοσ 

υποςτόριξησ και αλληλεγγϑησ) 

Ιςτορικό αφόγηςη με ςυμμετοχό απϐ τα κϊτω 
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ϊμαχοσ πληθυςμόσ ϋχει φτιϊξει και ςυγκεντρώςει τρόφιμα, τα οπούα 

προςφϋρει ςτο ςτρατό με ανιδιοτϋλεια, ωσ πρϊξη αλληλεγγύησ και 

αλληλοβοόθειασ. Παρακινεύται ϋτςι ο θεατόσ/δϋκτησ να ευαιςθητοποιηθεύ και 

να ενεργόςει αναλόγωσ. 

 

1.2. Λεζϊντα 

Η λεζϊντα εύναι μεγϊλη, ςυμβουλευτικό και αποδοκιμαςτικό. Βρύςκεται ςτο 

κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ και χωρύζεται από κϊθετη γραμμό. Η γλώςςα που 

χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, απλό, λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι 

ςοβαρό, αυςτηρό και φυςικό. 

Φρηςιμοποιεύται κεφαλαιογρϊμματη γραφό, τα γρϊμματα ϋχουν πολύ μεγϊλη 

ϋνταςη λόγω του κόκκινου χρώματοσ και η γραμματοςειρϊ εύναι ςκληρό, 

γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη, ενώ όλα ϋχουν το ύδιο μϋγεθοσ. Σο κεύμενο 

λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα και εύναι ςοβαρό, 

δημιουργώντασ το αύςθημα του «ανόκειν» ςε μια ομϊδα με τη χρόςη του α΄ 

πληθυντικού προςώπου και την παρότρυνςη για την επύτευξη του κοινού 

ςτόχου227. 

 

1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κϊθετη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα, που χωρύζονται 

με κϊθετη γραμμό ςτο κϊτω δεξύ και αριςτερό μϋροσ τησ αφύςασ.  

Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ. Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ τη 

φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο χωρύσ 

διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημεύων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το πρϊςινο και χρηςιμοποιεύται για 

το γραςύδι, τα δϋντρα και τη ςτολό των ςτρατιωτών. Σο πρϊςινο παρϊγεται 

                                                           
227 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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από την ανϊμειξη του μπλε και του κύτρινου χρώματοσ. την ςυγκεκριμϋνη 

απόχρωςη το κύτρινο υπερϋχει, οπότε το πρϊςινο μετατρϋπεται ςε θερμό 

χρώμα. Γενικϊ, το πρϊςινο εύναι ςταθερό, ειρηνικό και παθητικό χρώμα με 

κρυμμϋνη δύναμη. Προκαλεύ ςυναύςθημα ηρεμύασ και αρμονύασ. υνειρμικϊ 

παραπϋμπει ςτη φύςη και ςε ειρηνικό περύοδο μετϊ από αναταραχό.  

Ϊντονη εύναι και η χρόςη του γαλϊζιου χρώματοσ, τόςο ςτον ουρανό, όςο και 

ςτα ενδύματα του ϊμαχου πληθυςμού (παντελόνια ηλικιωμϋνων, φούςτεσ 

γυναικών, κοριτςιών). Σο γαλϊζιο εύναι απόμακρο και αδιϊφορο χρώμα, όμωσ 

κρατϊ κϊτι από την ηρεμύα και την εςωτερικότητα του μπλε. υνειρμικϊ 

παραπϋμπει ςτον απϋραντο γαλϊζιο ουρανό. 

Επύςησ, γύνεται χρόςη του κόκκινου χρώματοσ ςτα κουμμουνιςτικϊ αςτϋρια, 

που χρηςιμοποιούνται ωσ διακριτικϊ ςτα καπϋλα των ςτρατιωτών και ςε 

λεπτομϋρειεσ των ενδυμϊτων του ϊμαχου πληθυςμού (διακοςμόςεισ, ζωνϊρι 

ηλικιωμϋνου, μιςοφόρια γυναικών), δύνοντασ ϋνταςη και κατευθύνοντασ το 

βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. Σο κόκκινο εύναι χρώμα βαςικό, με ϋντονη εςωτερικό 

κύνηςη, που οπτικϊ προςελκύει και διεγεύρει το μϊτι, όπωσ η φλόγα. Χυχικϊ 

εγεύρει αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και 

θριϊμβου. Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με 

τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και ςτο αύμα. 

Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονόσ ότι τα γρϊμματα τησ λεζϊντασ χρωματύζονται 

επύςησ κόκκινα. 

Κύτρινο πολύ απαλό χρώμα χρηςιμοποιεύται για να αναδεύξει τισ φωτεινϋσ 

περιοχϋσ του πρϊςινου (γραςύδι) και του καφϋ (ψωμύ), όπωσ επύςησ και ωσ 

γενικότερη απόχρωςη του εδϊφουσ ό ωσ απόχρωςη ενδυμϊτων (διακοςμόςεισ, 

μαντόλεσ γυναικών). Γενικότερα, το κύτρινο προκαλεύ πόνο ςτο μϊτι, ςτην 

ςυγκεκριμϋνη αφύςα όμωσ η οπτικό του αυτό ιδιότητα καταλαγιϊζει ςε μεγϊλο 

βαθμό από την ανϊμειξό του με το ϊςπρο. Ϊτςι λειτουργεύ ωσ μικρού μεγϋθουσ 

ϋνταςη. Χυχικϊ προκαλεύ ςυγκύνηςη του θυμικού. Εύναι θερμό, διεγερτικό, 

ενοχλητικό και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη χρώμα. Αντιπροςωπεύει την 

φρενύτιδα. 

Επύςησ, υπϊρχει ελϊχιςτη χρόςη του καφϋ χρώματοσ με ϋμφαςη προσ το 

κόκκινο ςτο ψωμύ, τα ξύλινα αντικεύμενα (τραπϋζι, καλϊθι) και ςτο δϋρμα των 
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ανθρώπων. Σο καφϋ εύναι αμβλύ και ςκληρό χρώμα, ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη. 

Όμωσ από τα βϊθη του το κόκκινο χρώμα αναβλύζει ακόμα δυνατό και βύαιο. 

Ϊντονη εύναι η χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται τόςο για τα 

ςύννεφα, όςο και για τισ ενδυμαςύεσ (πουκϊμιςα ϊμαχου πληθυςμού, ποδιϋσ, 

τςϊντεσ ςτρατιωτών). Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα αλλϊ από αυτό πηγϊζει η 

ύπαρξη χρώματοσ, θεωρεύται, λοιπόν, ςυμβολικό τησ γϋννηςησ. Οπτικϊ 

παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ςαν ϋνα τύποτα, ενώ ψυχικϊ 

παραπϋμπει τον δϋκτη ςτο αύςθημα τησ καθαρόσ χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ 

αγνότητασ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο λευκό χιόνι. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ και ςτα ενδύματα (μπότεσ 

ςτρατιωτών). Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι 

ϋνα τύποτε δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ δημιουργεύ ςτον δϋκτη την αύςθηςη τησ 

ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα 

απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο 

ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του 

που επύ του προκειμϋνου εύναι το κύτρινο και το πρϊςινο.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (θερμό πρϊςινο, κύτρινο, κόκκινο) 

ϋναντι των ψυχρών και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η 

αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ τον θεατό. Επύςησ υπϊρχει ςχετικϊ ϋντονη 

χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο παρουςιϊζει ενδιαφϋρον.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο αποτελεύται από τουσ λόφουσ, το γραςύδι, τα δϋντρα και τισ 

καλύβεσ, τοπύο, δηλαδό, ορεινόσ εξοχόσ. Η περιοχό εύναι κατοικημϋνη, αφού 

υπϊρχουν καλύβεσ από τισ οπούεσ ξεπροβϊλλουν ϊνθρωποι. Ο καιρόσ εύναι 

ηλιόλουςτοσ με ελαφρϊ ςυννεφιϊ, παραπϋμποντασ ςτην εποχό τησ Ωνοιξησ. 

Σϋλοσ, ο ουρανόσ που ξεπροβϊλλει ανϊμεςα ςτα ςύννεφα δημιουργεύ ϋνα 

αύςθημα ελπύδασ και αιςιοδοξύασ για το μϋλλον. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Εντόσ του νατουραλιςτικού προςανατολιςμού, η ςυγκεκριμϋνη αφύςα ϋχει 

ϋντονη πλαιςύωςη, η οπούα αυξϊνει την τροπικότητϊ τησ. Ψσ εκ τούτου, οι 
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αναπαριςτώμενοι ςυμμετϋχοντεσ εξειδικεύονται και ςυνδϋονται ϊμεςα με ϋναν 

οριςμϋνο τόπο και μια ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό228. Παρϊλληλα, 

παρατηρούμε ικανοποιητικό αναπαρϊςταςη τησ εικονιςτικόσ λεπτομϋρειασ, 

γεγονόσ το οπούο προςδύδει υψηλό τροπικότητα ςτην εικόνα.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ  

3.1.1. Ποςότητα μορφών: το πρώτο επύπεδο τησ εικόνασ υπϊρχουν ϋξι 

ςυμμετϋχοντεσ από τουσ οπούουσ οι τρεισ εύναι ςτρατιώτεσ και οι ϊλλοι τρεισ 

εύναι ϊμαχοσ πληθυςμόσ (γϋροσ, γυναύκα, παιδύ). το δεύτερο επύπεδο, 

υπϊρχουν τρεισ ϊνδρεσ ςτρατιώτεσ, τουσ οπούουσ ακολουθεύ λόχοσ 

ςτρατιωτών. το τρύτο επύπεδο, υπϊρχουν εννϋα ςυμμετϋχοντεσ, επύςησ 

ϊμαχοσ πληθυςμόσ, από τουσ οπούουσ εύναι τρεισ γυναύκεσ, τρεισ ηλικιωμϋνοι 

ϊντρεσ και τρύα παιδιϊ. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου 

το πρώτο επύπεδο τησ εικόνασ οι ςτρατιώτεσ παρουςιϊζονται ςε δεξύ προφύλ, 

ανφϊσ και ςε δεξύ τρύα τϋταρτα αντύςτοιχα, ο ηλικιωμϋνοσ ϊνδρασ και η γυναύκα 

παρουςιϊζονται ςε αριςτερό προφύλ με πλϊτη, ενώ το παιδύ βρύςκεται με 

πλϊτη προσ το θεατό/δϋκτη. το δεύτερο επύπεδο, οι τρεύσ ςτρατιώτεσ 

βρύςκονται ςε ανφϊσ, δεξύ και αριςτερό προφύλ αντύςτοιχα. Ο λόχοσ των 

ςτρατιωτών βρύςκεται ςε ανφϊσ ςτϊςη, ενώ ςτο πϊνω μϋροσ ςχεδόν όλοι οι 

ςυμμετϋχοντεσ του ϊμαχου πληθυςμού παρουςιϊζονται ςε αριςτερό προφύλ. 

3.1.3. Έκφραςη 

Η ϋκφραςη των ςτρατιωτικών μαρτυρεύ τον κϊματο και την ταλαιπωρύα (λόγω 

τησ πεύνασ και τησ δύψασ που δεύχνουν να νιώθουν) από την προηγούμενη 

κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονταν (πόλεμοσ), όμωσ με το αντύκριςμα των 

αμϊχων ςτο πρόςωπο τουσ ϊςτραψαν χαμόγελα που δηλώνουν τη χαρϊ και 

την ανϊγκη τουσ για επικοινωνύα. Ο ϊμαχοσ πληθυςμόσ, αν και ςε πολλϊ ςημεύα 

βρύςκεται με πλϊτη προσ το θεατό/δϋκτη, δεύχνει επικοινωνιακόσ, 

ςυμπονετικόσ και με διϊθεςη αλτρουιςτικό. 

                                                           
228 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291 - 293. 
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3.1.4. Κίνηςη 

Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ ςτην εικόνα εύναι πολύ ϋντονη. Οι 

ςτρατιώτεσ ςτο πρώτο επύπεδο και οι τρεύσ που προηγούνται του δεύτερου 

επιπϋδου εύναι ακύνητοι και φαύνεται να ξαποςταύνουν, κϊνοντασ μικρϋσ 

κινόςεισ για να πιούν νερό ό να παραλϊβουν τρόφιμα. Ο λόχοσ των 

ςτρατιωτών φαύνεται να κινεύται κατϊ μϋτωπο προσ το θεατό/δϋκτη ςε 

γραμμικό παρϊταξη. Ο ϊμαχοσ πληθυςμόσ ςτο πρώτο επύπεδο παρουςιϊζει 

ελαφριϊσ μορφόσ κύνηςη μϋςω των χεριών του που δύνει τροφό ςτουσ 

ςτρατιώτεσ. Σϋλοσ, ο ϊμαχοσ πληθυςμόσ του δεύτερου επιπϋδου κινεύται αργϊ 

και ςταθερϊ, εύτε χαιρετώντασ το λόχο, εύτε κατεβαύνοντασ το λόφο για να 

μεταφϋρει τα τρόφιμα.  

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ 

Όλεσ οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι 

ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό με τισ γυναικεύεσ φιγούρεσ ςτο ρόλο των 

υποςτηρικτών ςε πλϊγια θϋςη. Ο θεατόσ που βλϋπει την εικόνα τοποθετεύται 

ςτο ύδιο ύψοσ με τον ϊμαχο πληθυςμό του πρώτου επιπϋδου, που προςφϋρει 

τρόφιμα ςτον ςτρατό. Ϊτςι φαύνεται ότι η αφύςα και το μόνυμϊ τησ 

απευθύνεται ςε γυναύκεσ, παιδιϊ και υπερόλικεσ, προτρϋποντϊσ τουσ να γύνουν 

και αυτού υποςτηρικτϋσ του ςτρατού και να ευαιςθητοποιηθούν 

προςφϋροντασ τροφό και νερό ςτουσ ςτρατιώτεσ. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη δύο πενταγώνων και ενόσ ορθογωνύου 

παραλληλόγραμμου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το πρώτο πεντϊγωνο εμπεριϋχει τον 

ϊμαχο πληθυςμό που παρϋχει αγαθϊ ςτο ςτρϊτευμα. Εύναι μεγϊλου μεγϋθουσ, 

με ελαφριϊ κλύςη προσ τα δεξιϊ και με ανηφορικό φορϊ από κϊτω δεξιϊ προσ 

πϊνω αριςτερϊ, γεγονόσ που δηλώνει αιςιοδοξύα.  

Σο δεύτερο ύςου μεγϋθουσ με το πρώτο ςχόμα εύναι το πεντϊγωνο, το οπούο 

αναπαριςτϊ το ςτρατό και ϋχει φορϊ από πϊνω δεξιϊ προσ κϊτω αριςτερϊ, 

δηλώνοντασ απαιςιοδοξύα.  



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

Ακολουθεύ το μικρότερου μεγϋθουσ ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που 

απεικονύζει επύςησ ϊμαχο πληθυςμό που βοηθϊ το ςτρατό. Ϊχει φορϊ από 

κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ και δηλώνει αιςιοδοξύα.  

Όλα τα παραπϊνω ςχόματα εύναι παρϊγωγα του τετραγώνου και εκφρϊζουν 

ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα ενώ το γεγονόσ ότι το 

παραλληλόγραμμο παρουςιϊζεται οριζόντιο εντεύνει το αύςθημα ηρεμύασ.  
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Σα ςχόματα τοποθετούνται κυρύωσ ςτο κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ, δύνοντασ μια 

αύςθηςη βαρύτητασ. Επύςησ, η ϋνωςη ό η μικρό απόςταςη μεταξύ των 

ςχημϊτων δημιουργούν το αύςθημα τησ ομϊδασ, καθώσ οπτικϊ λειτουργούν ωσ 

ενιαύο ςώμα. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ δεν υπϊρχει ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών και ϋτςι η 

ςύνθεςη δεν παρουςιϊζει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον. 

   

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, διότι τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα ςε 

ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (κόκκινο, πρϊςινο) και με τη χρόςη κοινών 

χρωμϊτων ςόλο το φϊςμα τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, διότι όλα τα ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αρμονικϊ και ιςϊξια ανϊλογα με τη ςημαςύα τουσ ςε όλο το μόκοσ τησ εικόνασ. 

Τπϊρχει επύςησ ιεραρχύα με την ϋννοια ότι όλα τα ςχόματα κατανϋμονται 

ζυγιςμϋνα ςτο χώρο ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ) 

και προωθούν τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό, ϋχει ύςη κατανομό αναπαραςτϊςεων ςτισ δύο 

πλευρϋσ και αυτό τησ προςδύδει ιςορροπύα. Τπϊρχει μικρό αντύθεςη μεταξύ των 

ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ δημιουργώντασ ελϊχιςτο 

δυναμιςμό και ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων ςτην εικόνα 

(ςτρατόσ, δϋντρα, ςύννεφα), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, 

ενώ του παρϋχουν και ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ φορϊ από αριςτερϊ προσ δεξιϊ, 

όμοια με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ, και αυτό κϊνει την εικόνα να 

φαύνεται λογικό και να εύναι ευανϊγνωςτη.  

  

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικϊ νοόματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα των παραδοςιακών λούμπκι τησ 

Ρωςύασ και χρηςιμοποιεύ ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων 

τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ, περιγραφό και 

περιγραμματοπούηςη.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα χρώματα (κόκκινο, πρϊςινο, κύτρινο). Εύναι 

παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη λεπτομερειών και 

χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Γύνεται χρόςη 

φωτοςκύαςησ και ϋντονη χρόςη προοπτικόσ, προβϊλλοντασ το ανοιξιϊτικο 

τοπύο και το πλόθοσ των ςτρατιωτών.  

την εικόνα υπϊρχει πληθώρα διακοςμητικών ςτοιχεύων. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλα και ςτρατόσ αντύ για εμπόλεμη περύοδοσ. 

 Χωμύ αντύ για τρόφιμα. 

 Ηλιόλουςτη μϋρα αντύ για αιςιοδοξύα και χαρϊ. 

 Λόφοσ και καλύβεσ αντύ για ορεινό αγροτικό τοπύο.  

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των 

ςυμμετεχόντων και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ μικρού 

βεληνεκούσ όχοσ από δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο), ϋνασ δυνατόσ και 

φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), ϋνασ όρεμοσ και 

μακρόςυρτοσ όχοσ μϋςου βϊθουσ βιολιού (πρϊςινο), δυνατϋσ τυμπανοκρουςύεσ 

(καφϋ), αυλόσ (γαλϊζιο), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο 

τϋλοσ (μαύρο).  
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ΛΕΖΑΝΣΑ Ο αναλφϊβητοσ ϊνθρωποσ εύναι ςαν τον τυφλϐ - ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Aleksei Radakov229  

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 69Φ49 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Γκαςιζντϊντ, Πετροϑπολη 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτοσ 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Πετροϑπολη (Λϋνινγκραντ) 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Λουμπϐκ 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα τρύχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Επαναςτατικϐ αύςθημα  

Πατριωτικό αφύςα  

Απαξύωςη παρελθϐντοσ 

Καταπολϋμηςη αναλφαβητιςμοϑ  

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικαςτικό απϐδοςη επανϊςταςησ 

υνειδητό προςπϊθειασ προςϋγγιςησ του λαοϑ 

Εντολό/διαταγό για ϊμεςη λόψη απϐφαςησ 

 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ μια ανδρικό φιγούρα με αγροτικό ενδυμαςύα και 

παρουςιαςτικό. Ο ϊνδρασ βρύςκεται ανϊμεςα ςτα ςύννεφα, ϋχει δεμϋνα τα 

μϊτια με λευκό μαντόλι και ανυψωμϋνα χϋρια, προςπαθώντασ να εντοπύςει 

πιθανϊ εμπόδια, αυτό όμωσ δεν εύναι αρκετό. Υαύνεται να περπατϊ ςτην ϊκρη 

                                                           
229 Aleksei Alexandrovich Radakov [Алексей Александрович Радаков] (1877-1942): Απόφοιτοσ τησ 

χολόσ Καλών Σεχνών τησ Μόςχασ, εργϊζεται μϋχρι το Ρώςικο Εμφύλιο πόλεμο ωσ 
ςυγγραφϋασ και ςυνεκδότησ του περιοδικού Сатирикон (ΑΣΤΡΙΚΟΝ). τη ςυνϋχεια, ςχεδιϊζει 
προπαγανδιςτικϋσ αφύςεσ για τα ROSTA Windows.  

      Διαθϋςιμο ςτο: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexei_Alexandrowitsch_Radakow 
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του γκρεμού, με το ϋνα πόδι να προςεγγύζει την ϊβυςςο και δεύχνει πωσ ςτο 

επόμενο βόμα θα πϋςει ςτο γκρεμό. Η εικόνα αυτό λειτουργεύ ωσ παρομούωςη, 

ςυγκρύνοντασ ϋναν αναλφϊβητο ϊνθρωπο με ϋναν τυφλό. Ϊτςι όπωσ ο τυφλόσ 

δεν μπορεύ να δει και εύναι επικύνδυνο να βαδύζει, γιατύ μπορεύ να πϋςει ςτο 

γκρεμό, ϋτςι και ο αναλφϊβητοσ διατρϋχει πληθώρα κινδύνων, όπωσ λόγου 

χϊρη να χειραγωγηθεύ ό να εξαπατηθεύ. Οι κύνδυνοι που διατρϋχει μπορούν να 

αποβούν μοιραύοι για αυτόν και, ϋτςι, μϋςω τησ εικόνασ τονύζεται η ανϊγκη για 

εγγραμματιςμό κϊθε αναλφϊβητου ανθρώπου, με ςκοπό τη δικό του ςωτηρύα. 

 

1.2. Λεζϊντα 

Η λεζϊντα εύναι μεγϊλη, ςυμβουλευτικό και διδακτικό. Βρύςκεται ςτο κϊτω 

μϋροσ τησ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, απλό, λιτό και 

αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό και φυςικό. Γύνεται χρόςη 

παρομούωςησ, παραλληλύζοντασ τον αναλφϊβητο ϊνθρωπο με τον τυφλό, 

ενιςχύοντασ ϋτςι τη δύναμη τησ εικόνασ. 

Σα γρϊμματα αυξομειώνονται ςε μϋγεθοσ: με μεγϊλα γρϊμματα 

αναγρϊφονται οι λϋξεισ: ΑΝΑΛΥΑΒΗΣΟ και ΣΤΥΛΟ, με μεςαύα: ΑΠΟΣΤΦΙΕ και 

ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΕΙ ΣΟΝ ΚΑΡΣΕΡΟΤΝ Ε ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ και με μικρϊ: το «ςαν» τησ 

παρομούωςησ. Επύςησ, ϋχουν ϋνταςη, που αυξομειώνεται ανϊλογα με το 

μϋγεθόσ τουσ, μαύρο χρώμα και γραμματοςειρϊ ςκληρό και γεωμετρικό χωρύσ 

κλύςη. Πρόκειται για ςτερεοτυπικό τυπογραφικό προςϋγγιςη και οπτικούσ 

ςυμβολιςμούσ ςτουσ οπούουσ κυριαρχεύ ο δυναμιςμόσ, η ενϋργεια και η 

επιθετικότητα230.  Η οπτικό ταυτότητα, που αποδύδεται με τισ γραμματοςειρϋσ 

εξαιτύασ του ςχεδιαςμού και τησ χρόςησ τουσ, καταφϋρνει να ςυνδηλώνει 

μηνύματα ςτουσ αναγνώςτεσ επηρεϊζοντασ το νόημα των λϋξεων231. 

Σο κεύμενο τησ λεζϊντασ λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και επεξηγηματικϊ ωσ 

προσ την εικόνα, παρϋχοντασ πληροφορύεσ με την ταύτιςη ουςιαςτικϊ τυφλών 

και αναλφϊβητων ανθρώπων, διότι και οι δύο, με διαφορετικό ςημεύο 

εκκύνηςησ ο καθϋνασ, δεν μπορούν να αναγνώςουν βιβλύα. Προκρύνεται 

                                                           
230 Bierut, M., Drenttel, W., Heller, S., & Holland, DK. (1994). ϐ.π. 
231 Zantides, Ε. & Papadima, Α. (2010). Typography as a tool for stereotyping and encoding 

connotative significations on the literal meaning of words. Dublin: ATypI Conference themed The 
Word. 
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ξεκϊθαρα η πολιτικό επιλογό που προκρύνει την καταπολϋμηςη του 

αναλφαβητιςμού, με ςκοπό την ϊνοδο του μορφωτικού επιπϋδου του λαού. 

 

1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κϊθετη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ςτο κϊτω μϋροσ τησ 

αφύςασ. Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ. 

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ εύναι αντύθετη με τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από 

την εικόνα υπϊρχει χοντρό μπλε πλαύςιο με ϋντονη διακόςμηςη από 

τεθλαςμϋνεσ γραμμϋσ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το κόκκινο, το οπούο τοποθετεύται 

ςτη διακόςμηςη τησ κορνύζασ και των ενδυμϊτων, ςτη μπλούζα του 

πρωταγωνιςτό και ςτο βρϊχο, δύνοντασ ϋνταςη και κατευθύνοντασ το βλϋμμα 

του θεατό/δϋκτη. Σο κόκκινο εύναι χρώμα βαςικό με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη, 

που οπτικϊ ελκύει και διεγεύρει το μϊτι. Χυχικϊ εγεύρει αιςθόματα δύναμησ, 

ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. Εύναι ζεςτό και πολύ 

ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. 

υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και ςτο αύμα.  

Ϊντονη εύναι, επύςησ, η χρόςη του μπλε χρώματοσ ςε ςκούρα απόχρωςη 

(μπλε κοβαλτύου), το οπούο τοποθετεύται ςτον ουρανό και ςτη διακόςμηςη 

των ενδυμϊτων. Σο μπλε εύναι βαθύ, όρεμο και εςωτερικό χρώμα. Όςο 

βαθαύνει τόςο καλεύ τον ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο και προςλαμβϊνει την παρόχηςη 

μιασ μη ανθρώπινησ θλύψησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον ουρανό. ε κϊποια 

ςημεύα το μπλε γύνεται γαλϊζιο (ςύννεφα). Σο γαλϊζιο εύναι απόμακρο και 

αδιϊφορο όπωσ ο γαλϊζιοσ απϋραντοσ ουρανόσ. 

Γύνεται, ακόμα, χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται τόςο για τα 

ςύννεφα όςο και για την ενδυμαςύα και το διακοςμητικό πλαύςιο. Σο λευκό δεν 

θεωρεύται χρώμα. Οπτικϊ παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, 
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ςαν ϋνα τύποτα, ενώ ψυχικϊ παραπϋμπει το δϋκτη ςτο αύςθημα τησ καθαρόσ 

χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο λευκό χιόνι. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ και ςτο διακοςμητικό πλαύςιο. 

Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, το οπούο οπτικϊ 

δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ 

επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και 

πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα 

χρώματα που βρύςκονται δύπλα του που επύ του προκειμϋνου εύναι το κόκκινο.  

   την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο) ϋναντι των ψυχρών 

(μπλε) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η αύςθηςη τησ 

κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη χρωματικό αντύθεςη 

και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται ενδιαφϋρον. 

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο αποτελεύται από ϋνα φυςικό απόκρημνο τοπύο, που περιλαμβϊνει 

το ςυννεφιαςμϋνο ουρανό και ϋναν τερϊςτιο βρϊχο που καταλόγει ςε γκρεμό. 

Εύναι απλό, χωρύσ λεπτομϋρειεσ και ςυνοπτικό για να τονύςει την κυρύαρχη 

ςημαςύα τησ ανδρικόσ φιγούρασ. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Αν και υπϊρχει φόντο ςτην εικόνα, ωςτόςο ο αναπαριςτώμενοσ ςυμμετϋχων 

δεν ϋχει διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ, ούτε εύναι ςυνδεδεμϋνοσ με οριςμϋνο τρόπο 

και ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό, ςτοιχεύα τα οπούα χαμηλώνουν την 

τροπικότητα τησ εικόνασ. Ψςτόςο, η φιγούρα αναπαρύςταται με εντονότερη 

εςτύαςη και ο δημιουργόσ χρηςιμοποιεύ πιο κορεςμϋνα και διαφοροποιημϋνα 

χρώματα, ώςτε να δύνεται ςτη φιγούρα υψηλότερη τροπικότητα232, δηλαδό 

υψηλότερη αξύα πραγματικότητασ ςε ςυνδυαςμό με τη λεκτικό λεζϊντα που η 

ανϊγνωςό τησ οπτικοποιεύ τη δρϊςη και παρϊλληλα δύνει μια υπόςχεςη.  

 

 

                                                           
232 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 254 - 257. 
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3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ  

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα υπϊρχει ϋνασ μόνο πρωταγωνιςτόσ. Εύναι 

ϊνδρασ, γενειοφόροσ, αγρότησ με δεμϋνα μϊτια. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου 

Ο ςυμμετϋχων παρουςιϊζεται ςε αριςτερό προφύλ με απλωμϋνα χϋρια ςε 

ςτούχιςη μπροςτϊ προσ αναζότηςη εμποδύων. 

3.1.3. Έκφραςη 

Σο ϊνοιγμα του ςτόματοσ και η ανϊταςη των χεριών μαρτυρούν το αύςθημα 

φόβου και αναςφϊλειασ, που νιώθει ο ςυμμετϋχων. Ϊχει την ανϊγκη να ανούξει 

τα μϊτια για να ςωθεύ από τον κύνδυνο τησ πτώςησ. 

3.1.4. Κίνηςη 

Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ ςτην εικόνα εύναι πολύ ϋντονη. Ο 

ςυμμετϋχων βηματύζει μπροςτϊ προσ το γκρεμό με το δεξύ του πόδι, ενώ οι 

πϋτρεσ φαύνονται να αποκόπτονται και να πϋφτουν ςταδιακϊ από το γκρεμό. 

Επύςησ, υπονοεύται η πτώςη του ςυμμετϋχοντα ςε πιθανό επόμενη ςκηνό. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ 

Η φιγούρα τησ εικόνασ απεικονύζεται ολόςωμη. Η εικόνα εύναι 

ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει την εικόνα 

τοποθετεύται ςε χαμηλότερο ύψοσ από το ςυμμετϋχοντα για να νιώςει ϋτςι το 

ύψοσ του γκρεμού και το μϋγεθοσ του κινδύνου.  

Ϊτςι φαύνεται ότι η αφύςα και το μόνυμϊ τησ δημιουργούν την αύςθηςη του 

ϋντονου κινδύνου για τουσ αναλφϊβητουσ και τουσ περνούν το μόνυμα για την 

ανϊγκη εγγραμματιςμού. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη ενόσ μόνο πενταγώνου. Σο πεντϊγωνο εμπεριϋχει 

τον ςυμμετϋχοντα. Εύναι μεγϊλου μεγϋθουσ με ελαφριϊ κλύςη προσ τα αριςτερϊ 

και με κατηφορικό φορϊ από πϊνω δεξιϊ προσ κϊτω αριςτερϊ, γεγονόσ που 

δηλώνει απαιςιοδοξύα.  
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Βαςύζεται ςτη μιςό από την κϊτω πλευρϊ του, ενώ το υπόλοιπό τησ βρύςκεται 

ςτο κενό, γεγονόσ του δηλώνει ϋντονη αςτϊθεια.  

Σοποθετεύται ςτο πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ και αυτό του δύνει μια αύςθηςη 

ελαφρϊδασ και μύα εντύπωςη κύνηςησ.  

Βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ εικόνασ και ϋτςι ςπϊει τη ςιωπό του ϊδειου χώρου, 

μοιϊζει δηλαδό ςαν να παρϊγει κϊποιον όχο. το διακοςμητικό πλαύςιο 

υπϊρχουν επύςησ περιμετρικϊ τησ εικόνασ τεθλαςμϋνεσ γραμμϋσ (ζικ-ζακ) που 

ςχηματύζουν μικρϊ κόκκινα και μαύρα τρύγωνα. Οι τεθλαςμϋνεσ γραμμϋσ 

παρϊγουν οξύτητα και ϋνταςη, ενώ τα τρύγωνα εύναι ορμητικϊ, 

αλληλοςυγκρουόμενα, ιςορροπημϋνα (ύδιο μϋγεθοσ, ιςόπλευρα) και δυναμικϊ.  

Σο πεντϊγωνο εύναι παρϊγωγο του τετραγώνου και ωσ εκ τούτου εκφρϊζει 

ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα. ε γενικϋσ γραμμϋσ υπϊρχει 

ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών και ϋτςι η ςύνθεςη εύναι ενδιαφϋρουςα. 

 

3.3. υνθετικό δομό  

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ γύνεται χρόςη κοινών χρωμϊτων ς’ όλο το φϊςμα 

τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, διότι όλα τα ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αρμονικϊ και ιςϊξια ανϊλογα με την ςημαςύα τουσ ςε όλο το μόκοσ τησ εικόνασ. 

Τπϊρχει ιεραρχύα καθώσ όλα τα ςχόματα κατανϋμονται ζυγιςμϋνα ςτο χώρο 

ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ) τουσ και προωθούν 

τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό με ύςη κατανομό αναπαραςτϊςεων ςτισ δύο 

πλευρϋσ και αυτό τησ προςδύδει ιςορροπύα. Τπϊρχει αντύθεςη μεταξύ των 

ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και το μϋγεθοσ τουσ δημιουργώντασ δυναμιςμό 

και ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων ςτην εικόνα (πϋτρεσ, 

διακόςμηςη, ςύννεφα), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, ενώ του 

παρϋχουν και ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 
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Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα δεν ακολουθεύ τη φορϊ από αριςτερϊ προσ 

δεξιϊ, τη φορϊ δηλαδό τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ και αυτό κϊνει την εικόνα να 

φαύνεται παρϊλογη, ςαν κϊτι που διαφεύγει και να εύναι δυςανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα των παραδοςιακών λούμπκι τησ 

Ρωςύασ ςε ςυνδυαςμό με τη νϋα αλληγορικό και ςυμβολικό αφύςα και 

χρηςιμοποιεύ ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ 

εύναι αφαιρετικό, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ, περιγραφό και 

περιγραμματοπούηςη με τϊςη προσ την γεωμετρικοπούηςη.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα, βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, μπλε). Εύναι 

παραςτατικό και αφηγηματικό. Δεν γύνεται αναπαρϊςταςη λεπτομερειών, ενώ 

υπϊρχει χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ.  

Γύνεται χρόςη φωτοςκύαςησ με τρεισ τόνουσ (χρώμα, ςκούρο χρώμα, μαύρο). 

Δεν γύνεται χρόςη προοπτικόσ. την εικόνα υπϊρχει πληθώρα διακοςμητικών 

ςτοιχεύων. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Βρϊχοσ και γκρεμόσ αντύ για κινδύνουσ ςτην καθημερινότητα λόγω 

αναλφαβητιςμού. 

 Μαντόλι ςτα μϊτια (ανικανότητα όραςησ) αντύ για ϋλλειψη προςωπικόσ 

κρύςησ, αντύληψησ, κατανόηςησ και γνώςησ. 

 Πτώςη από βρϊχο αντύ για επιπτώςεισ αναλφαβητιςμού. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη του ςυμμετϋχοντα 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 
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Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ και 

φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), αυλόσ (γαλϊζιο), 

ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό μορφό (μπλε κοβαλτύου), μικρϋσ 

παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ (μαύρο).  
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ΛΕΖΑΝΣΑ Πρϋπει να δουλϋψουμε με το τουφϋκι δύπλα μασ 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Βλαντιμύρ Λεμπϋντεφ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 77 x 56 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Ρϐςτα 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ 
Γκαςιζντϊντ, Κυβερνητικό ϋκδοςη  

Πετροϑπολη (Λϋνινγκραντ) 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Σϋχνη τησ avant - garde 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πατριωτικό αφύςα  

Εργαςύα 

Καταπολϋμηςη παρελθϐντοσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικαςτικό απϐδοςη τησ επανϊςταςησ (Εικϐνα ιςχϑοσ) 

Ωμεςη προςαγϐρευςη για εργαςύα 

Εντολό/διαταγό για ςτόριξη τησ επανϊςταςησ  

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ ϋναν εργϊτη, που πραγματοποιεύ χειρωνακτικό εργαςύα 

με τα εργαλεύα του (πριόνι, ξύλο). Παρόλα αυτϊ, μπροςτϊ του ϋχει 

τοποθετημϋνο ϋνα τουφϋκι, που ςύμφωνα με τη λεζϊντα υποχρεούται να ϋχει 

μαζύ του λόγω τησ εμπόλεμησ κατϊςταςησ που προκϊλεςε η πολιτικό αλλαγό 

και ανϊ πϊςα ςτιγμό μπορεύ να χρειαςτεύ να πολεμόςει.  

Η τοποθϋτηςη των αντικειμϋνων και η λεζϊντα περνούν το μόνυμα του 

κουμμουνιςμού πωσ προϋχει η ετοιμότητα, ςε περύπτωςη πολϋμου, με ςκοπό 
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την κυριαρχύα. Ακολουθούν η εργαςύα, δηλαδό η παραγωγό, και ϋπεται η 

ατομικότητα. 

 

1.2. Λεζϊντα: Πρϋπει να δουλϋψουμε με το τουφϋκι δύπλα μασ. 

Η λεζϊντα εύναι μικρό και δηλώνει υποχρϋωςη για μελλοντικϋσ πρϊξεισ 

(πρϋπει να). Βρύςκεται εντόσ τησ εικόνασ και τοποθετεύται τόςο πϊνω αριςτερϊ 

όςο και κϊτω δεξιϊ και κεντρικϊ, δημιουργώντασ ϋνα παιχνύδιςμα και δύνοντασ 

επιπλϋον κύνηςη και ϋνταςη ςτην εικόνα. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι 

ςαφόσ, απλό, λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό και 

φυςικό.  

Σα γρϊμματα αυξομειώνονται ελαφρώσ ςε μϋγεθοσ. Με κεφαλαύα γρϊμματα 

αναγρϊφονται οι λϋξεισ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΤΛΕΧΟΤΜΕ, με μεςαύα: ΜΕ ΣΟ ΣΟΤΥΕΚΙ 

ΔΙΠΛΑ ΜΑ. Επύςησ ϋχουν πολύ μεγϊλη ϋνταςη και μαύρο χρώμα. Η 

γραμματοςειρϊ εύναι γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη με ελαφρϋσ καμπύλεσ 

(ςυναιςθηματιςμόσ). Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και 

επεξηγηματικϊ ωσ προσ την εικόνα. 

Η εικόνα του εργϊτη ςε ώρα εργαςύασ ςυνοδεύεται από μια λεκτικό πρϊξη 

«απαύτηςησ υπηρεςιών»233, ενώ η προςτακτικό ϋγκλιςη χωρύσ υποκεύμενο 

ςυνιςτϊ ϋνα εύδοσ διαταγόσ. Η αναμενόμενη ανταπόκριςη των θεατών/δεκτών 

εύναι η πλόρησ ςυμμόρφωςη με την απαιτούμενη ςυμπεριφορϊ. 

 

1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Δϑο ορθογώνια παραλληλόγραμμα και ϋνα 

καμπυλόγραμμο ςτο πϊνω αριςτερό, κϊτω δεξύ και κϊτω κεντρικό μϋροσ τησ 

αφύςασ αντύςτοιχα. Σο κεύμενο βρύςκεται εντόσ τησ εικόνασ. 

Σο κεύμενο ακολουθεύ τη φορϊ τησ εικόνασ και, πιο ςυγκεκριμϋνα, την κύνηςη 

τησ φιγούρασ. Γύρω από την εικόνα δεν υπϊρχει πλαύςιο. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

                                                           
233 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το κόκκινο καθώσ τοποθετεύται 

κεντρικϊ ςτην μπλούζα του ςυμμετϋχοντα. Σο κόκκινο εύναι χρώμα βαςικό με 

ϋντονη εςωτερικό κύνηςη, που οπτικϊ προςελκύει και διεγεύρει το μϊτι όπωσ η 

φλόγα την οπούα κοιτϊει ο ϊνθρωποσ με λαχτϊρα. Χυχικϊ εγεύρει αιςθόματα 

δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. Εύναι ζεςτό 

και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια ενςυνεύδητη 

δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και ςτο αύμα.  

Ϊντονη εύναι επύςησ η χρόςη του κύτρινου χρώματοσ, το οπούο τοποθετεύται 

περιμετρικϊ του κόκκινου ςτα χϋρια, το πρόςωπο, το παπούτςι και το ξύλο 

που κόβει ο ςυμμετϋχων. Σο κύτρινο εύναι βαςικό χρώμα, διεγερτικό, 

ενοχλητικό και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. Προκαλεύ πόνο ςτο μϊτι μετϊ 

την πϊροδο αρκετού χρόνου όπωσ ςτο αυτύ η οξεύα ςϊλπιγγα. Σο μϊτι γύνεται 

ανόςυχο, δεν αντϋχει για πολλό ώρα τη θϋα και αναζητεύ να βυθιςτεύ και να 

ηρεμύςει ςτο μπλε. Χυχικϊ προκαλεύ ςυγκύνηςη του θυμικού, ενώ ςυνειρμικϊ 

παραπϋμπει μανύα και τη τυφλό τρϋλα. 

Ακόμα, γύνεται μικρό χρόςη μπλε χρώματοσ ςε ςκούρα απόχρωςη (μπλε 

ούλτρα μαρύν ςκούρο), το οπούο τοποθετεύται ςτο παντελόνι, ςτο καπϋλο και 

ςτην κόψη του πριονιού. Σο μπλε εύναι βαθύ, όρεμο και εςωτερικό χρώμα. Όςο 

βαθαύνει, τόςο καλεύ τον ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο και προςλαμβϊνει την 

παρόχηςη μιασ μη ανθρώπινησ θλύψησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον ουρανό.  

Γύνεται ακόμα, χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται μόνο πϊνω 

ςτο πριόνι. Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα αλλϊ ψυχικϊ παραπϋμπει τον 

θεατό/δϋκτη ςτο αύςθημα τησ καθαρόσ χαρϊσ και τησ αγνότητασ.  

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτο μανύκι, ςτο καπϋλο και ςτο παντελόνι 

του ςυμμετϋχοντα. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, 

εύναι ϋνα τύποτε δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ δημιουργεύ ςτο δϋκτη την αύςθηςη 

τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα 

απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο 

ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του 

που επύ του προκειμϋνου εύναι το κόκκινο.  
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την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο, κύτρινο) ϋναντι των 

ψυχρών (μπλε) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η αύςθηςη 

τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη χρωματικό 

αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται ενδιαφϋρον.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο αποτελεύται από πλακϊτο ελαφρώσ πορτοκαλύζον χρώμα, που 

παρϊγει ϋνα αύςθημα χαρϊσ και αιςιοδοξύασ, αλλϊ ταυτόχρονα δεν προςθϋτει 

πληροφορύεσ και βοηθϊ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη να επικεντρωθεύ ςτην 

κύρια παρϊςταςη και τη λεζϊντα. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Η χαμηλό τροπικότητα δεν εύναι χαρακτηριςτικό ςτοιχεύων των αναλυτικών 

οπτικών μϋςων, αλλϊ διαμορφώνει ϋνα ςύςτημα που εύναι παρόν ςτα οπτικϊ 

μϋςα, ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ πλαύςια, καθώσ ςυμβαδύζει με ςυγκεκριμϋνεσ 

αναπαραςτατικϋσ επιλογϋσ (πριόνι).  

Η απουςύα ανυςμϊτων και ςυνθετικόσ ςυμμετρύασ, καθώσ και η ελϊχιςτη 

παρουςύα γνωριςμϊτων, που χαρακτηρύζουν τισ ςυμβολικϋσ διαδικαςύεσ,  

προκρύνουν την εικόνα ωσ ςυνόθη, «ςυμβατικό» και επομϋνωσ ςτοιχειώδη 

επιλογό για ϋνα οπτικό ςύςτημα αναπαρϊςταςησ, πλόρωσ ενταγμϋνο ςτο 

ιςτορικό και κοινωνικοπολιτιςμικό πλαύςιο που μελετούμε.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ  

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα υπϊρχει ϋνασ μόνο πρωταγωνιςτόσ. Εύναι 

ϊνδρασ, εργϊτησ. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου 

Ο ςυμμετϋχων παρουςιϊζεται ςε δεξύ προφύλ και βρύςκεται ςε ώρα εργαςύασ. 

Σα χϋρια του εκτεύνονται μπροσ και πύςω, ενώ βϊζουν δύναμη για να κινόςουν 

το πριόνι. Σα πόδια του, το ϋνα ςταθερό ςτο ϋδαφοσ και το ϊλλο 

υπερυψωμϋνο, προςπαθούν να προβϊλουν αντύςταςη για να αποφύγουν την 
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πτώςη. Σο κεφϊλι εύναι ςκυμμϋνο κϊτω, προςηλωμϋνο ςτη διαδικαςύα κοπόσ 

και ο εργϊτησ δεύχνει αφοςιωμϋνοσ ςτην εργαςύα του. 

3.1.3. Έκφραςη 

Ο εργϊτησ παρουςιϊζεται απρόςωποσ και η μόνη ϋκφραςη που μαρτυρεύται 

από τη ςτϊςη του ςώματόσ του εύναι αυτό τησ ϊςκηςησ ςωματικόσ δύναμησ και 

τησ προςόλωςησ ςτην εργαςύα. 

3.1.4. Κίνηςη 

Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ ςτην εικόνα εύναι πολύ ϋντονη. Ο 

ςυμμετϋχων κόβει ξύλινο αντικεύμενο, αςκώντασ ϋντονη δύναμη ςτο πριόνι και 

κατϊ ςυνϋπεια ςτο ξύλο. Η κύνηςη αυτό εντεύνεται από τη φορϊ των 

γραμμϊτων κατϊ μόκοσ των χεριών του. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ 

Η μορφό τησ εικόνασ απεικονύζεται ολόςωμη. Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό 

και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει την εικόνα τοποθετεύται ςτο 

ύδιο ύψοσ με το ςυμμετϋχοντα για να ταυτιςτεύ με τον εικονιζόμενο. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

 την εικόνα γύνεται χρόςη τόςο πολύγωνων όςο και καμπυλωτών ςχημϊτων. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, κυρύαρχο εύναι το μεγϊλο οξυγώνιο τρύγωνο ςτο κϋντρο 

τησ εικόνασ που απεικονύζει τον κορμό τησ φιγούρασ. Σοποθετεύται ςτο 

κεντρικό πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ και ϋτςι χαρακτηρύζεται από μια αύςθηςη 

ελαφρότητασ, ελευθερύασ και κύνηςησ, ενώ ταυτόχρονα ςπϊει την ςιωπό του 

ϊδειου χώρου και παρϊγει όχο. Ϊχει ελαφρώσ κατηφορικό κλύςη από πϊνω 

αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ και ϋτςι εκφρϊζει απαιςιοδοξύα. Φρωματύζεται 

κόκκινο και ϋτςι εντεύνονται οι ιδιότητεσ του τριγώνου ςε αυτό καθώσ 

υπονοεύται η πρωταρχικό ςημαςύα του ςε ςχϋςη με τα υπόλοιπα μϋρη τησ 

αναπαρϊςταςησ, διότι εκεύ ενώνονται τα χϋρια, τα πόδια και το κεφϊλι και από 

εκεύ ξεκινϊ κϊθε κύνηςη. 
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Ακολουθεύ το ορθογώνιο τρύγωνο, που ςχηματύζουν τα πόδια που εύναι 

ελαφρώσ μικρότερου μεγϋθουσ από το πρώτο. Βρύςκεται ςτο κϊτω αριςτερό 

μϋροσ τησ εικόνασ και ϋτςι αποκτϊ βαρύτητα και δεύχνει να ϋχει κϊποια κύνηςη. 

Ϊχει φορϊ από κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ και ϋτςι εκφρϊζει αιςιοδοξύα. 

Φρωματύζεται μπλε και μαύρο και ϋτςι αποκτϊ δευτερεύουςα ςημαςύα λόγω 

τησ ϋλλειψησ ϋνταςησ ςε αυτό. 
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Ακολουθεύ ςε μϋγεθοσ το τετρϊγωνο με ϊνιςεσ πλευρϋσ, που αναπαριςτϊ το 

ξύλο που κόβεται από το πριόνι. Βρύςκεται ςτο κϊτω δεξύ μϋροσ τησ αφύςασ και 

ϋτςι ϋχει αντύςτοιχεσ ιδιότητεσ με αυτϋσ του τριγώνου των ποδιών. Ϊχει 

κατηφορικό κλύςη από πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ και ϋτςι δηλώνει 

απαιςιοδοξύα. Ϊχει κύτρινο χρώμα και αυξϊνεται η ϋνταςη των ιδιοτότων του. 

Ελαφρώσ μικρότερου μεγϋθουσ εύναι τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που 

ςχηματύζονται από το πριόνι και το τουφϋκι καθώσ και από τισ λϋξεισ που 

ακολουθούν την πορεύα τουσ. Βρύςκονται ςτο κεντρικό και πλαώνό μϋροσ προσ 

το κϊτω τμόμα τησ αφύςασ και, ςυνεπώσ, παρϊγουν όχο, ςπϊνε τη ςιωπό του 

ϊδειου χώρου, ϋχουν κύνηςη αλλϊ και βαρύτητα. Σο ορθογώνιο του πριονιού 

και των λϋξεων ϋχει κλύςη από πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ και δηλώνει 

απαιςιοδοξύα, ενώ αυτό του τουφεκιού ϋχει φορϊ από κϊτω αριςτερϊ προσ 

πϊνω δεξιϊ και δηλώνει αιςιοδοξύα. Ουςιαςτικϊ, το ορθογώνιο του πριονιού 

και των λϋξεων εύναι πιο κοντϊ ςε οριζόντιο και ϋτςι γύνεται πιο όρεμο και 

παθητικό, ενώ αυτό του τουφεκιού εύναι κϊθετο και ϊρα ενεργητικό, δυναμικό 

και αυςτηρό. Σόςο το πριόνι όςο και το τουφϋκι εμπεριϋχουν τεθλαςμϋνεσ 

γραμμϋσ, οι οπούεσ παρϊγουν οξύτητα και ϋνταςη. 

Ακολουθεύ το ιςόπλευρο τρύγωνο του δεξιού χεριού, μικρότερου μεγϋθουσ με 

ϋντονη διχρωμύα, που εμπεριϋχει ϋνταςη και ατονύα ταυτόχρονα. Βρύςκεται ςτο 

πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ, δύνοντασ την αύςθηςη τησ ελαφρότητασ, τησ 

ελευθερύασ και τησ κύνηςησ και μοιϊζει ςαν να «πετϊ». Ϊχει κλύςη από πϊνω 

αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ και εκφρϊζει απαιςιοδοξύα. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα ορθογώνια ςχόματα δηλώνουν ιςορροπύα, λογικό, 

ςοβαρότητα και ςταθερότητα, ενώ τα τρύγωνα εύναι ορμητικϊ και εκφρϊζουν 

ςύγκρουςη.  

Επύςησ υπϊρχουν τρύα κυκλικϊ ςχόματα. Σο μεγαλύτερο αναπαριςτϊ το 

κεφϊλι και βρύςκεται πϊνω και ςτο δεξύ μϋροσ τησ αφύςασ, δεύχνοντασ τόςο 

ελαφρύ και κινούμενο, όςο και ϋντονο για την παραγωγό όχου, ενώ 

ακολουθούν οι κύκλοι των χεριών που δεύχνουν επύςησ κινούμενοι. Ο κύκλοσ 

γενικϊ εύναι τϋλειο και ςυγκεντρωτικό ςχόμα, που μεταδύδει κύνηςη, ηςυχύα και 

αρμονύα. 
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Σϋλοσ, οι λϋξεισ που βρύςκονται ςτο κϊτω μϋροσ ςχηματύζουν καμπύλη 

γραμμό και η τοποθϋτηςη τουσ εκεύ εκφρϊζει βαρύτητα. Η καμπύλη γενικϊ 

εκφρϊζει ταυτόχρονα κύνηςη και ελευθερύα, ρευςτότητα και ευελιξύα. 

Όλα τα ςχόματα δεύχνουν να αλληλοτϋμνονται, δύνοντασ την εντύπωςη ενόσ 

ενιαύου ςώματοσ, ενώ η διαφορϊ μεταξύ τουσ αυξϊνει την ϋνταςη τησ εικόνασ. 

Επύςησ, όλα τα ςχόματα εύναι ςτοιβαγμϋνα το ϋνα πϊνω ςτο ϊλλο και πατϊνε 

πϊνω ςτο τρύγωνο των ποδιών. Σο τρύγωνο των ποδιών δεύχνει αςταθϋσ, 

καθώσ βαςύζεται μόνο ςτη γωνύα του και ϋτςι γύνονται αςταθό και όλα τα 

υπόλοιπα ςχόματα. Η αςτϊθεια όμωσ υποβοηθιϋται από το τετρϊγωνο του 

ξύλου, που δεύχνει να ςτηρύζει το τρύγωνο και κυρύωσ από το ορθογώνιο του 

όπλου που εύναι ριζωμϋνο ςτο ϋδαφοσ προβϊλλοντασ ϋντονη αντύςταςη ςτην 

πτώςη. Όλο αυτό λειτουργεύ ϊψογα ςτην εικόνα, δεύχνοντασ την πρωταρχικό 

ςημαςύα τησ εργαςύασ και του πολϋμου, που θα προςφϋρουν ςταθερότητα ςτο 

μη ιςορροπημϋνο ϊνθρωπο. 

Αξιοςημεύωτο εύναι, επύςησ, το γεγονόσ ότι το πιο ςταθερό ςχόμα εύναι αυτό 

που βρύςκεται μπροςτϊ από τα υπόλοιπα και αυτό εύναι το τουφϋκι. Ακολουθεύ 

το πριόνι και το ξύλο και πύςω από όλα αυτϊ βρύςκεται ο ϊνθρωποσ. Ϊτςι 

φαύνεται και η προτεραιότητα τον μηνυμϊτων που θϋλει να προκρύνει η αφύςα, 

δηλαδό προϋχει η μαχητικότητα, μετϊ ο αυςτηρόσ περιοριςμόσ και, τϋλοσ, η 

ενότητα και η ατομικό ύπαρξη. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ υπϊρχει πολύ μεγϊλη ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών και 

ϋτςι η ςύνθεςη εύναι ενδιαφϋρουςα και το θϋμα τησ εικόνασ αναδεικνύεται 

ανϊλογα. 

 

3.3. υνθετικό δομό  

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, διότι τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα ςε 

ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ γύνεται χρόςη κοινών χρωμϊτων ςε όλο το φϊςμα 

τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, καθώσ όλα τα ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αρμονικϊ και ιςϊξια ανϊλογα με την ςημαςύα τουσ ςε όλο το μόκοσ τησ εικόνασ.  
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την εικόνα υπϊρχει ιεραρχύα και όλα τα ςχόματα κατανϋμονται ζυγιςμϋνα 

ςτο χώρο ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ (μϋγεθοσ) και 

προωθούν τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό (ϋχει ύςη κατανομό αναπαραςτϊςεων ςτισ δύο 

πλευρϋσ) και αυτό τησ προςδύδει ιςορροπύα. Τπϊρχει αντύθεςη μεταξύ των 

ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και το μϋγεθοσ τουσ, δημιουργώντασ 

δυναμιςμό και ενδιαφϋρον. Τπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων ςτην εικόνα 

(κύκλοι, τεθλαςμϋνεσ γραμμϋσ, ϋδαφοσ), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό 

ςτο ϋργο ενώ του παρϋχει και ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ τη φορϊ από αριςτερϊ προσ 

δεξιϊ, τη φορϊ δηλαδό τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ και αυτό κϊνει την εικόνα να 

φαύνεται λογικό και να εύναι ευανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ, η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ τεχνικόσ τησ Αβαν-γκαρντ, 

πρωτοποριακό, ευρωπαώκό πειραματικό τϋχνη, ςτην οπούα ανόκει τόςο ο 

κονςτρουκτιβιςμόσ και το ντε ςτυλ όςο και ο ςουπρεματιςμόσ234, από τα οπούα 

εύναι επηρεαςμϋνη η εικόνα. Επύ του προκειμϋνου, πρόκειται για γεωμετρικό 

και αφαιρετικό τϋχνη που χρηςιμοποιεύ ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη 

των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι ϋντονα αφαιρετικό και με ϋμφαςη ςτην 

                                                           
234 Μηλιαρονικολϊκη, Ε. (2011).  Ρωςικό Πρωτοπορύα. Μια κριτικό επιςκόπηςη. Κομμουνιςτικό 

Επιθεώρηςη, 6. Διαθϋςιμο ςτο: http://www.komep.gr/2011-teyxos-6/rosikh-protoporia-mia-
kritikh-episkophsh. Ιδρυτόσ του ρεύματοσ του ςουπρεματιςμού, που θα κυριαρχόςει ωσ την 
Οκτωβριανό Επανϊςταςη, εύναι ο Μϊλεβιτσ, ο οπούοσ το ονομϊζει ϋτςι από το λατινικό 
supremus, δηλαδό υπϋρτατο, με την ϋννοια ότι η ζωγραφικό, απελευθερωμϋνη φτϊνει ςτο 
ανώτερο ςημεύο τησ ανϊπτυξόσ τησ. Αποτυπώνεται το ελϊχιςτο τησ μορφόσ, η οπούα 
εμπλουτύζεται με γεωμετρικϊ ςτοιχεύα και χρώματα ςε απλϋσ και μετϊ πιο ςύνθετεσ 
ςχϋςεισ, ενώ ςτην πορεύα ςυνδυϊζονται με απαλϋσ διαγραφόμενεσ κυκλικϋσ ςκιϋσ. Σα 
ςχόματα φαύνονται να κινούνται ςε προδιαγραμμϋνη τροχιϊ, ακολουθώντασ ϋναν 
προκαθοριςμϋνο από μια ανώτερη πραγματικότητα ςκοπό, ςύμφωνα με τισ τελεολογικϋσ 
φιλοςοφικϋσ αντιλόψεισ του Μϊλεβιτσ. την ουςύα πρόκειται για καθαρό ομολογύα του 
αδιϋξοδου ςτο οπούο κατϋληξε η αποκαλούμενη «ζωγραφικό τησ καθαρόσ αύςθηςησ», αλλϊ 
και η ιδεαλιςτικό κοςμοαντύληψη που την υπαγόρευε. Η τϋχνη του Μϊλεβιτσ θα μπορούςε 
να θεωρηθεύ ωσ ϋνασ πιο τακτοποιημϋνοσ, γεωμετρικοποιημϋνοσ ιδεαλιςτικόσ 
εξπρεςιονιςμόσ. Σόςο ςτον Καντύνςκι, όςο και ςτον Μϊλεβιτσ ςυναντϊ κανεύσ το μυςτικιςμό 
τησ ϋμπνευςησ, την πρωταρχικότητα τησ εςωτερικότητασ και την αντύληψη για την 
πνευματικό χρηςιμότητα τησ τϋχνησ.  



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
229 

αντύθεςη του οριζόντιου με το κϊθετο, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ και 

περιγραμματοπούηςη με ϋντονη τϊςη προσ την γεωμετρικοπούηςη.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα, βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, κύτρινο, μπλε). 

Εύναι παραςτατικό και αφηγηματικό. Δεν γύνεται αναπαρϊςταςη 

λεπτομερειών, ενώ δεν υπϊρχει χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ 

εικόνασ παρϊ μόνο ςτη φιγούρα και τα εργαλεύα, τα όπλα. Δεν γύνεται χρόςη 

φωτοςκύαςησ. Δεν γύνεται χρόςη προοπτικόσ, φόντου και διακοςμητικών 

ςτοιχεύων. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλο αντύ για πόλεμο. 

 Πριόνι και ξύλινη επιφϊνια αντύ για χειρωνακτικό εργαςύα. 

 Κόκκινη μπλούζα αντύ για μϋλοσ κουμμουνιςτικόσ κόμματοσ. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη του ςυμμετϋχοντα 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ και 

φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), δυνατϋσ οξεύεσ 

ςϊλπιγγεσ (κύτρινο), ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό μορφό (μπλε 

ουλτραμαρύν), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ 

(μαύρο).  
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ΑΥΙΑ 14:  ΕΤ ΔΗΛΨΕ ΕΘΕΛΟΝΣΗ; 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Εςϑ δόλωςεσ εθελοντόσ; 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Dmitry Moor235 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 106 x 71 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 
Σμόμα λογοτεχνικών εκδϐςεων τησ πολιτικόσ διεϑθυνςησ 

τησ RVSR 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 50.000 αντύτυπα 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα ( υμβολικό - αλληγορικό αφύςα ) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα μονϐχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Επαναςτατικϐ αύςθημα 

Πατριωτικό αφύςα 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

Εθελοντιςμϐσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εντολό/διαταγό για ϊμεςη λόψη απϐφαςησ 

Διαμϐρφωςη του μϑθου του ςοςιαλιςμοϑ 

Φρόςη εϑγλωττησ χειρονομύασ (δημιουργύα αιςθόματοσ 

ευθϑνησ) 

Εςκεμμϋνη αναπαραγωγό χρωματικών και οπτικών 

ςτερεοτϑπων 

 

                                                           
235 Dmitry Stakhiyevich Moor [Дмитрий Стахиевич Орлов] (1883-1946): Σο πραγματικό του 

επώνυμο εύναι Ορλώφ, ενώ το Moor προκύπτει ωσ καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο από τον 
Karl Moor, βαςικό χαρακτόρα των ληςτών του Friedrich Schiller από την εποχό, που 
εργϊζεται για το περιοδικό Budilnik. τα ςχϋδιϊ του ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύ μαύρο και ϊςπρο 
μελϊνι, το οπούο τονύζει με ϋντονο κόκκινο χρώμα. Ψσ πολϋμιοσ τησ λογοκριςύασ ςατύριζε 
ςτα ϋργα του τη ςοβιετικό κοινωνύα με τρόπο καυςτικό. Διαθϋςιμο ςτο: http://russia-
ic.com/people/general/m/722 
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1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα παρουςιϊζει ϋναν ςτρατιωτικό που κοιτϊ κατϊ μϋτωπο το 

θεατό/δϋκτη, δεύχνοντϊσ τον με το δϊχτυλο και θϋτοντϊσ του το ερώτημα εϊν ο 

ύδιοσ δόλωςε εθελοντόσ. Ο ςτρατιώτησ βρύςκεται ςε αναμονό προσ ϊμεςη 

απϊντηςη από την πλευρϊ του θεατό/δϋκτη πριν φύγει με κατεύθυνςη προσ τα 

δεξιϊ, πιθανόν για τη μϊχη ςτο μϋτωπο, εφόςον κρατϊ όπλο. Πύςω του 

φαύνεται η κουμμουνιςτικό καθημερινότητα, που αποτελεύται από εργοςτϊςια 

ςε δραςτηριότητα, από την υποχρϋωςη εργαςύασ, δηλαδό και 

παραγωγικότητασ. 

 

1.2. Λεζϊντα 

Ερωτηματικό πρόταςη με χρόςη ευθϋωσ λόγου και β΄ ενικού προςώπου, 

μετατρϋποντασ την ερώτηςη ςε προςωπικό θϋμα του δϋκτη (οικειότητα, 

ατομικότητα). Κεφαλαύα γρϊμματα, με αυξομεύωςη μεγϋθουσ και χρώματοσ 

ανϊλογα με την ςημαςύα τουσ (κόκκινο χρώμα, μεγϊλο μϋγεθοσ: ΕΤ, ϊςπρο 

χρώμα, μεςαύο μϋγεθοσ: ΔΗΛΨΕ ΕΘΕΛΟΝΣΗ;). Απλό γεωμετρικό γραμματοςειρϊ, 

τονιςμϋνη γραμμό (βαρύτητα) χωρύσ διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 

Αν και η λεκτικό πρϊξη φαύνεται να «παρϋχει πληροφορύεσ»236, καθώσ 

πραγματώνεται με ερώτηςη, η επιλογό του ςυγκεκριμϋνου ρόματοσ νοητικόσ 

επεξεργαςύασ και το οπτικό «εςύ» δημιουργεύ μια μορφό ϊμεςησ 

απευθυντικότητασ, προβληματύζοντασ ρητϊ τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ, από τουσ 

οπούουσ αναμϋνει ό και απαιτεύ να ςυμφωνόςουν με την ερώτηςη. 

 

1.3. χόμα αφύςασ  

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κϊθετη κατεύθυνςη.   

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο με οριζόντια κατεύθυνςη. Δημιουργεύται 

μια αντύθεςη του οριζόντιου με τον κϊθετο ϊξονα. Σο κεύμενο βρύςκεται τόςο 

εντόσ όςο και εκτόσ εικόνασ. 

 

                                                           
236 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που κυριαρχεύ ςτην αφύςα εύναι το κόκκινο καθώσ τοποθετεύται 

ςτο κεντρικό πϊνω και κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ (ςτρατιώτησ κόκκινου 

ςτρατού, εργοςτϊςια, λϋξη: εςύ). Σο κόκκινο χρηςιμοποιεύται πυκνό και 

ϋντονο. Η χρόςη του κόκκινου προςελκύει το βλϋμμα και διεγεύρει οπτικϊ τον 

θεατό δημιουργώντασ μια αύςθηςη εςωτερικόσ κινητικότητασ με ϋνταςη 

ανϊλογη τησ πυκνότητϊσ του. Η ψυχικό αύςθηςη που δημιουργεύται ςτο δϋκτη 

εύναι η δύναμη, η ενεργητικότητα, η δραςτηριότητα και του θριϊμβου. Σο 

ϋντονο κόκκινο ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ ότι εύναι ζεςτό, πολύ ζωντανό, ζωηρό, 

ανόςυχο και με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτην 

φλόγα, την επανϊςταςη και το αύμα. Λειτουργεύ ωσ ςυνδετικόσ κρύκοσ του 

κομμουνιςτό ςτρατιώτη με το εργοςτϊςιο, εκφρϊζοντασ την γενικότερη 

ςύνδεςη του κουμμουνιςμού με την εργοςταςιακό εργαςύα. 

Η χρόςη του λευκού γύνεται για την απεικόνιςη του ουρανού και των 

γραμμϊτων τησ λεζϊντασ. Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα αλλϊ από αυτό 

πηγϊζει η ύπαρξη χρώματοσ, θεωρεύται λοιπόν ςυμβολικό τησ γϋννηςησ. 

Οπτικϊ παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ωσ ϋνα τύποτα που 

εύναι νεαρό και γόινο. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο χιόνι και το πϊγο. 

Σϋλοσ, γύνεται χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςε μεγϊλη κλύμακα, τόςο ςτο 

ςτον καπνό των εργοςταςύων, ςτισ ςκιϊςεισ αλλϊ και ςτο φόντο των 

γραμμϊτων. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι ϋνα 

τύποτε δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ δημιουργεύ ςτο δϋκτη την αύςθηςη τησ 

ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα 

απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο 

ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του 

που επύ του προκειμϋνου εύναι το κόκκινο. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ γύνεται κατεξοχόν χρόςη θερμού χρώματοσ (κόκκινο) και 

δημιουργεύ ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και την αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ τον 

θεατό. Η αντύθεςη κόκκινου, λευκού και μαύρου εύναι πολύ ϋντονη κϊνοντασ 

ϋτςι το οπτικό ςύνολο πιο δυναμικό και ιςχυρό. 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ αποτελεύται από εργοςτϊςια ςε ώρα λειτουργύασ, που 

φαύνεται να ϋχουν ϋντονη παραγωγικότητα. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Υόντο ζωηρό και ϋντονο, κορεςμόσ χρωμϊτων, απουςύα βϊθοσ και κεντρικό 

εςτύαςη  προςδύδουν ςτην εικόνα υψηλό βαθμό τροπικότητασ για κοινωνικό 

ομϊδα, με ςυγκεκριμϋνο ιςτορικό και πολιτικό ςυγκεύμενο.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ  

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα αναπαρύςταται ϋνασ νϋοσ ϊνδρασ 

ϋνςτολοσ, μϋλοσ του Κόκκινου ςτρατού. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Ο ϊνδρασ παρουςιϊζεται ανφϊσ με βλϋμμα 

προσ το θεατό/δϋκτη τησ εικόνασ. Σο ϋνα του χϋρι εύναι ςε ανϊταςη προσ τα 

μπροςτϊ με το δϊχτυλο να δεύχνει το δϋκτη, ενώ το ϊλλο ϋχει φορϊ προσ τα 

πύςω, πιϊνοντασ το τουφϋκι. Σο ςώμα του ςτρατιώτη ϋχει ελαφρώσ διαγώνια 

κλύςη με την δεξιϊ πλευρϊ να βρύςκεται μπροςτϊ και να δύνει ϋνταςη και 

βαρύτητα ςτον ϊξονα του χεριού ενώ την αριςτερό να μϋνει πιο πύςω 

3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη του ςτρατιώτη εύναι αυςτηρό, αυταρχικό, ςοβαρό 

και επιθετικό. Αυτό φαύνεται από το ςχόμα των φρυδιών, τα ανοιχτϊ και 

ϋντονα μϊτια και το ανοιχτό ςτόμα που δεύχνει να φωνϊζει. Η μαχητικό και 

επιθετικό διϊθεςη εντεύνεται από το χϋρι που πιϊνει ςε ςτϊςη ετοιμότητασ το 

τουφϋκι. Γενικότερα, η ςτϊςη του ςώματοσ τησ φιγούρασ εύναι ανοιχτό και 

καταλαμβϊνει μεγϊλο χώρο γεγονόσ που τησ προςϊπτει κυριαρχύα, 

αυτοπεπούθηςη και δύναμη. 

3.1.4. Κίνηςη 

Η φιγούρα χαρακτηρύζεται από μϋτριασ ϋνταςησ κύνηςη μϋςω τησ ανϊταςησ του 

χεριού και του ανούγματοσ του ςτόματοσ. Εύναι επύςησ ςε ετοιμότητα κύνηςησ, 

αφού κρατϊ το όπλο και ανϊ πϊςα ςτιγμό εύναι ικανόσ να το χρηςιμοποιόςει. Η 
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αύςθηςη τησ κύνηςησ αυξϊνεται από την ανηφορικό πορεύα των καπνών των 

εργοςταςύων. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ 

Η φιγούρα παρουςιϊζεται από τη μϋςη των ποδιών και πϊνω. Η εικόνα εύναι 

ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 
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την εικόνα γύνεται χρόςη πληθώρασ ςχημϊτων. Πιο ςυγκεκριμϋνα 

χρηςιμοποιούνται ϋνα τρύγωνο, ϋνα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ϋνα 

τετρϊγωνο με διαγώνιεσ πλευρϋσ.  

Σο κεντρικόσ ςημαςύασ για την εικόνα ςχόμα εύναι το ορθογώνιο. 

Σοποθετεύται κεντρικϊ και ϋχει το μεγαλύτερο μϋγεθοσ δύνοντασ την αύςθηςη 

ότι ςπϊει τη ςιωπό και παρϊγει ϋνταςη. Δηλώνει ςταθερότητα, λογικό, 

ιςορροπύα και ςοβαρότητα. Σοποθετεύται κϊθετο ςτη δομό τησ εικόνασ και ϋτςι 

γύνεται ενεργητικό, δυναμικό και αυςτηρό. Μϋςα ςτο ορθογώνιο εμπεριϋχεται 

το ςχόμα του οξυγώνιου τριγώνου, που απεικονύζει το χϋρι του ςτρατιώτη. 

Βρύςκεται και αυτό ςτο κεντρικό μϋροσ τησ εικόνασ, εύναι δυναμικό και 

μοιρϊζεται ανϊλογεσ ιδιότητεσ με αυτϋσ του τριγώνου. Ϊχει μικρό μϋγεθοσ και 

βαςύζεται ςτην κϊτω πλευρϊ του δηλώνοντασ ϋτςι ςταθερότητα. Ϊχει ελαφριϊ 

κλύςη από κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ, εκφρϊζοντασ αιςιοδοξύα. 

Γενικότερα, το τρύγωνο εύναι ορμητικό και εκφρϊζει ςύγκρουςη.  

Σϋλοσ, υπϊρχει το μετρύου μεγϋθουσ τετρϊγωνο ςχόμα με ϋντονα διαγώνιεσ 

πλευρϋσ, που αναπαριςτϊ το όπλο του ςτρατιώτη. Βρύςκεται ςτο δεξύ κϊτω 

μϋροσ τησ εικόνασ και ϋτςι χαρακτηρύζεται από βαρύτητα και κύνηςη. Ϊχει 

κλύςη από κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ και δηλώνει αιςιοδοξύα. Ψσ ςχόμα 

το τετρϊγωνο δεύχνει ιςορροπύα και λογικό, ενώ οι διαγώνιεσ πλευρϋσ του 

προςθϋτουν ϋνταςη, κύνηςη και ελαφρϊ αςτϊθεια. 

 

3.3. υνθετικό δομό  

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται 

από την ύπαρξη τησ χρυςόσ αναλογύασ όπου, ςύμφωνα με το 

ςχόμα, τα ςημαντικότερα ςτοιχεύα τησ εικόνασ τοποθετούνται 

ςτισ τομϋσ των νοητών γραμμών (ςτρατιώτησ, χϋρι, τουφϋκι).  

Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα, καθώσ τα 

ςχόματα διατϊςςονται περιμετρικϊ από ϋναν κεντρικό ϊξονα 

(ςτρατιώτησ) και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ (όςο μεγαλύτερο 

ςχόμα τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα) και τη θϋςη τουσ (όςο 

κεντρικότερα και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ). Φρηςιμοποιούνται, 

ακόμα, αντιθετικϊ ςτοιχεύα όπωσ εύναι χρωματικϊ η αντύθεςη του κόκκινου με 
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το μαύρο, ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (καπνόσ, φουγϊρα, 

παρϊθυρα εργοςταςύων), που δημιουργεύ ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ.  

Σϋλοσ, η εικόνα παρουςιϊζει αρμονύα, καθώσ τα ςτοιχεύα δημιουργούν μια 

ςυνολικό ενότητα. Η εικόνα ακολουθεύ τη φορϊ τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ και 

εύναι λογικό και ευανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Η εικόνα εύναι παραςτατικό. Ανόκει ςτο εύδοσ τησ νϋασ ςυμβολικόσ και 

αλληγορικόσ αφύςασ και δημιουργεύται μϋςω τησ τεχνικόσ τησ λιθογραφύασ. 

Φρηςιμοποιεύται ο εικονογραφικόσ ρεαλιςμόσ και χρόςη χρώματοσ για την 

αναπαρϊςταςη του ςτρατιώτη του κόκκινου ςτρατού και των εργοςταςύων. 

Τπϊρχει προοπτικό που λειτουργεύ μόνο ςτην απεικόνιςη τησ βαςικόσ αξύασ 

του κουμμουνιςμού (εργαςύα και παραγωγό). Δεν υπϊρχουν διακοςμητικϊ 

ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλο αντύ για πόλεμο. 

 Καπϋλο και ςτολό αντύ ςτρατού, λόχου. 

 Εργοςτϊςια αντύ για εργαςύα. 

 Καπνόσ αντύ για εργαςύα και παραγωγικότητα.  

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται ϊκρωσ λειτουργικό, καθώσ κεύμενο εντϊςςεται εντόσ και 

εκτόσ τησ εικόνασ και χρωματύζεται ανϊλογα με την ςημαςύα του, ενώ η εικόνα 

κϊνει πιο επιτακτικό την ανϊγκη για ϊμεςη απϊντηςη. Η αντύθεςη του 

αςπρόμαυρου με το κόκκινο αιχμαλωτύζει το βλϋμμα του περαςτικού και του 

εφιςτϊ την προςοχό. Σο κεύμενο εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνο με την εικόνα, 

απλό και περιεκτικό και γύνεται εύκολα αντιληπτό ςε δευτερόλεπτα. 
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4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτον οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ, 

φορτικόσ όχοσ από φαμφϊρεσ (κόκκινο) ςε ςυνδυαςμό με πρόςκαιρεσ (λευκό) 

και ολοκληρωτικϋσ παύςεισ (μαύρο). Ο όχοσ αυτόσ θυμύζει πολεμικό ςειρόνα. 
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ΑΥΙΑ 15: ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΨΝΟΤ ΕΤΓΕΝΕΙ.  

Η ΕΦΑΣΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΑΡΦΗ ΥΟ 
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ΛΕΖΑΝΣΑ 
Βοόθεια προσ τουσ Πολωνοϑσ ευγενεύσ. Η ϋςχατη λϑςη για 

τον τρατϊρχη Υοσ 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Viktor Nikolaevich Deni(sov) 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1920 

ΔΙΑΣΑΕΙ 75Φ54,5εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 
Σμόμα λογοτεχνικών εκδϐςεων τησ πολιτικόσ διεϑθυνςησ 

τησ RVSR 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 5.000 αντύτυπα 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Γελοιογραφύα 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πατριωτικό αφύςα 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

Αντιιμπεριαλιςτικό προπαγϊνδα 

Αντιπολωνικό προπαγϊνδα 

Επαναςτατικϐ αύςθημα 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

τερεοτυπικϊ απϐδοςη του «Ωλλου» 

Πολιτιςμικό ςϑγκρουςη και αντύδραςη ςτουσ ειςβολεύσ 

Φιουμοριςτικό απϐδοςη (γελοιογραφύα) για την οπτικό 

αναπαρϊςταςη πολιτικών αντιπϊλων 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ τον ςτρατηγό Υοσ, που «ςϋρνει» ςτην πλϊτη του 

μιςθοφόρουσ ςτρατιώτεσ χωρύσ τη θϋληςό τουσ. Η αφύςα αναφϋρεται ςτην 

απόφαςη τησ γαλλικόσ κυβϋρνηςησ να ςτεύλει ομϊδα 400 ςτρατιωτικών 

ςυμβούλων για να βοηθόςουν την Πολωνύα κατϊ τη διϊρκεια του ρωςο-

πολωνικού πολϋμου το 1920. την αποςτολό αυτό, επικεφαλόσ όταν ο 
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ςτρατϊρχησ Ferdinand Foch, ςτον οπούο αργότερα απονεμόθηκε ο τιμητικόσ 

τύτλοσ του επύτιμου Μεγαλόςταυρου Ιππότη του Σϊγματοσ του Λουτρού, 

Επύτιμο Μϋλοσ του Σϊγματοσ τησ Αξύασ, Επύτιμο Μϋλοσ του Σϊγματοσ τησ 

Επιφανούσ τρατιωτικόσ Τπηρεςύασ. Ϊγινε ςτρατϊρχησ τριών ευρωπαώκών 

κρατών: τησ πατρύδασ του τησ Γαλλύασ, τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ και τησ 

Πολωνύασ. 

 

1.2. Λεζϊντα 

Η λεζϊντα εύναι μεςαύου μεγϋθουσ, δηλωτικό και ειρωνικό. Βρύςκεται ςτο 

κϊτω μϋροσ τησ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, απλό, 

λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρόκαι φυςικό. Γύνεται 

χρόςη θαυμαςτικού με ειρωνικό διϊθεςη. 

Σα γρϊμματα αυξομειώνονται ςε μϋγεθοσ. Με μεγϊλα γρϊμματα 

αναγρϊφονται οι λϋξεισ: ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΨΝΟΤ ΕΤΓΕΝΕΙ ςτο πϊνω 

μϋροσ, ενώ με μεςαύα: Η ΕΦΑΣΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΑΡΦΗ ΥΟ, ςτο κϊτω μϋροσ). Σα 

γρϊμματα ϋχουν ϋνταςη, κόκκινο χρώμα και η γραμματοςειρϊ εύναι αραιό, 

ςκληρό, γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη ςτην πϊνω λεζϊντα, ενώ γύνεται πιο 

κυκλικό και πυκνό ςτην κϊτω λεζϊντα.  

Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και επεξηγηματικϊ ωσ προσ την 

εικόνα. Η ςυγκεκριμϋνη λεκτικό πρϊξη «απαιτεύ υπηρεςύεσ»237 από τουσ 

θεατϋσ/δϋκτεσ του μηνύματοσ, ενώ, παρϊλληλα, παρϋχει πληροφορύεσ για την 

πολιτικό κατϊςταςη τησ χώρασ. Η λεκτικό πρϊξη προκρύνει ρητϊ τη θετικό 

ανταπόκριςη των πολιτών για ϋνα ζότημα πολιτικόσ και ςτρατιωτικόσ 

ςημαςύασ.    

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχό κειμϋνου: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ςτο πϊνω κεντρικό και 

κϊτω δεξύ μϋροσ τησ αφύςασ. Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ. 

                                                           
237 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ εύναι αντύθετη με τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από 

την εικόνα υπϊρχει χοντρό κόκκινο πλαύςιο χωρύσ διακόςμηςη. Αξιοςημεύωτο 

εύναι ότι η παρϊςταςη τησ εικόνασ εκτεύνεται και εκτόσ του δικού τησ χώρου, 

περνϊ, δηλαδό, το πλαύςιο και ειςϋρχεται ςτο χώρο τησ λεζϊντασ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το κόκκινο, το οπούο τοποθετεύται 

ςε μϋρη τησ ενδυμαςύασ, ςτα καπϋλα, ςτα χεύλη και ςτο πρόςωπο των 

πρωταγωνιςτών, καθώσ, επύςησ, ςτη λεζϊντα και την πλαιςύωςη, δύνοντασ 

ϋνταςη και κατευθύνοντασ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. Σο κόκκινο εύναι 

χρώμα βαςικό με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη, που οπτικϊ ελκύει και διεγεύρει το 

μϊτι, όπωσ η φλόγα την οπούα κοιτϊει ο ϊνθρωποσ με λαχτϊρα. Χυχικϊ εγεύρει 

αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. 

Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια 

ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και το αύμα.  

Ϊντονη εύναι επύςησ η χρόςη του μπλε χρώματοσ ςε ςκούρα απόχρωςη (μπλε 

κοβαλτύου), το οπούο τοποθετεύται ςτα ενδύματα των ςτρατιωτών. Σο μπλε 

εύναι βαθύ, όρεμο και εςωτερικό χρώμα. Όςο βαθαύνει τόςο καλεύ τον 

ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο και προςλαμβϊνει την παρόχηςη μιασ μη ανθρώπινησ 

θλύψησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον ουρανό.  

Η χρόςη του καφϋ χρώματοσ γύνεται με μικρό ϋνταςη ςτα πρόςωπα των 

μιςθοφόρων. Σο καφϋ χρώμα προϋρχεται από την ανϊμειξη του μαύρου με το 

κόκκινο. Εύναι αμβλύ, ςκληρό και ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη χρώμα. Όμωσ από 

τα βϊθη του το κόκκινο αναδύεται ακόμα πιο δυνατό και βύαιο.  

Μικρό εύναι, επύςησ, η χρόςη του κύτρινου χρώματοσ, το οπούο τοποθετεύται 

ςτα κουμπιϊ και τα ζωνϊρια του ςτρατηγού ό ςτισ διακοςμόςεισ τησ 

ενδυμαςύασ του. Σο κύτρινο εύναι βαςικό χρώμα, διεγερτικό, ενοχλητικό και με 

τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. Προκαλεύ πόνο ςτο μϊτι μετϊ την πϊροδο 

αρκετού χρόνου, όπωσ ςτο αυτύ η οξεύα ςϊλπιγγα. Σο μϊτι γύνεται ανόςυχο, δεν 

αντϋχει για πολλό ώρα την θϋα και αναζητεύ να βυθιςτεύ και να ηρεμύςει ςτο 
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μπλε. Χυχικϊ προκαλεύ ςυγκύνηςη του θυμικού ενώ ςυνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτη μανύα και την τυφλό τρϋλα. 

Γύνεται, επύςησ, χρόςη του λευκού χρώματοσ ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται 

τόςο για τα ςακύδια των ςτρατιωτών ό για τη διακόςμηςη των ενδυμϊτων όςο 

και για το μουςτϊκι του ςτρατηγού. Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα αλλϊ από 

αυτό πηγϊζει η ύπαρξη χρώματοσ, θεωρεύται λοιπόν ςυμβολικό τησ γϋννηςησ. 

Οπτικϊ παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ 

παραπϋμπει το θεατό/δϋκτη ςτο αύςθημα τησ χαρϊσ και τησ αγνότητασ. 

υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο χιόνι. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ και ςτην ενδυμαςύα του 

ςτρατηγού. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ, εύναι 

δηλαδό δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη 

τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα 

απελπιςύασ, θανϊτου και πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει 

την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του που επύ του 

προκειμϋνου εύναι το κόκκινο.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο) ϋναντι των ψυχρών 

(μπλε) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η αύςθηςη τησ 

κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη χρωματικό αντύθεςη 

και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται ενδιαφϋρον.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ δεν περιϋχει παρϊςταςη, αλλϊ παραμϋνει κενό, 

βοηθώντασ τον θεατό να εςτιϊςει την προςοχό του ςτην αναπαρϊςταςη των 

ςυμμετεχόντων. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Εικόνα χωρύσ προοπτικό και απουςύα φόντου, ωςτόςο οι εικονιςτικϋσ 

λεπτομϋρεια των αναπαριςτώμενων ςυμμετεχόντων δημιουργούν το ανϊλογο 

πλαύςιο για την αύξηςη τησ τροπικότητασ του προςκηνύου, επειδό ςτην ουςύα 

βαςύζεται ςτισ κυρύαρχεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ςυμβϊςεισ μιασ 

ςυγκεκριμϋνησ ιςτορικόσ περιόδου. 
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3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα υπϊρχει ϋνασ μεγϊλησ ηλικύασ (ϊςπρο 

μουςτϊκι) ςτρατηγόσ, με λευκό δϋρμα και εύςωμο παρουςιαςτικό και 

παρϊλληλα πϋντε νϋγροι ςτρατιώτεσ μικρού αναςτόματοσ. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου 

Ο ςτρατηγόσ παρουςιϊζεται ςε δεξύ προφύλ με βλϋμμα προσ τα κϊτω εκτόσ 

εικόνασ, με μεγϊλο βηματιςμό και ανοιχτϊ χϋρια, καταλαμβϊνει δηλαδό μεγϊλο 

χώρο και ϋτςι δεύχνει δυνατόσ και με αυτοπεπούθηςη. Οι ςτρατιώτεσ που 

βρύςκονται ςτα χϋρια του ςτρατηγού παρουςιϊζονται ςε αριςτερό τρύα 

τϋταρτα πλϊνο με βλϋμμα εκτόσ εικόνασ προσ τα αριςτερϊ, ενώ αυτού που 

βρύςκονται ςτην πλϊτη του παρουςιϊζονται ςε δεξύ προφύλ με βλϋμμα προσ τα 

πϊνω εκτόσ εικόνασ και τρύα τϋταρτα με βλϋμμα προσ το ςτρατηγό αντύςτοιχα. 

Οι ςτρατιώτεσ ϋχουν μαζεμϋνα τα χϋρια ςτον κορμό και μόνο ϋνασ (πϊνω 

αριςτερϊ) ςηκώνει το χϋρι του. Σα πόδια τουσ επύςησ εύναι ςτον αϋρα και 

δεύχνουν διϊθεςη αποφυγόσ του ςτρατηγού, αλλϊ ταυτόχρονα και αδυναμύασ. 

3.1.3. Έκφραςη 

Ο ςτρατηγόσ φαύνεται κουραςμϋνοσ (ιδρώτασ) και θυμωμϋνοσ, αλλϊ παραμϋνει 

πεύςμων και ςυνεχύζει με ϋντονο βηματιςμό. Αντύθετα οι ςτρατιώτεσ ϋχουν 

ορθϊνοιχτα μϊτια και φαύνονται ςοκαριςμϋνοι και απρόθυμοι να τον 

ακολουθόςουν, αφού αυτόσ τουσ ϋχει αρπϊξει ςτα χϋρια του. 

3.1.4. Κίνηςη 

Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ ςτην εικόνα εύναι πολύ ϋντονη. Ο ςτρατηγόσ 

βηματύζει ϋντονα με φορϊ προσ τα αριςτερϊ και μεγϊλο διαςκελιςμό. ϋρνει 

τουσ ςτρατιώτεσ χωρύσ την θϋληςό τουσ, όπωσ φαύνεται από την ελαφρϊ 

κύνηςη χεριών και ποδιών που κϊνουν για να τον αποφύγουν και για να 

διατηρόςουν την ιςορροπύα τουσ. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ 
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Οι φιγούρεσ του ςτρατηγού και του κϊτω δεξιού ςτρατιώτη απεικονύζονται 

ολόςωμεσ, ενώ οι φιγούρεσ των υπόλοιπων ςτρατιωτών απεικονύζονται από τη 

μϋςη και πϊνω. 

Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ/δϋκτησ που 

βλϋπει την εικόνα τοποθετεύται ςτο ύψοσ του ςτρατηγού.  

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

 την εικόνα γύνεται χρόςη ενόσ εξϊγωνου ενόσ τετραγώνου με διαγώνιεσ 

ϊνιςεσ πλευρϋσ και τριών τριγώνων. 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

Σο εξϊγωνο εμπεριϋχει το ςτρατηγό. Εύναι μεγϊλου μεγϋθουσ, με ελαφριϊ 

κλύςη προσ τα αριςτερϊ και με ανηφορικό φορϊ από κϊτω αριςτερϊ προσ 

πϊνω δεξιϊ, γεγονόσ που δηλώνει αιςιοδοξύα. Βαςύζεται ςτη μικρότερη από τισ 

κϊτω πλευρϋσ του, ενώ το υπόλοιπο βρύςκεται ςτο κενό, γεγονόσ που δηλώνει 

ϋντονη αςτϊθεια. Βρύςκεται ςτο κϋντρο και ϋτςι φαύνεται να ςπϊει τη ςιωπό 

και να παρϊγει όχο.  

Δεύτερο ςε μϋγεθοσ ςχόμα εύναι το τετρϊγωνο με τισ διαγώνιεσ ϊνιςεσ 

πλευρϋσ, που παρουςιϊζει το ςτρατιώτη ςτην αριςτερό πλευρϊ τησ εικόνασ. Σο 

ςχόμα τοποθετεύται ςτο αριςτερό μϋροσ τησ εικόνασ και αυτό του προςδύδει 

την αύςθηςη τησ κύνηςησ. Οι γραμμϋσ του τετραγώνου ϋχουν ελαφριϊ κλύςη 

από κϊτω αριςτερϊ προσ πϊνω δεξιϊ και αυτό δηλώνει αιςιοδοξύα. Σο 

τετρϊγωνο δεν ακουμπϊ πουθενϊ και αυτό το κϊνει απόλυτα αςταθϋσ. 

Σόςο το εξϊγωνο όςο και το τετρϊγωνο εύναι παρϊγωγα του τετραγώνου και 

εκφρϊζουν ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα. 

 Μικρότερου μεγϋθουσ από τα δύο πρώτα ςχόματα εύναι τα τρύα ορθογώνια 

τρύγωνα, που ςχηματύζονται γύρω από το εξϊγωνο και απεικονύζουν τουσ 

ςτρατιώτεσ. Βρύςκονται ςτο πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ και αυτό τουσ προςδύδει 

μια αύςθηςη ελαφρότητασ και ελευθερύασ, ενώ, ταυτόχρονα, δύνει την 

εντύπωςη κύνηςησ. Όπωσ και το τετρϊγωνο, τα τρύγωνα δεύχνουν να 

αιωρούνται, αφού δεν ςτηρύζονται ςε καμύα από τισ πλευρϋσ τουσ και ϋτςι 

μετατρϋπονται ςε απόλυτα αςταθό ςχόματα. Οι πιο αιχμηρϋσ γωνύεσ τουσ 

φαύνεται να κοιτϊνε εκτόσ εικόνασ, προσ κϊθε κατεύθυνςη. Γενικότερα, το 

τρύγωνο ωσ ςχόμα δεύχνει ορμητικό και εκφρϊζει ςύγκρουςη. 

Εν κατακλεύδι, υπϊρχει ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών και ϋτςι η ςύνθεςη 

εύναι ενδιαφϋρουςα. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι τα ςχόματα τησ εικόνασ 

ειςϋρχονται το ϋνα μϋςα ςτο ϊλλο, προκαλώντασ την εντύπωςη ενόσ ενιαύου 

ςώματοσ, μιασ ομϊδασ. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

τησ χρυςόσ αναλογύασ, όπου ςύμφωνα με το ςχόμα τα ςημαντικότερα ςτοιχεύα 

τησ εικόνασ τοποθετούνται ςτισ τομϋσ των νοητών γραμμών (ςτρατηγόσ, 
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ςτρατιώτεσ). Επύςησ, ςτην εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα 

και ιεραρχύα, καθώσ τα ςχόματα διατϊςςονται 

περιμετρικϊ από ϋναν κεντρικό ϊξονα (ςτρατηγόσ) και 

ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ (όςο 

μεγαλύτερο ςχόμα τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του 

για το μόνυμα) και τη θϋςη τουσ (όςο κεντρικότερα 

και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ). 

Φρηςιμοποιούνται, ακόμα, αντιθετικϊ ςτοιχεύα, όπωσ 

εύναι χρωματικϊ η αντύθεςη του κόκκινου με το μαύρο 

και το μπλε, ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (κουμπιϊ ςτολόσ, 

ςπαθιϊ, πτυχώςεισ ρούχων), που δημιουργούν ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ. 

Σϋλοσ, η εικόνα παρουςιϊζει αρμονύα, καθώσ τα ςτοιχεύα δημιουργούν μια 

ςυνολικό ενότητα. Η εικόνα ακολουθεύ τη φορϊ τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ και 

εύναι λογικό και ευανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ γελοιογραφύασ και χρηςιμοποιεύ 

ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι κωμικό 

και ειρωνικό, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ, περιγραφό και 

περιγραμματοπούηςη.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα, βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, μπλε). Εύναι 

παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη λεπτομερειών, ενώ δεν 

υπϊρχει χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Γύνεται ελϊχιςτη 

χρόςη φωτοςκύαςησ Δεν γύνεται χρόςη προοπτικόσ. την εικόνα γύνεται χρόςη 

διακοςμητικών ςτοιχεύων (ενδυμαςύεσ). 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 τρατόσ και όπλα αντύ για πόλεμοσ. 

 Νϋγροι ςτρατιώτεσ και ευρωπαύοσ ςτρατηγόσ αντύ για ςτρϊτευμα με 

μιςθοφόρουσ. 
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4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ και 

φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), δυνατϋσ οξεύεσ 

τρομπϋτεσ (κύτρινο), οι τυμπανοκρουςύεσ (καφϋ), ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο 

ςε πανηγυρικό μορφό (μπλε κοβαλτύου), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη 

παύςη ςτο τϋλοσ (μαύρο).  
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ΑΥΙΑ 16: Ο ΣΟΛΟ ΘΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙ 
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οςιαλιςτικό οικονομύα 
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οςιαλιςτικό προοπτικό 

Κομμουνιςτικό ςτϊςη απϋναντι ςτην εργαςύα 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικϐνα ιςχϑοσ 

Ιδεαλιςτικό επιβεβαύωςη τησ ςοςιαλιςτικόσ ανοικοδϐμηςησ 

Εξϑμνηςη καθεςτώτοσ 

 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα με μια πρώτη ματιϊ αναπαριςτϊ μια αντρικό φιγούρα τησ εργατικόσ 

τϊξησ, η οπούα φαύνεται να κινεύται δηλώνοντασ ότι ο ςτόλοσ θα ανακαινιςτεύ. 

Η ολόςωμη φιγούρα του ϊντρα τϋμνεται από την οριζόντια που αναπαριςτϊ 

μια παραθαλϊςςια περιοχό γεμϊτη πλούα ςε κύνηςη και κτόρια. Τπϊρχει μια 

                                                           
238 Sergey Sakharov [Сергей Георгиевич Сахаров] (1906-1969): οβιετικόσ καλλιτϋχνησ, 

διαφημιςτόσ, βιομηχανικόσ ςχεδιαςτόσ και γραφύςτασ. Απόφοιτοσ του Ινςτιτούτου Σϋχνησ 
του Novgorod, πηγαύνει το 1927 ςτη Μόςχα, όπου αρχύζει την καριϋρα του, ςχεδιϊζοντασ 
πολιτικϋσ προπαγανδιςτικϋσ αφύςεσ. Διαθϋςιμο ςτο: http://tramvaiiskusstv.ru/plakat/spisok-
khudozhnikov/item/133-sakharov-sergej-georgievich-1906-1969.html 
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ςειρϊ ανθρώπων, που κινούνται φορτωμϋνοι με ςακιϊ και καλϊθια προσ το 

κτόριο με την επιγραφό «кооперативы», ενώ οι δύο από τουσ ςυμμετϋχοντεσ, 

που εύναι πιο μπροςτϊ, φαύνεται να ςυνομιλούν και ςύμφωνα με τη λεζϊντα ο 

ϋνασ φαύνεται να επιπλόττει τον ϊλλο, που τεμπελιϊζει, εξαύροντασ τα 

πλεονεκτόματα αυτών που εργϊζονται, ενώ ταυτόχρονα επαινεύ το 

υνεταιριςμό για τη ςυμβολό του ςε όλο αυτό.  

Οι δύο εικόνεσ φαύνεται να ςυνομιλούν και να προκρύνουν από κοινού ϋνα 

μόνυμα για το θεατό/δϋκτη. Η κϊθετη εικόνα εύναι μια εικόνα «απαύτηςη», η 

οπούα δηλώνει με ϋντονο τρόπο αυτό που «πρϋπει να γύνει», δημιουργώντασ 

ϋνα αύςθημα καθόκοντοσ, ενώ η οριζόντια εικόνα δεύχνει πώσ μπορεύ να 

επιτευχθεύ αυτό που απαιτεύ (τρόποσ), με την αναπαρϊςταςη αυτών που 

προςφϋρουν αγαθϊ ςτο ςυνεταιριςμό, ενώ, ταυτόχρονα, μϋςα από τη 

ςυζότηςη των δύο ςυμμετεχόντων περνϊ μηνύματα αρνητικϊ για όςουσ δεν 

δουλεύουν και θετικϊ για την ύπαρξη του ςυνεταιριςμού. 

 

1.2. Λεζϊντα 

Η λεζϊντα εύναι μεγϊλου μεγϋθουσ, δηλωτικό και επιτακτικό (πρϋπει, 

καθόκον). Βρύςκεται ςτο πϊνω και κεντρικό μϋροσ τησ κϊθετησ εικόνασ και ςτο 

κϊτω δεξύ τησ οριζόντιασ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, 

απλό, λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό και φυςικό. 

Γύνεται χρόςη θαυμαςτικού με προτρεπτικό διϊθεςη. 

Σα γρϊμματα αυξομειώνονται ςε μϋγεθοσ (με κεφαλαύα γρϊμματα 

αναγρϊφονται οι λϋξεισ: ΣΟΛΟ ςτο πϊνω τμόμα, με μικρϊ κεφαλαύα «ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙ» και με μικρϊ «αποτελεύ καθόκον όλων των εργατών να 

ςυμμετϋχουν ςτισ υδϊτινεσ ςυγκοινωνύεσ: οι πειναςμϋνοι ϊνθρωποι των 

περιοχών του Βόλγα πρϋπει να ϋχουν ϋγκαιρα τροφό, τα εργοςτϊςια και ο 

ςιδηρόδρομοσ χρειϊζονται καύςιμα! Όςο περιςςότερο δουλεύει κανεύσ, τόςο 

περιςςότερο κερδύζει!» «Κρύμα τϋφαν που δεν δούλευεσ. Κούτα τώρα, οι 

εργαζόμενοι εύναι ευκατϊςτατοι χϊρη ςτον ςυνεταιριςμό».  

Σα γρϊμματα ϋχουν ϋνταςη που αυξομειώνεται ανϊλογα με το μϋγεθοσ, 

κόκκινο, μπλε και μαύρο χρώμα αντύςτοιχα και η γραμματοςειρϊ εύναι αραιό, 

ςκληρό, καμπύλη ςτα μεγϊλα, καλλιγραφικό ςτα μεςαύα και γεωμετρικό ςτα 
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μικρϊ γρϊμματα χωρύσ κλύςη. Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και 

επεξηγηματικϊ ωσ προσ την εικόνα.  

τη λεζϊντα αυτό, ο γραπτόσ λόγοσ, ωσ μϋςο επικοινωνύασ, επιςτρατεύει τα 

βαςικϊ του εργαλεύα, τα γρϊμματα, παρατϊςςοντϊσ τα ςε μια λογικό ςειρϊ ϋτςι 

ώςτε να δημιουργόςουν λϋξεισ, φρϊςεισ, μηνύματα, χωρύσ παρ’ όλα αυτϊ να 

δύνεται ιδιαύτερο βϊροσ ςτη φόρμα των γραμμϊτων, τη ςχεδιαςτικό δομό των 

λϋξεων239. Η παρϊλληλη χρόςη πεζών γραμμϊτων, ς’ ϋνα ύφοσ λιγότερο 

επιθετικό, νοςταλγικό και ςχεδόν χειρόγραφο «από καρδιϊσ», δύνοντασ 

περιςςότερη ϋμφαςη και ϋνταςη ςτο ύδιο γλωςςολογικό κεύμενο, εν αντιθϋςει 

με τη λϋξη «τόλοσ» όπου το αύςθημα του μηνύματοσ εκφρϊζεται με κεφαλαύο. 

Εδώ, η ιδιωματικό γραφό μοιϊζει πιο αυθόρμητη και αποδεςμευμϋνη από τουσ 

αυςτηρούσ κανόνεσ τησ τυπογραφύασ240. 

Η λεζϊντα τησ αφύςασ «Ο ςτϐλοσ θα ανακαινιςτεύ» εύναι μια λεκτικό πρϊξη 

«παροχόσ πληροφοριών»241, μια δόλωςη, η οπούα δεν επιδϋχεται απόρριψη, και 

ωσ εκ τούτου η επιθυμητό ανταπόκριςη εύναι η αποδοχό του εγχειρόματοσ. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη και ορθογώνιο 

με οριζόντια κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Κεύμενο κϊθετησ εικϐνασ: Αποτελεύ καθόκον όλων των 

εργατών να ςυμμετϋχουν ςτισ υδϊτινεσ ςυγκοινωνύεσ: οι πειναςμϋνοι ϊνθρωποι 

των περιοχών του Βόλγα πρϋπει να ϋχουν ϋγκαιρα τροφό, τα εργοςτϊςια και ο 

ςιδηρόδρομοσ χρειϊζονται καύςιμα! Όςο περιςςότερο δουλεύει κανεύσ, τόςο 

περιςςότερο κερδύζει! 

Κεύμενο οριζϐντιασ εικϐνασ: Κρύμα τϋφαν που δεν δούλευεσ. Κούτα τώρα, οι 

εργαζόμενοι εύναι ευκατϊςτατοι χϊρη ςτον ςυνεταιριςμό (Κοοπερατύβα, 

αναγραφό ςτο κτόριο). 

                                                           
239 Bierut, M., Drenttel, W., Heller, S., & Holland, DK. (1994). ϐ.π. 
240Zantides, Ε. & Papadima, Α. (2010). ϐ.π. 
241 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που διακόπτεται κεντρικϊ από τη φιγούρα 

ςτο πϊνω μϋροσ τησ αφύςασ. την οριζόντια εικόνα υπϊρχει κεύμενο ςτο κϊτω 

δεξύ μϋροσ.  

Σο κεύμενο και ςτισ δύο περιπτώςεισ βρύςκεται εντόσ εικόνασ. Η κατεύθυνςη 

τησ εικόνασ εύναι όμοια με τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την κατακόρυφη 

εικόνα δεν υπϊρχει πλαύςιο, ενώ ςτην πϊνω και κϊτω πλευρϊ τησ οριζόντιασ 

εικόνασ υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακόςμηςη. 

Αξιοςημεύωτο εύναι ότι η παρϊςταςη τησ κατακόρυφησ εικόνασ ειςϋρχεται 

ςτο χώρο του κειμϋνου και αλληλεπιδρϊ με αυτό (ο ϊντρασ κρατϊ το γρϊμμα 

«Υ»). 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το κόκκινο, το οπούο τοποθετεύται 

ςτην ενδυμαςύα του πρωταγωνιςτό τησ κεντρικόσ εικόνασ και ςτα γρϊμματα 

τησ κεντρικόσ λεζϊντασ, ενώ ςτην οριζόντια εικόνα τοποθετεύται ςτη θϊλαςςα, 

δύνοντασ ϋνταςη και κατευθύνοντασ το βλϋμμα του θεατό. Σο κόκκινο εύναι 

χρώμα βαςικό, με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη που οπτικϊ ελκύει και διεγεύρει το 

μϊτι όπωσ η φλόγα την οπούα κοιτϊει ο ϊνθρωποσ με λαχτϊρα. Χυχικϊ εγεύρει 

αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. 

Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια 

ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και ςτο αύμα.  

Ϊντονη εύναι, επύςησ, η χρόςη του μπλε χρώματοσ ςε ςκούρα απόχρωςη 

(μπλε ύντιγκο), το οπούο ςτην κατακόρυφη εικόνα τοποθετεύται ςτη μεςαύα 

λεζϊντα και ςτη ςκιϊ του πρωταγωνιςτό, ενώ ςτην οριζόντια εικόνα 

χρηςιμοποιεύται για την απόχρωςη του εδϊφουσ, των κτηρύων, των πλούων και 

των καπνών. Σο μπλε εύναι βαθύ, όρεμο και εςωτερικό χρώμα. Όςο βαθαύνει 

τόςο καλεύ τον ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο και προςλαμβϊνει την παρόχηςη μιασ μη 

ανθρώπινησ θλύψησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον ουρανό.  

Η χρόςη του ροζ χρώματοσ γύνεται με μικρό ϋνταςη ςτο δϋρμα των 

πρωταγωνιςτών και ςτον ουρανό τησ οριζόντιασ εικόνασ. Σο ροζ χρώμα 
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προϋρχεται από την ανϊμειξη του ϊςπρου με το κόκκινο. Εύναι ψυχρό ςαν την 

νεανικό αγνότητα και ςαν τη δροςερό και ϊςπιλη μορφό νεαρού κοριτςιού.  

Γύνεται, ακόμα, μικρό χρόςη του λευκού ςτην οριζόντια εικόνα. 

Φρηςιμοποιεύται τόςο για τον καπνό και τα πλούα όςο και για τισ γυναικεύεσ 

ενδυμαςύεσ. Σο λευκό δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ ςυμβολικό τησ γϋννηςησ. 

Οπτικϊ παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ 

παραπϋμπει τον δϋκτη ςτο αύςθημα τησ χαρϊσ και τησ αγνότητασ. υνειρμικϊ 

παραπϋμπει ςτο χιόνι. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ και ςτην ενδυμαςύα του 

πρωταγωνιςτό τησ κϊθετησ εικόνασ, αλλϊ και ςτισ ςκιϊςεισ και τισ ανδρικϋσ 

ενδυμαςύεσ τησ οριζόντιασ εικόνασ. Επύςησ, το μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα και 

δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ 

επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και 

πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα 

χρώματα που βρύςκονται δύπλα του, ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη το κόκκινο.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο) ϋναντι των ψυχρών 

(μπλε, ροζ) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η αύςθηςη τησ 

κύνηςησ προσ τον θεατό. Η ϋντονη, δε, χρωματικό αντύθεςη καθιςτϊ το οπτικό 

ςύνολο ενδιαφϋρον.  

 

2.2. Υόντο 

Κατακόρυφη εικόνα: Σο φόντο τησ εικόνασ δεν περιϋχει παρϊςταςη, αλλϊ 

παραμϋνει κενό, βοηθώντασ το θεατό/δϋκτη να κεντρϊρει την προςοχό του 

τόςο ςτισ εικόνεσ που αναπαριςτώνται όςο και ςτη λεζϊντα. 

Οριζόντια εικόνα: Σο φόντο τησ εικόνασ αναπαριςτϊ τοπύο παραθαλϊςςιασ 

περιοχόσ που φαύνεται να αποτελεύ ναυτικό βϊςη, λόγω των πλούων και των 

εργοςταςύων. Παρϊλληλα, υπονοεύται κϊποιοσ αόρατοσ κύνδυνοσ, λόγω τησ 

παρϊλογησ χρόςησ του κόκκινου χρώματοσ ςτην απεικόνιςη του ουρανού και 

τησ θϊλαςςασ. 

 

2.3. Σροπικότητα 
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Η οριζόντια εικόνα ϋχει υψηλό βαθμό τροπικότητασ λόγω τησ πλαιςύωςησ και 

τησ διαφοροπούηςησ των χρωμϊτων, ενώ ςτην κϊθετη εικόνα η αύξηςη των 

λεπτομερειών και ο όγκοσ τησ φιγούρασ κϊνει την εικόνα «υπερπραγματικό» 

και, ϊρα, ϋχει χαμηλό τροπικότητα, από τη ςκοπιϊ του «φωτογραφικού» 

νατουραλιςμού242.   

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: Κατακϐρυφη εικϐνα: την εικόνα υπϊρχει ϋνασ νϋοσ 

εργϊτησ. Οριζϐντια εικϐνα: την εικόνα υπϊρχουν ϋξι ϊντρεσ και τρεύσ γυναύκεσ. 

Αν και ςτην κϊθετη εικόνα υπϊρχει ϋνασ ςυμμετϋχων που «κινεύται» και θα 

μπορούςαμε να ιςχυριςτούμε ότι πρόκειται για μια αμετϊβατη διαδικαςύα που 

δεν «ςτοχεύει ςε κϊτι», ωςτόςο η αφηγηματικό οπτικό πρόταςη ςυνοδεύεται 

από την οριζόντια εικόνα, που διακόπτει την κϊθετη, με πολλϋσ μορφϋσ. το 

πλαύςιο αυτό, εκτιμούμε ότι ο βαςικόσ ςυμμετϋχων δεν κινεύται απλϊ 

(αμετϊβατη διαδικαςύα), αλλϊ επιχειρεύ να μεταφϋρει την ορμό/κύνηςό του και 

ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετϋχοντεσ, μετατρϋποντασ την αναπαρϊςταςη ςε 

μεταβατικό διαδικαςύα243.  

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Κατακόρυφη εικόνα: Ο πρωταγωνιςτόσ τησ 

εικόνασ παρουςιϊζεται ςε ανφϊσ ςτϊςη με βλϋμμα προσ το θεατό/δϋκτη. Εύναι 

όρθιοσ και υψώνει το ϋνα χϋρι, κρατώντασ τη λϋξη «ςτόλοσ». Η ςτϊςη του 

ςώματοσ τον κϊνει να φαύνεται δυνατόσ και ςύγουροσ για τισ δυνϊμεισ του. 

Οριζόντια εικόνα: Οι δύο ϊντρεσ που παρουςιϊζονται ςτο πρώτο επύπεδο εύναι 

ςε δεξύ και αριςτερό προφύλ αντύςτοιχα και ςυνομιλούν (λόγια λεζϊντασ) 

όρθιοι, δεύχνοντασ το υνεταιριςμό. Ο πρώτοσ ϋχει το κεφϊλι ςκυμμϋνο και 

φαύνεται απογοητευμϋνοσ, ενώ ο ϊλλοσ ανούγει το χϋρι και δεύχνει πιο 

δυναμικόσ. Η ςειρϊ των επτϊ ανθρώπων πύςω από αυτούσ παρουςιϊζεται ςε 

όρθια ςτϊςη με πλϊτη προσ το θεατό/δϋκτη και δεύχνει όρεμη και αφοςιωμϋνη. 

3.1.3. Έκφραςη: Κατακόρυφη εικόνα: Ο πρωταγωνιςτόσ ϋχει ελαφρώσ 

τραβηγμϋνα τα φρύδια και ανοιχτό το ςτόμα. Υαύνεται να διαλαλεύ το μόνυμα 

                                                           
242Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 257. 
243Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 126-127. 
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τησ λεζϊντασ και να ςτηρύζει το ςτόλο με όλη του τη δύναμη. Η ϋκφραςη του 

δεύχνει ςοβαρότητα, αυςτηρότητα και επιμονό. 

Οριζόντια εικόνα: Οι δύο κεντρικού πρωταγωνιςτϋσ τησ εικόνασ δεύχνουν να 

κουβεντιϊζουν. Ο αριςτερόσ ςυμμετϋχων φαύνεται λυπημϋνοσ και ςκεπτικόσ 

ενώ αυτόσ που βρύςκεται ςτη δεξιϊ πλευρϊ ϋχει διδακτικό ύφοσ. Η ςειρϊ των 

υπόλοιπων ςυμμετεχόντων αναπαρύςταται με πλϊτη και η γενικότερη 

ϋκφραςη που υπονοεύται εύναι αυτό τησ προςόλωςησ και τησ παθητικότητασ. 

3.1.4. Κίνηςη: Κατακόρυφη εικόνα: Ο πρωταγωνιςτόσ ϋχει ϋντονη κύνηςη καθώσ 

το δεξύ του πόδι βηματύζει μπροςτϊ, ενώ το αριςτερό του εύναι πιο πύςω. Με το 

χϋρι του υψωμϋνο κρατϊ με δύναμη το αρχικό γρϊμμα τησ λϋξησ «ςτόλοσ» και 

δεύχνει να φωνϊζει το μόνυμα τησ λεζϊντασ. Η αύςθηςη που αποπνϋει εύναι 

αυτόν τησ επιταγόσ και τησ διαμαρτυρύασ ταυτόχρονα, ενώ η κύνηςό του 

φαύνεται δυναμικό. 

Οριζόντια εικόνα: Οι δύο πρώτοι ςυμμετϋχοντεσ εύναι ακύνητοι, αλλϊ όρθιοι 

και ϋτςι φαύνεται ότι κϊνουν μια προςωρινό ςτϊςη, ενώ το χϋρι του ενόσ 

δεύχνει το κτόριο με την αναγραφό «Κοοπερατύβα». Οι υπόλοιποι 

ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν αργό, αλλϊ ςταθερό κύνηςη προσ το κτόριο, φορτωμϋνοι 

με καλϊθια και ςακιϊ. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο 

θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει την εικόνα τοποθετεύται χαμηλότερα από τον 

πρωταγωνιςτό τησ κϊθετησ εικόνασ και ψηλότερα από τουσ πρωταγωνιςτϋσ 

τησ οριζόντιασ εικόνασ. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη ενόσ κύκλου και δύο ορθογωνύων 

παραλληλογρϊμμων. 

Σα δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα απεικονύζουν ϋναν ϊντρα και ϋνα 

ςκηνικό μιασ τοποθεςύασ που περιλαμβϊνει θϊλαςςα με πλούα και ςτεριϊ 

κατοικημϋνη με βιομηχανικϊ κτόρια και ανθρώπουσ. Σα ορθογώνια εύναι 

μεγϊλου μεγϋθουσ και ύςα μεταξύ τουσ. Σο κϊθετο ορθογώνιο επειδό 

ςτηρύζεται ςτην κϊτω πλευρϊ του φαύνεται ςταθερό, ενώ το οριζόντιο διατηρεύ   
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τη ςταθερότητϊ του, επειδό ιςορροπεύ πϊνω ςτην κϊθετη πλευρϊ. Σο κϊθετο 

ορθογώνιο εύναι ενεργητικό δυναμικό και αυςτηρό, ενώ το οριζόντιο εύναι 

όρεμο και δεύχνει παθητικό. Σα δύο ορθογώνια τϋμνονται κεντρικϊ και η τομό 

αυτό υποβϊλλει ςύγκρουςη και οξύτητα. Σο ορθογώνιο ςχόμα γενικϊ ϋχει τα 

χαρακτηριςτικϊ του τετραγώνου και εκφρϊζει ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

και ςταθερότητα. Η τοποθϋτηςη των εικόνων ςτο κϋντρο τησ αφύςασ ςπϊει τη 

ςιωπό του ϊδειου χώρου και παρϊγει όχο. 

 Επύςησ χρηςιμοποιεύται και το ςχόμα του κύκλου που εμπεριϋχει το αρχικό 

γρϊμμα «φ» τησ λϋξησ (ςτόλοσ) και τη γροθιϊ του πρωταγωνιςτό που το κρατϊ. 

Ο κύκλοσ εύναι ςυγκεντρωτικό τϋλειο ςχόμα και μεταδύδει κύνηςη, ηςυχύα και 

αρμονύα. Βρύςκεται ςτο πϊνω μϋροσ τησ εικόνασ, μοιϊζει να πετϊει και 

παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ελαφρότητασ και ελευθερύασ,  ενώ ταυτόχρονα 

δύνει και την εντύπωςη τησ κύνηςησ. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, υπϊρχει ποικιλύα ςχημϊτων και ςχϋςεων μεταξύ τουσ και 

ϋτςι η ςύνθεςη εύναι ενδιαφϋρουςα. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι τα ςχόματα τησ 

εικόνασ ειςϋρχονται το ϋνα μϋςα ςτο ϊλλο και ϋτςι προκαλούν την εντύπωςη 

ενόσ ενιαύου ςώματοσ, μιασ ομϊδασ. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα καθώσ τα ςχόματα διατϊςςονται 

πϊνω και κϊτω από ϋναν κεντρικό ϊξονα (πρωταγωνιςτόσ κϊθετησ εικόνασ) 

και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ (όςο μεγαλύτερο ςχόμα τόςο 

μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα) και τη θϋςη τουσ (όςο κεντρικότερα 

και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ). Φρηςιμοποιεύται ακόμα αντιθετικϊ 

ςτοιχεύα, όπωσ εύναι χρωματικϊ η αντύθεςη του κόκκινου με το μαύρο και το 

μπλε, ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (καπνόσ, πλούα, κτόρια, 

κατϊρτια), που δημιουργεύ ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ.  

Σϋλοσ, η εικόνα παρουςιϊζει αρμονύα, επειδό τα ςτοιχεύα τησ δημιουργούν μια 

ςυνολικό ενότητα. Η εικόνα ακολουθεύ τη φορϊ τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ και 

εύναι λογικό και ευανϊγνωςτη. 

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ και αλληγορικόσ 

αφύςασ. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό και γύνεται 

χρόςη χρώματοσ, περιγραφό και περιγραμματοπούηςη. Φρωματικϊ 
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χρηςιμοποιεύ ϋντονα ,βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, μπλε). Εύναι παραςτατικό και 

αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη βαςικών λεπτομερειών, ενώ δεν υπϊρχει 

χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Γύνεται ελϊχιςτη χρόςη 

φωτοςκύαςησ χωρύσ καμύα χρόςη προοπτικόσ. την εικόνα δεν γύνεται χρόςη 

διακοςμητικών ςτοιχεύων. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Πλούα και αναγραφό κοοπερατύβα αντύ για ςτόλοσ. 

 Κόκκινη θϊλαςςα και ουρανόσ αντύ για αύμα, θϊνατο και επιτακτικό 

βοόθεια. 

 Καπνόσ αντύ για εργαςύα και παραγωγικότητα. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. Παρόλα αυτϊ, η 

μεγϊλη ϋκταςη του κειμϋνου δεν ευνοεύ ώςτε να γύνεται εύκολα αντιληπτό και 

κατανοητό από ϋναν περαςτικό θεατό/δϋκτη. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ϋνασ δυνατόσ και 

φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), διαυγόσ 

κελαηδιςτόσ όχοσ βιολιού (ροζ), ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό 

μορφό (μπλε ύντιγκο), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ 

(μαύρο).  

 

 

 

 

 

 

 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  
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ΑΥΙΑ 17: ΪΝΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΒΕΛΙ (ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ 

ΜΠΟΤΡΖΟΤΑΖΙΑ) ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΕΙΝΑΜΕΝΟΤ ΣΡΑΣΙΨΣΕ! 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

 

 

 

 

ΛΕΖΑΝΣΑ 
Ϊνα γαλλικϐ καρβϋλι (ανεπιθϑμητη βοόθεια απϐ τη γαλλικό 

μπουρζουαζύα) για τουσ πειναςμϋνουσ ςτρατιώτεσ! 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Viktor Nikolaevich Deni(sov) 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1921 

ΔΙΑΣΑΕΙ 54Φ71 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Γκαςιζντϊντ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 25.000 αντύτυπα 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Γελοιογραφύα 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα δύχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Επαναςτατικϐ αύςθημα  

Πατριωτικό αφύςα 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

Αντιιμπεριαλιςτικό προπαγϊνδα 

Αντιπολωνικό προπαγϊνδα 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Φρόςη λογοτεχνύασ για επύρρωςη επιχειρημϊτων 

Αναπαραγωγό των ςτερεοτϑπων για το ςυμμαχικϐ ςτρατϐ 

Φιουμοριςτικό απεικϐνιςη των «Ωλλων» 

Εικϐνασ ιςχϑοσ που βεβαιώνει την ιςχϑ του μηνϑματοσ  

 

 

 

 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
263 

 

Πούημα: Βοόθεια απϐ τουσ ςυμμϊχουσ του εργκϋι Μπϊςοφ – Βερχογιϊτςεφ 

 

 

ЗашланадРусьюневзгода 

Отлютогонедорода 

Только и забот у РабочейВласти, 

Какбывызволитьнародизнапасти. 

Стар и молод 

Всталинаголод. 

А французскаябуржуавка 

Кричит: » Безобразие! 

Советскаявласть… 

Нанеевину и класть! 

ПротивКапитала 

Народбунтовала 

ТолиделобылцарьНиколай 

Урожайнеурожай,- 

Русскиемужики в сроки 

Платилинамоброки .» 

Такаяпронялабуржуевжалость: 

-« Поможем, говорят, русскиммалость 

Чтобрусскийнародзнал,  

Какзаботится о немКапитал 

А подэтустать,  глядь ,- 

Можноупущенныебарышинаверстать». 

Дляпочину 

Напеклибулоквскладчину. 

Собралисьдоклад о голодеслушать,  

Чай с булкамикушать 

Слушаликушали 

Давсе и срушили 

Уцелелавсегооднабулка. 

Спорилигулко 

Ϊχει επιςκιϊςει τη Ρωςύα απϊνθρωπη 

δυςτυχύα. 

Μόνο μια ϋγνοια ϋχει η εργατικό εξουςύα. 

Πωσ να ςώςει τον λαό τησ από αυτό την 

ςυμφορϊ. 

Μεγϊλοι και μικρού (Νϋοι και γϋροι) πεινϊνε 

Ενώ οι Γϊλλοι μπουρζουϊ 

Υωνϊζουν: «Αύςχοσ! Η ςοβιετικό Εξουςύα... 

Αυτό φταύει. 

Ξεςόκωςε τον κόςμο κατϊ του 

Καπιταλιςμού. 

Σι καλϊ που όταν ςτα χρόνια του τςϊρου 

Νικολϊι. 

Εύτε εύχε ςοδιϊ, εύτε εςοδεύα (αφορύα) 

Οι Ρώςοι μουζύκοι (οι χωρικού, οι αγρότεσ) 

Πλόρωναν ςτην ώρα τουσ το γεώμορο (τη 

μορτό)¨ 

Ϊπιαςε τουσ μπουρζουϊ η ςυμπόνια  

«Να βοηθόςουμε, λεν, λύγο τουσ Ρώςουσ 

Να ξϋρει ο ρωςικόσ λαόσ  

Πωσ νοιϊζεται για αυτούσ ο καπιταλιςμόσ 

Και ύςωσ με αυτόν τον τρόπο 

Να κερδύςουμε το χαμϋνο κϋρδοσ (λεφτϊ)¨ 

Για καλό αρχό 

Χόςανε καρβϋλια με ρεφενϋ 

Ετοιμϊςτηκαν να ακούςουν τη διϊλεξη για 

την πεύνα. 

Σςϊι με καρβϋλια τρώγανε 

Ακούγανε και τρώγανε 

Όλα τα φϊγανε 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

Кактубулкуфранцузскоготеста 

Да в голодноеместо 

Доставитьбезизъяну. 

Решилиприставить к нейохрану: 

Тысячсорокштыков 

Изчернокожихполяков 

(Насвоих-топлоханадежа) 

Тонештука, чтотемна у солдаткожа.  

А тоштука ,чтомозги у нихтемнытоже. 

Посмотрите-ка, добрыелюди 

Несутбулкунаблюде.  

ПередомгенералПо, 

Ложитсяподнимпол. 

Буржуипляшут. 

Платочникимашут. 

БанкирЖиро- 

Онобросжиром: 

-Добрая, говорит, вамдорожка! 

Прибавьтетолькошагунемножко 

Спешитебезоглядки 

Заводить у русскихстарыепорядки. 

 

Эхты, французскийКапитал 

Ненатаковскихнапал! 

И свояесть у наспечь 

Булкуиспечь.  

Хотьмука и потемнее 

Затодобытачестнее. 

А ты ,французскийбуржуй. 

Свойподароксамжуй! 

Ϊμεινε μόνο ϋνα καρβϋλι. 

Διαφωνούςαν βροντερϊ  

Πώσ γύνεται το γαλλικϐ καρβϋλι  

χωρύσ ψεγϊδι να το ςτεύλουν  

ςτο τϐπο που πεινοϑςαν. 

Αποφϊςιςαν να βϊλουν φϑλακεσ 

αρϊντα χιλιϊδεσ ϋνοπλοι 

μελανϐδερμοι Πολωνού 

(τουσ δικοϑσ τουσ δεν βαςύζονταν) 

Σο πρϐβλημα δεν εύναι το ςκοϑρο δϋρμα των 

ςτρατιωτών, αλλϊ οι ςκοτεινϋσ ςκϋψεισ τουσ. 

Κοιτϊξτε, καλού ϊνθρωποι 

μεταφϋρουν το καρβϋλι ςτην πιατϋλα. 

Μπροςτϊ, ο ςτρατηγϐσ Πο, 

βουλιϊζει ςτο πϊτωμα απϐ το βϊροσ του. 

Οι μπουρζουϊδεσ χορεϑουν. 

Οι ϊλλοι κουνϊνε τα μαντόλια. 

Ο τραπεζύτησ Ζιρϐ (Λύποσ) 

ϋχει φουςκώςει απϐ το λύποσ: 

- Καλϐ ταξύδι να ϋχετε, λϋει 

επιταχϑνετε λύγο το βόμα ςασ 

βιαςτεύτε χωρύσ να κοιτϊτε πύςω  

Και βιαςτεύτε να εδραιώςετε ςτουσ Ρώςουσ 

την παλαιϊ τϊξη πραγμϊτων. 

Αχ εςϑ, Γϊλλε Καπιταλιςτό 

Λϊθοσ χώρα διϊλεξεσ! 

Ϊχουμε και δικϐ μασ φοϑρνο  

να ψόςουμε ψωμύ. 

Μπορεύ το αλεϑρι μασ να εύναι πιο ςκοϑρο 

αλλϊ το βγϊζουμε πιο τύμια 

Εςϑ, Γϊλλε μπουρζουϊ 

Να φασ εςϑ το δώρο ςου! 
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1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ τη βοόθεια που παρεύχε η γαλλικό αριςτοκρατύα ςτουσ 

πειναςμϋνουσ Ρώςουσ ςτρατιώτεσ με ιδιαύτερα ειρωνικό τρόπο, καθώσ τουσ 

προςφϋρουν μόνο ϋνα καρβϋλι για ολόκληρο το λαό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η 

εικόνα παρουςιϊζει μιςθοφόρουσ νϋγρουσ ςτρατιώτεσ, που ακολουθούν τον 

ςτρατηγό «Πό», ο οπούοσ μεταφϋρει το γαλλικό καρβϋλι-βοόθεια. Σουσ 

αποχαιρετϊ η αριςτοκρατύα κουνώντασ λευκό μαντόλι, η οπούα αποτελεύται 

από ϋναν τραπεζύτη με την ειρωνικό αναγραφό του ονόματόσ του ωσ «Ζιρό» (= 

λύποσ), ϋναν κληρικό, ϋναν ςτρατηγό και τρεύσ ακόμα αριςτοκρϊτεσ με 

κοςτούμια.  

Εύναι εμφανϋσ ότι ο ςτρατηγόσ και ο ςτρατόσ εύναι απρόθυμοι να παρϊςχουν 

αυτόν τη βοόθεια, ενώ η αριςτοκρατύα, γνωρύζοντασ ότι η βοόθεια που 

προςφϋρουν εύναι πολύ μικρό, χαμογελϊει χαιρϋκακα. ε γενικϋσ γραμμϋσ, 

καυτηριϊζεται το θϋμα τησ προςφερόμενησ βοόθειασ από τισ Μεγϊλεσ 

Δυνϊμεισ, η οπούα εύναι περιςςότερο για το θεαθόναι, εφόςον ςτην 

πραγματικότητα η βοόθεια αυτό εύναι ςχεδόν ανύπαρκτη και γύνεται χωρύσ 

πραγματικό διϊθεςη αλληλεγγύησ, αλλϊ, παρόλα αυτϊ, με φανφϊρεσ για να 

γνωςτοποιηθεύ. 

 

1.2. Λεζϊντα 

Η λεζϊντα (πούημα) εύναι ειρωνικό και καυςτικό με ϋντονη ομοιοκαταληξύα. 

Βρύςκεται ςτο κϊτω τμόμα τησ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι 

ςαφόσ, απλό και λιτό, ενώ το ύφοσ εύναι φυςικό. Φρηςιμοποιεύται πολιτικό και 

εξειδικευμϋνο λεξιλόγιο. 

Σα γρϊμματα ϋχουν μικρό ϋνταςη, μαύρο χρώμα και η γραμματοςειρϊ εύναι 

ςκληρό, γεωμετρικό και χωρύσ κλύςη, ενώ όλα ϋχουν το ύδιο μϋγεθοσ. Σο κεύμενο 

λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα και εύναι χλευαςτικό, 

δημιουργώντασ το αύςθημα υποτύμηςησ του αντιπϊλου μϋςα από την απλό 

εξιςτόρηςη ενόσ περιςτατικού. 



ΣΑΣΙΑΝΑ ΑΛΣΙΝΗ  

Η λεζϊντα παρϋχει πληροφορύεσ244, παραπϋμποντασ ςτα ιςτορικϊ και τα 

πολιτικϊ ςυμφραζόμενα τησ εποχόσ.  

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχό εικόνασ: Ορθογώνιο με οριζόντια κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχό κειμϋνου: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ςτο κϊτω μϋροσ τησ 

αφύςασ. Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ. 

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ εύναι αντύθετη με τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από 

την εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το πρϊςινο και τοποθετεύται ςτη 

ςτολό των ςτρατιωτών, ςτη ςκύαςη τησ ςημαύασ και ςτο ϋδαφοσ. Σο πρϊςινο 

παρϊγεται από την ανϊμειξη του μπλε και του κύτρινου. τη ςυγκεκριμϋνη 

απόχρωςη χρηςιμοποιεύται και μαύρο κατϊ την ανϊμειξη, δημιουργώντασ ϋνα 

λαδύ τόνο, οπότε το πρϊςινο μετατρϋπεται ςε ψυχρό χρώμα. Γενικϊ, το 

πρϊςινο εύναι ςταθερό, ειρηνικό και παθητικό χρώμα με κρυμμϋνη δύναμη. 

Προκαλεύ ςυναύςθημα ηρεμύασ και αρμονύασ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτη φύςη 

και ςε ειρηνικό περύοδο μετϊ από αναταραχό.  

Επύςησ, γύνεται χρόςη του κόκκινου χρώματοσ ςτα καπϋλα των ςτρατιωτών 

και ςτουσ ςταυρούσ που υπϊρχουν ςτη ςημαύα και ςτισ ενδυμαςύεσ ανδρών, 

δύνοντασ ϋνταςη και κατευθύνοντασ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. Σο κόκκινο 

εύναι χρώμα βαςικό με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη, που οπτικϊ ελκύει και 

διεγεύρει το ανθρώπινο. Χυχικϊ εγεύρει αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, 

δραςτηριότητασ, χαρϊσ και θριϊμβου. Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, 

ζωηρό και ανόςυχο με τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτη φωτιϊ και ςτο αύμα. Αξιοπρόςεκτο εύναι ότι τα γρϊμματα τησ λεζϊντασ ςτο 

πϊνω τμόμα τησ εικόνασ εύναι χρωματιςμϋνα επύςησ κόκκινα. 

                                                           
244 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
267 

Επύςησ, υπϊρχει μικρό χρόςη του καφϋ χρώματοσ, με ϋμφαςη προσ το 

κόκκινο, ςτο ψωμύ που κρατϊ ο ςτρατηγόσ. Σο καφϋ εύναι αμβλύ και ςκληρό 

χρώμα, ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη. Όμωσ από τα βϊθη του το κόκκινο 

αναβλύζει ακόμα δυνατό και βύαιο. 

Ϊντονη εύναι η χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται τόςο για τα 

ςύννεφα, τη ςημαύα και το πιϊτο όςο και για τισ ενδυμαςύεσ (κϊλτςεσ, ξύφοσ, 

διακοςμόςεισ ςτολών ςτρατιωτών και ανδρών). Σο λευκό οπτικϊ παραπϋμπει 

ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ παραπϋμπει το θεατό/δϋκτη 

ςτο αύςθημα τησ χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο 

χιόνι. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτα ενδύματα των ςυμμετεχόντων, αλλϊ και 

ςτο δϋρμα των ςτρατιωτών και ςτα πουλιϊ που βρύςκονται ςτον ουρανό. Σο 

μαύρο χρώμα οπτικϊ δημιουργεύ ςτο θεατό/δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και 

τησ ακινηςύασ, ψυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το 

μϋλλον, θανϊτου και πϋνθουσ και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει 

την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του, που, επύ του 

προκειμϋνου, εύναι το κόκκινο και το πρϊςινο.  

την εικόνα κυριαρχούν τα ψυχρϊ χρώματα (πρϊςινο) ϋναντι των θερμών 

(κόκκινο) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα απαιςιοδοξύασ και η αύςθηςη τησ 

απομϊκρυνςησ από το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ςχετικϊ ϋντονη 

χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται ενδιαφϋρον.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ αποτελεύται από τουσ μπουρζουϊδεσ που βρύςκονται 

πύςω από το ςτρατό και τον αποχαιρετούν και τα πουλιϊ που πετούν ςτον 

ουρανό. το φόντο δεν υπϊρχει τοπύο, αλλϊ παραμϋνει λευκό και κενό, 

δύνοντασ ϋνταςη και εφιςτώντασ την προςοχό του θεατό/δϋκτη ςτην 

παρϊςταςη τησ εικόνασ. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Αναπαρϊςταςη με ικανοποιητικό εικονιςτικό λεπτομϋρεια, αποπλαιςιωμϋνη 

με κορεςμό χρωμϊτων και μϋτρια τροπικότητα, καθώσ η πραγματικότητα 
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μπορεύ να εύναι αναγνωρύςιμη ςτα μϊτια του θεατό/δϋκτη, ο οπούοσ ϋχει λϊβει 

πολιτιςμικό εκπαύδευςη από ϋναν ςυγκεκριμϋνο κοινωνικό περύγυρο με 

ςυγκεκριμϋνο ιςτορικό ςυγκεύμενο. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: το πρώτο επύπεδο τησ εικόνασ υπϊρχουν ϋντεκα 

ςυμμετϋχοντεσ, από τουσ οπούουσ οι δϋκα εύναι ςτρατιώτεσ και ο ϋνασ 

ςτρατηγόσ. το δεύτερο επύπεδο υπϊρχουν τρεύσ ϊνδρεσ ςτρατιώτεσ, τουσ 

οπούουσ ακολουθεύ λόχοσ ςτρατιωτών. το τρύτο επύπεδο υπϊρχουν ϋξι 

ςυμμετϋχοντεσ, που αναπαριςτούν μπουρζουϊδεσ ςε επύςημη αποςτολό. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: το πρώτο επύπεδο τησ εικόνασ οι ςτρατιώτεσ 

και ο ςτρατηγόσ παρουςιϊζονται ςε αριςτερό προφύλ και το ςώμα τουσ 

καταλαμβϊνει μεγϊλο χώρο, εφόςον φαύνεται να βηματύζουν, εκφρϊζοντασ 

αυτοπεπούθηςη και δύναμη. το δεύτερο επύπεδο όλοι οι επύςημοι βρύςκονται 

ςε ανφϊσ απεικόνιςη εκτόσ από τον κληρικό που βρύςκεται ςε δεξύ προφύλ. Σα 

ςώματϊ τουσ παρουςιϊζουν τα ύδια χαρακτηριςτικϊ με αυτϊ του ςτρατού. 

3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη των ςτρατιωτικών με τα μϊτια τουσ προςηλωμϋνα 

ςτον ςτρατηγό «Πο» και ο πανομοιότυποσ βηματιςμόσ μαρτυρεύ την 

υποτακτικότητα, την ϋλλειψη ελευθερύασ και την πλόρη ςυμμόρφωςό τουσ 

ςτισ εντολϋσ του αρχηγού, ενώ όλοι εύναι ανϋκφραςτοι και φαύνονται κενού 

ςυναιςθηματικϊ. Ο ςτρατηγόσ «Πο» ϋχει μαζεμϋνα φρύδια, μια ϋκφραςη που 

μαρτυρϊει ςοβαρότητα, αυςτηρότητα και αρνητικό διϊθεςη. Οι μπουρζουϊδεσ 

φαύνονται να χαμογελούν χαιρϋκακα. 

3.1.4. Κίνηςη: Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ ςτην εικόνα εύναι πολύ ϋντονη. 

Οι ςτρατιώτεσ ςτο πρώτο επύπεδο δεύχνουν να βηματύζουν ςταθερϊ και 

ρυθμικϊ με μεγϊλουσ διαςκελιςμούσ, όπωσ και ο ςτρατηγόσ «Πο», που με 

ςηκωμϋνα χϋρια κρατϊ το πιϊτο με το καρβϋλι. Οι μπουρζουϊδεσ δεύχνουν 

ςτατικού με μόνη κύνηςη την ανϊταςη του χεριού και τον αποχαιρετιςμό με το 

μαντόλι από τον τραπεζύτη «Ζιρό». Κύνηςη υπϊρχει, επύςησ, και ςτον ουρανό με 

τα πουλιϊ να πετούν προσ το λόχο των ςτρατιωτών. 
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3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ:  

Όλεσ οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι 

ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ/δϋκτησ που βλϋπει την εικόνα 

τοποθετεύται ςτο ύδιο ύψοσ με τον ςτρατό. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

  

την εικόνα γύνεται χρόςη ενόσ ορθογωνύου παραλληλόγραμμου, ενόσ 

τετραγώνου, ενόσ τριγώνου, ενόσ κύκλου και τριών ςταυρών. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, το μεγαλύτερο ςχόμα εύναι το ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο, που εμπεριϋχει το ςτρατό με τον αρχιςτρϊτηγο. Εύναι 

μεγϊλου μεγϋθουσ και ακουμπϊ ςτη μεγϊλη του πλευρϊ, γεγονόσ που εκφρϊζει 

ςταθερότητα. Βρύςκεται ςτο κεντρικό κϊτω τμόμα τησ αφύςασ και εκφρϊζει 

βαρύτητα, ενώ ςπϊει τη ςιωπό και παρϊγει όχο. 

Ακολουθεύ ςε μϋγεθοσ το τρύγωνο που αναπαριςτϊ τη ςημαύα. τηρύζεται ςτη 

γωνύα του και για το λόγο αυτό εύναι αςταθϋσ, ενώ η κλύςη του που ϋχει από 
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πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ εκφρϊζει απαιςιοδοξύα. Βρύςκεται ςτο πϊνω 

τμόμα τησ εικόνασ και μοιϊζει ωσ να πετϊει, ενώ εκφρϊζει ελευθερύα και 

ελαφρότητα, δύνοντασ ταυτόχρονα μια εντύπωςη ϋντονησ κύνηςησ.  

Ακολουθεύ το τετρϊγωνο ςχόμα που εμπεριϋχει ςυμμετϋχοντεσ και εύναι 

μικρότερου μεγϋθουσ ςυγκριτικϊ με τα προηγούμενα. Βρύςκεται ςτο πλϊι τησ 

εικόνασ, δύνοντασ την αύςθηςη ελαφριϊσ κύνηςησ και δεύχνει ςταθερότητα 

καθώσ ςτηρύζεται ςτην κϊτω πλευρϊ του. 

Επειδό το ορθογώνιο θεωρεύται παρϊγωγο του τετραγώνου και τα δύο 

παραπϊνω ςχόματα εκφρϊζουν ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και 

ςταθερότητα, ενώ το γεγονόσ ότι το παραλληλόγραμμο παρουςιϊζεται 

οριζόντιο εντεύνει το αύςθημα ηρεμύασ. Αντύθετα το τρύγωνο εύναι ορμητικό και 

εκφρϊζει ϋνταςη. 

την εικόνα υπϊρχει και ϋνασ κύκλοσ, πολύ μικρού μεγϋθουσ που απεικονύζει 

το ψωμύ. Ο κύκλοσ εύναι ςυγκεντρωτικό και τϋλειο ςχόμα, το οπούο μεταδύδει 

κύνηςη, ηρεμύα και αρμονύα, ενώ η τοποθϋτηςό του ςτην αριςτερό πλευρϊ τησ 

εικόνασ εντεύνει το αύςθημα τησ κύνηςησ.  

Η ύπαρξη τεμνόμενων γραμμών (ςταυρού) παρϊγει μια αύςθηςη ςύγκρουςησ 

και οξύτητασ. Σα ςχόματα τοποθετούνται κυρύωσ ςτο κϊτω τμόμα τησ εικόνασ 

δύνοντασ μια αύςθηςη βαρύτητασ. Επύςησ, η ϋνωςη μεταξύ των ςχημϊτων 

δημιουργούν το αύςθημα τησ ομϊδασ, καθώσ οπτικϊ λειτουργούν ωσ ενιαύο 

ςώμα. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, υπϊρχει ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών και ϋτςι η 

ςύνθεςη εύναι ενδιαφϋρουςα. 

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ, καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (κόκκινο, πρϊςινο) και με τη χρόςη κοινών 

χρωμϊτων ςόλο το φϊςμα τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα, διότι όλα τα ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αρμονικϊ και ιςϊξια ανϊλογα με τη ςημαςύα τουσ ςε όλο το μόκοσ τησ εικόνασ. 
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Σαυτόχρονα, υφύςταται και ιεραρχύα, επειδό όλα τα ςχόματα κατανϋμονται 

ζυγιςμϋνα ςτο χώρο, ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και την ςημαςύα τουσ 

(μϋγεθοσ) τουσ και προωθούν τη δρϊςη.  

Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό, διότι ϋχει ύςη κατανομό αναπαραςτϊςεων ςτισ δύο 

πλευρϋσ και αυτό τησ προςδύδει ιςορροπύα. Τπϊρχει αντύθεςη μεταξύ των 

ςχημϊτων ςε ςχϋςη με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ, δημιουργώντασ δυναμιςμό 

και ενδιαφϋρον.  

Τπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων ςτην εικόνα (ςτρατιώτεσ, πουλιϊ, κυματιςμόσ 

ςημαύασ), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο ϋργο, ενώ του παρϋχουν και 

ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα ακολουθεύ φορϊ από δεξιϊ προσ αριςτερϊ, 

δηλαδό αντύθετη με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ και αυτό κϊνει την 

εικόνα να φαύνεται παρϊλογη, γιατύ φαύνεται να απομακρύνεται και ϋτςι 

γύνεται δυςανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ γελοιογραφύασ και χρηςιμοποιεύ 

ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι κωμικό-

ειρωνικό, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ, περιγραφό και περιγραμματοπούηςη.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα χρώματα (κόκκινο, πρϊςινο). Εύναι 

παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη λεπτομερειών και 

χρόςη χρώματοσ μεγϊλο μϋροσ τησ εικόνασ, πλην του φόντου. Δεν γύνεται 

χρόςη φωτοςκύαςησ, ούτε χρόςη προοπτικόσ. την εικόνα δεν υπϊρχουν 

διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Όπλα και ςτρατόσ αντύ για εμπόλεμη περύοδο. 

 Χωμύ αντύ για προςφορϊ βοόθειασ. 

 Νϋγροι αντύ για ςτρατόσ μιςθοφόρων. 

 Κόκκινοι ςταυρού αντύ για βοόθεια (Ερυθρόσ ςταυρόσ). 
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 «Ζιρό» [Ονομαςύα του τραπεζύτη (=Λύποσ)] αντύ για υπερκατανϊλωςη. 

τροφόσ από τουσ μπουρζουϊδεσ και την πληθώρα αγαθών. 

 Λευκό μαντόλι αντύ για αποχαιρετιςμόσ. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ςε μεγϊλη ϋνταςη, 

ϋνασ δυνατόσ και φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη 

(κόκκινο), ϋνασ όρεμοσ και μακρόςυρτοσ όχοσ μϋςου βϊθουσ βιολιού (πρϊςινο), 

δυνατϋσ τυμπανοκρουςύεσ (καφϋ), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη 

παύςη ςτο τϋλοσ (μαύρο). 
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ΑΥΙΑ 18: ΝΑΤΣΗ ΕΙΑΙ ΠΕΙΝΑΜΕΝΟ, ΓΤΜΝΟ ΚΑΙ ΞΤΠΟΛΗΣΟ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΕ ΣΟ 

ΣΟΛΟ ΟΤ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΕΙ ΣΑ ΠΑΝΣΑ! 
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ΛΕΖΑΝΣΑ 
Ναϑτη εύςαι πειναςμϋνοσ, γυμνϐσ και ξυπϐλητοσ – 

ανακαύνιςε το ςτϐλο ςου και θα ϋχεισ τα πϊντα! 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Ωγνωςτοσ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1921 

ΔΙΑΣΑΕΙ 76Φ55 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Γκαςιζντϊντ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 5.000 αντύτυπα 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

οςιαλιςτικό οικονομύα 

Κομμουνιςτικό ςτϊςη απϋναντι ςτην εργαςύα 

τϐλοσ 

οςιαλιςτικό ανοικοδϐμηςη 

Ναϑτησ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εξατομικευμϋνη πρϐςκληςη/διαταγό (δημιουργύα 

αιςθόματοσ υποχρϋωςησ) 

Οπτικό ςϑγκριςη νϋου και παλαιοϑ καθεςτώτοσ 

Ιδεατό επιβεβαύωςη τησ ςοςιαλιςτικόσ ανοικοδϐμηςησ 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ ϋνα φτωχό και πειναςμϋνο ναύτη να ςτϋκεται 

ςκεπτικόσ και ϋναν δεύτερο να φωνϊζει το μόνυμα τησ λεζϊντασ και να δεύχνει 

τα πλούα. το βϊθοσ υπϊρχει ανθρώπινο πλόθοσ που μπαύνει ςτο κτόριο των 

εργοςταςύων, αλλϊ κοντοςτϋκεται για να ακούςει τα λεγόμενα του δεύτερου 

ϊνδρα. Σο τοπύο φαύνεται κρύο και τα πλούα εύναι κατεςτραμμϋνα. Δύνεται ϋτςι 
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η εντολό ςτο ναύτη να ανακαινύςει τον ςτόλο του για να μπορεύ να ξεφύγει από 

τη φτώχεια και την πεύνα που τον ταλαιπωρεύ. 

 

1.2. Λεζϊντα: Ναϑτη εύςαι πειναςμϋνοσ, γυμνϐσ και ξυπϐλητοσ – ανακαύνιςε το 

ςτϐλο ςου και θα ϋχεισ τα πϊντα! 

Η λεζϊντα εύναι μεςαύου μεγϋθουσ, δηλωτικό και προτρεπτικό. Βρύςκεται ςτο 

πϊνω και κϊτω τμόμα τησ εικόνασ. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, 

απλό, λιτό και αυςτηρό, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό και φυςικό. 

Γύνεται χρόςη προςτακτικόσ, β΄ Ενικού προςώπου και μελλοντικών χρόνων. 

Σα γρϊμματα αυξομειώνονται ςε μϋγεθοσ: με κεφαλαύα γρϊμματα 

αναγρϊφονται οι λϋξεισ «ΝΑΤΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΕ», ενώ με μικρϊ κεφαλαύα «ΕΙΑΙ 

ΠΕΙΝΑΜΕΝΟ, ΓΤΜΝΟ ΚΑΙ ΞΤΠΟΛΗΣΟ», «ΣΟ ΣΟΛΟ ΟΤ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΕΙ ΣΑ ΠΑΝΣΑ». Επύςησ, 

ϋχουν ϋνταςη ανϊλογη του μεγϋθουσ τουσ, κόκκινο χρώμα τα μεγαλύτερα και 

μαύρο τα μικρότερα και η γραμματοςειρϊ εύναι αραιό, ςκληρό, γεωμετρικό και 

χωρύσ κλύςη.  

ε κϊθε περύπτωςη, η οπτικό διϊλεκτοσ, καταφϋρνει να επικοινωνεύ 

αποτελεςματικϊ με το θεατό/δϋκτη προςφϋροντασ πληροφόρηςη όχι μόνο για 

το προφανϋσ αλλϊ και για δευτερεύοντα ςτοιχεύα που υποςυνεύδητα 

λειτουργούν ςε διαφορετικϊ επύπεδα ςτο μυαλό του κϊθε θεατό/δϋκτη, 

ανϊλογα με το πολιτιςμικό του υπόβαθρο και το κοινωνικό του επύπεδο, τισ 

καθημερινϋσ του απαιτόςεισ245. 

Σο κεύμενο τησ λεζϊντασ λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και επεξηγηματικϊ ωσ 

προσ την εικόνα. Η λεζϊντα παρϋχει πληροφορύεσ246, ουςιαςτικϊ ςκιαγραφεύ 

την καθημερινότητα του ναύτη, ςτϋλνοντασ ςτο θεατό/δϋκτη ϋνα μόνυμα, το 

οπούο δεν επιδϋχεται αμφιςβότηςη, ενώ η επιλογό τησ προςτακτικόσ ϋγκλιςησ, 

ςτη ςυνϋχεια, ςυνιςτϊ ϋνα εύδοσ διαταγόσ και η αναμενόμενη απόκριςη εύναι να 

κινητοποιηθεύ ο  θεατόσ/δϋκτησ ώςτε να την υλοποιόςει. 

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

                                                           
245 Παπαδόμα, Α. (2009). ϐ.π. 
246 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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1.3.2. Περιοχή κειμένου: Δϑο ορθογώνια ςτο πϊνω κεντρικόκαι κϊτω μϋροσ τησ 

αφύςασ. Σο κεύμενο βρύςκεται εντόσ εικόνασ. 

Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ ακολουθεύ τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την 

εικόνα υπϊρχει πολύ λεπτό μαύρο πλαύςιο χωρύσ διακόςμηςη. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

την εικόνα γύνεται ϋντονη χρόςη του μπλε χρώματοσ ςε ςκούρα απόχρωςη 

(μπλε κοβαλτύου), το οπούο τοποθετεύται ςτον ουρανό, ςτην θϊλαςςα και ςτισ 

ςκιϋσ των ενδυμαςιών και των πλούων. Σο μπλε εύναι βαθύ, όρεμο και 

εςωτερικό χρώμα. Όςο βαθαύνει, τόςο καλεύ τον ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο και 

προςλαμβϊνει την παρόχηςη μιασ μη ανθρώπινησ θλύψησ. υνειρμικϊ 

παραπϋμπει ςτον ουρανό.  

Επύςησ, γύνεται χρόςη του καφϋ χρώματοσ ςε ςυνδυαςμό με το πορτοκαλύ 

χρώμα για την απόδοςη τησ ςκιερόσ και τησ φωτεινόσ πλευρϊσ ςε κτόρια και 

αντικεύμενα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η χρόςη του καφϋ γύνεται ςτισ ενδυμαςύεσ των 

ςυμμετεχόντων, ςτα κτύρια και ςτισ ςκιερϋσ πλευρϋσ των εξαρτημϊτων των 

πλούων και των ξύλων, ενώ ςτισ φωτεινϋσ τουσ πλευρϋσ χρηςιμοποιεύται το 

πορτοκαλύ. Σο καφϋ χρώμα προϋρχεται από την ανϊμειξη του κόκκινου με το 

μαύρο και εύναι αμβλύ και ςκληρό χρώμα, ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη. Παρόλα 

αυτϊ, από τα βϊθη του, το κόκκινο αναδύεται ακόμα δυνατότερο και βύαιο. 

Αντύθετα, το πορτοκαλύ προϋρχεται από την ανϊμειξη του κόκκινου και του 

κύτρινου και εύναι θερμό και ζωηρό χρώμα. Θεωρεύται το χρώμα του πλούτου 

και ςυνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον πεπειςμϋνο για τισ δυνϊμεισ του ϊνθρωπο. 

Χυχικϊ επιδρϊ δημιουργώντασ μια υγιό αύςθηςη. 

 την εικόνα υπϊρχει επύςησ το κόκκινο χρώμα, το οπούο τοποθετεύται ςτην 

λεζϊντα, ςε ςτϋγεσ και ςτο καςκόλ ενόσ εκ των ςυμμετεχόντων, δύνοντασ 

ϋνταςη και κατευθύνοντασ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. Σο κόκκινο εύναι 

χρώμα βαςικό με ϋντονη εςωτερικό κύνηςη που οπτικϊ προςελκύει και 

διεγεύρει το μϊτι όπωσ η φλόγα την οπούα κοιτϊει ο ϊνθρωποσ με λαχτϊρα. 

Χυχικϊ εγεύρει αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ 
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και θριϊμβου. Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο, με 

τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ, παραπϋμπει ςτη φωτιϊ και ςτο 

αύμα.  

Γύνεται, ακόμα, χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται τόςο για το 

ϋδαφοσ, όςο και για τα ςύννεφα και τισ λεπτομϋρειεσ τησ θϊλαςςασ και των 

πλούων. Σο λευκό παραπϋμπει ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ και ςιωπόσ  και 

προκαλεύ ϋνα αύςθημα χαρϊσ και αγνότητασ. 

Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτισ ςκιϊςεισ, ςτισ ενδυμαςύεσ και ςτη 

λεζϊντα. Σο μαύρο δεν θεωρεύται χρώμα, αλλϊ απουςύα χρώματοσ. Οπτικϊ 

δημιουργεύ ςτον δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ 

επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και 

πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα 

χρώματα που βρύςκονται δύπλα του που επύ του προκειμϋνου εύναι το κόκκινο.  

την εικόνα κυριαρχούν τα ψυχρϊ χρώματα (μπλε) ϋναντι των θερμών 

(κόκκινο, πορτοκαλύ) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα απαιςιοδοξύασ και η 

αύςθηςη τησ απομϊκρυνςησ από το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη 

χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται ενδιαφϋρον.  

 

2.2.Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ αναπαριςτϊ παραθαλϊςςιο εργοςταςιακό τοπύο ςε 

χειμερινό περύοδο. Ϊντονη εύναι η αύςθηςη τησ καταςτροφόσ λόγω των 

διαλυμϋνων πλούων. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Η ϋντονη πλαιςύωςη, η ϋνταςη του μπλε χρώματοσ, με τη χρόςη πολλών 

διαφορετικών αποχρώςεων, και  το βϊθοσ με κεντρικό προοπτικό, εύναι 

ςτοιχεύα που προςδύδουν ςτην εικόνα υψηλό τροπικότητα.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 
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3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα υπϊρχει ϋνασ μεγϊλησ ηλικύασ βαςικόσ 

ςυμμετϋχων. Πύςω από αυτόν, τοποθετούνται διαδοχικϊ δύο ϊτομα, ενώ ςτο 

βϊθοσ υπϊρχει πλόθοσ ατόμων. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Ο βαςικόσ ςυμμετϋχων παρουςιϊζεται ςε 

ανφϊσ με βλϋμμα προσ τα κϊτω δεξιϊ, εκτόσ εικόνασ, ενώ ο χώροσ που 

καταλαμβϊνει και το ϊνοιγμα των χεριών του εκφρϊζει χαλαρότητα και ϊνεςη. 

Ο ςυμμετϋχων που ακολουθεύ παρουςιϊζεται ςε αριςτερό τρύα τϋταρτα και 

φαύνεται περιςςότερο δυναμικόσ από τον πρώτο, λόγω τησ ανϊταςησ των 

χεριών του. Ο τελευταύοσ ςυμμετϋχων παρουςιϊζεται ςε αριςτερό προφύλ με 

πλϊτη και δεν φαύνεται η ςτϊςη του. Σο πλόθοσ παρουςιϊζεται επύςησ με 

πλϊτη προσ το θεατό/δϋκτη, εκτόσ από τουσ τελευταύουσ, οι οπούοι 

παρουςιϊζονται ςε αριςτερό προφύλ. 

3.1.3. Έκφραςη: Η ϋκφραςη του βαςικού ςυμμετϋχοντα φανερώνει ϋντονο 

προβληματιςμό και επιθετικότητα, λόγω του κατεβαςμϋνου κεφαλιού και τησ 

φορϊσ του βλϋμματοσ. Ο δεύτεροσ ϊντρασ δεύχνει ςοβαρόσ και αιςιόδοξοσ με το 

κεφϊλι ψηλϊ, ύςωσ επειδό δεύχνει τα διαλυμϋνα πλούα. Σϋλοσ, τόςο ο τρύτοσ 

ϊντρασ, όςο και το πλόθοσ φαύνονται όρεμοι και παρακολουθούν τα λεγόμενα 

του δεύτερου ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα ειςϋρχονται ςτο κτόριο. 

3.1.4. Κίνηςη: Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ ςτην εικόνα εύναι μικρό. Ο 

βαςικόσ ςυμμετϋχων παρουςιϊζεται ακύνητοσ με τα χϋρια ςτισ τςϋπεσ. Επύςησ, 

ακύνητοσ παρουςιϊζεται ο δεύτεροσ ςυμμετϋχων, με μόνη κύνηςη αυτόν του 

χεριού του, που δεύχνει τα πλούα. Σϋλοσ, ο τρύτοσ ςυμμετϋχων και το πλόθοσ 

φαύνεται κα βηματύζουν προσ το κτόριο με αργό ρυθμό, καθώσ κοντοςτϋκονται 

για να ακούςουν το δεύτερο ϊνδρα. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι φιγούρεσ απεικονύζονται ολόςωμεσ. Η 

εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ που βλϋπει την 

εικόνα τοποθετεύται ςτο ύψοσ του βαςικού ςυμμετϋχοντα. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη τεςςϊρων ορθογωνύων, ενόσ πενταγώνου και ενόσ 

τριγώνου. 
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Σα δύο ορθογώνια που εμπεριϋχουν τη λεζϊντα ϋχουν μεγαλύτερο μϋγεθοσ 

από τα υπόλοιπα ςχόματα. Βρύςκονται ςτο πϊνω και ςτο κϊτω τμόμα τησ 

εικόνασ εκφρϊζοντασ ελευθερύα, ανεξαρτηςύα και κύνηςη (πϊνω) και βαρύτητα 
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(κϊτω). Και τα δύο ςτηρύζονται ςτην πλευρϊ τουσ και δεύχνουν ςταθερότητα, 

ενώ η οριζόντια τοποθϋτηςό τουσ υποβϊλλει την ηρεμύα και μια παθητικότητα. 

Δεύτερο ςε μϋγεθοσ ςχόμα εύναι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που 

παρουςιϊζει το βαςικό ςυμμετϋχοντα. Σο ςχόμα τοποθετεύται ςτο κϋντρο τησ 

εικόνασ, ςπϊει τη ςιωπό και παρϊγει όχο. τηρύζεται ςτην πλευρϊ του και 

δεύχνει ςταθερό, ενώ τοποθετεύται κϊθετα και ϋτςι μοιϊζει ενεργητικό, 

δυναμικό και αυςτηρό. 

Ακολουθεύ ςε μϋγεθοσ το τρύγωνο, που αναπαριςτϊ τα κτύρια. Σο τρύγωνο 

τοποθετεύται ςτη δεξιϊ πλευρϊ τησ εικόνασ και μοιϊζει να κινεύται. τηρύζεται 

ςτη γωνύα του και φαύνεται αςταθϋσ, ενώ η φορϊ του από πϊνω δεξιϊ προσ 

κϊτω αριςτερϊ το κϊνει να δεύχνει απαιςιόδοξο. 

Ακόμα υπϊρχει ϋνα πεντϊγωνο, μικρότερου μεγϋθουσ, που αναπαριςτϊ τον 

δεύτερο ςυμμετϋχοντα. Ϊχει ελαφρώσ κεκλιμϋνη βϊςη και μοιϊζει αςταθϋσ, 

ενώ το γεγονόσ ότι τοποθετεύται κϊθετα το κϊνει να δεύχνει ορμητικό και 

ενεργητικό. 

Σϋλοσ, υπϊρχει ϋνα μικρό τετρϊγωνο εντόσ του οπούου αναπαρύςταται το 

πλόθοσ των ναυτών. τηρύζεται ςτην πλευρϊ του και δεύχνει ςταθερό. 

Σα δύο παραπϊνω ςχόματα βρύςκονται ςτο πλϊι τησ εικόνασ και ϋτςι 

αποκτούν την αύςθηςη τησ κύνηςησ. 

Γενικϊ, το πεντϊγωνο και τα ορθογώνια εύναι παρϊγωγα του τετραγώνου και 

εκφρϊζουν ιςορροπύα, λογικό, ςοβαρότητα και ςταθερότητα, ενώ το τρύγωνο 

ωσ ςχόμα δεύχνει ορμητικό και εκφρϊζει ςύγκρουςη. 

 Η ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών καθιςτϊ τη ςύνθεςη ενδιαφϋρουςα.  

 

3.3. υνθετικό δομό 

την εικόνα τα ςχόματα διατϊςςονται περιμετρικϊ από ϋναν κεντρικό ϊξονα 

(βαςικόσ ςυμμετϋχων) και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ (όςο 

μεγαλύτερο ςχόμα τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα) και τη θϋςη 

τουσ (όςο κεντρικότερα και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ) και για το λόγο 

αυτό υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα. Φρηςιμοποιούνται ακόμη αντιθετικϊ 

ςτοιχεύα, όπωσ εύναι χρωματικϊ η αντύθεςη του κόκκινου με το μπλε, ενώ 

ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (ςτϋγεσ, φουγϊρα, ϊνθρωποι,) που 
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δημιουργεύ ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ. Σϋλοσ, η εικόνα παρουςιϊζει αρμονύα, 

διότι τα ςτοιχεύα τησ δημιουργούν μια ςυνολικό ενότητα. Η εικόνα ακολουθεύ 

τη φορϊ τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ και, ωσ εκ τούτου, εύναι λογικό και 

ευανϊγνωςτη. 

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ, η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ-αλληγορικόσ 

αφύςασ και χρηςιμοποιεύ ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων 

τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ ςε όλο το φϊςμα τησ 

εικόνασ, περιγραφό και περιγραμματοπούηςη. Φρωματικϊ, χρηςιμοποιεύ 

ϋντονα, βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, μπλε). Εύναι παραςτατικό και αφηγηματικό, 

με αναπαρϊςταςη λεπτομερειών, χρόςη φωτοςκύαςησ και, παρϊλληλα, χρόςη 

προοπτικόσ. Αντύθετα, ελϊχιςτη εύναι η χρόςη διακοςμητικών ςτοιχεύων 

(ενδυμαςύεσ, αντικεύμενα). 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Διαλυμϋνα πλούα αντύ για κατεςτραμμϋνη ναυτικό δύναμη. 

 Πλούα αντύ για ναυτικόσ ςτόλοσ. 

 Μπαλώματα ρούχων αντύ για φτώχεια. 

 Εργαλεύα χειρόσ αντύ για χειρωνακτικό εργαςύα και ανακαταςκευϋσ. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ςε μεγϊλη ϋνταςη ,οι 

τυμπανοκρουςύεσ (καφϋ) και ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό 

μορφό (μπλε κοβαλτύου), ενώ ςε μικρό ϋνταςη ϋνασ δυνατόσ και φορτικόσ όχοσ 

από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), ϋνα παλιό βιολύ που τραγουδϊ 
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ςε λϊργκο (πορτοκαλύ) μικρϋσ παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ 

(μαύρο).  
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ΑΥΙΑ 19: ΑΝΣΑΝΣ 
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ΛΕΖΑΝΣΑ Αντϊντ 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Viktor Nikolaevich Deni(sov) 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1919 

ΔΙΑΣΑΕΙ 68Φ52,5 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 
Σμόμα λογοτεχνικών εκδϐςεων τησ πολιτικόσ διεϑθυνςησ 

τησ RVSR 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 50.000 αντύτυπα 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Μϐςχα 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Γελοιογραφύα 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα Πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΕΔ – Αγγλύα 

Pro και Contra 

Επαναςτατικϐ αύςθημα  

Πατριωτικό αφύςα 

Εμφϑλιοσ πϐλεμοσ 

Αντϊντ 

Αντιιμπεριαλιςτικό προπαγϊνδα 

Αντιαμερικανικό προπαγϊνδα 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικϐνα ιςχϑοσ 

Φιουμοριςτικό απϐδοςη των ςυμμαχικών δυνϊμεων 

τερεοτυπικό απεικϐνιςη των «Ωλλων» μϋςω 

γελοιογρϊφηςησ 

Οπτικό απϊντηςη ςτην αλαζονεύα τησ εξουςύασ 
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Πούημα για τον αγώνα ενϊντια ςτουσ Ωντον Ιβϊνοβιτσ, Ντενύκιν, Αλεξϊντερ 

Βαςύλιεβιτσ Κόλτςακ και Νικολϊεβιτσ Γιούντενιτσ.  

«Антанта» 

(рис. Дени) 

По пояс утопая в крови, 

Антанты злобная орда 

Глядит, насупив мрачно брови, 

На землю вольного труда. 

Таит Антанта мысли злые, 

Мечтая злобно по часам 

Отдать Советскую Россию 

На растерзанье хищным псам. 

В угоду разжиревшей клике, 

Свободы растоптавшей флаг, 

Рычат Юденич и Деникин, 

Рычит голодный пёс Колчак. 

И запах золота почуя, 

По ветру навострив носы, 

В защиту мировых буржуев 

Остервенело лезут псы. 

Но мощная рука рабочих, 

Подняв высоко красный стяг, 

Как сор отбрасывает прочь их, 

Скрепляя боем каждый шаг. 

Трещат по швам Антанты планы, 

Борьба, что день, то горячей, 

Пустеют без толку карманы 

Господ союзных богачей. 

На псов надежды очень мало, 

Победы путь не так уж прост. 

Колчак расшибся близ Урала, 

Бедняге отдавили хвост. 

«ΑΝΣΑΝΣ» 

(χ. Deni) 

Κολυμπώντασ ςτο αύμα, 

τησ Αντϊντ η μοχθηρό ορδό  

παρατηρεύ με εχθρικό βλϋμμα, 

τη γη τησ ελεύθερησ εργαςύασ. 

Κρύβει η Αντϊντ τισ μοχθηρϋσ ςκϋψεισ τησ 

κϊνοντασ ϊςχημα όνειρα  

να παραδώςει τη οβιετικό Ρωςύα 

να την διαμελύςουν  τα αρπακτικϊ ςκυλιϊ. 

Για το χατύρι μιασ κλύκασ,   

που ποδοπϊτηςε τησ ελευθϋριασ τη ςημαύα 

Βρυχϊται ο Γιουδϋνιτσ και ο Ντενύκιν, 

βρυχϊται και το πειναςμϋνο ςκυλύ ο Κολτςϊκ. 

Οςφραύνονται τη μυρωδιϊ του χρυςού 

τεντώνουν τη μύτη τουσ, μυρύζοντασ τον αγϋρα, 

για να προςτατϋψουν τουσ μπουρζουϊδεσ 

λυςςαςμϋνα ειςβϊλλουν τα ςκυλιϊ. 

Αλλϊ το δυνατό χϋρι των εργατών, 

ςόκωςε ψηλϊ το λϊβαρο,  

ςαν τα ςκουπύδια τουσ πετϊει πϋρα,  

ςτεριώνοντασ με αγώνα το κϊθε βόμα. 

Καταρρϋουν τα ςχϋδια τησ Αντϊντ,  

ο αγώνασ κϊθε μϋρα δυναμώνει,  

μϊταια αδειϊζουν οι τςϋπεσ  

των πλουςύων κυρύων (ςυμμϊχων). 

Δεν μπορεύσ να βαςιςτεύσ ςτα ςκυλιϊ,  

ο δρόμοσ τησ Νύκησ δεν εύναι εύκολοσ. 

Ο Κόλτςακ νικόθηκε κοντϊ ςτα Ουρϊλια,  

του πϊτηςαν την ουρϊτου φουκαρϊ. 
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1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα αναπαριςτϊ τουσ θυμωμϋνουσ ηγϋτεσ τησ Αμερικόσ, τησ Γαλλύασ και 

τησ Ρωςύασ με ενδυμαςύα και καπϋλο, τα οπούα και πιςτοποιούν την εθνικότητϊ 

τουσ. τα χϋρια τουσ κρατούν λουριϊ και ο καθϋνασ από αυτούσ χειραγωγεύ ϋνα 

ςκύλο με αντύςτοιχη ϋνδειξη τησ εθνικότητϊσ του και αναγραφό του ονόματόσ 

του πϊνω ςτο ςώμα του. Σα ςκυλιϊ φαύνεται να τουσ υπακούν πιςτϊ και να 

ορμϊνε με βύα προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ, ακόμη και το μεςαύο που φαύνεται 

πληγωμϋνο. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι το παρϊςτημα των ανδρών φαύνεται να 

εύναι ανϊλογο με την πολιτικό τουσ δύναμη και, κατϊ τον τρόπο αυτό, ο ηγϋτησ 

τησ Αμερικόσ παρουςιϊζεται ευτραφϋςτεροσ και ψηλότεροσ, ενώ ακολουθούν ο 

ηγϋτησ τησ Γαλλύασ και αυτόσ τησ Ρωςύασ. 

 

1.2. Λεζϊντα: Αντϊντ 

Η λεζϊντα βρύςκεται ςτο κϊτω τμόμα τησ εικόνασ, εύναι μεγϊλου μεγϋθουσ, 

χλευαςτικό, απαξιωτικό και ειρωνικό. Η γλώςςα που χρηςιμοποιεύται εύναι 

απλό και λιτό, ενώ το ύφοσ εύναι ςαρκαςτικό και καυςτικό. Γύνεται χρόςη 

παρομούωςησ. 

Η μονολεκτικό λεζϊντα εύναι πληροφοριακό247.Σα γρϊμματα αυξομειώνονται 

ςε μϋγεθοσ: με κεφαλαύα γρϊμματα αναγρϊφεται ο τύτλοσ του ποιόματοσ 

ΑΝΣΑΝΣ, ενώ με μικρϊ κεφαλαύα οι ςτύχοι του ποιόματοσ. Παρϊλληλα, ϋχουν 

ϋνταςη ανϊλογη του μεγϋθουσ τουσ, κόκκινο χρώμα ο τύτλοσ και μαύρο το 

                                                           
247 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 

Подшибли глаз, помяли лапы, 

Скулит облезлый пёс Колчак. 

Глядят союзные сатрапы 

На красный заповедный флаг. 

И с грудой рент и облигаций, 

Решая все дела втроём, 

Сидит уныло «Лига наций» 

В собачьем обществе своём. 

Σου ϋβγαλαν τα μϊτια, του τςϊκιςαν τα πόδια, 

Κλαύει το μαδημϋνο ςκυλύ ο Κόλτςακ. 

Παρατηρούν οι τύραννοι 

την κόκκινη ςημαύα.  

Με ςωρό από ειςοδόματα και ομόλογα,  

οι τρεισ τουσ λύνουν όλα τα ζητόματα, 

κϊθεται θλιμμϋνη η Κοινωνύα των Εθνών 

ςτη ςκυλύςια τουσ παρϋα. 
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υπόλοιπο πούημα, ενώ η γραμματοςειρϊ εύναι αραιό, ςκληρό, γεωμετρικό και 

χωρύσ κλύςη. Η εικόνα λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και επεξηγηματικϊ ωσ προσ 

το πούημα.  

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο ςτο κϊτω μϋροσ τησ αφύςασ.  

Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ. Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ εύναι αντύθετη 

με τη φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την εικόνα υπϊρχει λεπτό μαύρο πλαύςιο 

χωρύσ διακόςμηςη. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι ο χώροσ που διατύθεται ςτην εικόνα 

εύναι ύςοσ με αυτόν του κειμϋνου. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

την εικόνα γύνεται ϋντονη χρόςη του μπλε χρώματοσ (μπλε ουλτραμαρύν), το 

οπούο τοποθετεύται ςτα ενδύματα και τα καπϋλα των ςυμμετεχόντων και των 

ςκύλων. Σο μπλε εύναι βαθύ, όρεμο κα εςωτερικό χρώμα. Όςο βαθαύνει τόςο 

καλεύ τον ϊνθρωπο ςτο ϊπειρο και προςλαμβϊνει την παρόχηςη μιασ μη 

ανθρώπινησ θλύψησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον ουρανό.  

Ϊντονη εύναι και η χρόςη του κόκκινου χρώματοσ, το οπούο τοποθετεύται ςτη 

λεζϊντα, ςτον ουρανό και ςε διακοςμόςεισ των ενδυμαςιών των 

ςυμμετεχόντων και των ςκύλων, δύνοντασ ϋνταςη και κατευθύνοντασ το 

βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. Σο κόκκινο εύναι χρώμα βαςικό με ϋντονη εςωτερικό 

κύνηςη, που οπτικϊ προςελκύει και διεγεύρει το μϊτι, όπωσ η φλόγα. Χυχικϊ 

εγεύρει αιςθόματα δύναμησ, ενεργητικότητασ, δραςτηριότητασ, χαρϊσ και 

θριϊμβου. Εύναι ζεςτό και πολύ ζωντανό χρώμα, ζωηρό και ανόςυχο με 

τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτην φωτιϊ και ςτο 

αύμα.  

Η χρόςη του πρϊςινου, με το οπούο χρωματύζονται τα ςκυλιϊ (λαδύ) 

λειτουργεύ αρμονικϊ. Σο πρϊςινο προκύπτει από την ανϊμειξη του μπλε και του 

κύτρινου και εύναι το ςυμπληρωματικό χρώμα του κόκκινου. Οπτικϊ λειτουργεύ 
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δημιουργώντασ μια ςταθερότητα ςτο βλϋμμα του θεατό/δϋκτη, ενώ ψυχικϊ 

προκαλεύ μια αύςθηςη ειρόνησ και κρυμμϋνησ δύναμησ. υνειρμικϊ παραπϋμπει 

ςτο χρώμα του καλοκαιριού, ειδικότερα όταν η φύςη ϋχει ξεπερϊςει τη 

θυελλώδη και ορμητικό περύοδο τησ χρονιϊσ, την Ωνοιξη, και ϋχει βυθιςτεύ ςε 

μια ικανοποιητικό ηρεμύα. Ψςτόςο, η ανϊμειξό του με το μαύρο για την 

επύτευξη τησ λαδιϊσ αυτόσ απόχρωςησ το κϊνει να φαύνεται θαμπό και 

απαιςιόδοξο. 

Η χρόςη του κύτρινου εύναι μικρό, αλλϊ διακριτό και χαρακτηρύζεται από 

ϋνταςη και πυκνότητα. Κύτρινο χρηςιμοποιεύται ςτα πρόςωπα των 

ςυμμετεχόντων και ςτα μετϊλλια των ςκύλων. Οπτικϊ προκαλεύ διϋγερςη, 

ενόχληςη και νευρικότητα ςτο μϊτι του θεατό/δϋκτη, ο οπούοσ αναζητϊ μετϊ 

από λύγο το μπλε ό το πρϊςινο για να ηρεμόςει. Χυχικϊ επιδρϊ ςτο 

θεατό/δϋκτη, δημιουργώντασ ςυγκύνηςη του θυμικού και τησ φρενύτιδασ, που 

φτϊνει ςτα όρια τησ μανύασ. Εύναι θερμό χρώμα με τερϊςτια ενςυνεύδητη 

δύναμη. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτον όλιο. 

Γύνεται ακόμα, χρόςη του λευκού ςτην εικόνα. Φρηςιμοποιεύται τόςο για το 

ϋδαφοσ όςο και για τισ λεπτομϋρειεσ των ενδυμϊτων των ςυμμετεχόντων. 

υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτον ουρανό, ςτισ ενδυμαςύεσ και ςτο τρύχωμα του 

μεςαύου ςκύλου. Σο λευκό και το μαύρο δεν θεωρούνται χρώματα, ωςτόςο το 

μαύρο ϋχει την ιδιότητα να εντεύνει τα χρώματα που βρύςκονται δύπλα του που 

επύ του προκειμϋνου εύναι το κόκκινο.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (κόκκινο, κύτρινο) ϋναντι των 

ψυχρών (μπλε, λαδύ) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η 

αύςθηςη τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη 

χρωματικό αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται ενδιαφϋρον.  

 

2.2. Υόντο 

το φόντο τησ εικόνασ δεν υπϊρχει παρϊςταςη παρϊ μόνο μια κοκκινόμαυρη 

απόχρωςη, που ςυμβολύζει το θϊνατο και το αύμα, δηλαδό το αποτϋλεςμα τησ 

βύασ των ςκύλων. 

 

2.3. Σροπικότητα 
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Η αφύςα που μελετούμε εύναι μια ςύνθεςη που αποδύδεται με λεκτικό 

(πούημα) και οπτικό τρόπο (εικόνα). Ο δημιουργόσ τησ αφύςασ επϋλεξε ςημεύα-

ςύμβολα για να εκφρϊςει το μόνυμα. το πλαύςιο αυτό, υποθϋτουμε ότι το 

μόνυμα τησ εικόνασ ϋχει «διαπροςωπικό» και όχι «αναπαραςτατικό» 

τροπικότητα, καθώσ δεν εκφρϊζει απόλυτεσ αλόθειεσ ό ψεύδη, αλλϊ διακινεύ 

«κοινότοπεσ» αλόθειεσ με όρουσ όπωσ «πραγματικότητα», «γεγονόσ», 

«αλόθεια», όροι που εκφρϊζουν υψηλό τροπικότητα ςτο δυτικό πολιτιςμό. Ο 

θεατόσ/δϋκτησ τησ αφύςασ όχι μόνο αναγνωρύζει ϊμεςα τα εμπρόθετα ςημεύα-

ςύμβολα τησ εικόνασ, αλλϊ και επιβεβαιώνει ωσ αλόθεια/πραγματικότητα τισ 

αξύεσ και που προκρύνονται, καθώσ διεπιδρούν με το ανϊλογο πολιτικό και 

ιςτορικό ςυγκεύμενο. 

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα υπϊρχουν τρεισ ευτραφεύσ ϊνδρεσ. Ο ϋνασ 

ςυμβολύζει την Αμερικό, ο δεύτεροσ τη Γαλλύα και ο τρύτοσ την Ρωςύα. Επύςησ 

υπϊρχουν τρύα ςκυλιϊ, καθϋνα εκ των οπούων καθοδηγεύται από ϋναν ϊνδρα- 

εκπρόςωπο κρϊτουσ και πϊνω τουσ ςημειώνονται τα ονόματα Ντενύκιν, 

Κολτςϊκ και Γιουντϋνιγκ αντύςτοιχα. 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Οι δύο από τουσ ςυμμετϋχοντεσ (Αμερικό, 

Γαλλύα) παρουςιϊζονται όρθιοι  με το ςώμα τουσ να καταλαμβϊνει μεγϊλο 

χώρο και να εκφρϊζει δύναμη, ςε αριςτερό προφύλ, ενώ ο τρύτοσ 

παρουςιϊζεται ανφϊσ. Σο βλϋμμα των ςυμμετεχόντων εύναι ςτραμμϋνο προσ 

το ςκυλύ που χειραγωγεύ ο καθϋνασ. Σα ςκυλιϊ παρουςιϊζονται κατϊ ςειρϊ ςε 

αριςτερό προφύλ. Σο ςκυλύ του Αμερικϊνου απεικονύζεται όρθιο, καθιςμϋνο του 

Γϊλλου και ςε δεξύ προφύλ όρθιο το ςκυλύ του Ρώςου. Σο ςώμα των ςκυλιών 

εύναι τεντωμϋνο και δεύχνει δυναμιςμό. 

3.1.3. Έκφραςη: Οι τρεύσ ϊνδρεσ κϊνουν μορφαςμό με τα φρύδια και κοιτϊζουν 

με κακύα και θυμό, ενώ η γενικό τουσ ςτϊςη μαρτυρεύ το αύςθημα δύναμησ από 

το οπούο διακατϋχονται. Σα ςκυλιϊ ϋχουν ορθϊνοιχτα μϊτια και δεύχνουν τα 

δόντια και τα νύχια τουσ, εκφρϊζοντασ ορμό, βύα και μαχητικότητα. 
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3.1.4. Κίνηςη: Η γενικότερη αύςθηςη τησ κύνηςησ εύναι ϋντονη ςτην εικόνα. Οι 

τρεύσ ϊνδρεσ φαύνεται να κουνούν τα χϋρια τουσ, κϊνοντασ μικρϋσ και νευρικϋσ 

κινόςεισ, καθώσ κρατϊνε τα λουριϊ ϋτςι ώςτε να χειραγωγόςουν τα ςκυλιϊ, 

ενώ αυτϊ κινούνται επιθετικϊ προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ. 

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Όλεσ οι φιγούρεσ των ςκύλων απεικονύζονται 

ολόςωμεσ, ενώ αυτϋσ των ανδρών απεικονύζονται από τη μϋςη και πϊνω. Η 

εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ/δϋκτησ, που 

βλϋπει την εικόνα, τοποθετεύται ςτο ύψοσ των ςκυλιών. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 
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την εικόνα γύνεται χρόςη δύο τριγώνων. Μεγαλύτερο ςε μϋγεθοσ εύναι το 

τρύγωνο των ςκύλων. Ακουμπϊ ςτη βϊςη του και δεύχνει ςταθερό, ενώ 

δημιουργεύ γωνύεσ προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ και μοιϊζει επιθετικό. 

Σοποθετεύται ςτο κϊτω τμόμα τησ εικόνασ και εκφρϊζει βαρύτητα. 

Ελαφρώσ μικρότερο εύναι το τρύγωνο που απεικονύζει τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

Ϊχει κλύςη από πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ και εκφρϊζει απαιςιοδοξύα, 

ενώ φαύνεται κϊπωσ αςταθϋσ, επειδό ακουμπϊ ςε τμόμα τησ πλευρϊσ του. 

Σοποθετεύται ςτο πλϊι τησ εικόνασ και ϋτςι φαύνεται ςαν να κινεύται. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ το τρύγωνο εύναι ςχόμα ορμητικό και εκφρϊζει 

ςύγκρουςη. 

την εικόνα δεν υπϊρχει ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών και ϋτςι η ςύνθεςη 

δεν φαύνεται ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα.  

 

3.3. υνθετικό δομό 

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα και ιεραρχύα καθώσ τα ςχόματα 

διατϊςςονται και ιεραρχούνται με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ (όςο μεγαλύτερο 

ςχόμα τόςο μεγαλύτερη η ςημαςύα του για το μόνυμα) και τη θϋςη τουσ (όςο 

κεντρικότερα και ψηλϊ τόςο πιο μεγϊλησ ςημαςύασ). Φρηςιμοποιεύται ακόμα 

αντιθετικϊ ςτοιχεύα, όπωσ εύναι χρωματικϊ η αντύθεςη του κόκκινου με το 

μπλε, ενώ ταυτόχρονα υπϊρχει επανϊληψη ςτοιχεύων (αςτϋρια ενδυμαςύασ, 

κόκκινο φόντου), που δημιουργεύ ρυθμό και αύςθηςη κύνηςησ.  

Σϋλοσ, η εικόνα παρουςιϊζει αρμονύα, διότι τα ςτοιχεύα δημιουργούν μια 

ςυνολικό ενότητα. Η εικόνα δεν ακολουθεύ τη φορϊ τησ ευρωπαώκόσ γραφόσ 

και φαύνεται αλλόκοτη και δυςανϊγνωςτη. 

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ γελοιογραφύασ και χρηςιμοποιεύ 

ωσ μϋςο τη λιθογραφύα. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι κωμικό ό 

και ειρωνικό, ενώ γύνεται χρόςη χρώματοσ ςε όλο το φϊςμα τησ εικόνασ, 

περιγραφό και περιγραμματοπούηςη.  
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Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα, βαςικϊ χρώματα (κόκκινο, μπλε, κύτρινο). 

Εύναι παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη λεπτομερειών. 

Γύνεται χρόςη φωτοςκύαςησ και υποτυπώδουσ προοπτικόσ. την εικόνα γύνεται 

ελϊχιςτη χρόςη διακοςμητικών ςτοιχεύων (ενδυμαςύεσ). 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Παρϊςημα και καπϋλα αντύ για επικεφαλεύσ ςτρατηγούσ. 

 Καπϋλα, ενδύματα και φιόγκοσ με χρώματα ςημαύασ κρϊτουσ αντύ για 

απεικόνιςη χώρασ (Αμερικό, Γαλλύα και Ρωςύα αντύςτοιχα). 

 Λουριϊ αντύ για χειραγώγηςη. 

 κυλιϊ αντύ για πλόρη υπακοό και βύα. 

 ακϊκια και καπϋλα αντύ για εξουςύα και αριςτοκρατύα. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των 

ςυμμετεχόντων και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι ςε μεγϊλη ϋνταςη 

ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό μορφό (μπλε ουλτραμαρύν) και 

ϋνασ δυνατόσ και φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη 

(κόκκινο), ενώ ςε μικρό ϋνταςη ϋνασ όρεμοσ μακρόςυρτοσ όχοσ βιολιού μϋςου 

βϊθουσ (πρϊςινο), οξεύεσ δυνατϋσ τρομπϋτεσ (κύτρινο), μικρϋσ παύςεισ (λευκό) 

και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ (μαύρο).  
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ΑΥΙΑ 20: ΜΕ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΘΑ ΑΝΟΡΘΨΟΤΜΕ ΣΗ ΦΨΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΕΡΕΙΠΙΑ 
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ΛΕΖΑΝΣΑ 
Με την κοινό προςπϊθεια θα ανορθώςουμε τη χώρα απϐ τα 

ερεύπια 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ Vladimir Vladimirovich Kudryashev 248 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1921 

ΔΙΑΣΑΕΙ 42Φ37 εκ. 

ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ Σμόμα Γκοςιζντϊντ του Καζϊν 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ωγνωςτη 

ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ Καζϊν 

ΣΤΛ/ΕΙΔΟ/ΜΕΘΟΔΟ Νϋα (υμβολικό - αλληγορικό αφύςα) 

ΣΕΦΝΙΚΗ Λιθογραφύα πολϑχρωμη 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1917-1921 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Επαναςτατικϐ ηθικϐ  

Πατριωτικό αφύςα 

Ανοικοδϐμηςη ςοςιαλιςτικόσ κοινωνύασ 

ιδηρϐδρομοσ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Εικαςτικό απϐδοςη εικϐνασ ιςχϑοσ 

υνειδητό προςπϊθεια προςϋγγιςησ του λαοϑ 

Μετατϐπιςη τησ εςτύαςησ ςτην κοινωνικό αλλαγό που 

ςυντελεύται 

Ϊντονη παρϐτρυνςη ςτη ςυλλογικϐτητα 

Οπτικό «κατόχηςη» υπϋρ του Μπολςεβικιςμοϑ 

 

 

1η κατηγορύα: Οπτική προςέγγιςη 

1.1. Δόμηςη ςεναρύου 

Η εικόνα ςτο ςύνολό τησ προβϊλει την ανϊγκη για ανόρθωςη τησ χώρασ από 

τα ερεύπια μϋςα από την προςπϊθεια και τη βοόθεια του λαού. Παρουςιϊζεται 

                                                           
248 Vladimir Vladimirovich Kudryashev [Владимир Владимирович Кудряшов] (1902-1944): 

Γλύπτησ και γραφύςτασ. Γεννόθηκε το 1902 ςτην επαρχύα Καζϊν και πϋθανε το 1944 ςτη 
Μόςχα. πούδαςε ςτη χολό καλών Σεχνών του Καζϊν και δραςτηριοποιόθηκε ςτην 
παραγωγό ςοβιετικών αφιςών.  

      Διαθϋςιμο ςτο: https://artinvestment.ru/en/auctions/23700/biography.html 
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το ςκηνικό τησ χειρωνακτικόσ εργαςύασ από πλόθοσ εργατών, που 

ανακαταςκευϊζουν το τρϋνο και το αποτϋλεςμα εύναι λαμπρό και δυναμικό.  

Επύςησ, ςτο πρώτο επύπεδο φαύνεται ϋνασ εργϊτησ που ςφυρηλατεύ μια 

πϋτρα, η οπούα εύναι χρυςό. Όλοι οι εργϊτεσ δεύχνουν αφοςιωμϋνοι ςτην 

εργαςύα τουσ και κινούνται με ταχύτητα, ενώ το αποτϋλεςμα που παρϊγουν 

εύναι εντυπωςιακό. 

 

1.2. Λεζϊντα: Με την κοινό προςπϊθεια θα ανορθώςουμε τη χώρα απϐ τα ερεύπια 

Η λεζϊντα εύναι μεςαύου μεγϋθουσ, δηλωτικό, πληροφοριακό και 

επεξηγηματικό. Βρύςκεται ςτο κϊτω τμόμα τησ εικόνασ. Η γλώςςα που 

χρηςιμοποιεύται εύναι ςαφόσ, κυριολεκτικό και αυςτηρό με χρόςη μελλοντικών 

χρόνων, ενώ το ύφοσ εύναι ςοβαρό, αυςτηρό, διδακτικό και φυςικό. 

Σα γρϊμματα ϋχουν πολύ μεγϊλη ϋνταςη, ϊςπρο χρώμα, εύναι κεφαλαύα και η 

γραμματοςειρϊ εύναι καμπυλωτό και χωρύσ κλύςη. Σο μϋγεθοσ των γραμμϊτων 

εύναι ύςο. Σο κεύμενο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ ωσ προσ την εικόνα.  

Η λεκτικό δόλωςη καλεύ τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ να ςυντονιςτούν ςε μια κοινό 

προςπϊθεια για να ανορθώςουν τη χώρα από τα ερεύπια. Ουςιαςτικϊ (απ)αιτεύ 

από αυτούσ να προςφϋρουν αγαθϊ ό και υπηρεςύεσ249 για την υλοπούηςη μιασ 

προγραμματικόσ δόλωςησ, υποςτηρύζοντασ τον κοινό ςτόχο και ςυνηγορώντασ 

παρϊλληλα με την πολιτικό επιλογό.  

 

1.3. χόμα αφύςασ 

1.3.1. Περιοχή εικόνασ: Ορθογώνιο με κατακόρυφη κατεύθυνςη. 

1.3.2. Περιοχή κειμένου: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κϊτω από την εικόνα.  

Σο κεύμενο βρύςκεται εκτόσ εικόνασ. Η κατεύθυνςη τησ εικόνασ δεν ακολουθεύ 

την φορϊ του κειμϋνου. Γύρω από την εικόνα υπϊρχει χοντρό μαύρο πλαύςιο, 

ενώ εςωτερικϊ υπϊρχει λεπτότερο κύτρινο πλαύςιο χωρύσ διακοςμόςεισ. 

 

2η κατηγορύα: Τλικότητα οπτικών ςημείων 

2.1. Φρώματα 

                                                           
249 Halliday, M.A.K. (1985). ϐ.π. 
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Σο χρώμα που επικρατεύ ςτην εικόνα εύναι το πορτοκαλύ. Σοποθετεύται ςτο 

κϋντρο τησ εικόνασ πϊνω ςτην αναπαρϊςταςη του τρϋνου. Σο πορτοκαλύ 

χρώμα δημιουργεύται από τη μεύξη κόκκινου και κύτρινου χρώματοσ και οπτικϊ 

επενεργεύ ςτο θεατό/δϋκτη, ελκύοντασ και διεγεύροντασ το μϊτι (επενϋργεια 

του κόκκινου), αλλϊ και προκαλώντασ του πόνο (επενϋργεια κύτρινου). 

Αποτελεύται από δύο βαςικϊ χρώματα με μεγϊλη ϋνταςη και φωτεινότητα, 

οπότε αποκτϊ και αυτό τα αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ των βαςικών του 

ςυςτατικών χρωμϊτων. Χυχικϊ, το πορτοκαλύ δημιουργεύ την αύςθηςη ενόσ 

πεπειςμϋνου για τισ δυνϊμεισ του ανθρώπου και προκαλεύ μια ιδιαύτερα υγιό 

αύςθηςη. υνειρμικϊ λειτουργεύ ωσ ςύμβολο του πλούτου. 

Επύςησ, γύνεται χρόςη του κύτρινου τόςο ςτον ουρανό και το τρϋνο όςο και 

ςτην πϋτρα. Σο κύτρινο εύναι χρώμα θερμό, διεγερτικό, ενοχλητικό και με 

τερϊςτια ενςυνεύδητη δύναμη. Σο μϊτι γύνεται ανόςυχο από την ϋνταςη και 

αναζητϊ να βυθιςτεύ για να ηρεμόςει ςε ϋνα χρώμα όπου ενυπϊρχει το μπλε. 

Η χρόςη του μπλε ςε ςκούρα απόχρωςη γύνεται ςτισ αλυςύδεσ και τα εργαλεύα 

του πρώτου επιπϋδου, ενώ ςε γαλϊζια απόχρωςη εντοπύζεται ςτο ϋδαφοσ και 

την ενδυμαςύα του πρωταγωνιςτό. Η οπτικό αύςθηςη που δύνει ςτο 

θεατό/δϋκτη εύναι αυτό τησ ηρεμύασ και τησ ιςορροπύασ. Όςο ςκουραύνει η 

απόχρωςό του επιδρϊ ψυχικϊ ςτο θεατό/δϋκτη δύνοντασ την αύςθηςη τησ 

παρόχηςησ μιασ απϋραντησ ανθρώπινησ θλύψησ και ενόσ καλϋςματοσ προσ το 

ϊπειρο, ενώ ςτισ πιο ανοιχτϋσ αποχρώςεισ του γύνεται απόμακρο και αδιϊφορο. 

Εύναι βαθύ και εςωτερικό χρώμα. υνειρμικϊ το μπλε παραπϋμπει ςτον 

απϋραντο ουρανό και τη θϊλαςςα. 

Επύςησ, γύνεται μικρό χρόςη του καφϋ ςτο δϋρμα του πρωταγωνιςτό. Σο καφϋ 

προκύπτει από την ανϊμειξη του κόκκινου με το μαύρο. Εύναι αμβλύ, ςκληρό 

και ελϊχιςτα ικανό για κύνηςη. Από το βϊθοσ του, όμωσ, το κόκκινο αναδύεται 

ακόμα δυνατότερο και βύαιο. 

Η χρόςη του λευκού ςτον ουρανό και ςτο λαμπύριςμα τησ πϋτρασ 

παραπϋμπει ςυνειρμικϊ ςτο λευκό χιόνι και οπτικϊ ςε μια αύςθηςη ακινηςύασ 

και ςιωπόσ, ενώ ψυχικϊ παραπϋμπει το θεατό/δϋκτη ςτο αύςθημα τησ καθαρόσ 

χαρϊσ και τησ ϊςπιλησ αγνότητασ.  
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Σϋλοσ, υπϊρχει και μαύρο χρώμα ςτο περύγραμμα του πρώτου επιπϋδου, αλλϊ 

και ςτην αναπαρϊςταςη των μορφών του δευτϋρου επιπϋδου. Σο μαύρο 

θεωρεύται απουςύα χρώματοσ, εύναι ϋνα τύποτε, δύχωσ δυνατότητεσ. Οπτικϊ 

δημιουργεύ ςτον δϋκτη την αύςθηςη τησ ςιωπόσ και τησ ακινηςύασ. Χυχικϊ 

επιδρϊ δημιουργώντασ ϋνα αύςθημα απελπιςύασ για το μϋλλον, θανϊτου και 

πϋνθουσ. υνειρμικϊ παραπϋμπει ςτο ςκοτϊδι. Ϊχει την ιδιότητα να εντεύνει τα 

χρώματα που βρύςκονται δύπλα του που επύ του προκειμϋνου εύναι το μωβ, το 

κύτρινο και το πορτοκαλύ.  

την εικόνα κυριαρχούν τα θερμϊ χρώματα (πορτοκαλύ, κύτρινο) ϋναντι των 

ψυχρών (μπλε) και ϋτςι δημιουργεύται ϋνα αύςθημα αιςιοδοξύασ και η αύςθηςη 

τησ κύνηςησ προσ το θεατό/δϋκτη. την εικόνα υπϊρχει ϋντονη χρωματικό 

αντύθεςη και ϋτςι το οπτικό ςύνολο φαύνεται δυναμικό, ενδιαφϋρον και ιςχυρό.  

 

2.2. Υόντο 

Σο φόντο τησ εικόνασ παρουςιϊζεται δύχρωμο με κύτρινο ουρανό, πορτοκαλύ 

τρϋνο και γαλϊζιο ϋδαφοσ. Περιλαμβϊνει ςτο πρώτο επύπεδο μηχανϋσ και 

τροχαλύεσ, ενώ ςτο δεύτερο επύπεδο το λαό, τουσ εργϊτεσ. Σο ςυγκεκριμϋνο 

φόντο λειτουργεύ ϊριςτα ςτην αναπαρϊςταςη του τρόπου εργαςύασ και τησ 

προτροπόσ για χειρωνακτικό ανακαταςκευό ολόκληρου του ςκηνικού, ςτο 

οπούο αναφϋρεται η λεζϊντα. 

 

2.3. Σροπικότητα 

Η πλόρησ πλαιςύωςη με διαφοροποιημϋνα χρώμα, η γωνιακό ιςομετρικό 

προοπτικό και η ςτενό ποικιλύα φωτεινότητασ πραγματώνει μεςαύα 

τροπικότητα, καθώσ η εικόνα δεύχνει κϊπωσ υπερβολικό/εξωπραγματικό.  

 

3η κατηγορύα: Αφηγηματικά πρότυπα 

3.1. Μορφϋσ/υμμετϋχοντεσ 

3.1.1. Ποςότητα μορφών: την εικόνα οι κύριεσ ομϊδεσ ςυμμετεχόντων εύναι ο 

εργϊτησ-πρωταγωνιςτόσ και πλόθοσ από ςκιϋσ εργατών πύςω του, που 
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εργϊζονται πϊνω ςτο τρϋνο (δεκαεννϋα). υνολικϊ αναπαρύςτανται εύκοςι 

ϊνδρεσ 

3.1.2. τάςη ςώματοσ, προςώπου: Ο πρωταγωνιςτόσ - εργϊτησ βρύςκεται ςε 

αριςτερό προφύλ με βλϋμμα προςηλωμϋνο ςτην πϋτρα και με ςώμα που 

καταλαμβϊνει μεγϊλο χώρο. Σα χϋρια του εύναι ςηκωμϋνα, εκφρϊζοντασ 

δυναμιςμό και ςιγουριϊ. Από τουσ εργϊτεσ, τϋςςερισ αναπαριςτώνται ςε δεξύ 

προφύλ, εννϋα ςε αριςτερό προφύλ και οκτώ με πλϊτη προσ το θεατό/δϋκτη, 

ενώ όλοι ϋχουν το βλϋμμα τουσ προςηλωμϋνο ςτην εργαςύα που εκτελούν. Η 

ςτϊςη του ςώματόσ τουσ εύναι όμοια με αυτόν του εργϊτη-πρωταγωνιςτό. 

3.1.3. Έκφραςη: την πρώτη ςκηνό, η ϋκφραςη του εργϊτη εύναι ςοβαρό, 

δυναμικό και δεύχνει προςόλωςη ςτην εργαςύα, ενώ ςτο φόντο οι υπόλοιποι 

ςυμμετϋχοντεσ (εργϊτεσ) παρουςιϊζονται ωσ ςκιϋσ και δεν εύναι αναγνωρύςιμη 

η ϋκφραςη τουσ. 

3.1.4. Κίνηςη: Η κύνηςη ςτην εικόνα εύναι πολύ ϋντονη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο 

πρώτο πλϊνο ο εργϊτησ δεύχνει να κινεύ τα χϋρια του ϋντονα από πϊνω προσ τα 

κϊτω για να ςφυρηλατόςει μια πϋτρα, ενώ τα πόδια του εύναι ςε τϋτοια ςτϊςη 

ώςτε να διατηρούν τη ςταθερότητα και την ιςορροπύα. το δεύτερο πλϊνο, οι 

εργϊτεσ ϋχουν ϋντονη, ϊτακτη και βιαςτικό κύνηςη προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ.  

3.1.5. τοιχεία αναπαράςταςησ: Οι φιγούρεσ τησ εικόνασ απεικονύζονται 

ολόςωμεσ. Η εικόνα εύναι ανθρωποκεντρικό και ανδροκεντρικό. Ο θεατόσ που 

βλϋπει την εικόνα τοποθετεύται εντόσ των εργαλεύων, ςτο ύψοσ του εργϊτη-

πρωταγωνιςτό. 

 

3.2. χηματικό οπτικοπούηςη 

την εικόνα γύνεται χρόςη πληθώρασ ςχημϊτων και αυτό κϊνει τη ςύνθεςη 

ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, χρηςιμοποιούνται τρύα ορθογώνια, 

ϋνα πεντϊγωνο και τρύα τρύγωνα. 

 

 

 

την κεντρικό ςκηνό δεςπόζει το πεντϊγωνο εντόσ του οπούου υπϊρχει το 

τρϋνο. Βρύςκεται ςτο κεντρικό τμόμα τησ εικόνασ και ςπϊει τη ςιωπό 
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προκαλώντασ όχο. Εύναι μεγϊλου μεγϋθουσ και ϋχει διαγώνια φορϊ από κϊτω 

δεξιϊ προσ πϊνω αριςτερϊ, εκφρϊζοντασ αιςιοδοξύα και χαρϊ. τηρύζεται ςτη 

μικρό του πλευρϊ και φαύνεται ςχετικϊ ςταθερό, ενώ η οριζόντια απεικόνιςό 

του υποβϊλλει την ηρεμύα και δεύχνει παθητικό. 

 Μπροςτϊ του βρύςκεται ϋνα επύςησ μεγϊλου μεγϋθουσ τρύγωνο, ελαφρώσ 

μικρότερο από το πεντϊγωνο, που απεικονύζει τον εργϊτη - πρωταγωνιςτό. 

Σοποθετεύται ςτο κϋντρο τησ εικόνασ και εκφρϊζει βαρύτητα, ενώ η φορϊ του 

εύναι από κϊτω δεξιϊ προσ πϊνω αριςτερϊ, εκφρϊζοντασ αιςιοδοξύα. Δεύχνει 

ςταθερό καθώσ βαςύζεται ςτην πλευρϊ του και ιςορροπημϋνο, εφόςον όλεσ οι 

πλευρϋσ του εύναι ύςεσ. 
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Εντόσ του πενταγώνου υπϊρχει ϋνα τρύγωνο μικρότερου μεγϋθουσ, που 

αναπαριςτϊ τρεύσ εργϊτεσ. τηρύζεται ςτο πεντϊγωνο και από αυτό αποκτϊ 

ιςορροπύα, ενώ τοποθετεύται ςτο πλϊι τησ εικόνασ, εκφρϊζοντασ κύνηςη. 

Επύςησ, εντόσ του πενταγώνου, τοποθετεύται το ορθογώνιο, μεςαύου 

μεγϋθουσ με ϊνιςεσ πλευρϋσ, που απεικονύζει επύςησ τρεύσ εργϊτεσ. τηρύζεται 

ςτο πεντϊγωνο και από αυτό αποκτϊ ιςορροπύα, ενώ τοποθετεύται ςτο κϋντρο 

τησ εικόνασ, ςπϊζοντασ τη ςιωπό και παρϊγοντασ όχο. Η φορϊ του εύναι από 

κϊτω δεξιϊ προσ πϊνω δεξιϊ εκφρϊζοντασ αιςιοδοξύα. 

Πϊνω από το πεντϊγωνο τοποθετούνται ϋνα τρύγωνο και ϋνα ορθογώνιο 

μικρού μεγϋθουσ με ϊνιςεσ πλευρϋσ, που εμπεριϋχουν δύο εργϊτεσ. τηρύζεται 

ςτη πλευρϊ του και ϋτςι δεύχνει ςταθερό, ενώ τοποθετεύται ςτο πλϊι τησ 

εικόνασ εκφρϊζοντασ κύνηςη. Πύςω από το πεντϊγωνο υπϊρχει ϋνα πολύ μικρό 

ορθογώνιο που αναπαριςτϊ δυο εργϊτεσ. Γενικϊ το πεντϊγωνο και τα 

ορθογώνια εύναι παρϊγωγα του τετραγώνου και εκφρϊζουν ιςορροπύα, λογικό, 

ςοβαρότητα και ςταθερότητα, ενώ το τρύγωνο ωσ ςχόμα δεύχνει ορμητικό και 

εκφρϊζει ςύγκρουςη. 

υνολικϊ αναφϋρουμε ότι υπϊρχει ποικιλύα ςχημϊτων και μεγεθών ςτη 

ςυγκεκριμϋνη αφύςα και ϋτςι η ςύνθεςη εύναι ϊκρωσ ενδιαφϋρουςα.  

 

3.3. υνθετικό δομό 

ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ςύνθεςησ, η εικόνα χαρακτηρύζεται από την ύπαρξη 

αρμονύασ καθώσ τα ςτοιχεύα τησ εικόνασ ϋχουν ενότητα και λογικό ακολουθύα 

ςε ςχϋςη με το κεύμενο, ενώ αυτό εντεύνεται από τη χρόςη βαςικών και 

ςυμπληρωματικών χρωμϊτων (πορτοκαλύ, μπλε) και με τη χρόςη κοινών 

χρωμϊτων ςόλο το φϊςμα τησ εικόνασ.  

την εικόνα υπϊρχει ιςορροπύα καθώσ τα βαςικϊ ςτοιχεύα εύναι τοποθετημϋνα 

ςτην αριςτερό πλευρϊ, αλλϊ πληθώρα ςυμπληρωματικών για το νόημα τησ 

εικόνασ ςτοιχεύα τοποθετούνται ςτην δεξιϊ πλευρϊ ωσ φόντο.  

την εικόνα υπϊρχει ιεραρχύα καθώσ όλα τα ςχόματα κατανϋμονται 

ζυγιςμϋνα ςτον χώρο ανϊλογα με το ρόλο (θϋςη) και τη ςημαςύα τουσ 

(μϋγεθοσ) τουσ και προωθούν τη δρϊςη.  
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Η εικόνα εύναι ςυμμετρικό, ϋχει ύςη κατανομό ςυμμετεχόντων ςτισ δύο 

πλευρϋσ, ϋνασ μεγϊλου μεγϋθουσ και πολλού μικρού μεγϋθουσ και αυτό τησ 

προςδύδει ιςορροπύα. Τπϊρχει ϋντονη αντύθεςη μεταξύ των ςχημϊτων ςε ςχϋςη 

με το εύδοσ και τα μεγϋθη τουσ, δημιουργώντασ δυναμιςμό και ενδιαφϋρον. 

Τπϊρχει επανϊληψη των ςυμμετεχόντων, αλλϊ επύςησ και επανϊληψη 

αντικειμϋνων (εργαλεύα, βαγόνια), που προςδύδουν ενότητα και ςυνοχό ςτο 

ϋργο, ενώ του παρϋχουν ρυθμό με ϋντονη αύςθηςη κύνηςησ. 

Ο ϊξονασ τησ δρϊςησ ςτην εικόνα δεν ακολουθεύ τη φορϊ από αριςτερϊ προσ 

δεξιϊ, όμοια με την ευρωπαώκό φορϊ τησ γραφόσ και αυτό κϊνει την εικόνα να 

φαύνεται παρϊλογη και να εύναι δυςανϊγνωςτη.  

 

4η κατηγορύα: Διεπιδραςτικά νοήματα 

4.1. Σεχνοτροπύα απεικόνιςησ 

Σεχνικϊ, η εικόνα ανόκει ςτην κατηγορύα τησ νϋασ ςυμβολικόσ και 

αλληγορικόσ αφύςασ. Η απεικόνιςη των ςτοιχεύων τησ εικόνασ εύναι ρεαλιςτικό 

και ελαφρώσ αφαιρετικό με χρόςη χρώματοσ και ϋντονη περιγραφό και 

περιγραμματοπούηςη.  

Φρωματικϊ χρηςιμοποιεύ ϋντονα θερμϊ χρώματα (πορτοκαλύ, κύτρινο) ςε 

ςυνδυαςμό με το ςυμπληρωματικό του ενόσ ςε θερμό μορφό (μωβ). Εύναι 

παραςτατικό και αφηγηματικό. Γύνεται αναπαρϊςταςη βαςικών λεπτομερειών 

και χρόςη χρώματοσ ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ εικόνασ. Γύνεται μικρό χρόςη 

φωτοςκύαςησ και ϋντονη χρόςη προοπτικόσ, που προβϊλει το τρϋνο ςτην 

εργατικό κουμμουνιςτικό καθημερινότητα. την εικόνα δεν υπϊρχουν 

διακοςμητικϊ ςτοιχεύα. 

 

4.2. υμβολικϋσ μετωνυμύεσ 

 Εργαλεύα αντύ για χειρωνακτικό εργαςύα. 

 Φρυςό πϋτρα αντύ για ποιότητα χειροπούητων αντικειμϋνων 

καταςκευαςμϋνων από το λαό. 

 Σρϋνο αντύ για μετακύνηςη. 
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 Κύτρινοσ ουρανόσ (όλιοσ) αντύ για καταπολϋμηςη δύςκολων καταςτϊςεων 

και αιςιοδοξύα. 

 

4.3. Λειτουργικότητα εικόνασ 

Η εικόνα θεωρεύται λειτουργικό καθώσ το χρώμα, η θϋςη των ςυμμετεχόντων 

και η παρϊςταςη ανταποκρύνονται ςτο θϋμα του κειμϋνου. Σο ϋντονο κόκκινο-

πορτοκαλύ των γραμμϊτων εφιςτϊ ακόμα προκαλεύ την προςοχό του 

περαςτικού και υπονοεύ το δυναμιςμό που δηλώνει το νόημα τησ λεζϊντασ. 

 

4.4. Μουςικότητα χρωμϊτων 

Σο ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η εικόνα εύναι με μεγϊλη ϋνταςη 

ϋνασ όχοσ από κοντραμπϊςο (μπλε) και ϋνασ όχοσ από ϋνα παλιό βιολύ που 

τραγουδϊ ςε λϊργκο (πορτοκαλύ) και ςε μικρότερη ϋνταςη ϋνασ όχοσ από 

δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο), τυμπανοκρουςύεσ (καφϋ), μικρϋσ παύςεισ 

(ϊςπρο) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ.  
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 

 

ε την παρούςα ϋρευνα επιχειρούμε να μελετόςουμε τισ οπτικϋσ 

πρακτικϋσ και να διερευνόςουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ 

προςλαμβϊνεται, ερμηνεύεται και αποδύδεται το παρελθόν και το 

παρόν, κατϊ τη διαμόρφωςη τησ αφόγηςησ για τη δημιουργύα του νϋου Homo 

Sovieticus, όπωσ καταγρϊφονται ςτισ πρώτεσ μετεπαναςτατικϋσ ςοβιετικϋσ 

αφύςεσ (1918-1921). Η μελϋτη και ανϊλυςη του ερευνητικού δεύγματοσ ανϊδειξε 

την αναγκαιότητα διαςαφόνιςησ όρων, που πραγματεύονται φορτιςμϋνεσ 

ϋννοιεσ, όπωσ ιδεολογύα και προπαγϊνδα. 

το πλαύςιο αυτό, αναφϋρουμε ότι η επιςτημονικό ςυζότηςη αντιμετωπύζει 

την ιδεολογύα ωσ «θετικό φαινόμενο, που εκφρϊζει την αναγκαιότητα κϊθε 

ομϊδασ να ενιςχύςει την αυτοεικόνα τησ, ϊρα και τη ςυλλογικό μνόμη»250, ωσ 

«απαραύτητο ςτοιχεύο για την αναπαραγωγό των ταξικών ςχϋςεων»251 ό και ωσ 

«λειτουργικό ςχϋςη με την κοινωνύα, η οπούα εξυπηρετεύ, εςκεμμϋνα ό όχι, τα 

ςυμφϋροντα των ελύτ ό και τησ κυρύαρχησ κοινωνικόσ τϊξησ»252. Επύςησ, η 

ιδεολογύα ςυνιςτϊ «προώόν κοινωνικόσ διαμόρφωςησ, μϋςα από θεςμούσ και 

                                                           
250 Ricoeur, P. (2013). Η μνόμη, η ιςτορύα και η λόθη. Μτφ. Ξ. Κομνηνόσ. Αθόνα: άνδικτοσ.  
251 Thompson, J. (1984). Studies in Theory of Ideology. Berkeley: University of California Press. 
252 Μπουγϊσ, T. (1990). Ιδεολογύα και κοινωνικό αςυνεύδητο. Από τον Marx ςτον Althusser. Βόμα 

των Κοινωνικών Επιςτημών, 2. 

Μ 
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κοινωνικϋσ ςχϋςεισ253, καθώσ «δεν εύναι απλϊ ςύςτημα ιδεών ό λόγοσ με 

ςυνοχό, αλλϊ ςύνολο μορφών υλικόσ πρακτικόσ»254.  

Σο επιχεύρημα ότι η προπαγϊνδα (αρνητικό χροιϊ) και η δημόςια διπλωματύα 

(θετικό χροιϊ) εύναι ϋννοιεσ αλληλϋνδετεσ, δεν ευςταθεύ, διότι η δημόςια 

διπλωματύα ορύζει την «οικοδόμηςη ςχϋςεων με κοινωνικούσ φορεύσ για τη 

διευκόλυνςη τησ επικοινωνιακόσ πολιτικόσ ςε εςωτερικό και εξωτερικό»255, 

ενώ ωσ προπαγϊνδα ορύζεται «ο ϋλεγχοσ των πολιτών μϋςω υπόδειξησ ό και 

επιβολόσ»256, ςτοιχεύο το οπούο απουςιϊζει από τη δημόςια διπλωματύα257. 

Η οργανικό ςύνδεςη τησ ιδεολογύασ με το λόγο δεν διατυπώνεται ωσ 

«μετϊφραςη των ςυςτημϊτων κυριαρχύασ», αλλϊ ωσ «ςτοιχεύο για το οπούο και 

με το οπούο υπϊρχει αγώνασ»258. το πλαύςιο αυτό, «ο προπαγανδιςτικόσ λόγοσ 

θϋτει την ιδεολογύα ςε κοινωνικό κυκλοφορύα, όπωσ επύςησ μεταβϊλλεται, 

τελειοποιεύται και εξειδικεύεται μϋςα από αυτόν»259. Η ςχϋςη τησ προπαγϊνδασ 

με το λόγο εύναι ενδογενόσ, διότι ωσ μηχανιςμόσ χειραγώγηςησ παρϊγει 

πληροφορύεσ, χρηςιμοποιώντασ λεκτικϊ και οπτικϊ «ςύμβολα»260, με ςκοπό 

«τη χειραγώγηςη των ςκϋψεων, των απόψεων και των ςυμπεριφορών ενόσ 

ςυγκεκριμϋνου κοινωνικού ςυνόλου»261. την πολιτικό τησ διϊςταςη, η ϋννοια 

τησ «προπαγϊνδασ» εύναι αποδεκτό μϋθοδοσ ςτην υπηρεςύα των εθνικών 

κρατών και των κρατικών ςυμφερόντων. 

Ο προπαγανδιςτικόσ οπτικόσ λόγοσ, ωσ «ϊμορφη αιςθητικό γλώςςα»262 

χρηςιμοποιεύ την «παρομούωςη» και το «ρεαλιςμό» ωσ οικεύο αιςθητικό ρεύμα, 

ενώ το κυρύαρχο εύδοσ ςημεύων εύναι οι «εικόνεσ»263. Αν και φαινομενικϊ 

περιγρϊφει «πραγματικότητεσ», ωςτόςο απευθύνεται ϊμεςα ςτουσ 

                                                           
253 Πλειόσ, Γ. (2001). ϐ.π., 143-147. 
254 Πουλαντζϊσ, Ν. (1984). Οι κοινωνικϋσ τϊξεισ ςτο ςϑγχρονο καπιταλιςμϐ. Αθόνα: Θεμϋλιο, 20. 
255 Nye, J.S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. ANNALS, AAPSS, 616, 94-109. 
256 Doob, L. (1950). Goebbels' Principles of Propaganda. Public Opin Quarterly, 14 (3), 419-442. 
257 https://ehistory.osu.edu/exhibitions/russian_revolution/reasonsforrevolution 
258 Υουκώ, Μ. (1987). Εξουςύα, Γνώςη, Ηθικό. Μτφ. Ζ. αρύκασ. Αθόνα: Ύψιλον Βιβλύα, 20. 
259 DeCanio, S. (2008). ϐ.π., 339-350. 
260 Βαςιλεύου, Θ.Α. & ταματϊκοσ, Ν. (1992). Λεξικϐ των Επιςτημών του ανθρώπου. Αθόνα: 

Gutenberg, 327. Δοξιϊδησ, Κ. (2016). Προπαγϊνδα. Αθόνα: Εκδόςεισ Νόςοσ.  
261 Holsti, K. J. (1977). International Politics: A Framework for Analysis. N.J.- Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 221. 
262 Adorno, T. (1991). «Η τηλεόραςη και η διαμόρφωςη τησ μαζικόσ κουλτούρασ». το: 

υλλογικό, (eds). Η κουλτοϑρα των μϋςων. Μαζικό επικοινωνύα και πολιτιςτικό βιομηχανύα. 
Αθόνα: Αλεξϊνδρεια, 90. 

263 https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/ 
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θεατϋσ/δϋκτεσ με προτροπϋσ, αξιολογόςεισ, απαγορεύςεισ, εντϊςςοντασ τουσ 

ςτον τροχιϊ του και το αντύςτροφο, με ςκοπό «να επηρεϊςει τη γνώμη, τισ 

πεποιθόςεισ ό και τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςε ζητόματα, που θεωρούνται 

αντιφατικϊ από την κοινότητα»264. 

το πεδύο αυτό, εντϊςςεται η ϋρευνϊ μασ, που αφορϊ ςτον τρόπο με τον 

οπούο αναπαρύςταται ο ιδεολογικόσ οπτικόσ λόγοσ ςτισ μετεπαναςτατικϋσ 

ςοβιετικϋσ αφύςεσ. Οι δημιουργού εςτιϊζουν ςε ιδεολογικό πεδύο ωσ 

γενεςιουργό πλαύςιο αναφορϊσ για το ςχεδιαςμό του οπτικού υλικού, 

αντλώντασ την επιχειρηματολογύα τουσ από το ιςτορικό, πολιτικό και 

κοινωνικό ςυγκεύμενο, με ςκοπό τη χειραγώγηςη του θεατό/δϋκτη ςε μια 

προςπϊθεια διαμόρφωςησ προτύπων ςυμπεριφορϊσ ωσ αναγκαιότητα για τη 

δημιουργύα τησ νϋασ ςοβιετικόσ ταυτότητασ265. Η δημιουργύα του νϋου Homo 

Sovieticus και η επύγνωςη των κανονιςτικών προτύπων ςυμπεριφορϊσ 

διαμορφώνουν ηθικϋσ και πολιτικϋσ ό και κοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ, 

απαραύτητεσ τόςο για την αποδοχό και την υποςτόριξη, όςο και για τη 

ςταθεροπούηςη τησ ηγεμονικόσ ομϊδασ266.  

Επιχειρώντασ μια ςκιαγρϊφηςη των βαςικών παραμϋτρων του οπτικού 

υλικού που ερευνούμε, αναζητούμε τισ προςλόψεισ τησ γεωγραφικόσ, 

κοινωνικόσ ό και πολιτιςμικόσ πληροφορύασ, καθώσ η αφύςα χρηςιμοποιεύται 

ωσ εναλλακτικό μορφό ςε ςχϋςη με το γραπτό λόγο. Πρόκειται για μια γλώςςα 

με «ιδιαύτερο» λεξιλόγιο και ςύνταξη και το οπτικό νόημα που προκύπτει 

δημιουργεύ μια ευμετϊβλητη αλυςύδα ςημαινόντων, τα οπούα παραμϋνουν 

ανοικτϊ ςε πληθώρα νοημϊτων. Κϊθε οπτικό υλικό γύνεται κατανοητό από τη 

ςυγκεκριμϋνη κοινωνύα ςτην οπούα αναφϋρετε και ςχετύζεται με τη δημόςια 

ςφαύρα και το πλαύςιο χρόςησ και αποτύμηςόσ τησ. την ϋρευνϊ μασ, η 

μπολςεβύκικη εποχό (1917-1921) εύναι ϋνασ αγώνασ ζωόσ και θανϊτου για τουσ 

μπολςεβύκουσ και την ιδεολογύα τουσ. Η ςοβιετικό προπαγανδιςτικό αφύςα 

εύναι κυρύαρχη ςε μια προςπϊθεια των Κόκκινων, αφενόσ να κερδύςουν τον 

                                                           
264 Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press, 563. 
265 Chatterjee, C. (1999). Soviet Heroines and Public Identity, 1930-1939. The Carl Beck Papers in 

Russian and East European Studies, 1402, 1-32. 
266 Γκόλια, Π. (2003). Η Εκπαύδευςη των Ελλόνων μαθητών ςτην ΕΔ (1917-1938). Θεςςαλονύκη: 

Εκδόςεισ Αντ. ταμούλησ.  
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εμφύλιο πόλεμο ενϊντια ςτουσ Λευκούσ, αφετϋρου να διεκδικόςουν τον ϋλεγχο 

τησ Ουκρανύα από τουσ Πολωνούσ όπωσ και μϋρη τησ ςύγχρονησ Λευκορωςύασ. 

Η πρώιμη ςοβιετικό αφύςα χαρακτηρύζεται από επαναςτατικό θϋρμη και ευφυό 

ςχεδιαςμό όπωσ και από ςυμβολικϋσ, μϊλλον και διαχρονικϋσ, 

αναπαραςτϊςεισ: κόκκινο αςτϋρι και ςφυροδρϋπανο267. 

Όςον αφορϊ ςτουσ ςχεδιαςτϋσ του υλικού που μελετούμε, υπϊρχουν πϋντε 

αφύςεσ (αφύςα 2, 4, 9, 11, 18) για τισ οπούεσ δεν γνωρύζουμε τον καλλιτϋχνη. 

Παρατηρούμε, επύςησ, ότι τϋςςερισ από τισ αφύςεσ (αφύςα 10, 15, 17, 19) ϋχουν 

ςχεδιαςτεύ από τον Viktor Nikolaevich Deni(sov), δύο από τον Dmitry Moor 

(αφύςα 1, 14) και δύο από τον Nikolai Kochergin (αφύςα 7, 8). Οι υπόλοιπεσ επτϊ 

ςχεδιϊςτηκαν από τουσ L. Radin (αφύςα 3), Nikolai Kupreanof (αφύςα 5), Mikhail 

Cheremnykh (αφύςα 5), Aleksei Radakov (αφύςα 12), Vladimir Lebedev (αφύςα 13), 

Sergey Sakharov (αφύςα 16) και Vladimir Vladimirovich Kudryashev (αφύςα 20). 

Οι αφύςεσ αυτόσ τησ αποχόσ εμπύπτουν ςτην κατηγορύα τησ ιδεολογικόσ 

προπαγϊνδασ και χρηςιμοποιούνται ωσ μϋςο νομιμοπούηςησ τησ εξουςύασ, τησ 

αφοςύωςησ των πολιτών, τησ ςτρατολόγηςησ ανδρών και τησ ςυγκϋντρωςησ 

χρημϊτων και αγαθών για τη διεξαγωγό του πολϋμου268. τισ πιο δύςκολεσ 

ςτιγμϋσ του Εμφυλύου πολϋμου, η επαναςτατικό κυβϋρνηςη ςτην προςπϊθειϊ 

τησ να ενιςχύςει τον Κόκκινο τρατό, προκρύνει τη ςτρατολόγηςη ανδρών 

(Κοζϊκε, με ποιουσ εύςαι; Μαζύ μασ ό μαζύ τουσ; [1918]), (απ)αιτώντασ τη ςτόριξη 

με ςκοπό την εδραύωςη του μπολςεβικικού καθεςτώτοσ (Να τι περιμϋνει τουσ 

εργϊτεσ εξαιτύασ των λιποτακτών, των εγωιςτών και των δειλών [1918]), ενώ, 

παρϊλληλα, καταργεύ το μόνιμο ςτρατό και δημιουργεύ ϋνοπλη πολιτοφυλακό 

για την προςταςύα τησ επανϊςταςησ από εςωτερικούσ και εξωτερικούσ 

εχθρούσ (Πολιτοφυλακό – ο ςτρατϐσ τησ εργατιϊσ! [1920]). 

Πληςιϊζοντασ ςτο τϋλοσ του πολϋμου, ο ςτρατηγόσ Βρϊνγκελ (Wrangel)269 

επιχειρεύ να ςυςπειρώςει τουσ αγρότεσ, τουσ Κοζϊκουσ270 και τουσ δυτικούσ 

                                                           
267 http://www.internationalposter.com/about-poster-art/country-primers/soviet-posters.aspx 
268 https://ehistory.osu.edu/exhibitions/russian_revolution/reasonsforrevolution 
269 Μϋλοσ παλιϊσ γερμανικόσ αρχοντικόσ οικογϋνειασ, ο Wrangel υπηρϋτηςε ςτη ρωςικό 

αυτοκρατορικό φρουρϊ και ϋγινε διοικητόσ τμόματοσ των Κοζϊκων κατϊ τη διϊρκεια του Α΄ 
Παγκοςμύου Πολϋμου. υνϋχιςε να υπηρετεύ ςτο ςτρατό μετϊ την επανϊςταςη του 1917, η 
οπούα ανϋτρεψε τη δυναςτεύα των Romanov. Ψςτόςο, όταν ο ςτρατηγόσ Lavr G. Kornilov, 
που τον υποςτόριζε, ςυνελόφθη για απόπειρα ανατροπόσ τησ προςωρινόσ κυβϋρνηςησ 
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ςυμμϊχουσ (Αντϊντ, 1919) υπϋρ του ςτρατού των Λευκών, χωρύσ επιτυχύα (Ο 

Βρϊνγκελ ϋρχεται – προλετϊριοι, ςτα ϐπλα!, 1920). Οι οπαδού του τςαριςμού 

κϊνουν ϋκκληςη ςτουσ ςυμμϊχουσ (Βοόθεια προσ τουσ Πολωνοϑσ ευγενεύσ. Η 

ϋςχατη λϑςη για τον τρατϊρχη Υοσ, 1920), ενώ ο Κόκκινοσ τρατόσ χρειϊζεται 

εμψύχωςη για να ανταπεξϋλθει (Εμπρϐσ ςϑντροφοι, βαδύςτε με βηματιςμϐ!, 1919) 

ςτην προςπϊθειϊ του να διατηρόςει την ειρόνη (Εςϑ δόλωςεσ εθελοντόσ;, 1920). 

Επειδό η πολιτικό κατϊςταςη δεν ϋχει ςταθεροποιηθεύ ακόμη (Πρϋπει να 

δουλϋψουμε με το τουφϋκι δύπλα μασ, 1920) και οι Μπολςεβύκοι δεν 

εμπιςτεύονται τουσ υμμϊχουσ (Ϊνα γαλλικϐ καρβϋλι (ανεπιθϑμητη βοόθεια απϐ 

τη γαλλικό μπουρζουαζύα) για τουσ πειναςμϋνουσ ςτρατιώτεσ!, 1921) γύνεται 

ϋκκληςη ςτο λαό για προςφορϊ υλικόσ βοόθειασ ςτον Κόκκινο τρατό (Ασ 

ταϏςουμε το ςτρατϐ μασ. Θα καταφϋρουμε να ταϏςουμε τον αγαπημϋνο μασ 

ςτρατϐ χωρύσ να τςιγκουνευτοϑμε το παραμικρϐ και θα διώξουμε τουσ 

διεφθαρμϋνουσ Πολωνοϑσ ευγενεύσ!, 1920), (Για την «Εβδομϊδα του Μετώπου» 

(εβδομϊδα ερϊνου για το ςτρϊτευμα). Ο ςυντομϐτεροσ δρϐμοσ για την ειρόνη εύναι 

η οριςτικό νύκη μασ. Όλα για το μϋτωπο, ϐλα για τη νύκη!, 1920), ςε μια χώρα που 

η αγροτικό παραγωγό ϋχει ςχεδόν διαλυθεύ. 

Η ςταθεροπούηςη των Μπολςεβύκων ςτην εξουςύα εύναι ζητούμενο (Ποτϋ πια 

δεν θα εύναι ϋτςι, 1919), (Όλα αυτϊ εύναι παρελθϐν, 1920), ώςτε να προχωρόςουν 

ςτην εφαρμογό του ςχεδύου και την εξϊπλωςη του ςοςιαλιςμού (Οι λαού τησ Γησ 

χαιρετοϑν τον Κϐκκινο τρατϐ των εργατών, 1919). 

Ψςτόςο, ςε μια χώρα με υψηλό ποςοςτό αναλφαβητιςμού, κύριο μϋλημα τησ  

εύναι η προςπϊθεια για την εξϊλειψη του (Ο αναλφϊβητοσ ϊνθρωποσ εύναι ςαν 

τον τυφλϐ – ΒΙΒΛΙΑ, 1920), (Πολύτεσ, προςτατϋψτε το ιςτορικϐ μνημεύο, 1919) και, 

ςτη ςυνϋχεια, η ανοικοδόμηςη τησ χώρασ (Ο ςτϐλοσ θα ανακαινιςτεύ, 1921), 

                                                                                                                                                                      
(Αύγουςτοσ 1917), ο Wrangel παραιτόθηκε από την αποςτολό του και πόγε ςτην Κριμαύα. 
Μετϊ το Μπολςεβύκικο πραξικόπημα (Οκτώβριοσ 1917), ςτρατολογόθηκε υπϋρ των Λευκών 
του ςτρατηγού Anton Denikin ωσ διοικητόσ. 

270 Σην περύοδο αυτό, οι περιςςότερεσ από τισ οργανώςεισ των Κοζϊκων - δραςτηριοποιούνται 
περιςςότερεσ από πενόντα οργανώςεισ ςτην Ουκρανύα - εξακολουθούν να υποςτηρύζουν 
την εδαφικό ακεραιότητα του κρϊτουσ τουσ, κϊποιεσ εποφθαλμιώντασ την κρατικό 
χρηματοδότηςη και ϊλλεσ από ιδεολογικϊ προτϊγματα, εκτόσ από τουσ Κοζϊκουσ τησ 
περιοχόσ του Ντον, οι οπούοι θεωρούν τουσ εαυτούσ τουσ απογόνουσ των Ελεύθερων 
Κοζϊκων τησ ανεξϊρτητησ πολιτεύασ Ζαπορύζια (Zaporozhian Sich)270.  
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(Ναϑτη εύςαι πειναςμϋνοσ, γυμνϐσ και ξυπϐλητοσ – ανακαύνιςε το ςτϐλο ςου και θα 

ϋχεισ τα πϊντα!, 1921), (Με την κοινό προςπϊθεια θα ανορθώςουμε τη χώρα απϐ 

τα ερεύπια, 1921). 

Αξύζει να αναφερθεύ ότι ςτισ περιςςότερεσ αφύςεσ, ςτο κϊτω μϋροσ, υπόρχε η 

προειδοπούηςη: «Όποιοσ ςχύςει ό καλύψει την αφύςα, διαπρϊττει μια 

αντεπαναςτατικό πρϊξη». Η αφύςα αποτελούςε ιςχυρό «όπλο» για τον αγώνα 

και όπωσ οποιοδόποτε όπλο, ϋπρεπε να φυλϊςςεται προςεκτικϊ. 

Οι ςοβιετικϋσ αφύςεσ που μελετούμε, τυπώθηκαν ςε διαφορετικϊ 

τυπογραφεύα. Αναλυτικότερα αναφϋρουμε ότι ςτο Σμόμα λογοτεχνικών 

εκδϐςεων τησ πολιτικόσ διεϑθυνςησ τησ RVSR τησ Μϐςχα τυπώθηκαν επτϊ αφύςεσ 

(1, 7, 8, 14, 15, 16, 19), ενώ ςτο τυπογραφεύο Γκαςιζντϊντ του Λϋνινγκραντ 

[Πετρούπολη), Κυβερνητικό ϋκδοςη, τυπώθηκαν ϋξι αφύςεσ (αφύςα 7, 10, 12, 13, 

17, 18). Επύςησ, από την Πανρωςικό Κεντρικό Εκτελεςτικό Επιτροπό των οβιϋτ 

των εργατών, των αγροτών, του Κϐκκινου τρατοϑ και των Κοζϊκων τησ Μόςχασ 

ϋχουμε δύο αφύςεσ (2, 6), την Πολύτπροςβετ, Λϋνινγκραντ [Πετρούπολη] δύο (3, 

4) και ϊλλεσ δύο αφύςεσ από την Συπογραφικό Τπηρεςύα του Καζϊν (αφύςα 9, 

20). Σϋλοσ, τυπώθηκε μύα αφύςα ςτο κϊθε ϋνα από τα παρακϊτω: Σμόμα για τα 

Μουςεύα και την προςταςύα των ϋργων τϋχνησ και των αρχαύων μνημεύων τησ 

Λαώκόσ Επιτροπόσ για την παιδεύα, Μόςχα (αφύςα 5), την Συπογραφικό υπηρεςύα 

Οδηςςοϑ, το Επαρχιακϐ Σμόμα Seal (αφύςα 11), τη Ρϐςτα (αφύςα 13) και το 

Συπογραφεύο του Αςτραχϊν (αφύςα 16).  

Όςον αφορϊ ςτην κυκλοφορύα των υλικού που μελετούμε, η αφύςα 7 

τυπώθηκε ςε 75.000 αντύτυπα, οι αφύςεσ 14 και 19 ςε 50.000 αντύτυπα, η αφύςα 

17 ςε 25.000 αντύτυπα, οι αφύςεσ 15 και 18 ςε 5.000, η αφύςα 10 ςε 2.000 

αντύτυπα, ενώ η αφύςα 16 ςε 1.000 αντύτυπα. Για τισ αφύςεσ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 

13 και 20 δεν γνωρύζουμε τον αριθμό των αντιτύπων που δόθηκαν ςτην 

κυκλοφορύα. 

Όλεσ οι αφύςεσ εύναι λιθογραφικϋσ εκτυπώςεισ, αλλϊ διαφϋρουν ςτο χρώμα: 

μονόχρωμεσ (αφύςα 1, 3, 6, 14), δύχρωμεσ (αφύςα 2, 5, 17), τρύχρωμεσ (αφύςα 3, 7, 

12) και πολύχρωμεσ (αφύςα 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20). 

Γενικότερα, οι περιςςότερεσ αφύςεσ δεν εντϊςςονται ςτισ τεχνικϋσ avant-

garde, που εύναι ςυνόθωσ αςαφεύσ και δυςνόητεσ από τισ αμόρφωτεσ μϊζεσ με 
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εξαύρεςη την αφύςα 13. Αντύθετα, εξιδανικεύουν την πραγματικότητα, τον 

εργϊτη, το ςτρατιώτη και την ϋκρηξη τησ χώρασ προσ την εκβιομηχανοπούηςη 

και την ανοικοδόμηςη271. Οι αφύςεσ που ανόκουν ς΄ αυτό τη 

ςυμβολικό/αλληγορικό κατηγορύα εύναι η 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 16, 18, 20. Οι αφύςεσ 1, 

15, 17, 19 ωσ γελοιογραφύεσ αναπαριςτούν με ςατυρικό τρόπο την απόδοςη του 

μηνύματοσ, ενώ οι αφύςεσ 6, 9, 10, 11, 12 εύναι «λουμπκύ», μια πριμιτύφ τεχνικό, 

που χρηςιμοποιόθηκε ςτην πατριωτικό προπαγϊνδα λόγω τησ επικοινωνιακόσ 

δυνατότητασ τησ με το λαό.  

ε όλεσ οι αφύςεσ, ςτο κεύμενο τησ λεζϊντασ ό και ςτο εικονοκεύμενο, η φορϊ 

τησ γραφόσ εύναι οριζόντια με κατεύθυνςη από αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ. Αυτό 

ςημαύνει ότι ακολουθεύ τη δυτικό οπτικό επικοινωνύα, επηρεϊζεται βαθιϊ από 

τη ςύμβαςη του δυτικού πολιτιςμού, προςδύδοντασ ανϊλογεσ αξύεσ και 

ςημαςύεσ ςτισ διαςτϊςεισ του οπτικού χώρου272.   

Σο χρώμα ωσ ςημειωτικόσ πόροσ αποτελεύ ςημαύνον καθώσ φϋρει ϋνα ςύνολο 

παροχών από τισ οπούεσ οι δημιουργού ςημεύων και ο θεατόσ/δϋκτησ επιλϋγει 

ανϊλογα με τισ επικοινωνιακϋσ τουσ ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντϊ του ςε ϋνα 

δεδομϋνο πλαύςιο. Αυτό ςημαύνει ότι ςυγκεκριμϋνα χρώματα παρϊγουν 

διαφορετικϊ νοόματα ςε διαφορετικϊ πλαύςια τα οπούα ποικύλουν ανϊλογα με 

τισ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Για παρϊδειγμα ςτην αφύςα 13, αν ακολουθόςουμε τη 

λογικό του Μϊλεβιτσ, το μαύρο χρώμα υποδηλώνει μια κοςμικό θεώρηςη τησ 

οικονομύασ, το κόκκινο χρώμα την επανϊςταςη των Μπολςεβύκων, ενώ το 

ϊςπρο χρώμα δηλώνει τη δρϊςη. Ο κόςμοσ του χρώματοσ δεν εύναι απλώσ μια 

ςυλλογό αναρύθμητων χροιών, καθώσ απαιτεύται ο χρωματικόσ ςυντονιςμόσ 

για να προαχθεύ η οπτικό ςυνοχό. Οι χρωματιςμού ςυνδυαςμού ϋχουν διακριτϋσ 

ιςτορικϋσ τοποθετόςεισ, αλλϊ ςυνεχύζουν να λειτουργούν ωσ αναγνωριςμϋνοι 

ςημειωτικού πόροι καθώσ πραγματώνουν διακριτϊ διαφορετικϋσ ιδεολογικϋσ 

θϋςεισ. 

Ο Schachtel αναφϋρει ότι «η εμπειρύα του χρώματοσ μοιϊζει με του 

ςυναιςθόματοσ ό τησ ςυγκύνηςησ. Και ςτισ δύο περιπτώςεισ τεύνουμε να 

                                                           
271 Steven, H. (2008). Iron Fists: Branding the 20th-Century Totalitarian State. New York: Phaidon 
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εύμαςτε παθητικού δϋκτεσ ερεθιςμϊτων. Μια ςυγκύνηςη δεν εύναι το προώόν του 

ενεργώσ οργανωτικού νου, απλώσ, προώποθϋτει ϋνα εύδοσ ανούγματοσ, το 

οπούο, ϋνα καταθλιπτικό ϊτομο μπορεύ να μην ϋχει. Η ςυγκύνηςη μασ ερεθύζει 

με τον ύδιο τρόπο που μασ ερεθύζει και το χρώμα. Σο ςχόμα, ςε αντύθεςη, 

φαύνεται να απαιτεύ μια πιο ενεργό απόκριςη. Ανιχνεύουμε το αντικεύμενο, 

εγκαθιςτούμε το δομικό του ςκελετό, ςυςχετύζουμε τα μϋρη προσ το όλον. Με 

τον ύδιο τρόπο, ο νουσ κυριαρχεύ ςτισ παρορμόςεισ, εφαρμόζει αρχϋσ, 

ςυντονύζει μια ποικιλύα εμπειριών και αποφαςύζει για την πορεύα τησ 

δρϊςησ»273. Όντωσ, ςτην όραςη των χρωμϊτων η δρϊςη πηγϊζει από το 

αντικεύμενο και επηρεϊζει το ϊτομο, ενώ για την αντύληψη του ςχόματοσ ο 

οργανωτικόσ νουσ βγαύνει ϋξω για να ςυναντόςει το αντικεύμενο. 

τισ αφύςεσ που αναλύουμε, τα χρώματα που χρηςιμοποιόθηκαν για τισ 

προπαγανδιςτικϋσ ςοβιετικϋσ αφύςεσ εύναι το κόκκινο (αφύςα 1, 3, 4, 12, 13, 14, 

15, 16), το κύτρινο (αφύςα 1, 7, 9), το ςκούρο πορτοκαλύ (αφύςα 5, 8, 20), το μπλε 

(αφύςα 5, 18, 19), το χακύ (αφύςα 6) και το πρϊςινο (αφύςα 10, 11, 17). το 

ςχεδιαςμό, η ακριβόσ τονικό απόχρωςη που επιλϋγετε ϋχει μεγϊλη επύδραςη 

ςτον τρόπο με τον οπούο οι θεατϋσ/δϋκτεσ αντιλαμβϊνονται το μόνυμα ό και 

ςυναύςθημα. Ο χρωματικόσ ςυνδυαςμόσ του παραπϊνω οπτικού υλικού, 

ειδικότερα δε η χρόςη του κόκκινου χρώματοσ, εδρϊζεται ςε διακριτϊ ιςτορικϊ 

και κοινωνικϊ ςυγκεύμενα, ςυνεχύζει ακόμη και ςόμερα να επιβιώνει ωσ 

αναγνωριςμϋνοσ ςημειωτικόσ πόροσ, που χρηςιμοποιεύται για να πραγματώςει 

μια ςυγκεκριμϋνη ιδεολογικό θϋςη (χρώμα επιλογόσ των αριςτερών 

κομμϊτων). 

Σα ψυχρϊ χρώματα (αφύςα 6, 17, 18, 19) εύναι ςυνόθωσ πιο υποτονικϊ από τα 

θερμϊ χρώματα. Η χρόςη ψυχρών χρωμϊτων ςχετύζεται με μια ςειρϊ από 

ετερόκλητα ςυναιςθόματα, όπωσ τησ ηρεμύασ, τησ γαλόνησ ό τησ μελαγχολύασ 

αφενόσ και τησ κακοδιαθεςύασ ό και απογοότευςησ από την ϊλλη. 

Φρόςη θερμών χρωμϊτων παρατηρούμε ςτισ αφύςεσ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 και 20. Σα θερμϊ χρώματα δημιουργούν μια αύςθηςη οικειότητασ 

και ςυνδϋονται με τον ενθουςιαςμό και την ευεξύα. Επύςησ, βοηθούν ςτην 
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αντύληψη του χρόνου και, ςυγχρόνωσ, προκαλούν την αύςθηςη του φιλόξενου 

και τησ εξωςτρϋφειασ. Μόνον η αφύςα 2 ςυνδυϊζει τη χρόςη θερμών και 

ψυχρών χρωμϊτων με αποτϋλεςμα μια ιςορροπύα που τεύνει ςτην 

ουδετερότητα. Η επύδραςη του χρώματοσ ςτα ςυναιςθόματα και τισ 

αντιδρϊςεισ των ανθρώπων εύναι καταλυτικό. Ειδικϋσ μελϋτεσ ϋχουν δεύξει ότι 

ςυγκεκριμϋνα χρώματα επηρεϊζουν το περιβϊλλον και την ψυχικό διϊθεςη 

των ανθρώπων, ακόμα και την υγεύα. Οι φωτεινϋσ κυμϊνςεισ των θερμών 

χρωμϊτων, διεγεύρουν περιςςότερο το αιςθητόριο τησ όραςησ, επειδό ϋχουν 

μεγαλύτερη ςυχνότητα από αυτό των ψυχρών. Η χρόςη θερμών και ψυχρών 

χρωμϊτων ταυτόχρονα προςφϋρει οπτικό ουδετερότητα και ιςορροπύα.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αφύςα 14 δόθηκε ςτη δημοςιότητα κατϊ τη διϊρκεια του 

1920, τη ςτιγμό που οι Ρώςοι πληςιϊζουν ςτο τϋλοσ του Εμφυλύου Πολϋμου. 

Εύναι ακριβώσ η εποχό που ο Κόκκινοσ τρατόσ χρειϊζεται ςτόριξη, γιατύ ϋχει 

φτϊςει ςχεδόν ςτο ςτόχο του και ο Moor αναλαμβϊνει να ςχεδιϊςει μια αφύςα, 

ώςτε να πεύςει τουσ Ρώςουσ για τον εθελοντιςμό. Σο μόνυμα του Moor 

εντϊςςεται ςτην κατηγορύα τησ ϋκκληςησ βοόθειασ και υποςτόριξησ, καθώσ 

ζητϊει από τουσ Ρώςουσ να βοηθόςουν τον Κόκκινο τρατό με την 

ςτρατολόγηςό τουσ, υπεραςπιζόμενοι τουσ Μπολςεβύκουσ, που εργϊζονται 

ςκληρϊ για την ανοικοδόμηςη τησ χώρασ. Η προπαγανδιςτικό αυτό αφύςα 

χρηςιμοποιεύ αμεςότητα, απλότητα και τόλμη, ώςτε να υπϊρξει μεγαλύτερη 

αποτελεςματικότητα. Η επιλογό μαύρου και κόκκινου χρώματοσ για τον απλό 

ςτρατιώτη και το βιομηχανικό υπόβαθρο ελκύει του βλϋμμα του θεατό/δϋκτη. 

Σο βιομηχανικό υπόβαθρο ςυμβολύζει την ϋναρξη τησ νϋασ μετεπαναςτατικόσ 

εποχόσ και με αυτόν τον τρόπο απευθύνει ϋκκληςη προσ το κοινό, 

προκαλώντασ το να ςυναινϋςει και να υπεραςπιςτεύ τη νϋα κατϊςταςη 

πραγμϊτων και τισ ευνοώκϋσ αλλαγϋσ που επϋφερε.  

Ο καλλιτϋχνησ χρηςιμοποιεύ φιγούρα ςτρατιώτη του Κόκκινου τρατού, ο 

οπούοσ δεύχνει ςτο θεατό/δϋκτη τη λεζϊντα «Εςύ δόλωςεσ εθελοντόσ;» με 

λευκϊ γρϊμματα ςτο κϊτω μϋροσ τησ αφύςασ. την επϊνω δεξιϊ γωνύα, η λϋξη 

«Εςεύσ» εύναι γραμμϋνη με κόκκινα γρϊμματα. Η τολμηρό λϋξη «Εςύ» ςτην 

επϊνω δεξιϊ γωνύα ελκύει αρχικϊ το βλϋμμα του θεατό/δϋκτη προσ το 

ςτρατιώτη, ενώ ςτη ςυνϋχεια το βλϋμμα ςτρϋφεται προσ τη λεζϊντα. Σο 
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ερώτημα «Αν δόλωςεσ εθελοντόσ» προκαλεύ αιςθόματα ντροπόσ «γιατύ δεν 

μπορούν;» και αιωρεύται ωσ ςκϋψη ςτο υποςυνεύδητο των θεατών/δεκτών ωσ 

ντροπό.  

ύμφωνα με τον Halliday274 εύναι μια εικόνα «(απ)αύτηςη», καθώσ, τόςο το 

βλϋμμα όςο και η χειρονομύα, απαιτούν από το θεατό/δϋκτη να εμπλακεύ ςε μια 

φανταςτικό ςχϋςη με το ςυμμετϋχοντα. Ο αναπαριςτώμενοσ ςυμμετϋχων 

κοιτϊζει κατϊματα το θεατό με αποτϋλεςμα τα ανύςματα που ςχηματύζονται 

να τον ςυνδϋουν ϊμεςα. Η επαφό εδραιώνεται επιπλϋον από τη χειρονομύα, η 

οπούα δημιουργεύ ϊνυςμα προσ την ύδια κατεύθυνςη. Η ψυχρό υπεροψύα με την 

οπούα κοιτϊζει το θεατό/δϋκτη, τον καλεύ να ςχετιςτεύ μαζύ του, ουςιαςτικϊ να 

τον ακολουθόςει. Η χειρονομύα ενιςχύει την απαύτηςη για τη δημιουργύα 

δεςμού ςυγκεκριμϋνου εύδουσ, εκφρϊζοντασ την αυτοπεπούθηςη με ςκοπό την 

πραγμϊτωςη μιασ οριςμϋνησ κοινωνικόσ ςχϋςησ κατ’ απαύτηςη των ιςτορικϊ 

και πολιτιςμικϊ ςυγκεκριμϋνων κοινωνικών αναγκών. Η αναγκαιότητα για 

αποτελεςματικότητα αυτόσ τησ αφύςασ υπερτονύζεται από το γεγονόσ ότι οι 

Μπολςεβύκοι βαςύςτηκαν ςε μεγϊλο βαθμό ςτον εθελοντιςμό ωσ μορφό 

κατϊταξησ παρϊ ωσ υποχρεωτικό ςτρϊτευςη. Για το λόγο αυτό, η οπτικό 

διϊταξη τησ ςυγκεκριμϋνησ αφύςασ δημιουργεύ μια οπτικό μορφό ϊμεςησ 

απευθυντινότητασ με την ϋννοια ότι αναγνωρύζει τουσ θεατϋσ και απευθύνεται 

ς΄ αυτούσ με το οπτικό «εςύ», το οπούο δηλώνεται τόςο από το βλϋμμα όςο κι 

από τη χειρονομύα. αφώσ η ςχϋςη που αναπτύςςεται ανϊμεςα ςτον 

ςτρατιώτη που αναπαρύςταται ςτην αφύςα και ςτο θεατό/δϋκτη εύναι μια 

φανταςτικό ςχϋςη, αν και προκρύνει τη δημιουργύα δεςμών αμοιβαιότητασ και 

υποςτόριξησ. Ψςτόςο δεν πρόκειται για οπτικό «πρόςκληςη», αλλϊ για οπτικό 

«διαταγό», γιατύ εύναι μια εικόνα «(απ)αύτηςη» με ϋνα χϋρι που γνϋφει προσ το 

θεατό/δϋκτη και ϋνα αγϋλαςτο πρόςωπο275. 

Η αφύςα 6 αποτυπώνει τη χρονικό διϊςταςη και αυτό υποδηλώνει αφόγηςη. 

Δεν υπϊρχουν ανύςματα για να υποδηλώςουν το χρόνο, αλλϊ η ιςτορύα 

αναπαρύςταται ςε διαδοχικϊ ςτϊδια με καθοριςμϋνα και ςταθερϊ 

χαρακτηριςτικϊ. Οι ςκηνικϋσ δομϋσ διαχωρύζονται με μια φανταςτικό γραμμό, 
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που ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να χωρύζεται η αφύςα ςε τρύα μϋρη. Επομϋνωσ, εδώ ο 

χρόνοσ δεν προχωρεύ γραμμικϊ, αλλϊ πηγαύνει προσ τα κϊτω, κινεύται προσ το 

θεατό/δϋκτη, διατηρώντασ τον ύδιο χρωματικό κώδικα. Η  αντιιμπεριαλιςτικό 

αυτό αφύςα με ςκοπό την εξύψωςη του ηθικού των πολιτών φαύνεται να εύναι 

μια προςπϊθεια για τη δημιουργύα μιασ εθνοκεντρικόσ ταυτότητασ, που θα 

βοηθούςε ςτην εδραύωςη ό και ςταθεροπούηςη του νϋου μπολςεβικικού 

καθεςτώτοσ. 

Επύςησ, ςτην αφύςα 16,  μπορούμε να παρατηρόςουμε ότι παρϊ το γεγονόσ ότι 

δεν πρόκειται για αναλυτικό εικόνα με ςκοπό καθαρϊ αναπαραςτατικό, αλλϊ 

για μια εικόνα με ςκοπό περιςςότερο διεπιδραςτικό και ςυγκινηςιακό. Σο 

διαδραςτικό ςύςτημα του βλϋμματοσ του ςυμμετϋχοντα ςτην κϊθετη εικόνα 

κυριαρχεύ και απευθύνεται ϊμεςα ςτουσ θεατϋσ/δϋκτεσ, εδραιώνοντασ ϋτςι μια 

πλαςματικό ςχϋςη μαζύ τουσ, ενώ η πιο ςχηματικϊ αναλυτικό εικόνα του 

οριζόντιου ϊξονα προκαλεύ απρόςωπη και μϊλλον αμερόληπτη 

αναπαραςτατικό διαδικαςύα, η οπούα πραγματώνει μια πιο απρόςωπη και 

αποςταςιοποιημϋνη μορφό επύκληςησ. 

το ύδιο πλαύςιο κινεύται και η αφύςα 13, όπου το μοντϋλο επικοινωνύασ 

βαςύζεται ςτην αναπαραςτατικό δομό, που μϋςα από μια αφηγηματικό 

διαδικαςύα εκφρϊζεται ωσ επύ το πλεύςτον με οπτικϊ γεωμετρικϊ ςχόματα, τα 

οπούα ςυνϊδουν με την κονςτρουκτιβικό λογικό, ενώ παρϊλληλα αποτελούν 

επιλογϋσ φορτιςμϋνεσ με νόημα. Από το ςυςχετιςμό που προςφϋρουν οι 

οπτικϋσ δομϋσ ςε ετερογενό ςτοιχεύα, όπωσ ςχόματα και λϋξεισ ωσ οπτικϊ 

ςημεύα και χρώματα ωσ ςημειωτικούσ πόρουσ προκύπτουν «ερμηνεύεσ» ςε 

ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ πλαύςια που αποςαφηνύζουν τισ 

αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ που πηγϊζουν από τισ εγγενεύσ ϋννοιεσ των ςχημϊτων 

αποκωδικοποιώντασ τα μηνύματα.  

Πρόκειται για μια αναλυτικό εικόνα με την ϋννοια ότι η γωνύα θϋαςησ 

εξαςφαλύζει την απουςύα βϊθουσ και φόντου και ανϊλογα με την απόςταςη 

από την οπούα την παρατηρεύ ο θεατόσ/δϋκτησ, η λεπτομϋρεια αφαιρεύται 

λιγότερο ό περιςςότερο. Η δομό τησ ςυγκεκριμϋνησ εικόνασ μοιϊζει με τη δομό 

ενόσ χϊρτη ό διαγρϊμματοσ, όπου αναλύεται η πραγματικότητα ωσ προσ τισ 

κτητικϋσ ιδιότητεσ: ςχόματα διαφορετικού μεγϋθουσ και χρώματοσ. αφώσ δεν 
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κατονομϊζεται ο φορϋασ του μηνύματοσ ούτε οι κτητικϋσ ιδιότητεσ, αλλϊ ο 

παραγωγόσ τησ αφύςασ αφόνει ςτο θεατό/δϋκτη να «αναγνώςει» την εικόνα και 

ωσ αποτϋλεςμα η εικόνα μπορεύ να διαβαςτεύ με πολλούσ διαφορετικούσ 

τρόπουσ, αν φυςικϊ αγνοηθεύ τη λεζϊντα. Διαφορετικϊ εύναι μια εικόνα που 

απαιτεύ από το θεατό/δϋκτη να ανταποκριθεύ ςτο μόνυμα: Ετοιμότητα για 

πόλεμο και ανϊγκη για εργαςύα με ςκοπό την αύξηςη τησ παραγωγόσ. 

Διαφορετικϊ, το μόνυμα εύναι ανοιχτό ςε πολλϋσ αναγνώςεισ και αυτό ςυνιςτϊ 

τη δύναμό του να διαμορφώνει την πραγματικότητα, μια δύναμη που δεν 

μπορεύ να απελευθερωθεύ αν δεν λϊβουν τα οπτικϊ ςημεύα (π.χ. κόκκινο για ο 

πϊθοσ ό και κόκκινο για βιομηχανικϋσ περιοχϋσ) απτό αναφορϊ ϋτςι ώςτε το 

ςχόμα να μετατραπεύ ςε πρότυπο. 

την αφύςα 11 εντοπύζουμε πλόθοσ ανθρώπινων μορφών με αποτϋλεςμα η 

αφηγηματικό εικόνα να περιϋχει δευτερεύοντεσ ςυμμετϋχοντεσ, που ϋχουν 

ςχϋςη με τουσ κύριουσ ςυμμετϋχοντεσ,  αλλϊ δεν ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με 

ανύςματα. ύμφωνα με τον Halliday276, αυτού εύναι ςυμμετϋχοντεσ που θα 

μπορούςαν να παραλειφθούν χωρύσ να επηρεϊζεται η βαςικό πληροφορύα τησ 

αφύςασ, που πραγματώνεται από το αφηγηματικό πρότυπο, παρόλο που η 

διαγραφό τουσ θα ςυνεπαγόταν μύα απώλεια πληροφοριών. Οι τοπικϋσ όμωσ 

περιςτϊςεισ, που απαρτύζουν το περιβϊλλον, επηρεϊζουν την πραγμϊτωςη τησ 

οπτικόσ τροπικότητασ, δημιουργώντασ μια αντύθεςη ανϊμεςα ςτο προςκόνιο 

και ςτο φόντο. Με την ϋννοια αυτό, το περιβϊλλον, που μπορεύ να αναγνωςτεύ 

ωσ εγκιβωτιςμϋνη αναλυτικό διαδικαςύα, επικαλύπτεται από δευτερεύοντεσ 

ςυμμετϋχοντεσ. Ψςτόςο, η δρϊςη τησ εικόνασ αναπαρύςταται αφηγηματικϊ, 

καθώσ εύναι ευδιϊκριτη ωσ προσ το τι «κϊνουν» οι ςυμμετϋχοντεσ, αλλϊ και τι 

«ςυμβαύνει»277.   

την αφύςα που μελετούμε, τόςο οι οπτικϋσ όςο και οι λεκτικϋσ δομϋσ 

μπορούν να εκφρϊςουν νοόματα που προϋρχονται από τη ςυγκεκριμϋνη 

κοινωνικό και πολιτιςμικό πηγό από την οπούα ϋχουν παραχθεύ, γιατύ 

παρουςιϊζουν εν εξελύξει δρϊςεισ και γεγονότα ςε μια ςυγκεκριμϋνη χρονικό 

περύοδο προςδιοριςμϋνη χρονικϊ. Η δυναμικό τησ εικόνασ εύναι ότι η πειθώ 
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προβϊλλεται ϊμεςα, περιμϋνοντασ από το θεατό/δϋκτη την αναμενόμενη 

ανταπόκριςη, δηλαδό την ςυναιςθηματικό ταύτιςη με τουσ «χωρικούσ» μϋςα 

από αναλυτικϋσ οπτικϋσ διαδικαςύεσ.  

Οι μορφϋσ/φιγούρεσ τησ αφύςασ 9, που αναπαριςτούν ςτουσ πολύτεσ τησ 

χώρασ, παρουςιϊζονται ςχεδόν ςυμμετρικϊ. Κϊθε ανθρώπινη φιγούρα ςυνιςτϊ 

ϋνα φορϋα ςε ςχϋςη με ϋνα αριθμό κτητικών ιδιοτότων (ενδυμαςύα, χρώμα 

παπουτςιών, μαντόλα καπϋλο), που δημιουργούν οπτικϋσ αντιλόψεισ των 

διαφορετικών χαρακτηριςτικών του φύλου και του ρόλου τουσ. Παρατηρούμε 

μια ςυμβολιςτικό προςδιοριςτικό διαδικαςύα ςτην οπούα το βαγόνι του τραύνου 

και ο μαύροσ καπνόσ ςυνιςτϊ ϋνα ςύμβολο με ϋντονεσ ςυνδϋςεισ ςχετικϊ με 

την κοινωνικό πολιτικό τησ Νϋασ Σϊξησ Πραγμϊτων (εκςυγχρονιςμόσ των 

μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ). Σο ςύμβολο ωσ αξύα εύναι τοποθετημϋνο ςτο πϊνω 

τμόμα τησ εικόνασ, δηλώνοντασ το ιδεώδεσ και το δεδομϋνο, ενώ οι πολύτεσ 

απλώνουν τα χϋρια τουσ προςφϋροντασ αγαθϊ, μια χειρονομύα που μπορεύ να 

ερμηνευτεύ ωσ πρϊξη προςϋλκυςησ τησ προςοχόσ του θεατό/δϋκτη. Η ανδρικό 

φιγούρα πϊνω ςτο βαγόνι του τραύνου φαύνεται να εύναι ο κύριοσ δρων, ενώ οι 

υπόλοιπεσ ανθρώπινεσ φιγούρεσ αναπαριςτούν το ςτόχο ωσ προσ τη δρϊςη 

τουσ. Από την ϊλλη, τόςο η γυναικεύα φιγούρα αριςτερϊ, όςο και το νεαρό 

αγόρι που ςτϋκεται μετωπικϊ ωσ προσ το θεατό/δϋκτη ςυμμετϋχουν ωσ 

διεπιδρώντεσ, καθώσ βρύςκονται ϋξω από τη ςειρϊ τησ κύριασ και ομοιογενούσ 

ενδυματολογικϊ ομϊδασ.  

Σα τυπικϊ εικονιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ αφύςα 5, ςύμφωνα με τον 

Hermeren278,  μπορούν να πραγματώςουν ςχϋςεισ ςυμβολικόσ ιδιότητασ.  Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, οι ςυμβολικϋσ ιδιότητεσ ωσ αντικεύμενα που γύνονται κεντρικϊ 

ςτην αναπαρϊςταςη αν τοποθετηθούν ςτο προςκόνιο, αν ϋχουν υπερβολικό 

ςχόμα, αν φωτιςτούν ιδιαύτερα ό και αν αναπαραχθούν με καλό εςτύαςη ό 

εντυπωςιακό χρώμα ό τόνο ό και καταδεικνύονται μϋςα από μια κύνηςη, που 

δεν μπορεύ να ερμηνευτεύ παρϊ μόνο ωσ πρϊξη «κατϊδειξησ τησ ςυμβολικόσ 

ιδιότητασ του θεατό/δϋκτη», εδραιώνουν μια ςχϋςη ταυτότητασ μϋςω τησ 

«κατϊδειξησ». 

                                                           
278 Hermeren, G. (1977). Structure, Intention and Representation. Grazer Philosophical Studies, 3, 

89-106. 
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Σο αφηνιαςμϋνο ϊλογο και ο πεςμϋνοσ αναβϊτησ με καλό εςτύαςη, 

εντυπωςιακό ςκούρο χρωματικό τόνο, υπερβολικό ςχόμα και ιδιαύτερο 

φωτιςμό καθώσ το ϊλογο αγγύζει τα ςύννεφα, «ποζϊρουν» για το θεατό/δϋκτη 

χωρύσ να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη. Αν και δεν παρουςιϊζονται μετωπικϊ ό ςτο 

ύψοσ του ματιού, καθώσ εύναι τοποθετημϋνα ςτο πϊνω δεξύ τμόμα τησ αφύςασ, 

προκρύνονται ωσ ςυμβολικό υποδηλωτικό διαδικαςύα, που απεικονύζει όχι μια 

ςυγκεκριμϋνη ςτιγμό, αλλϊ μια γενικότερη αύςθηςη, η οπούα αναπαριςτϊ το 

νόημα και την ταυτότητα που προκύπτει από τον ύδιο το Υορϋα.  

Παρϊλληλα, κϊποια αντικεύμενα μπορεύ να φαύνονται εκτόσ τόπου και χρόνου 

ό και να ςυνδϋονται ςυμβατικϊ με κϊποιεσ αξύεσ. Η αφόγηςη ςτην αφύςα εύναι 

ςκηνοθετημϋνη και επιτηδευμϋνη. Σα διϊφορα βιβλύα και οι περγαμηνϋσ, που 

μοιϊζουν να εύναι εκτόσ τόπου με την ϋννοια ότι εύναι ςκορπιςμϋνα, 

ςυμβολύζουν την καταςτροφό μιασ βιβλιοθόκησ ό γενικότερα του πολιτιςμού 

και ςυνϊδουν με τισ πολιτικϋσ επιλογϋσ ςχετικϊ με τισ κοινωνικϋσ δομϋσ τισ 

οπούεσ θϋλει να ςτηρύξει η Νϋα Σϊξη Πραγμϊτων (βελτύωςη του πολιτιςμικού 

υπόβαθρου, Πολιτιςτικό Επανϊςταςη, καταπολϋμηςη αναλφαβητιςμού). 

Από την πολλαπλό αυτό ανϊγνωςη μπορούμε να παρατηρόςουμε ότι η εικόνα 

διαμορφώνει μια ιςχυρό πολυδιϊςτατη δομό. Θεωρούμε ότι, ωσ προσ τη ςχϋςη 

ανϊμεςα ςτισ διαδικαςύεσ και λόγω του μεγϋθουσ και τησ ευκρύνειασ, η διϊταξη 

των ςυμμετεχόντων κυριαρχεύ, ενώ οι αναλυτικϋσ διαδικαςύεσ εύναι 

εγκιβωτιμϋνεσ ς΄ αυτό. Με ϊλλα λόγια, το κύριο μόνυμα εύναι ότι οι ανθρώπινεσ 

φιγούρεσ (Δρων, ςυμμετϋχοντεσ, διεπιδρώντεσ) ανόκουν ςτην ύδια κατηγορύα, 

παρϊ τη διαφορϊ τουσ ςτισ κτητικϋσ ιδιότητεσ. Σο δεύτερο μόνυμα εύναι ότι 

παρόλα αυτϊ εύναι διαφορετικού. Όςον αφορϊ ςτισ μεταβατικϋσ και τισ 

ςυμβολικϋσ διαδικαςύεσ, θα υπογραμμύζαμε ότι η χρόςη του κόκκινου 

χρώματοσ καθώσ και η επιλεκτικό χρόςη του μαύρου χρώματοσ ςυνιςτούν 

ϋντονα και κυρύαρχα ανύςματα. Οι μεταβατικϋσ διαδικαςύεσ των πολιτών εύναι 

ο Δρων, ο τόχοσ και η ςυμβολικό διαδικαςύα τησ οπούασ Υορϋασ εύναι η 

ανδρικό φιγούρα πϊνω ςτο βαγόνι που κρατϊει όπλο ςτο χϋρι. Με ϊλλα λόγια, 

οι Δρώντεσ τησ χειρονομύασ τησ αλληλεγγύησ και ωσ φορεύσ τησ ςυμβολικόσ 

αξύασ τησ «αντιπροςώπευςησ» ςτην αναπαρϊςταςη αυτό, παύζουν λιγότερο 

ςημαντικό ρόλο από τον τρατιώτη που βρύςκεται πϊνω ςτο βαγόνι και 
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ταυτύζεται με το φορϋα του μηνύματοσ, ενιςχύοντασ και εδραιώνοντασ τη Νϋα 

Σϊξη Πραγμϊτων.  

Η εικόνα τησ αφύςασ 9 βρύςκεται ςτο επύπεδο του ματιού του θεατό/δϋκτη, 

δεν υπϊρχει περιβϊλλον και οι κτητικϋσ ιδιότητεσ (διακριτικϊ ςόματα, 

ενδυματολογικόσ κώδικασ, καπνόσ, όπλα, βαγόνι) φαύνονται καθαρϊ, αλλϊ 

χωρύσ περιττϋσ λεπτομϋρειεσ. Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτην εικόνα και το κεύμενο 

εύναι ςυμπληρωματικό και επεξηγηματικό μόνον ωσ προσ το πρώτο ςκϋλοσ, 

καθώσ αναπαριςτϊ οπτικϊ αυτό που αναπαρϊγεται λεκτικϊ (Για την «Εβδομάδα 

του Μετώπου» (εβδομάδα εράνου για το ςτράτευμα). Μπορούμε να πούμε ότι 

υπϊρχει ςχϋςη «αγκύρωςησ»279, διότι το δεύτερο μϋροσ τησ λεζϊντασ παρϊςχει 

νϋεσ πληροφορύεσ, που ενιςχύουν το μόνυμα τησ λεζϊντασ. Η αφύςα ςτο 

ςύνολό τησ – οπτικό και λεκτικό κεύμενο – ςυνιςτϊ ϋνα πολυτροπικό κεύμενο, 

μια ςημειωτικό αλληλεπύδραςη, όπου ςε κϊθε τρόπο, λεκτικό ό οπτικό, 

αποδύδεται ϋνα καθοριςμϋνοσ και ιςότιμοσ ρόλοσ, εναλλϊςςοντασ δραςτικϋσ 

και μεταβατικϋσ διαδικαςύεσ με πιο εννοιολογικϋσ διαδικαςύεσ παραγωγόσ 

νοόματοσ. 

Η ϋννοια τησ τροπικότητασ εύναι ουςιώδησ για τισ θεωρόςεισ τησ οπτικόσ 

επικοινωνύασ, επειδό εύναι κοινωνικϋσ, εξαρτώμενεσ από αυτό που θεωρεύται 

πραγματικό/αληθινό για την κοινωνικό ομϊδα που ςτοχεύει η 

αναπαρϊςταςη280. τισ ςοβιετικϋσ αφύςεσ που μελετούμε, το λεκτικό και το 

εικονιςτικό κεύμενο ςυνεργϊζονται για την αφόγηςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ 

ιςτορύασ ςε μια προςπϊθεια ανϊδειξησ/αποδοχόσ τησ αληθινόσ αξύασ ό τησ 

αξιοπιςτύασ των δηλώςεων για το θεατό/δϋκτη. Οι αφύςεσ παρουςιϊζει 

πολυςημύα νοημϊτων, που προκύπτει από την πολυτροπικότητα του οπτικού 

κειμϋνου ωσ ςύγχρονου μϋςου επικοινωνύασ281. Για τη ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα, η 

υψηλό τροπικότητα προκύπτει από την πλόρη χρωματικό διαφοροπούηςη και 

τον πλόρη χρωματικό κορεςμό. Παραδειγματικϊ αναφϋρουμε την αφύςα 1, 

ςτην οπούα υπϊρχει υψηλό τροπικότητα, όπου για την απεικόνιςη των 

Μπολςεβύκων χρηςιμοποιούντα πιο κορεςμϋνα χρώματα τα οπούα προςδύδουν 

                                                           
279 Barthes, R. (1977). Image – Music – Text. London: Fontana. 
280 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 253-259. 
281 Van Leeuwen, T. & Jewit, C. (2001). The Handbook of Visual Analysis. London: Sage Publications. 
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υψηλό τροπικότητα, υψηλότερη αξύα πραγματικότητασ. Ο Κοζϊκοσ 

αναπαρύςταται με κεντρικό εςτύαςη και μαύρο χρώμα, ενώ ςτη δεξιϊ πλευρϊ, 

οι Μπουρζουϊδεσ απεικονύζονται ςε αςπρόμαυρο. Ϊχουμε δηλαδό μια 

διαδρομό από τον πλόρη χρωματικό κορεςμό ςτην απουςύα χρώματοσ, το 

αςπρόμαυρο, ςτο οπούο παραμϋνει μόνο η ζωηρϊδα και η «φωτεινότητα» των 

χρωμϊτων ό μη-χρωμϊτων. την αφύςα 2, η απαλό εςτύαςη και τα απαλϊ 

χρώματα που τεύνουν προσ την ύδια χρυςοκαφετιϊ απόχρωςη, ύςωσ εςκεμμϋνα, 

χαμηλώνουν την τροπικότητα, αναπαριςτώντασ πωσ θα όταν αν ςυνϋβαινε 

αυτό για το οπούο προειδοποιεύ η λεζϊντα ωσ απειλό ό και ωσ τρομοκρατύα. 

Ψςτόςο, ο τυπογραφικόσ νατουραλιςμόσ, που εξαρτϊται από το επύπεδο τησ 

τυπογραφικόσ τεχνολογύασ και πρακτικόσ, ϋνα πεδύο διαρκώσ εξελιςςόμενο, 

ϋχει γύνει μϋτρο και για το λόγο αυτό εκλαμβϊνεται ωσ πραγματικό/αληθινό 

ςτισ ςοβιετικϋσ αφύςεσ. Θεμϋλιο αυτού εύναι η πύςτη ςτην αντικειμενικότητα 

τησ οπτικόσ αναπαρϊςταςησ282 ό και ότι η αναπαρϊςταςη μπορεύ να ςυλλϊβει 

την πραγματικότητα. Η οπτικό τροπικότητα ϋγκειται ςε πολιτιςμικϊ και 

ιςτορικϊ καθοριςμϋνα κριτόρια, επομϋνωσ εύναι ςημαντικό η κουλτούρα που 

προςδύδει το πλαύςιο τησ οπτικόσ αντύληψησ για την πληρϋςτερη κατανόηςη 

τησ αναπαρϊςταςησ.  

το πλαύςιο αυτό, εύναι χρόςιμοι οι προςανατολιςμού κωδικοπούηςησ283, γιατύ 

απαντούν ςτον τρόπο με τον οπούο τα οπτικϊ κεύμενα κωδικοποιούνται από 

ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. τισ αφύςεσ αποτυπώνεται η κοινωνικό και 

ιςτορικό πραγματικότητα τησ ςοβιετικόσ κοινωνύασ (αφύςεσ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

15, 17, 19). Γύνεται προςπϊθεια για παραγωγό αναγνωρύςιμων αναπαραςτϊςεων 

τησ πραγματικότητασ (αφύςα 1, ςτρατιώτεσ του Κόκκινου ςτρατού, όντασ 

εργϊτεσ, διαθϋτουν χειρωνακτικϊ εργαλεύα (π.χ. δρεπϊνι, κοντϊρι), ενώ οι 

μπουρζουϊδεσ κρατούν ςπαθιϊ & 14) ό επαναπροςδιοριςμό ό ςχεδιαςμό μιασ 

νϋασ πραγματικότητασ, που εύναι υπό αναδιοργϊνωςη (αφύςεσ 8, 12, 13, 16, 18, 

20). Ϊτςι, η τροπικότητα των εικόνων πραγματώνεται και παρϊγει κοινωνικό 

                                                           
282 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 260. 
283 Bernstein, B.  (1981). Codes, Modalities and the process of cultural reproduction: a model. 

Language in Society, 10, 327-363. Bourdieu, P. (1986). “The forms of Capital”. In: J. C. Richardson 
(ed). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood 
Press, 241-258. Habermas, J. (1984). Theory of Communication Action. Reason and the 
rationalization of society. Boston: Beacon Press. 
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ςυνϊφεια, ευθυγραμμύζοντασ το θεατό/δϋκτη με ςυγκεκριμϋνεσ 

αναπαραςτϊςεισ. Σα όρια ανϊμεςα ςτην πραγματικότητα και ςτην καταςκευό 

διαφαύνονται ςυγκεχυμϋνα, ωςτόςο μπορούν να εδραιωθούν νϋεσ αξύεσ και 

νϋοι τρόποι αντύληψησ ςτο βαθμό που ο ςοβιετικόσ λαόσ ωσ κοινωνύα ϋλκεται 

από το «Εμεύσ».  

Ο ανθρώπινοσ ςυμβολιςμόσ - η επανϊληψη δηλαδό τησ ανθρώπινησ φιγούρασ 

ςε  μετωπικό ςτϊςη, προςφορϊ και πλϊγια ςτϊςη - προςδιορύζεται ςτη 

«γραμματικό τησ εικόνασ» ωσ απαύτηςη προσ αναγνώριςη από το 

θεατό/δϋκτη284. Παραδειγματικϊ αναφϋρουμε ότι ο ςωματότυποσ των 

ςτρατιωτών εύναι ευθυτενόσ, ψηλόσ, γυμναςμϋνοσ, με ιδανικό βϊροσ και νεαρό 

ηλικύα, υπονοώντασ αντοχό ςε πιθανό ό επικεύμενη μϊχη, ενώ οι μπουρζουϊδεσ 

απεικονύζονται παχύςαρκοι, κοντού, δυςκύνητοι και προχωρημϋνησ ηλικύασ, 

γεγονόσ το οπούο τουσ καθιςτϊ αναποτελεςματικούσ ό και ανύκανουσ για μϊχη.  

τη ςύνθεςη ςτων αφιςών, παρατηρούμε τη ςυςχϋτιςη αναπαραςτατικών 

και διεπιδραςτικών νοημϊτων μεταξύ των αλληλϋνδετων ςυςτημϊτων. Η 

τοποθϋτηςη των ςτοιχεύων τησ οπτικόσ αναπαρϊςταςησ προςδύδει ςτα 

ςτοιχεύα ςυγκεκριμϋνεσ πληροφοριακϋσ αξύεσ, που ςυνδϋονται με τισ διϊφορεσ 

«ζώνεσ» τησ εικόνασ.  

την πληροφοριακό αξύα του οριζόντιου ϊξονα, η αριςτερό πλευρϊ 

οπτικοποεύ τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ, αυτϋσ που πρϋπει να προςϋξει ιδιαύτερα ο 

θεατόσ/δϋκτησ. Εύναι η πλευρϊ του μηνύματοσ, εύτε πρόκειται για πρόςκληςη 

να ταυτιςτεύ ο θεατόσ/δϋκτησ με ϋνα πρότυπο ρόλου, που εκτιμϊται ιδιαύτερα 

ςτη ςοβιετικό κουλτούρα (αφύςα 10 [κόκκινη ςημαύα], εύτε εύναι οικεύο και 

ςυμφωνημϋνο ςημεύο αφετηρύασ για το μόνυμα (αφύςα 2, 7, 17 [εμφύλιοσ 

πόλεμοσ]). τη δεξιϊ πλευρϊ τησ αφύςασ, αυτό που παρουςιϊζεται δεν εύναι το 

δεδομϋνο, δεν εύναι δηλαδό ςυμφωνημϋνο από το θεατό/δϋκτη, αλλϊ ο θεατόσ 

οφεύλει να δώςει ιδιαύτερη προςοχό. Σο νόημα του «Νϋου» εύναι 

«προβληματικό», «αμφιςβητόςιμο» ό μια πληροφορύα προσ ςυζότηςη (αφύςα 7 

[αμφιςβότηςη τησ ακεραιότητασ του Βρϊνγκελ, πολϋμιοσ του 

μπολςεβικιςμού], αφύςα 10 [αμφιςβότηςη του παλαιού καθεςτώτοσ, απαξύωςη 
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τησ μπουρζουαζύασ], αφύςα 17 [αμφιςβότηςη των ςυμμαχικών δυνϊμεων, 

αμφιςβότηςη τησ γαλλικόσ μπουρζουαζύασ]. Εδώ, το δεδομϋνο παρουςιϊζεται 

ωσ ζότημα κοινόσ λογικόσ για το ςυγκεκριμϋνο πολιτικό και κοινωνικό 

ςυγκεύμενο τησ ςοβιετικόσ μετεπαναςτατικόσ κοινωνύασ.  

Όςον αφορϊ ςτην πληροφοριακό αξύα του κϊθετου ϊξονα, το ϊνω μϋροσ 

πραγματοποιεύ την υπόςχεςη προσ τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ (αφύςα 1, 

ςτρατολόγηςη ςτο πλευρό του Κόκκινου ςτρατού, ςταθεροπούηςη τησ 

εξουςύασ των μπολςεβύκων), (αφύςα 12, καταπολϋμηςη του αναλφαβητιςμού), 

(αφύςα 9 & 11, ομοψυχύα και ςύμπνοια), την ιδιότητα τησ αύγλησ (αφύςα 8, 

εκβιομηχανοπούηςη τησ χώρασ, (αφύςα 4, νικηφόρα προϋλαςη του Κόκκινου 

ςτρατού) ό και την εκπλόρωςη που μπορεύ να φϋρει (αφύςα 13, Νϋα τϊξη 

πραγμϊτων), (αφύςα 20, αναδιοργϊνωςη τησ χώρασ). 

Ειδικότερα, η αναπαρϊςταςη τησ αφύςασ 20 αφορϊ ςτη ςχϋςη των μερών με 

το ςύνολο. Τπϊρχουν ςημεύα επαφόσ ανϊμεςα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ και ςτον 

τρόπο που πραγματώνονται οι εννοιολογικϋσ δομϋσ ςτην εικόνα. Σο κοινό 

ςημεύο εύναι ότι αναπαριςτϊ τισ πρϊξεισ και τισ επιθυμητϋσ ό και μόνιμεσ 

καταςτϊςεισ, που επϋλεξε η Νϋα Σϊξη Πραγμϊτων για τον εκςυγχρονιςμό τησ 

χώρασ. Ουςιαςτικϊ εύναι μια προςπϊθεια ςυςχϋτιςησ τησ προςδιοριςτικόσ 

ιδιότητασ και τησ προςδιοριςτικόσ ταυτότητασ του αναδυόμενου κοινωνικού 

κρϊτουσ, η οπούα μπορεύ να περιγραφεύ ςχηματικϊ ωσ «το α εύναι μια ιδιότητα 

του χ»285, όπου «α» εύναι η ιδιότητα του Υορϋα του μηνύματοσ. τη λεζϊντα «Με 

την κοινό προςπϊθεια θα ανορθώςουμε τη χώρα από τα ερεύπια»- 

παραλεύπεται το «Εμεύσ» ςτη δομό τησ πρόταςησ, γιατύ εννοεύται-, εύναι το 

Δεύγμα και ο Υορϋασ του μηνύματοσ. Σο «θα ανορθώςουμε» εύναι η διαδικαςύα 

ςυςχϋτιςησ (προςδιοριςτικό ιδιότητα), ενώ «τη χώρα από τα ερεύπια» εύναι η 

ιδιότητα. Σϋλοσ, η φρϊςη «με την κοινό προςπϊθεια» εύναι η Αξύα, η οπούα τεύνει 

να εύναι η «θϋςη» ό η «λειτουργύα», που βοηθϊ ώςτε να προςδιοριςτεύ το 

Δεύγμα286. Η ςυγκεκριμϋνη λεζϊντα προςδιορύζει την ταυτότητα με αναφορϊ 

                                                           
285 Fiske, J. (1992). Ειςαγωγό ςτην Επικοινωνύα, Επικοινωνύα και Κουλτοϑρα. Αθόνα: Εκδόςεισ 

ταυρϊκου, 120. 
286Kress, G. &VanLeeuwen, T. (2010).ϐ.π., 291 - 293. 
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ςτην εικόνα ωσ Δεύγμα και ςτο νόημα τησ εικόνασ ωσ Αξύα, ςυνηγορώντασ ό και 

ςτηρύζοντασ την πολιτικό επιλογό των Μπολςεβύκων.  

υνόθωσ, υπϊρχει λιγότερη κύνηςη ανϊμεςα ςτα δύο μϋρη τησ ςύνθεςησ ςε 

ςχϋςη με τισ οριζόντια προςανατολιςμϋνεσ ςυνθϋςεισ287, όπου το κϊτω μϋροσ 

οπτικοποιεύ το «μόνυμα» αυτό καθαυτό, παρϋχοντασ λιγότερεσ ό περιςςότερεσ 

πληροφορύεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναφερόμαςτε ςτην υπόςχεςη των 

Μπολςεβύκων για αναδιοργϊνωςη τησ χώρασ με ςκοπό την ϊνοδο του βιοτικού 

επιπϋδου των πολιτών.  

την αφύςα 14, το ιδεολογικϊ προβεβλημϋνο μϋροσ του μηνύματοσ 

μεταδύδεται οπτικϊ, ενώ το κεύμενο υπϊρχει για να επεξηγόςει την εικόνα. Η 

μορφό του Κόκκινου ςτρατιώτη παρουςιϊζεται εξιδανικευμϋνη, κεντρικό και 

προεξϋχουςα. την αφύςα αυτό υπϊρχει μια αύςθηςη αντιδιαςτολόσ, μια 

αντιπαραβολό ανϊμεςα ςτα δύο μϋρη: το ϊνω μϋροσ κϊνει ϋνα εύδοσ 

ςυναιςθηματικόσ ϋκκληςησ ςτο θεατό/δϋκτη και το κϊτω μϋροσ εύναι πρακτικό 

και πληροφοριακό. Σο ύδιο ςυμβαύνει και ςτην αφύςα 16, όπου η μορφό του 

μπολςεβύκου-εργϊτη παρουςιϊζεται εξιδανικευμϋνη, κεντρικό και 

προεξϋχουςα, κρατώντασ τη λϋξη «τόλοσ», γερϊ, ςτη ςτιβαρό παλϊμη, ενώ το 

κϊτω τμόμα τησ αφύςασ απεικονύζει λεπτομϋρειεσ και πληροφορύεσ ςχετικϊ με 

την εξϋλιξη τησ προςπϊθειασ για την εκβιομηχανοπούηςη τησ χώρασ. 

Αν και η αφύςα 20 εύναι κϊθετη, ωςτόςο ϋχει οριζόντια κατεύθυνςη με 

αποτϋλεςμα η αριςτερό πλευρϊ να εύναι η πλευρϊ των βαςικών πληροφοριών, 

αυτών που πρϋπει να προςϋξει ιδιαύτερα ο θεατόσ/δϋκτησ, η πλευρϊ του 

μηνύματοσ, το ςυμφωνημϋνο ςημεύο αφετηρύασ (υμμαχικϋσ Δυνϊμεισ, 

πολϋμιοι του μπολςεβικιςμού). τη δεξιϊ πλευρϊ τησ αφύςασ, αυτό που 

παρουςιϊζεται δεν εύναι το δεδομϋνο, καθώσ αυτό υπονοεύται ωσ (απ)αύτηςη 

των πολιτών τησ ςοβιετικόσ μετεπαναςτατικόσ κοινωνύασ.  

Επύςησ, παρατηρούμε ότι οκτώ αφύςεσ ςυνδυϊζουν τον κϊθετο ϊξονα με 

οριζόντια κατεύθυνςη (αφύςα 4, 5, 6, 9, 11, 16, 18, 19) και μύα αφύςα εύναι 

ςχεδιαςμϋνη ςε οριζόντιο ϊξονα με κϊθετη κατεύθυνςη (αφύςα 3). Η αφύςα 16 

αποτελεύ αντιπροςωπευτικό παρϊδειγμα ςυνδυαςμού οριζόντιασ και κϊθετησ 

                                                           
287 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291. 
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δομόσ. Σο Ιδεώδεσ ϋχει τροπικότητα «κοντινό», αναπαριςτώντασ το «όχι τώρα», 

«ϋξω από το χρόνο» (τςαρικό καθεςτώσ, μπουρζουαζύα), το μεςαύο μϋροσ 

αναπαριςτϊ την κοινωνύα του ςόμερα (φτώχεια vs πλουτοκρατύα), ενώ το 

κϊτω μϋροσ αναπαριςτϊ την πραγματικότητα τησ ςοβιετικόσ κοινωνύασ 

(Εμφύλιοσ πόλεμοσ). Ο χώροσ του Νϋου, εύναι ο χώροσ του παραδεύγματοσ για 

την παραγωγό των υπαρχουςών ταξινομόςεων τησ ςοβιετικόσ κοινωνύασ, ο 

χώροσ όπου οι υποκεύμενεσ αξύεσ τησ κοινωνύασ επιβεβαιώνονται. Σο Νϋο 

ςυγκεκριμενοποιεύ και πολιτογραφεύ αυτϋσ τισ αξύεσ. τον ςυνταγματικό ϊξονα 

αποκαλύπτονται τα κοινωνικϊ ςυγκεύμενα, τα εδραιωμϋνα και, ωσ εκ τούτου, 

Δεδομϋνα. τη δυτικό οπτικό ςημειωτικό, ο ςυνταγματικόσ ϊξονασ εύναι η 

ςφαύρα τησ διαδικαςύασ τησ ςημεύωςησ και η δομό πϊνω-κϊτω εύναι το 

αποτϋλεςμα και η καταγραφό τησ ςημεύωςησ, η ςφαύρα τησ τϊξησ, τουσ 

παραδεύγματοσ, τησ μιμητικόσ αναπαρϊςταςησ τησ κουλτούρασ288. Αυτό 

ςημαύνει ότι ο θεατόσ/δϋκτησ μπορεύ να αρνηθεύ να εύναι μϋροσ τησ κοινότητασ 

που ορύζεται ωσ Δεδομϋνο.  

Αν μια οπτικό ςύνθεςη κϊνει ςημαντικό χρόςη του Κϋντρου, τοποθετώντασ 

και ϊλλα ςτοιχεύα γύρω του, τότε αυτϊ τα ςτοιχεύα ανόκουν ςτο Περιθώριο. Σο 

ςτοιχεύο που παρουςιϊζεται ςτο Κϋντρο εύναι ο πυρόνασ τησ πληροφορύασ, ενώ 

αυτϊ που απεικονύζονται ςτα Περιθώρια εύναι βοηθητικϊ και εξαρτώμενα 

ςτοιχεύα. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αποτελεύ η αφύςα 3, όπου η γυναικεύα 

φιγούρα τησ Ελευθερύασ εύναι ο κύριοσ υποκινητόσ τησ πληροφορύασ. Μια 

αύςθηςη μοναδικότητασ ςυνϊδει με την κεντρικό θϋςη, ωςτόςο, ςύμφωνα με 

τον Arnheim289, τα υπόλοιπα ςτοιχεύα τησ αναπαρϊςταςησ ϋλκονται ό και 

απωθούνται μεταξύ τουσ ςτο χώρο. τη ςυγκεκριμϋνη αφύςα, τα ςτοιχεύα που 

απεικονύζονται ςτα Περιθώρια εύναι ςχεδόν ταυτόςημα ό παρόμοια κι ϋτςι δεν 

υπϊρχει η ϋννοια του διαχωριςμού ανϊμεςα ςτο Δεδομϋνο και το Νϋο ό και ςτο 

Ιδεώδεσ και ςτο Πραγματικό. Σα Περιθώρια τησ ςυγκεκριμϋνησ αφύςασ δεν εύναι 

περιθωριακϊ, καθώσ δημιουργούν μια ςταδιακό και κλιμακούμενη διϊκριςη 

ανϊμεςα ςτο Κϋντρο και το Περιθώριο, όπου η διαδικαςύα τησ «διεπύδραςησ» 

                                                           
288 Kress, G. & Hodge, R. (1979/1988). Language as ideology. London: Routledge & Kegan Paul. 
289 Arnheim, R. (1983). The Power of the Center: A study of composition in the Visual Arts. California: 

California University Press, 207. 
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υπονοεύ μεγαλύτερη ιςότητα μεταξύ «μηνύματοσ» και αναπαραςτϊςεων του 

περιθωρύου, από αυτό που υπονοεύ η κεντρικό ςύνθεςη τησ Ελευθερύασ. 

Επομϋνωσ, το πόςο περιθωριακϊ εύναι τα περιθώρια, εξαρτϊται από το μϋγεθοσ 

και, γενικότερα, από την προβολό του Κϋντρου.  

Η ςύνθεςη ωσ θεμελιώδησ λειτουργύα των κωδύκων ενςωμϊτωςησ εύναι 

κειμενικό. Εξυπηρετεύ την παραγωγό κειμϋνου και την τοποθϋτηςη των 

νοηματοδοτούμενων ςτοιχεύων ςτο ςύνολο με ςτόχο τη ςυνοχό και την τϊξη 

ανϊμεςϊ τουσ. Οι ςυνθϋςεισ/αφύςεσ που μελετούμε, περιγρϊφονται με 

πολυπρόςωπεσ παραςτϊςεισ και οι μορφϋσ ςτην πλειονότητα εύναι ςταθερϋσ 

ςτο ϋδαφοσ, και δυναμικϋσ. Ο ανθρώπινοσ ςυμβολιςμόσ, η επανϊληψη τησ 

ανθρώπινησ φιγούρασ ςε ϊλλη ςτϊςη, προςδιορύζεται ςτη «γραμματικό τησ 

εικόνασ» ωσ απαύτηςη προσ αναγνώριςη ό και προςφορϊ, εϊν εύναι ςε 

μετωπικό ό πλϊγια ςτϊςη αντύςτοιχα. 

Ψςτόςο, η ςύνθεςη μιασ αφύςασ εμπεριϋχει και διαφορετικούσ βαθμούσ 

προβολόσ των ςτοιχεύων τησ. Ανεξϊρτητα από το ςημεύο που εύναι 

τοποθετημϋνα, η προβολό μπορεύ να δημιουργόςει μια ιεραρχύα 

ςπουδαιότητασ ανϊμεςα ςτα ςτοιχεύα, επιλϋγοντασ μερικϊ από αυτϊ ωσ 

ςημαντικότερα, ϊξια δηλαδό προςοχόσ (αφύςα 1 [Κόκκινοσ ςτρατόσ, Κοζϊκοσ, 

μπουρζουαζύα]), (αφύςα 2 [ςτρατιώτησ του Κόκκινου ςτρατού, πολύτεσ]), 

(αφύςα 16 [εργϊτησ, ςοςιαλιςτικό ανοικοδόμηςη]). Όταν η ςύνθεςη εύναι ο 

τρόποσ ενςωμϊτωςησ, η προβολό κρύνεται με βϊςη τισ οπτικϋσ ενδεύξεισ. Οι 

θεατϋσ/δϋκτεσ εύναι ικανού να κρύνουν το «βϊροσ» των διϊφορων ςτοιχεύων μιασ 

ςύνθεςησ και όςο μεγαλύτερο εύναι το βϊροσ ενόσ ςτοιχεύου, τόςο μεγαλύτερη 

εύναι η προβολό του. Αυτό η προβολό εύναι μια πολύπλοκη διεπύδραςη μεταξύ 

πολλών παραγόντων, όπωσ το μϋγεθοσ, η εςτύαςη, η τονικό αντύθεςη και η 

προοπτικό. Ϊτςι το οπτικό βϊροσ δημιουργεύ μασ ιεραρχύα ςπουδαιότητασ 

μεταξύ των ςτοιχεύων τησ αφύςα/ςύνθεςησ.  

την αφύςα 10, ο δημιουργόσ, τοποθετώντασ τον εαυτό του ςε πλϊγια γωνύα, 

επιλϋγει να αναπαραςτόςει τα κτόρια ςε παρϊλληλεσ ςυγκλύνουςεσ, που 

ενώνονται ςε δύο ςημεύα προβολόσ, ϋξω από τα κϊθετα όρια τησ 

αναπαρϊςταςησ. ε ευθεύα γραμμό αναπαριςτϊ το μετωπικό επύπεδο του 

θϋματοσ τησ αφύςασ, δηλαδό τοποθετεύ την πρόςοψη των κτηρύων ςε ευθεύα 
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γραμμό κατϊ μόκοσ τησ οπούασ κϊθονται ο Μπουρζουϊσ και ο Μϊρτοφ. 

Επομϋνωσ, η πλϊγια γωνύα, την οπούα επϋλεξε ο καλλιτϋχνησ ϊρα και ο 

θεατόσ/δϋκτησ ςυνιςτϊ μια λειτουργύα τησ ςχϋςησ που αναπτύςςεται μεταξύ 

θεατό/δϋκτη και αφύςασ, δηλώνοντασ το βαθμό αποςταςιοπούηςησ ό εμπλοκόσ 

του. την περύπτωςό μασ, η πλϊγια γωνύα δηλώνει ότι αυτό που βλϋπει ο 

θεατόσ/δϋκτησ δεν εύναι κϊποιο ςημεύο του κόςμου του, αλλϊ ϋνασ ϊλλοσ 

κόςμοσ, μϊλλον παρελθόν για αυτόν, ϊρα δεν πρϋπει να εμπλακεύ. Ο οριζόντιοσ 

ϊξονασ καταδεικνύει το βαθμό ςυμμετοχόσ ό αποςταςιοπούηςησ του 

δημιουργού από το θεατό/δϋκτη και η αποςταςιοπούηςη αυτό διεπιδρϊ με την 

απ(αύτηςη) τησ αναπαρϊςταςησ.  Η επιλογό τησ οπτικόσ γωνύασ του ςημεύου 

θϋαςησ ςυνεπϊγεται την πιθανότητα ϋκφραςησ υποκειμενικόσ γνώμησ 

απϋναντι ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ τησ απεικόνιςησ290, που ςυνϊδει με κοινωνικϊ ό 

και πολιτικϊ καθοριςμϋνεσ ςτϊςεισ.  

υνολικϊ μπορούμε να παρατηρόςουμε ότι η υπερβολικό ζωντϊνια και 

λεπτομϋρεια αποςπϊ από τον αναλυτικό ςκοπό. Ψςτόςο, τα ουςιώδη 

χαρακτηριςτικϊ των κτητικών ιδιοτότων των ςυμμετεχόντων, η 

αναπαρϊςταςη του βϊθουσ, η λεπτομερόσ αναπαρϊςταςη του φωτόσ και οι 

λεπτϋσ τονικϋσ διακρύςεισ χρηςιμοποιούνται ςυμβατικϊ για να ξεχωρύζουν οι 

κοινωνικοοικονομικϋσ ομϊδεσ. Αυτό ςημαύνει ότι δύνει τη δυνατότητα ςτο 

θεατό/δϋκτη του μηνύματοσ να προςδιορύςει ϊμεςα το φορϋα και να εξετϊςει 

λεπτομερώσ τισ κτητικϋσ του ιδιότητεσ. 

την αφύςα 12, η ανθρώπινη φιγούρα δεν κοιτϊζει μετωπικϊ το θεατό/δϋκτη, 

καθώσ ο θεατόσ/δϋκτησ εύναι το υποκεύμενο του βλϋμματοσ και ο 

αναπαριςτώμενοσ ςυμμετϋχων εύναι το αντικεύμενο τησ ψυχρόσ εξϋταςησ του 

θεατό, χωρύσ να υπϊρχει καμιϊ ϊλλη επαφό. Πρόκειται για εικόνα «παροχό», 

καθώσ παρϋχει τον αναπαριςτώμενο ςυμμετϋχοντα ςτο θεατό/δϋκτη ωσ 

πληροφορύα, αντικεύμενο προσ ςτοχαςμό, ωσ κϊτι μϊλλον απρόςωπο. Ο 

αναπαριςτώμενοσ ςυμμετϋχων απεικονύζεται με καλυμμϋνα μϊτια, γεγονόσ 

που μειώνει ςτο ελϊχιςτο την ανταπόκριςη του βλϋμματοσ. Ψςτόςο 

ανταποκρύνεται ςε δεδομϋνο κοινωνικό πλαύςιο, απαιτώντασ μια ςυγκεκριμϋνη 

                                                           
290 Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). ϐ.π., 291 - 293. 



 ΟΒΙΕΣΙΚΕ ΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΚΟ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ. 1918-1921: ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 
 

 
325 

κοινωνικό απόκριςη από το θεατό/δϋκτη. Η ταύτιςη μιασ τυφλόσ ανθρώπινησ 

φιγούρασ με την αναπαριςτώμενη φιγούρα ςτοχεύει  ςτην αποδοχό από την 

πλευρϊ των θεατών/δεκτών, ότι ο αναλφαβητιςμόσ εύναι το πραγματικό 

εμπόδιο που ορθώνεται ανϊμεςα τουσ και για το λόγο αυτό δεν ϋχει ο 

αναπαριςτώμενοσ δεν ϋχει το δικαύωμα να κοιτϊζει τουσ θεατϋσ/δϋκτεσ ϊμεςα. 

Εδώ διακρύνουμε ϋνα ζότημα επικοινωνιακόσ δύναμησ ό και «δικαιοδοςύασ», 

όχι μόνο ςτην εικόνα αλλϊ και ςτην καθημερινό πρακτικό, καθώσ η αξύα τησ 

εικόνασ εξαρτϊται από το υποτιθϋμενο μορφωτικό επύπεδο του θεατό/δϋκτη. Η 

εξϊλειψη του αναλφαβητιςμού για την καταπολϋμηςη προκαταλόψεων του 

παρελθόντοσ προκρύνεται ςτο ςυγκεκριμϋνο κοινωνικοπολιτιςμικό πλαύςιο ωσ 

αναγκαιότητα και ο φορϋασ του μηνύματοσ χρηςιμοποιεύ τη ςυναιςθηματικό 

εμπλοκό του θεατό/δϋκτη, ώςτε να επιτευχθεύ η ανύψωςη του μορφωτικού 

επιπϋδου των πολιτών τησ χώρασ και η αντικειμενικό γνώςη να οικοδομηθεύ 

πϊνω ςε νϋα θεμϋλια με απώτερο ςτόχο τη ςταθεροπούηςη τησ νϋα τϊξησ 

πραγμϊτων.  

Όςον αφορϊ ςτα ςύμβολα, τα επικρατϋςτερα εύναι ο εργϊτησ-όρωασ ωσ το 

πρώτο ευρϋωσ χρηςιμοποιούμενο ςύμβολο τησ ςοβιετικόσ προπαγϊνδασ, ο 

αναπαρύςταται με μαύρα και κόκκινα χρώματα291. Αυτό η μυθοπούηςη ςυνιςτϊ 

ςτοιχεύο προπαγϊνδασ, με ςτόχο την αφομούωςη από διαφορετικϊ τμόματα 

του πληθυςμού. το ύδιο χρονικό πλαύςιο τοποθετεύται ο ςτρατιώτησ του 

Κόκκινου τρατού (αφύςα 14), όπωσ το κόκκινο αςτϋρι (αφύςα 9, 11) ωσ εικονικϊ 

αναγνωριςτικϊ ςύμβολα, τα οπούα προςωποποιούν τη γενναιότητα και την 

ακεραιότητα του ςοβιετικού ςτρατού, ςύμβολα τα οπούα διατηρόθηκαν ωσ το 

τϋλοσ τησ ςοβιετικόσ αυτοκρατορύασ292.  

Επύςησ, ςτισ προπαγανδιςτικϋσ ςοβιετικϋσ αφύςεσ απεικονύζεται και ο 

ςοβιετικόσ εχθρόσ, ουςιαςτικϊ ο εχθρόσ του καθεςτώτοσ, με διϊφορουσ 

τρόπουσ: το μαύρο χρώμα αντιπροςωπεύει τουσ μπουρζουϊδεσ (αφύςα 6, 10, 

15, 17), ο δικϋφαλοσ αετόσ αντιπροςωπεύει το τςαρικό καθεςτώσ (αφύςα 3), 

ενώ τα ςκυλιϊ αποτελούν δημοφιλό μοτύβα για τουσ εχθρούσ του λαού κατϊ τη 
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διϊρκεια τησ επανϊςταςησ και του εμφυλύου πολϋμου293 (αφύςα 19). Η 

μετωνυμικό αυτό μετατροπό των οπτικών εκφρϊςεων ςε «δεύκτεσ» γύνεται με 

την προώπόθεςη ότι ο θεατόσ/δϋκτησ εύναι γνώςτησ των αντύςτοιχων 

πολιτιςμικών κωδύκων, καθώσ καλεύται να «καταςκευϊςει» το υπόλοιπο τησ 

πραγματικότητασ, αντλώντασ από την καθημερινό του εμπειρύα και γνώςη294.  

Η μετωνυμύα ωσ προϋκταςη των ςυνταγματικών ςχϋςεων ςυνοψύζει την 

περιγραφό του αντικειμϋνου ό ςυμβόλου ςε ςχόμα. Αυτό που επιτρϋπει ύςωσ 

μια τϋτοια γλωςςικό «αταξύα» εύναι η ςτενό ςχϋςη μεταξύ γλωςςικού και 

οπτικού αντικειμϋνου, η οπούα εδρϊζεται ςτη βιωματικό εμπειρύα του 

ανθρώπου295. Παραδειγματικϊ αναφϋρουμε ότι ςτην αφύςα 1 χρηςιμοποιούνται 

«όπλα και γεωργικϊ εργαλεύα» για να ορύςουν την ϋννοια του πολϋμου. Σα όπλα 

ςυμβολύζουν μια γενικό κατηγορύα, αυτόν του Ρώςικου Εμφυλύου Πολϋμου, 

ενώ τα γεωργικϊ εργαλεύα εύναι μια ςυγκεκριμϋνη λεπτομϋρεια, που ςχετύζεται 

με τουσ Μπολςεβύκουσ και τον Κόκκινο τρατό καθώσ και την προςπϊθεια 

επικρϊτηςησ του μπολςεβικιςμού. Η αυθαύρετη επιλογό των μετωνυμικών 

ςτοιχεύων και η επαναλαμβανόμενη χρόςη τουσ, ςύμφωνα με τον Fiske296, 

προςδύδει ςτην εικόνα το κύροσ του «πραγματικού» και του «μη 

αμφιςβητόςιμου».  

το ύδιο πλαύςιο κινούνται και οι μετωνυμικϋσ επιλογϋσ τησ αφύςασ 2: 

«αγχόνη» αντύ για «θϊνατο», «ςκελετού» αντύ για «κύνδυνο θανϊτου» και «όπλα» 

αντύ για «πόλεμο». Η αναπαρϊςταςη εύναι ςκόπιμα ψυχρό και παραπϋμπει ςε 

μια ςυγκεκριμϋνη ιςτορικό περύοδο, όπου το «γεγονόσ» που απεικονύζεται 

ερμηνεύεται ωσ «αντιπροςωπευτικό ολόκληρησ τησ πραγματικότητασ, τησ 

οπούασ εύναι μόνο ϋνα μϋροσ». 

ύμφωνα με τον Hayward297, η μετωνυμύα μπορεύ να εφαρμοςθεύ ςε ϋνα 

αντικεύμενο που εύναι προφανώσ παρόν, αλλϊ το οπούο αντιπροςωπεύει ϋνα 

ϊλλο αντικεύμενο ό θϋμα με το οπούο ςχετύζεται, αλλϊ το οπούο απουςιϊζει. Οι 

                                                           
293 http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume31/QSR_10_4_Dymarczyk.pdf 
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μετωνυμικϋσ επιλογϋσ «δικϋφαλοσ αετόσ» και «κορόνα», που χρηςιμοποιούνται 

αντύ για τον όρο «τςαρικό αριςτοκρατύα» και το «ςεντούκι με χρυςϊ 

νομύςματα» αντύ για τον «πλούτο», παραπϋμπουν ςτο παλαιό καθεςτώσ, ενώ 

χρηςιμοποιούνται τα «όπλα», η «γυναύκα» και ο «όλιοσ» αντύ για τουσ όρουσ 

«πόλεμοσ», «ελευθερύα» και «δικαιοςύνη» αντύςτοιχα, δηλώνοντασ την ανϊγκη 

για ςταθεροπούηςη τησ Νϋασ Σϊξησ Πραγμϊτων ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ιςτορικό 

ςυγκεύμενο. το ύδιο πλαύςιο κινούνται και οι «ςπαςμϋνεσ αλυςύδεσ» και τα 

«ςπαςμϋνα κϊγκελα», που χρηςιμοποιούνται αντύ για την «απελευθϋρωςη» 

καθώσ και η «φωτιϊ» αντύ για την «καταςτροφό» και τον «πόλεμο». ύμφωνα 

τον Jakobson298, η μετωνυμύα βαςύζεται ςτη γειτνύαςη και για το λόγο αυτό, 

υποκαθιςτϊ κϊποιο χαρακτηριςτικό, αιτύα ό αποτϋλεςμα του πρϊγματοσ με το 

ύδιο το πρϊγμα. υγκεκριμϋνα, «χρυςαφικϊ» χρηςιμοποιούνται αντύ για 

«πλούτη» και «πϊχοσ» ςτη θϋςη τησ «πληθώρασ αγαθών». 

την αφύςα 8 χρηςιμοποιεύται μια ςειρϊ από προπαγανδιςτικϋσ «αφηγόςεισ» 

για να παρουςιϊςει το κοινωνικό ςυγκεύμενο με τρόπο μετωνυμικό. Επιλϋγεται 

το «εργοςτϊςιο» για να ορύςει την ϋννοια τησ «εργαςύασ», οι «τροχαλύεσ» αντύ 

για τισ «μηχανϋσ παραγωγόσ», ο «καπνόσ εργοςταςύων» αντύ για τον όρο 

«παραγωγικότητα», το «ϊγαλμα εργϊτη με εργαλεύα ςτισ πύλεσ» αντύ για τον 

όρο «υπόδειγμα εργατικότητασ». Φρηςιμοποιεύται επύςησ η «ςημαύα με το 

ςφυροδρϋπανο» για να αποδώςει οπτικϊ τησ ϋννοια του «κουμμουνιςμού». 

την αφύςα 10, ο δημιουργόσ του μηνύματοσ επιλϋγει να αποδώςει 

μετωνυμικϊ, δηλαδό να υποκαταςτόςει κϊποιο οπτικϊ ςτοιχεύα που εύναι 

προφανώσ παρόντα, αλλϊ τα οπούα αντιπροςωπεύουν ϋνα ϊλλο αντικεύμενο ό 

θϋμα με το οπούο ςχετύζονται299. Φρηςιμοποιεύ το «χρυςό ςαμοβϊρι», το 

«μετϊλλιο», το «μπαςτούνι» και το «καπϋλο» αντύ για τον «πλούτο». Επύςησ, 

«μπαλωμϋνα υφϊςματα» αντύ για «φτώχεια» και «επιβύωςη», «ςκύλο» αντύ για 

«πιςτό φύλακα», «ξύλινο ςπύτι μακριϊ από ανϊκτορο» αντύ για «εξορύα», 

«χοντρϊ ρούχα» αντύ για «κρύο» και «ταλαιπωρύα». Επιπροςθϋτωσ, 

χρηςιμοποιεύ τον «Μϊρτοφ» ςε ρόλο γυναύκασ που ρϊβει αντύ για ϊτομο όμοιο 
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ημειωτικόσ. Αθόνα: Γνώςη, 431. 
299 Fiske, J. (1992). ϐ.π., 120. 
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και υποςτηρικτικό προσ τον «μπουρζουϊ». Πρόκειται για μια αρνητικό χροιϊ 

τησ μετωνυμικόσ χρόςησ, καθώσ ο ενδεύκτησ, ςταδιακϊ, γύνεται ςτη ςυνεύδηςη 

των θεατών/δεκτών «το όλο», οδηγώντασ ϋτςι ςε μια κατϊτμηςη τησ 

πραγματικότητασ και ταυτόχρονα ςε μια υπεραπλούςτευςό τησ, οδηγώντασ 

ςτη δημιουργύα και ανακύκλωςη εςωτερικών και κοινωνικών ςτερεοτύπων.  

Ο ςχεδιαςτόσ τησ αφύςασ 9 επιλϋγει να χρηςιμοποιόςει «τραύνο» αντύ για 

«μετακύνηςη ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ», «χιόνι, ϋλκηθρα, χοντρϊ μϊλλινα ρούχα, 

μπότεσ και κϊλτςεσ» αντύ για «κρύο και χειμώνα», «ςακιϊ με φαγητό και 

ρούχα» αντύ για «εύδη πρώτησ ανϊγκησ», «ςπύτι» ςτο φόντο αντύ για 

«κατοικημϋνη αγροτικό περιοχό», «όπλα» αντύ για τον «πόλεμο» και 

«ανθρώπουσ ντυμϋνουσ με χρώματα του ςτρατού» αντύ για το «μϋτωπο του 

πολϋμου». 

την αφύςα 4, επιλϋγονται οι «παραδοςιακϋσ φορεςιϋσ» για να 

αναπαραςτόςουν τισ διαφορετικϋσ ανϊ τον κόςμο εθνότητεσ, ενώ φυςικϊ 

ςτοιχεύα, «γκρύζα ςύννεφα» και «όλιοσ», παραπϋμπουν ςτην αντύθεςη ανϊμεςα 

ςτισ δυςκολύεσ του παρελθόντοσ που, τώρα πια, ξεπερνιούνται, μϋςα από τη 

δικαιοςύνη, την αιςιοδοξύα και την ελπύδα («όλιοσ»). Η νύκη ενϊντια ςτην 

αριςτοκρατύα ςυμβολύζεται με τη «χρυςό περικεφαλαύα», την «αςπύδα» και το 

«δικϋφαλο αετό», οι «κόκκινεσ ςημαύεσ» παραπϋμπουν ςτην επανϊςταςη και ο 

«ςτρατιώτησ» ςτον Κόκκινο ςτρατό. 

Γενικότερα, το πϊχοσ και τα πούρα καταδεικνύουν τα ϊτομα με ψηλϊ καπϋλα 

και ςμόκιν που εκπροςωπούν τουσ καπιταλιςτϋσ, ςτοιχεύα που προςιδιϊζουν 

ςε μεγϊλο βαθμό ςτισ αρχικϋσ καρικατούρεσ τησ Δυτικόσ Ευρώπησ ωσ ςατιρικϋσ 

απεικονύςεισ, όπωσ τα Simplicissimus300. Παραδειγματικϊ αναφϋρουμε ότι ο  

Moor (αφύςα 1) αναπαριςτϊ τουσ καπιταλιςτϋσ με αποκρουςτικό όψη, ενώ ο 

Deny ςυχνϊ τουσ αναπαριςτϊ με ϋνα βαθμό χιούμορ (αφύςα 15 & 17)301. 

αφώσ κϊθε αφύςα επιδϋχεται πολλαπλϋσ αναγνώςεισ, καθώσ ςε μερικϋσ το 

αναγνωςτικό μονοπϊτι δεν εύναι αυςτηρϊ κωδικοποιημϋνο, ενώ ςε ϊλλεσ 

υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνεσ ιεραρχύεσ κύνηςησ του εν δυνϊμει θεατό/αναγνώςτη. 
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Σϋτοια αναγνωςτικϊ μονοπϊτια ξεκινούν με τον πιο προεξϋχον ςτοιχεύο, κι από 

εκεύ κινούνται προσ το επόμενο προεξϋχον και ούτω καθεξόσ (αφύςα 1, 16, 18).  

Αν το μονοπϊτι εύναι κυκλικό, ο θεατόσ/δϋκτησ διαβϊζει προσ τα ϋξω, ςε 

ομόκεντρουσ κύκλουσ, από ϋνα κεντρικό μόνυμα, την «καρδιϊ» του 

πολιτιςμικού ςύμπαντοσ. Οι αφύςεσ αυτϋσ δεν ϋχουν ούτε χρονικό ςειρϊ, ούτε 

γραμμικό ιεραρχύα προβολόσ (αφύςα 2, 3, 9, 20). Αν το αναγνωςτικό μονοπϊτι 

εύναι γραμμικό και οριζόντιο, ςυνιςτϊ μια πρόοδο και κινεύται αναπόφευκτα 

προσ τα μπροσ, προσ το μϋλλον (αφύςα 7). Αν εύναι κϊθετο, υπϊρχει η ϋννοια 

τησ ιεραρχύασ, μια κύνηςη από το γενικό ςτο ειδικό, εκφρϊζοντασ ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο πολιτιςμικό μόνυμα (αφύςα 6).  

Οι αφύςεσ μασ δύνουν την επιλογό να τισ βλϋπουμε από απόςταςη, χωρύσ 

καμιϊ επύπτωςη ςτο νόημα. Αυτό το μϋςο «καταγραφόσ» εύναι 

αναπαραςτατικό. Ψςτόςο ωσ εικονοκεύμενο, κωδικοποιούν τα αναγνωςτικϊ 

μονοπϊτια ςε διαφορετικούσ βαθμούσ. Οριςμϋνεσ «παύρνουν από το χϋρι» τον 

θεατό/δϋκτη και τον οδηγούν ςταθερϊ (αφύςα 11, 15, 17, 19). Ωλλεσ προςφϋρουν 

ςτον θεατό/δϋκτη μερικϋσ νύξεισ και προτϊςεισ και, ςτη ςυνϋχεια, τον αφόνουν 

ςτουσ δικούσ του μηχανιςμούσ (αφύςα 4, 5, 8, 10, 12, 14), ενώ ςε ϊλλεσ δεν 

διακρύνουμε κανϋνα αναγνωςτικό μονοπϊτι (αφύςα 13). Ψςτόςο, αυτό καθαυτό 

το ςχόμα του αναγνωςτικού μονοπατιού εκφρϊζει ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

πολιτιςμικό μόνυμα.  

Ο Kandinsky, για να περιγρϊψει μια εικονιςτικό καταςκευό με φόρμα και 

χρώμα, προςφεύγει ςτη μουςικό μεταφορϊ. Δηλώνει ότι η κϊθε εικόνα 

αντιπροςωπεύει ϋνα δεύγμα καθαρϊ απλωμϋνησ, μελωδικόσ ςύνθεςησ με 

ανοιχτούσ ρυθμούσ. Ουςιαςτικϊ, αποβλϋπει ςτον εςωτερικό όχο ωσ την 

κυριαρχύα των ςτοιχεύων, τα οπούα φανερώνουν τον εςωτερικό όχο που ανόκει 

ςτην εικόνα, δηλαδό τον πυρόνα τησ πνευματικότητασ302.  

Παραδειγματικϊ αναφϋρουμε ότι το ηχητικό ςύνολο ςτο οπούο παραπϋμπει η 

αφύςα 1 εύναι ϋνασ δυνατόσ, φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ (κόκκινο) ςε 

ςυνδυαςμό με πρόςκαιρεσ (λευκό) και ολοκληρωτικϋσ παύςεισ (μαύρο). Ο όχοσ 
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αυτόσ θυμύζει πολεμικό ςειρόνα. Σο ηχητικό ςημαύνον ςτο οπούο παραπϋμπει η 

αφύςα 3 εύναι ϋνασ δυνατόσ, φορτικόσ όχοσ από φανφϊρεσ (κόκκινο), ο οπούοσ 

ςυνοδεύεται από ϋναν μακρόςυρτο όχο βιολιού μϋςου βϊθουσ (πρϊςινο), 

δυνατϋσ οξεύεσ τρομπϋτεσ (κύτρινο) και ϋναν βαθύ πανηγυρικό όχο μπϊςου 

αρμόνιου (μπλε) ςε ςυνδυαςμό με πρόςκαιρεσ (λευκό) και ολοκληρωτικϋσ 

παύςεισ (μαύρο). Ο όχοσ αυτόσ θυμύζει χαρμόςυνο, πανηγυρικό εμβατόριο. το 

ύδιο πλαύςιο, το ηχητικό ςύνολο τησ αφύςασ 12 εύναι ϋνασ δυνατόσ και φορτικόσ 

όχοσ από φανφϊρεσ ςε μικρότερη ϋκταςη (κόκκινο), αυλόσ (γαλϊζιο), ϋνασ 

όχοσ από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό μορφό (μπλε κοβαλτύου), μικρϋσ 

παύςεισ (λευκό) και μια μεγϊλη παύςη ςτο τϋλοσ (μαύρο). Ειδικότερα, ο όχοσ 

ςτον οπούο παραπϋμπει το κύτρινο χρώμα εύναι δυνατϋσ οξεύεσ ςϊλπιγγεσ ό 

τρομπϋτεσ, το καφϋ ςε τυμπανοκρουςύεσ, το μπλε ςε όχο κοντραμπϊςου, ενώ 

το μπλε κοβαλτύου ςε ϋναν όχο από κοντραμπϊςο ςε πανηγυρικό μορφό, το 

πρϊςινο ςε όρεμο και μακρόςυρτο όχο μϋςου βϊθουσ βιολιού, το πορτοκαλύ ςε 

όχο παλιού βιολιού που τραγουδϊ ςε λϊργκο.  

 

υγκεφαλαιώνοντασ, θεωρούμε ότι η ϋρευνα μασ ϋχει ολοκληρωθεύ, διότι ο 

λεκτικόσ και οπτικόσ ςχεδιαςμόσ διερευνόθηκε, τόςο ωσ αναπαραςτατικό 

λειτουργύα, όςο και ωσ «διαπροςωπικό» λειτουργύα, μια λειτουργύα θϋςπιςησ 

των κοινωνικών διεπιδρϊςεων ςτο ςυγκεκριμϋνο πολιτικό και ιςτορικό 

ςυγκεύμενο. Σα ιδεολογικϊ μηνύματα των ςοβιετικών προπαγανδιςτικών 

αφιςών επιχειρούν να παρουςιϊςουν ϋναν ςυνεκτικό κόςμο, ϋναν κόςμο ςτον 

οπούο όλα τα ςτοιχεύα εναρμονύζονται, τόςο μεταξύ τουσ όςο και με τη νϋα 

ςοβιετικό πραγματικότητα. Νοώντασ τισ προπαγανδιςτικϋσ εικόνεσ ωσ μϋροσ 

μιασ ςυγκεκριμϋνησ οπτικόσ γλώςςασ, η Bonnell υποςτηρύζει ότι οι ϊνθρωποι 

«διαβϊζουν»  όςα αναγνωρύζουν ςύμφωνα με το πολιτιςμικό τουσ πλαύςιο303.  

Δεν αποτελεύ ϋκπληξη το γεγονόσ ότι η μπολςεβύκικη προπαγϊνδα 

ιδιοποιεύται το οπτικό λεξικό των μαζών, το οπούο χρηςιμοποιεύ για τον 

εμπνευςμϋνο ςχεδιαςμό αφιςών, που αναπαριςτούν εξιδανικευμϋνεσ εικόνεσ 

τησ εργατικόσ τϊξησ (προλεταριϊτο) και τησ ανοικοδόμηςησ τησ χώρασ, 

                                                           
303  Bonnell, V. (1999). ϐ.π. 
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δυναμικϋσ απεικονύςεισ και ςυνθϋςεισ, ςτοιχεύα που παύζουν καθοριςτικό ρόλο 

ςτην επιτυχό ϋκβαςη του εμφυλύου πολϋμου304, ενώ παρϊλληλα εξυπηρετούν 

την εδραύωςη και ςταθεροπούηςη του καθεςτώτοσ305, ενιςχύοντασ τον 

κοινωνικό μηχανιςμό με αποτελεςματικό τρόπο306. 

Καταληκτικϊ αναφϋρουμε ότι τόςο το όραμα των Μπολςεβύκων, όςο και η 

δϋςμευςη για ελευθερύα, αςφϊλεια, πολιτικό ςταθερότητα και βελτύωςη του 

βιοτικού επιπϋδου ςυνιςτούν ωσ αποφϊςεισ ϋνα ςημαντικό πεδύο για την 

ενύςχυςη του ιδεολογικού μηχανιςμού και τη δημιουργύα του νϋου Homo 

Sovieticus. Η ςοβιετικό προπαγϊνδα ςτηρύχθηκε ςε κοινωνικϊ αποδεκτούσ 

τρόπουσ ϋκφραςησ, οικειοποιόθηκε «γνωςτϊ» ςύμβολα και δημιούργηςε ϋναν 

κώδικα δεοντολογύασ για ςτισ μϊζεσ307 ωσ νϋα επινοημϋνη παρϊδοςη. το 

πλαύςιο αυτό, τα ςύμβολα παρϋχουν ϋναν πυρόνα διαλόγου, που αφορϊ ςε μια 

«διαλογικό» παλαύςτρα με επύκεντρο την ϋννοια του «εθνικού ςυμφϋροντοσ». 

Ϊτςι, ςυγκροτούν το πεδύο ςφυρηλϊτηςησ μιασ ςυλλογικόσ ταυτότητασ και ςε 

ςυνδυαςμό με τισ πολιτικϋσ και πολιτιςμικϋσ παραμϋτρουσ ςυναποτελούν 

μηχανιςμούσ παραγωγόσ τησ φανταςιακόσ κοινότητασ του κϊθε ϋθνουσ. Οι 

μηχανιςμού αυτού ϊλλοτε δρουν ωσ εςωτερικϋσ κανονιςτικϋσ αρχϋσ και ϊλλοτε 

δύνουν την εντύπωςη ότι ςυνθϋτουν κώδικεσ «ομογενοπούηςησ». 

 

 

 

 

 

 

Δελ είλαη κόλνλ ν θνκκνπληζκόο ζηε γε,  

ζηα θάζηδξα εξγνζηάζηα εθείλα.  

Είλαη θαη κεο ζην ζπίηη, ζην ηξαπεδάθη κπξόο,  

                                                           
304 Gallo, M. (2001). The Poster in History. New York: W.W. Norton & Co. 
305 Bonnell, V. (1999). ϐ.π. 
306 Müller - Brockmann, J. (2004). ϐ.π., 
307 White, S. (1998). The Bolshevik Poster. New Haven, CT: Yale University Press. 
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ζηηο ζρέζεηο, ζηε θακίιηα, ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα.  

Εθείλνο θεη, πνπ νιεκεξίο ηξηδνβνιάεη βιαζηήκηεο  

ζαλ θάξν θαθνγξαζωκέλν,  

εθείλνο πνπ,  ζαλ νινιύδεη ε κπαιαιάηθα ριωκηάδεη επζύο,  

απηόο ην κπόη ηνπ κέιινληνο δελ ην ‘ρεη θηαζκέλν.  

Πόιεκνο δελ είλαη κόλν, όπωο ζαξξείο εζύ,  

λα ιεο λαη λαη, ζηα κέηωπα κε β νιέο πνιπβόινπ.  

Σεο θακίιηαο, ηνπ ζπηηηθνύ, ε επίζεζε,  

γηα καο κηθξόηεξε απεηιή δελ είλαη δηόινπ.  

Εθείλνο πνπ ππνηάρηεθε ζηελ πίεζε ηεο θακίιηαο,  

θνηκάηαη κεο ζηε καθαξηόηεηα ξόδωλ θηηαγκέλωλ κε ραξηί,  

απηόο δελ έθηαζε ην κπόη ηεο πξνζήιηαο,  

ηεο δπλαηήο  δωήο εθείλεο πνπ ζα ‘ξζεη.  

αλ ηε θινθάηα θαη ην ρξόλν  

επίζεο,  ν ζθόξνο ηελ θαζεκεξλόηεηαο ηνλ θαηαηξώεη ζηηγκή -ζηηγκή.  

Σν κεηλεζκέλν ξνύρν ηωλ εκεξώλ καο γηα λ ’ αεξίζεηο  

ε, θνκζνκόιε, ηίλαμέ ην εζύ .  

Ξειαζπώλνληαο ην  κέιινλ  

Βιαληηκίξ  Μαγηαθόθζθη  

κηθξ. Γηάλλεο Ρίηζνο  

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
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