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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ καο ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο
Ξχινπ θαη Δπίπινπ, καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο «Ζ εμέιημε ηεο αζηηθήο
μπινγιππηηθήο. πγθξηηηθή κειέηε αζηηθψλ μπιφγιππησλ Μαθεδνλίαο - Κξήηεο» γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε θηλεηήξην δχλακε ηελ
θνηλή καο αγάπε πξνο ηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε, θνξπθαία έθθξαζε ηεο νπνίαο είλαη ε
αζηηθή μπινγιππηηθή. Ζ θαηαγσγή καο απφ ηνπο ηφπνπο ηεο κειέηεο (Ζξάθιεην θαη
Θεζζαινλίθε) ήηαλ έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ δηελέξγεηα ζπγθξηηηθήο έξεπλαο αλάκεζα
ζηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε ν θάζε ηφπνο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο αζηηθήο μπινγιππηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο
ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο. Ζ ειιεληθή ιατθή ηέρλε αλαπηχρζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, απφ ηα ηέιε ηνπ 16 νπ κέρξη θαη ηνλ 19ν αηψλα ζηε
Μαθεδνλία, ελψ ζηελ Κξήηε θαίλεηαη πσο είρε αλζίζεη λσξίηεξα. Γπζηπρψο νη ιατθέο ηέρλεο
ππνηηκήζεθαλ απφ ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ζαλ απνκεηλάξη ησλ ζθνηεηλψλ ρξφλσλ
ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Απνηέιεζκα ήηαλ ε απψιεηα ζεκαληηθψλ θαιιηηερλεκάησλ αιιά θαη
ηερλνηξνπηψλ, θιεξνδφηεκα ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ.
Οη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πνξείεο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο νδήγεζαλ ζηελ
δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ μπιφγιππησλ επίπισλ ζηηο δχν πεξηνρέο. Ζ αθκή ηεο Μαθεδνληθήο
ιατθήο ηέρλεο ήξζε φηαλ ε Κξήηε είρε πιένλ θαηαθηεζεί απφ Σνχξθνπο θαη φιεο νη
θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο είραλ δηαθνπεί. Δλψ νη Μαθεδφλεο είραλ πξνζαξκφζεη ηνλ
ηξφπν δσήο ηνπο ζηνλ Οζσκαληθφ, νη Κξήηεο δηαηήξεζαλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ην Βπδάληην.
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηή ηελ εξγαζία αξρηθά θαιχπηνπλ ηελ ηζηνξία, ηα πιηθά θαη ηηο
ηερληθέο ηεο μπινγιππηηθήο. ε δεχηεξε θάζε εζηηάδνπλ ζηελ ειιεληθή μπινγιππηηθή πνπ
αλαπηχρζεθε πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ
νδήγεζαλ ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ζρνιέο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο.
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηπι ηεο
ξπζκνινγίαο ηνπ δπηηθνχ επίπινπ, απφ ηελ αξραία ηέρλε κέρξη θαη ηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Ζ
επηινγή ησλ επνρψλ πνπ αλαιχνληαη έγηλε θπξίσο κε βάζε ηελ ρξήζε μπιφγιππησλ
δηαθνζκήζεσλ πνπ είραλ, θαζψο θαη ηελ επηξξνή πνπ είραλ ζηα αζηηθά μπιφγιππηα ηεο
πεξηφδνπ ηεο κειέηεο καο.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ησλ μπινγιππηψλ, ηφζν
ζηηο κέξεο καο φζν θαη ζε παιηφηεξεο επνρέο. Καηαγξάθνληαη ηα πην ζπλεζηζκέλα είδε
μπιείαο ζηελ μπινγιππηηθή θαη αλαιχεηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο.
Έπεηηα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ αζηηθψλ μπιφγιππησλ, αξρηθά σο πξνο ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν είλαη ζθαιηζκέλν ην αλάγιπθν θαη ζηε ζπλέρεηα σο πξνο ηελ εηδηθή ρξήζε γηα ηελ
νπνία πξννξίδνληαη.
Σν επφκελν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηηο ζπλζήθεο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο) πνπ επεξέαζαλ ηελ ηζηνξηθή θαη νηθηζηηθή εμέιημε ηεο Κξήηεο θαη ηεο
Μαθεδνλίαο. Πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ δχν ηφπσλ θαη
αλαιχνληαη νη πην αληηπξνζσπεπηηθνί ηχπνη αζηηθήο θαηνηθίαο.
Σν έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιχεη θαη ζπγθξίλεη ηα ζεκαληηθφηεξα μπιφγιππηα
έπηπια θαη δνκηθά ζηνηρεία έηζη φπσο εμειίρηεθαλ ζηελ Κξήηε θαη ηελ Μαθεδνλία. Δπίζεο
αλαιχνληαη ηα δηάθνξα κνηίβα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ μπινγιππηηθή.
Κιείλνληαο ην θείκελν ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα θαη ζα γίλεη κία ζχλνςε ησλ βαζηθψλ δηαθνξψλ ησλ ζρνιψλ πνπ
αλαιχνληαη.
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2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΔΠΗΠΛΩΝ ΚΑΗ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ
Ζ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ρξήζε ηνπ μχινπ ζε
φιεο ζρεδφλ ηηο πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Λφγσ ηεο εχθνιεο θαηεξγαζίαο ηνπ αιιά θαη
ηεο αθζνλίαο ηνπ ζηελ θχζε, ήηαλ ην πξψην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο
αλζξψπνπο γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ θαη φπισλ, θαηαιπκάησλ, ιαηξεπηηθψλ εηδψισλ,
δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νηθηαθψλ ζθεπψλ θαη πνιιψλ άιισλ αληηθεηκέλσλ
θαζεκεξηλήο θαη εηδηθήο ρξήζεο. Απφ ηελ απιή θαχζε ησλ μχισλ γηα ζέξκαλζε κέρξη ηελ
πνιχπινθε θαηαζθεπή ελφο μπιφγιππηνπ ηέκπινπ, ην μχιν έρεη ζπληξνθέςεη ηνλ άλζξσπν
ζηελ πνξεία ηνπ ιεηηνπξγψληαο ζαλ είδνο πξψηεο αλάγθεο κε πνιιέο θαιιηηερληθέο
πξνεθηάζεηο.
Ζ μπινγιππηηθή είλαη έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ μχινπ. Απφ ηελ
απαξρή ησλ αηψλσλ έρεη αλαγάγεη ηελ δηαθφζκεζε ηνπ μχινπ ζε κία απφ ηηο πνιππινθφηεξεο
θαη νκνξθφηεξεο ηέρλεο. Ο άλζξσπνο πάληα έλησζε κία εζσηεξηθή αλάγθε γηα νκνξθηά ζην
πεξηβάιινλ ηνπ δηαθνζκψληαο θάζε αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε. Ο ηλδηάλνο ηεο
Βφξεηαο Ακεξηθήο ζα ζθάιηδε ην ηφμν ηνπ ή ηελ πίπα ηνπ θαη ν Πνιπλήζηνο ζα δηαθνζκνχζε
ην θνππί ηνπ κε ζχκβνια πνπ ζα πίζηεπε πσο ζα ηνπ έθεξλαλ θαινηπρία. Οκνίσο ν αξραίνο
λαπηηθφο ζα ζθάιηδε ζηελ πιψξε ηνπ θαξαβηνχ ηνπ κία κνξθή – πξνζηάηε θαη ν Έιιελαο
βνζθφο ζα ζθάιηδε πνιχπινθα ζρέδηα ζηελ γθιίηζα ηνπ θαη ζην αδξάρηη ηεο γπλαίθαο ηνπ.

2.1.

ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ ΣΟΝ ΑΡΥΑΗΟ ΚΟΜΟ

2.1.1 ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ
Ζ αξραία Αηγππηηαθή ηζηνξία απνηέιεζε ην αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ
ηεο αξραηφηεηαο ιφγσ ηεο κεγαινπξέπεηαο πνπ εθπέκπεη αιιά θαη ηεο ζαθνχο επηξξνήο πνπ
είρε ζε κεηαγελέζηεξνπο πνιηηηζκνχο. Σν Αηγππηηαθφ έπηπιν, ην νπνίν γλψξηζε ηελ αθκή ηνπ
ηελ πεξίνδν 1500 – 1000 π.Υ., καο είλαη γλσζηφ απφ εηθνλνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ, αιιά θαη
απφ πξαγκαηηθά έπηπια πνπ δηαζψζεθαλ ζηνπο αηψλεο ράξε ζην αεξνζηεγέο ζθξάγηζκα ησλ
ηάθσλ ησλ Φαξαψ [2]. Έρνληαο ηδηαίηεξα απμεκέλε ηελ ηειεηνπξγηθή ηνπο ιεηηνπξγία, απηά
ηα έπηπια ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαινπξέπεηα θαη πνιχπινθεο δηαθνζκήζεηο θαζψο αλήθαλ
ζηνπο Φαξαψ, ηνπο «δσληαλνχο ζενχο» ησλ Αηγππηίσλ θαη
ζθνπφο ηνπο ήηαλ αλάδεημε αθξηβψο απηνχ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο.
Λφγσ κνξθνινγίαο εδάθνπο θαη θιίκαηνο ε
Αίγππηνο δελ έρεη πνιιά είδε μχινπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
αμηνπνηεζνχλ
ζε
μπινπξγηθέο
θαηαζθεπέο.
Υξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε ζπθνκνπξηά γηα κηθξέο, απιέο
θαηαζθεπέο θαη αθφκε ζπαληφηεξα ε ηηηά, ε ιεχθα, ε
αθαθία, ν ρνπξκαδνθνίληθαο ή ε ακπγδαινζπθηά[2]. Γηα
ηηο πνιπηειείο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ίδηνη
νη Φαξαψ πξνηηκνχληαλ μπιεία εηζαγσγήο : θέδξνο θαη
θππαξίζζη απφ ηελ πξία θαη πεχθν θαη θέδξνο απφ ηνλ
Λίβαλν. Οη Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη θαπιακάδεο
Δηθ. 2.1. Ξχιηλε θαξέθια κε ζθαιηζηή πιάηε θαη
πφδηα ζε ζρήκα νπιψλ δψνπ απφ ηνλ ηάθν ηνπ
Σνπηαγρακψλ

Δηθ. 2.1.
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γηα επέλδπζε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο μχισλ, ηνπο νπνίνπο ζηεξέσλαλ είηε κε θαξθηά είηε κε
ρξήζε θφιιαο. Οη βαζηθφηεξεο δηαθνζκήζεηο ησλ επίπισλ ήηαλ ηα μπιφγιππηα ζηνηρεία (εηθ.
2.1.) (πρ. πφδηα ζε ζρήκα πέικαηνο δψνπ) θαη ηα έλζεηα πιηθά ζηηο επηθάλεηεο. Γηα ηε έλζεζε
ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξα πνιχηηκα πιηθά φπσο ρξπζφ, αζήκη, έβελν, πνιχηηκεο πέηξεο θαη
άιια. Σα έπηπια ησλ απιψλ πνιηηψλ κηκνχληαλ απηά ησλ Φαξαψ κε ρξήζε πην θηελψλ
πιηθψλ θαη κε δσγξαθηθή δηαθφζκεζε πνπ κηκνχληαλ ηα πινχζηα καξθεηεξί ησλ
απηνθξαηνξηθψλ επίπισλ.
Οη Αηγχπηηνη ήηαλ θνξπθαίνη ηερλίηεο ηνπ μχινπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο
πξσηφγνλα εξγαιεία θαηάθεξαλ λα αλπςψζνπλ ηελ θαηαζθεπή επίπισλ ζε κνξθή ηέρλεο.
Υξεζηκνπνηψληαο ηζεθνχξηα, πξηφληα, ζθαξπέια, ηξππάληα θαηαζθεχαδαλ έπηπια θνξπθαίαο
αηζζεηηθήο δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζηελ
αλαηνκηθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ ηνπο. Δθεχξαλ κία
ζεηξά ζπλδέζεσλ απφ ην απιφ κφξζν κέρξη ηελ
νδνλησηή ζχλδεζε γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ
επίπισλ [29], ελψ ήηαλ νη πξψηνη πνπ εηζήγαγαλ ηα
πηπζζφκελα έπηπια φπσο ζθακληά θαη ηξαπέδηα, γηα
εμνηθνλφκεζε ρψξνπ (εηθ. 2.2.) [2].
Δηθ. 2.2.
Αλαδηπινχκελν
αηγππηηαθφ ζθακλί κε
ζθαιηζκέλν θεθάιη
δψνπ γηα δηαθφζκεζε.

Δηθ. 2.2.

Οη αξραίνη Αηγχπηηνη θαιιηηέρλεο – επηπινπνηνί αληινχζαλ ηελ έκπλεπζε ηνπο, θαηά
θχξην ιφγν απφ ηνλ θπηηθφ θαη δσηθφ θφζκν. Πξνηηκνχζαλ ηηο επζχγξακκεο θφξκεο θαη ηελ
ζπκκεηξία ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. θάιηδαλ ζην μχιν ηα νηθεία ζε απηνχο ινπινχδηα ηνπ
ισηνχ θαη ηνπ παπχξνπ ζε δηάθνξεο πνιχπινθεο ζπλζέζεηο. Ο ζθαξαβαίνο, ην γεξάθη, ην
ιηνληάξη ή ν θχθλνο απεηθνληδφηαλ ζπρλά ζηηο δηαθνζκήζεηο, είηε κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο
κνξθή είηε σο πξνζσπνπνηήζεηο ζετθψλ δπλάκεσλ. Οη αλζξψπηλεο θηγνχξεο ζε θαζεκεξηλέο
αζρνιίεο, πάληα ζε πξνθίι, ήηαλ έλα άιιν ζπρλφ ζέκα ησλ Αηγππηηαθψλ μπιφγιππησλ
δηαθνζκήζεσλ[2]. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν μπιφγιππην δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ησλ
αηγππηηαθψλ επίπισλ είλαη ηα πφδηα πνπ ήηαλ ζθαιηζκέλα ζε ζρήκα πέικαηνο δψσλ[29]. Σα
πην ζπλεζηζκέλα ήηαλ ηα πφδηα ησλ ιηνληαξηψλ θαη ησλ ηαχξσλ, δίλνληαο κία αίζζεζε
ειαθξφηεηαο ζην έπηπιν, άζρεηα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο.
Ζ Αηγππηηαθή ηέρλε ηνπ επίπινπ, επεξέαζε πνιιέο ζηηγκέο δεκηνπξγίαο ηνπ
κεηέπεηηα θφζκνπ. Βαζηθφο αλαβησηήο ηνπ Αηγππηηαθνχ επίπινπ ππήξμε ν Ναπνιέσλ. ηελ
Γαιιία ζπλαληάηαη ε πεξίνδνο ηνπ Γηεπζπληεξίνπ (Directoire) θαη ε Απηνθξαηνξηθή
(Empire) κε πνιιά ζηνηρεία Αηγππηηαθήο αλαγέλλεζεο. ηελ Γεξκαλία ηελ Biedermeier,
ζηελ Αγγιία ηελ Regency, ζηελ Ακεξηθή ηηο Federalθαη Duncan Phyfe ελψ ζηηο Βφξεηεο
Δπξσπατθέο ρψξεο ηνπο θαλδηλαβνχο ηνπ 20νπ αηψλα[2].
2.1.2. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ
Ζ αξραία ειιεληθή ηζηνξία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Αηγαίν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
Μηλσηθή Κξήηε φπνπ αλαπηχρζεθε, ζρεδφλ παξάιιεια κε ηνλ αηγππηηαθφ πνιηηηζκφ, έλαο
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πνιηηηζκνχο ηεο αξραηφηεηαο. Γπζηπρψο ειάρηζηα δείγκαηα ηεο
Μηλσηθήο ηέρλεο ζψδνληαη κέρξη ηηο κέξεο καο κε κνλαδηθφ έπηπιν ηνλ ζξφλν ηεο Κλσζνχ.
κσο κπνξνχκε λα δνχκε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, θαζψο απηή
πέξαζε απφ δηάθνξνπο ξπζκνχο κέρξη ηελ θνξχθσζε ηεο θαηά ηελ θιαζζηθή πεξίνδν απφ ην
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500 π.Υ. κέρξη θαη ηελ θαηάθηεζε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 79 π. Υ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο
ηεο πεξηφδνπ ην ειιεληθφ έπηπιν ελζσκάησζε φιεο ηηο επηξξνέο απφ πξνγελέζηεξνπο
πνιηηηζκνχο (Αηγππηηαθφο, Μηλσηθφο) αλαπηχζζνληαο έλα εληειψο πξνζσπηθφ ξπζκφ.
Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο θζνξάο ηνπ ρξφλνπ δελ ζψδνληαη σο ηηο κέξεο καο δείγκαηα ηέηνησλ
επίπισλ θαζψο ήηαλ θηηαγκέλα εμ' νινθιήξνπ απφ νξγαληθά πιηθά [2]. Οη κνλαδηθέο γλψζεηο
ζρεηηθά κε απηά πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ
ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη απφ ηηο παξαζηάζεηο
ηνπο ζε δηάθνξα αγγεία (εηθ. 2.3.) θαη γιππηά
θαζψο θαη ζε ηεξαθφηεο θαη ράιθηλα [34].

Δηθ. 2.3. Εσγξαθηθή
αλαπαξάζηαζε αλάθιηληξνπ
κε ζθαιηζκέλα πφδηα δψνπ
θαη ηξαπεδάθη πνπ φηαλ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη
ηαθηνπνηείηαη θάησ απφ ην
θάζηζκα.

Δηθ. 2.3.

Οη Έιιελεο ηερλίηεο, ρσξίο λα πξνδψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ρσξίο λα πξνδψζνπλ
ην ζαπκαζηφ "κέηξν", ρξεζηκνπνίεζαλ ηε θαληαζία θαη ηελ ηέρλε ηνπο γηα λα θηάζνπλ ζηελ
ηειεηφηεηα. Ξεπεξάζηεθε ην κεγαινπξεπέο χθνο ηεο αηγππηηαθήο επηπινπνηίαο θαη ηα έπηπια
έγηλαλ πην αλάιαθξα, θαηάιιεια γηα αζάλαηνπο αιιά θαη γηα ζλεηνχο [34]. Δπίζεο, δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζηελ ζσζηή ζηήξημε ηνπο. Δδψ
ζπλαληψληαη πξψηα ηα ηξαπέδηα κε ηξία πφδηα πνπ
"παηάλε" θαιχηεξα ζε αλψκαια εδάθε θαζψο θαη ν
θιηζκφο (εηθ. 2.4.), κία ηδηαίηεξε θαξέθια ηεο νπνίαο
ηα πφδηα θακππιψλνπλ φηαλ θάπνηνο θάζεηαη πάλσ
ηεο κε απνηέιεζκα λα νιηζζαίλνπλ θαη λα βξίζθνπλ
ηζνξξνπία. [2] Ζ ιαηξεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο
είλαη δηάρπηε ζηελ ειιεληθή θηινζνθία θαη σο
απνηέιεζκα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ αλαηνκηθφηεηα
ησλ επίπισλ κε ηελ δεκηνπξγία θακπχισλ πιαηψλ
ζηηο θαξέθιεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ.

Δηθ. 2.4.

Δηθ. 2.4. Δπηηχκβηα ζηήιε ηεο
Ζγεζψο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη
θαζηζκέλε ζε θιηζκφ

Σν μχιν είλαη ην βαζηθφηεξν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ επίπισλ θαη
θαζψο ε Διιάδα είλαη πινχζηα ζε μπιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά δαζηθά είδε γηα ηηο
δηάθνξεο θαηαζθεπέο. Σα πην ζπλεζηζκέλα ήηαλ ε δξπο, ε θαξπδηά, ην θέδξν θαη ε ειηά.
Βέβαηα, αθφκε γηλφηαλ ρξήζε θάπνησλ ηξνπηθψλ εηδψλ πνπ εηζαγφηαλ απφ λφηηεο πεξηνρέο,
φπσο ν έβελνο αιιά θαη πιηθψλ φπσο ην ειεθαληφδνλην [2]. Ζ δηαθφζκεζε ήηαλ πνιχ
ζεκαληηθή θαη δηαπλεφηαλ πάληα απφ ειιεληθφ πλεχκα απιφηεηαο θαη ηζνξξνπίαο. Σα
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δηαθνζκεηηθά εκπινπηίδνληαη κε πνιιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα φπσο ν ξφδαθαο, ε ζπείξα, νη
καίαλδξνη θαζψο ζθελέο απφ ηε κπζνινγία θαη ηε θαζεκεξηλή δσή κε πην ζπλεζηζκέλν
κνηίβν ηνλ θνίληθα ζε ζρήκα βεληάιηαο. Σν μπιφγιππην θαη πάιη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε
θαη πην δηαδεδνκέλε δηαθφζκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε έλζεζε πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ
ιίζσλ θαη κεηάιισλ [2]. Σα πφδηα
ζθαιηζκέλα ζε ζρήκα νπιψλ δψσλ
ζπλεζίδνληαη θαη ζηελ Διιάδα αιιά
πεξηνξίδνληαη ζηνπο ζξφλνπο θαη ζηνπο
δίθξνπο (ζθακληά). Έλα ηδηαίηεξν είδνο
πηπζζφκελνπ ζθακληνχ, ν δίθξνο νθιαδίαο
(εηθ. 2.5.) θέξεη πάληα πφδηα ιηνληαξηνχ
ζηξακκέλα πξνο ηα κέζα ή νπιέο
ζηξακκέλεο πξνο ηα έμσ [2].

Δηθ. 2.5. Ο Απφιισλαο κε
ηε ιχξα ηνπ θαίλεηαη λα
θάζεηαη ζε έλαλ δίθξν
νθιαδία κε πφδηα
ιηνληαξηνχ ζηξακκέλα
πξνο ηα κέζα.

Δηθ. 2.5.

Παξά ηελ ζχληνκε δηάξθεηα ηεο, πεξίπνπ 600 ρξφληα, ε αξραία ειιεληθή ηέρλε
επεξέαζε γηα πνιιά ρξφληα ηνπ κεηαγελέζηεξνπο πνιηηηζκνχο θαη επεξεάδεη κέρξη θαη ηηο
κέξεο καο. Ζ αηζζεηηθή θαη ε αλαηνκία ηνπ θιηζκνχ ελέπλεπζαλ ηελ δεκηνπξγία ησλ
Γαιιηθψλ θαζηζκάησλ ζε ζηπι Directoire, Louis Philippe θαη Empire, θαζψο επίζεο θαη ηελ
δηάζεκε θαξέθια Barcelonaηνπ Van Der Rohe (1929). Σν γλσζηφ ζχγρξνλν ηξαπέδη κε ηξία
πφδηα ηνπ Knollείλαη αληηγξαθή ηνπ ζηξφγγπινπ ηξαπεδηνχ πνπ δεκηνχξγεζαλ νη αξραίνη
Έιιελεο. Ο ειιεληθφο ζξφλνο πνπ ζπλαληάηαη ζηα αξραία ζέαηξα επεξέαζε ηελ Ρσκατθή
αιιά θαη ηελ Μεζαησληθή θαη Αλαγελλεζηαθή ηερλνηξνπία, πνπ πήξαλ ζαλ πξφηππν ηνπ ηελ
ειιεληθή γξακκή θαη ηελ πξνζάξκνζαλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπο[2].
2.1.3. ΑΡΥΑΗΑ ΡΩΜΖ
Ζ Ρσκατθή δεκνθξαηία, πνπ αξγφηεξα έγηλε γλσζηή σο Ρσκατθή απηνθξαηνξία,
θπξηάξρεζε ζε φιν ηνλ γλσζηφ θφζκν ηεο αξραηφηεηαο ελζσκαηψλνληαο πνιινχο θαη
δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Οη επηξξνέο πνπ δέρηεθε είλαη πνηθίιεο αιιά αλακθίβνια ηνλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε έπαημαλ νη ειιεληθέο ηδέεο, ηηο νπνίεο νη
Ρσκαίνη εμέιημαλ θαη πξνζάξκνζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ. Λφγσ ηεο
έθηαζεο ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο αιιά θαη ησλ εηξεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ,
δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα εχθνιν θαη γξήγνξν πινπηηζκφ ησλ
Ρσκαίσλ. Μία αλψηεξε ηάμε πινχζησλ εκπφξσλ θαη ζεκαληηθψλ λνκνζεηψλ ζχληνκα
δεκηνπξγήζεθε, θαη έηζη ε ηάζε γηα πινχζηα δηαθφζκεζε θαη πνιπηέιεηα ηθαλνπνηήζεθε ζην
κέγηζην. Σν ξσκατθφ έπηπιν είλαη πην πνιχπινθν ζε δηαθνζκήζεηο απφ ην ειιεληθφ,
ζπκβνιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή αλσηεξφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ [2]. Οη
γλψζεηο καο γηα ηελ κνξθή απηψλ ησλ επίπισλ πξνέξρνληαη απφ λσπνγξαθίεο θαη απφ ηα
εξείπηα πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε έθξεμε ηνπ Βεδνχβηνπ, πνπ ράξε ζηε ιάβα δηαηεξήζεθαλ
αλέγγηρηα θάπνηα λνηθνθπξηά.
Οη Ρσκαίνη πξνηηκνχζαλ γηα ηηο θαηαζθεπέο ηνπο πνιπηειή θαη εμσηηθά μχια πνπ
εηζήγαγαλ απφ φια ηα ζεκεία ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Έβελνο, καφλη, ηηθ θαη δηάθνξα άιια
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ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηα κεγαινπξεπή έπηπια, θνξησκέλα κε δηαθνζκήζεηο θαη ζθαιίζκαηα.
Δπίζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαλ άιια πιηθά φπσο ν ραιθφο, ην αζήκη, ν ρξπζφο θαη ην
κάξκαξν. Οη δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο, ε κεηαιινπιαζηηθή, ε ρξπζνρνΐα, ε ρχηεπζε, ην
ςεθηδσηφ, γλσξίδνπλ κεγάιε άλζηζε θαη βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηελ επηπινπνηία.
Πξσηνπνξηαθνί κεραληθνί θαη ηερλίηεο, νη Ρσκαίνη εμέιημαλ ηελ ηερλνγλσζία ζηνλ θιάδν ηεο
επηπινπνηίαο εηζάγνληαο λέα εξγαιεία θαη ηερληθέο. Αλαθάιπςαλ ηελ πξηνλνθνξδέια θαη
εμέιημαλ ην απιφ πξηφλη, βάδνληαο δφληηα αξηζηεξά – δεμηά ελαιιάμ ψζηε λα θφβεη θαη πξνο
ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Υξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηφξλν θαη δηέδσζαλ ηε ρξήζε ηεο πιάλεο.

Δηθ. 2.6. Ρσκατθφ
αλάθιηληξν θαη
ππνπφδην. πλδπαζκφο
μχινπ, θφθθαινπ θαη
έλζεησλ ςεθίδσλ
γπαιηνχ.

Δηθ. 2.6.

Γηαθνζκήζεηο απφ πνιχηηκεο πέηξεο, ρξσκαηηζηέο ςεθίδεο γπαιηνχ, ειεθαληφδνλην
θαη δηάθνξα κέηαιια είλαη πνιχ ζπρλέο (εηθ.2.6.) αιιά ηα μπιφγιππηα δηαθνζκεηηθά έρνπλ
ηνλ θχξην ιφγν. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα Ρσκατθά ηξαπέδηα Curtibulum πνπ απνηεινχληαη
απφ κία μχιηλε ή καξκάξηλε ηάβια πνπ ζηεξίδεηαη ζε δχν θάζεηα, πιατλά, νιφγιπθα
ζηεξίγκαηα. Σα ζηεξίγκαηα είλαη πεξίηερλα ζθαιηζκέλα, κε κνξθέο θηεξσηψλ κπζηθψλ
δψσλ, θχιισλ ή αλζέσλ. Αγαπεκέλα ζέκαηά ηνπο ήηαλ νη παξαζηάζεηο απφ ηελ ειιεληθή θαη
ηε ξσκατθή κπζνινγία, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε πξνο ηα κπζηθά ηέξαηα φπσο ζθίγγεο,
γξππαεηνχο, θηεξσηά ιηνληάξηα θαη ηηο Νεξείδεο. Ζ νμχηαηε παξαηήξεζε ηεο θχζεο
νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία πνιχπινθσλ θπηηθψλ ζπλζέζεσλ κε θχιια αθάλζνπ, άλζε θαη
θξνχηα κε ηδηαίηεξε ιεπηνκέξεηα. Δπίζεο ζπρλέο ήηαλ νη ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
ηδησηηθή θαη δεκφζηα, νη ζεαηξηθέο κάζθεο θαη ηα πνιεκηθά ηξφπαηα [2].

2.2.

Ζ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΟΤ ΜΔΑΗΩΝΑ

2.2.1. ΒΤΕΑΝΣΗΟ
Ζ Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ή Βπδάληην φπσο είλαη γλσζηή ζηηο κέξεο καο,
απνηέιεζε ηελ ειιεληθή ζπλέρηζε ηεο δηρνηνκεκέλεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Οη
Βπδαληηλνί, θαηά θχξην ιφγν ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη παηδείαο, έηξεθαλ βαζχ ζεβαζκφ γηα
ηηο ηδέεο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη ν ξπζκφο ηνπο απνηέιεζε ζπλδπαζκφ ησλ θιαζζηθψλ, ιηηψλ
γξακκψλ κε ηελ πνιπηέιεηα πνπ εηζαγφηαλ απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο [9]. Σν Βπδάληην
δηαηήξεζε θαη αλαλέσζε ηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε θαη ηελ κεηέδσζε κεηέπεηηα ζηελ
Αλαγέλλεζε ηεο Γχζεο. Οη απηνθξάηνξεο ήηαλ ζπλήζσο πξνζηάηεο θαη ζπιιέθηεο έξγσλ
ηέρλεο, ζπγθεληξψλνληαο ζηα αλάθηνξα ηνπο κεγάιν αξηζκφ πνιπηειψλ επίπισλ γηα θάζε
ρξήζε [2]. Ζ κεγαινπξέπεηα ησλ δηαθνζκήζεσλ, νη ίζηεο γξακκέο θαη ηα βαξηά, ζηαηηθά
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ζρήκαηα ήηαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηπι, πνπ βξηζθφηαλ ζε απφιπηε αξκνλία κε
ηελ ιακπξφηεηα ησλ βπδαληηλψλ παιαηηψλ θαη ζπηηηψλ [9].
Οη ηερλίηεο ζην Βπδάληην ρξεζηκνπνίεζαλ θαη εμέιημαλ φια ηα πξνγελέζηεξα
εξγαιεία επηπινπνηίαο, φπσο ηνλ ηφξλν θαη ηελ πξηνλνθνξδέια. Σα ζπλεζέζηεξα είδε μχινπ
πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ ήηαλ ε δξπο θαη ε θαξπδηά αιιά θαη πνιιά εηζαγφκελα απφ θάζε γσληά
ηεο απηνθξαηνξίαο. Δπίζεο γηλφηαλ ρξήζε θαη άιισλ πιηθψλ ζηελ θαηαζθεπή επίπισλ φπσο
ν ραιθφο, ν ζίδεξνο, ν νξείραιθνο, ην κάξκαξν, ην ειεθαληφδνλην θιπ. [9]. Οη Βπδαληηλνί
δηαθνζκνχζαλ ηα έπηπια ηνπο κε ειεθαληφδνλην,
πνιχηηκνπο ιίζνπο, έλζεηα ρξπζνχ ή αζεκηνχ θαη
ζπρλά δσγξαθηθέο παξαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφο
είλαη ν Θξφλνο ηνπ Μαμηκηιηαλνχ (εηθ. 2.7.) (5νο
αηψλαο),
έλαο
πεξίηερλα
ζθαιηζκέλνο
ζε
ειεθαληφδνλην ζξφλνο πνπ θπιάζζεηαη ζην κνπζείν
ηεο Ραβέλλαο, ν νπνίνο θαλεξψλεη ην θαιιηηερληθφ
επίπεδν ηεο επνρήο. ηα θαζίζκαηα ήηαλ ζπρλά ηα
πφδηα πνπ ζην θάησ κέξνο ήηαλ ζθαιηζκέλα ζαλ
νπιέο δψσλ θαη ζην πάλσ κέξνο ζαλ θεθάιηα δψσλ.

Δηθ. 2.7. Ο ζξφλνο ηνπ επηζθφπνπ ηεο
Ραβέλλαο Μαμηκηιηαλνχ, ν νπνίνο
θαηαζθεπάζηεθε ζην Βπδάληην.
Πεξίηερλα ζθαιηζκέλν ειεθαληφδνλην,
ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο ηέρλεο ηεο
επνρήο.

Δηθ. 2.7.

Ζ μπινγιππηηθή έθηαζε ζην απφγεην ηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ, κε
ζεκαληηθφηεξε έθθξαζε ηεο ηελ εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή. Σερλίηεο θαη θαιφγεξνη
ζθάιηδαλ θαηαπιεθηηθά ηέκπια, έπηπια θαη ζθεχε εθθιεζηψλ ελψ πνιχ θνηλέο ήηαλ θαη νη
πφξηεο θαιπκκέλεο κε μπιφγιππηεο παξαζηάζεηο[2]. Σα κνηίβα πνπ πξνηηκνχζαλ ήηαλ θαηά
βάζε γεσκεηξηθά κε ην ζηνηρείν ηεο ζπκκεηξίαο πνιχ έληνλν. Εεπγάξηα πνπιηψλ ή δψσλ
φπσο παγψληα ή θξηάξηα θαη δηθέθαινη αεηνί έθαλα ζπρλά ηελ εκθάληζή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ
πάληα κε πνιχπινθα θπηηθά κνηίβα κε ξφδαθεο, θχιια ακπέινπ, θξίλνπο θιπ. Ζ επζέβεηα
πξνο ηα Θεία ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηεο Βπδαληηλήο θνηλσλίαο άξα δελ ζα κπνξνχζαλ λα
ιείπνπλ νη ζθελέο απφ ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ, νη άγγεινη θαη ηα ζχκβνια ηεο ρξηζηηαληθήο
πίζηεο. Παξ‟ φια απηά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη θάπνηα παγαληζηηθά ζχκβνια, θεξκέλα
απφ ηνλ αξραίν θφζκν φπσο νη ζπείξεο θαη νη καίαλδξνη [9].
2.2.2. Ο ΜΔΑΗΩΝΑ ΣΖ ΓΤΖ
Σα ρξφληα πνπ ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία ήθκαδε ζηα αλαηνιηθά, ε δπηηθή Δπξψπε
είρε βπζηζηεί ζε έλα ηέικα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ απζηεξφηεηα ηεο Καζνιηθήο
εθθιεζίαο. Απηά ηα ρξφληα ηνπ ζθνηαδηζκνχ ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο νλνκάδνληαη
Μεζαίσλαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ εκθαλίζηεθαλ δχν δηαδνρηθνί ξπζκνί, ν
Ρσκαληθφο (10νο έσο 13νο αηψλαο) θαη ν Γνηζηθφο (13νο έσο 15νο αηψλαο), νη νπνίνη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ζπληεξεηηθφηεηα θαη ηελ πξνζήισζε ζηα Θεία. Σα πεξηζζφηεξα
έπηπια ηεο πεξηφδνπ ήηαλ απιντθά, ρσξίο πνιπηέιεηα θαη πεξηηηέο δηαθνζκήζεηο κε έκθαζε
ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. πλεζηζκέλα ήηαλ θαη ηα κεηαθηλνχκελα έπηπια, εχθνια ζηελ
απνζπλαξκνιφγεζε ηνπο θαζψο ε δσή ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ήηαλ γεκάηε κεηαθηλήζεηο.
Δμαίξεζε απνηεινχζαλ ηα έπηπια ησλ επγελψλ – θενπδαξρψλ, πνπ ε κνξθή θαη ε
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δηαθφζκεζε ηνπο ππαγνξεπφηαλ απφ απζηεξνχο θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηάμεο θαη ήηαλ
ελδεηθηηθφ ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο[2].
Σα έπηπια Ρσκαληθνχ ξπζκνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρνληξέο, πειεθεηέο ηάβιεο
θπξίσο δξπφο αιιά θαη ειάηεο. Οη ζπλδέζεηο ησλ επίπισλ γίλνληαη ρσξίο θφιια, κε ηελ
ρξήζε κφξζσλ θαη γθηληζηψλ θαη ελίζρπζε ηνπο κε ζθήλεο θαη θαξθηά. Οη δηαθνζκήζεηο είλαη
ειάρηζηεο, ζπλήζσο ζθαιηζηέο ή έλζεηεο κε ζθπξήιαην ζίδεξν. Σα κνηίβα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απιντθά θαη ιατθά ζηελ αληίιεςε κε
θπξίαξρα ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα (εηθ. 2.8.). Οη ζξεζθεπηηθέο
παξαζηάζεηο θπξηαξρνχλ ζηηο δηαθνζκήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε
ζξχινπο θαη ήξσεο ηεο επνρήο πνπ πιαηζηψλνληαη απφ θπιιψκαηα,
ζπείξεο θαη ξφδαθεο. Ζ έιιεηςε παξαηήξεζεο ηεο θχζεο
ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή, νδεγψληαο ζηελ απνκάθξπλζε απφ
αγαπεηά ζηνπο αξραίνπο ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ [2].
Δηθ. 2.8. Γαιιηθφ γνηζηθφ
θάζηζκα ηνπ 15νπ αηψλα. Απιή
θαηαζθεπή κε γεσκεηξηθέο
μπιφγιππηεο δηαθνζκήζεηο. Οη
ςειέο πιάηεο, ζπρλά θαη ν
νπξαλφο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ θαξεθιψλ ηεο επνρήο.
Δηθ. 2.8.

Ο Γνηζηθφο ξπζκφο πνπ αθνινχζεζε, θαηάθεξε λα απνηηλάμεη απφ πάλσ ηνπ έλα
κέξνο ηνπ πνπξηηαληζκνχ ηεο επνρήο δηαηεξψληαο φκσο ηηο ιηηέο γξακκέο ηεο Ρσκαληθήο
ηέρλεο. Ζ δξπο παξακέλεη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν μχιν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαξπδηά θαη ην έιαην. Οη ηερλίηεο εμειίζζνπλ ηελ επηπινπνηία αλαθαιχπηνληαο ηελ ηερληθή
ηεο πιαηζησηήο θαηαζθεπήο, αληηθαζηζηψληαο έηζη ηηο κεγάιεο, βαξηέο ηάβιεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηφηε. Οη ζπλδέζεηο εληζρχνληαη κε θαβίιηεο θαη θφιια ελψ γηα πξψηε
θνξά εκθαλίδεηαη ε βαθή κε θάζηα. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά κνηίβα ζηα μπιφγιππηα ηεο
επνρήο είλαη ηα ηξηαληάθπιια
θαη νη πηπρψζεηο πνπ κηκνχληαη
ηηο πηπρψζεηο ησλ πθαζκάησλ. Ζ
αςίδα, ην ζχκβνιν ηεο γνηζηθήο
αξρηηεθηνληθήο, ρξεζηκνπνηείηαη
θαη
ζηελ
μπινγιππηηθή,
δεκηνπξγψληαο
εζνρέο
πνπ
ζηέγαδαλ ζπλήζσο αλζξψπηλεο
κνξθέο κε ρηνπκνξηζηηθφ χθνο.
Δηθ. 2.9. Γνηζηθφ κπανχιν ηνπ
15νπ αηψλα κε απιή
μπιφγιππηε δηαθφζκεζε
ζηνπο ηακπιάδεο
Δηθ. 2.9.

Δπίζεο ζπείξεο, ξφδαθεο, δηαθνζκεηηθέο γηξιάληεο,
ζρέδηα ακπέισλ θαη δηάθνξα θπθιηθά άλζε ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα κνηίβα ηεο Γνηζηθήο
ηέρλεο.
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2.3. Ζ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ
ΑΚΟΛΟΤΘΖΑΝ

ΣΖ

ΓΤΖ

ΚΑΗ

ΟΗ

ΡΤΘΜΟΗ

ΠΟΤ

2.3.1. ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ
Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, νη ηνπηθνί εγεκφλεο ζηελ Γχζε
ζπγθεληξψλνπλ αξθεηή εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ζηηο
πεξηνρέο ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε κίαο
αζηηθήο ηάμεο κε απμεκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ αλαδεηεί κία λέα ηαπηφηεηα. Ζ
πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 νδεγεί πνιινχο Βπδαληηλνχο ιφγηνπο ζηελ Γχζε, νη
νπνίνη κεηαθέξνπλ καδί ηνπο ρεηξφγξαθα θαη γλψζεηο απφ ηνλ αξραίν θφζκν. Με ηελ
ζπλεηζθνξά ηεο ηππνγξαθίαο ην 1460, ε γλψζε απηή δηαδίδεηαη θαη δίλεη ην έλαπζκα γηα ηελ
Αλαγέλλεζε, κία επνρή πνπ ζηηο ηέρλεο αλαβίσζε θαη εμέιημε ηνλ αξραίν Διιεληθφ θαη
Ρσκατθφ ξπζκφ(εηθ. 2.10.) [2]. Ζ Αλαγέλλεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Ηηαιία θαη απφ εθεί
εμαπιψζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, παίξλνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ.
Σα πξψηα έπηπια ηεο πεξηφδνπ έρνπλ ηελ
ηάζε λα κηκνχληαη ηηο αξρηηεθηνληθέο
θφξκεο ελψ φζν πξνρσξνχλ ηα ρξφληα, νη
δηαθνζκήζεηο γίλνληαη φιν θαη πην
πεξίηερλεο θαη εθιεπηπζκέλεο. πρλά ηα
ζρέδηα ησλ επίπισλ θαη νη δηαθνζκήζεηο
γίλνληαη απφ δηάζεκνπο θαιιηηέρλεο θαη
αξρηηέθηνλεο ηεο επνρήο (εηθ. 2.10.), νη
νπνίνη απνιάκβαλαλ κία ηδηαίηεξε
θνηλσληθή ζέζε.

Δηθ. 2.10. Ηηαιηθφ αλαγελλεζηαθφ
κπανχιν θαη θάιπκκα ηνίρνπ. Σα
πφδηα ιηνληαξηνχ παξαπέκπνπλ ζε
αξραηνειιεληθά ζρέδηα ελψ νη
δσγξαθηέο αλήθνπλ ζε δηάζεκνπο
δσγξάθνπο ηεο επνρήο.

Δηθ. 2.10.

Οη επηπινπνηνί ηεο επνρήο εγθαηαιείπνπλ ζηαδηαθά ηε ρξήζε ηεο δξπφο θαη ηελ
αληηθαζηζηνχλ κε θαζηαληά, θαξπδηά θαη ηνλ εηζαγφκελν έβελν, πνπ έρνπλ πην δεζηφ ρξψκα
θαη είλαη πην εχθνια ζην ζθάιηζκα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ ρξήζε ηεο θφιιαο ζηηο
ζπλδεζκνινγίεο γίλεηαη πνιχ δηαδεδνκέλε φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ηεο ειαθξφπεηξαο γηα
ιείαλζε ησλ επηθαλεηψλ. Απηή ηελ πεξίνδν αλαθαιχπηεηαη θαη ε βαθή ηεο παηίλαο, πνπ κε
ηνλ απαιφ θαη επράξηζην ηφλν ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ ζηα έπηπια ηεο επνρήο.[2]
Ζ ρξήζε ρξσκάησλ γηα ηελ δηαθφζκεζε ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε. Υξεζηκνπνηήζεθε ε
κέζνδνο αλάκεημεο ρξσκάησλ κε επηρξπζσηηθφ (polychrome) ελψ πνιχ δηαδεδνκέλα ήηαλ θαη
ηα πνιχπινθα, πνιχρξσκα καξθεηεξί (tarsia ή intarsia) κε έλζεζε θνκκαηηψλ μχινπ,
ειεθαληφδνληνπ, θφθαινπ ή θαη κεηάιινπ. Μία άιιε αγαπεκέλε ηερληθή δηαθφζκεζεο ήηαλ
ε “pietre due”, κία κνξθή ςεθηδσηνχ κε πνιχηηκεο πέηξεο, βφηζαια θαη ιεηαζκέλα θνκκάηηα
καξκάξνπ. Ζ μπινγιππηηθή δελ ιείπεη ζρεδφλ απφ θαλέλα έπηπιν ηεο πεξηφδνπ, είηε ζαλ
θχξην δηαθνζκεηηθφ είηε ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο.
Δληππσζηαθά είλαη ηα γακήιηα κπανχια απνζήθεπζεο (cassone), πνπ ζπκβφιηδαλ ηνλ πινχην
θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε θάζε νηθνγέλεηαο θαη θαηαζθεπαδφηαλ κε πεξίζζηα κεγαινπξέπεηα.
Έλα επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ έπηπιν ηεο επνρήο είλαη ην ζθακλί κε ζηεηή μπιφγιππηε πιάηε
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(sgabello), ην θάζηζκα ησλ αξρφλησλ ηεο επνρήο πνπ θνπβαινχζαλ καδί ηνπο ζηα ηαμίδηα θαη
ηα ηξαπέδηα πνπ παξαβξίζθνληαλ(εηθ. 2.11.)[29].

Δηθ. 2.11. Ηηαιηθφ “sgabello” ηνπ 1560 απφ
ηελ Βελεηία. θαιηζκέλν πεξίηερλα ζε μχιν
θαξπδηάο θαη επηρξπζσκέλν. Σν
αξραηνειιεληθφ ζχκβνιν ηεο ζπείξαο
θπξηαξρεί ζηελ δηαθφζκεζε.

Δηθ. 2.11.

Σα πην ζπλεζηζκέλα δηαθνζκεηηθά κνηίβα ηεο Αλαγέλλεζεο αληινχλ ηελ έκπλεπζε
ηνπο απφ ηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα. Πνιχπινθα θπηηθά ζρέδηα κε έιηθεο, θχιια αθάλζνπ,
θνίληθεο ζε ζρήκα βεληάιηαο, ινπινχδηα θαη θξνχηα ζπλδπάδνληαη κε πδξίεο, θχθλνπο θαη
γεσκεηξηθά ζρέδηα. Ζ αξραία κπζνινγία κε ηνπο ήξσεο, ηνπο θεληαχξνπο, ηνπο πήγαζνπο,
ηνπο γξππαεηνχο θαη ηηο ρίκαηξεο γίλεηαη αγαπεκέλν ζέκα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο. Σν
αλζξψπηλν ζψκα θαη πλεχκα γίλεηαη ην επίθεληξν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη νη
αλαινγίεο ηνπ κειεηνχληαη θαη απνδίδνληαη κε αθξίβεηα. Οη αλζξψπηλεο κνξθέο είλαη
αγαπεκέλν ζέκα ησλ αλαγελλεζηαθψλ θαιιηηερλψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ πνιχπινθεο ζπλζέζεηο
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο επνρήο[2].
2.3.2. ΜΠΑΡΟΚ
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ εμάπισζε ηνπ ξπζκνχ ηεο Αλαγέλλεζεο ζηελ
Δπξψπε, ππήξμε κία ζηαδηαθή θζνξά ηνπ αξρηθνχ ζηπι κε ηελ πξνζζήθε ππέξκεηξσλ
δηαθνζκήζεσλ. Σν λέν ζηπι πνπ πξνέθπςε νλνκάζηεθε Μπαξφθ. Ο φξνο πξνέξρεηαη
πηζαλφηαηα απφ ηελ πνξηνγαιηθή ιέμε barocco, πνπ ζεκαίλεη ην αθαλφληζην καξγαξηηάξη θαη
σο επίζεην δειψλεη γεληθά ηελ έλλνηα ηνπ αζπλήζηζηνπ ή παξάδνμνπ. Ο ξπζκφο απηφο έρεη
ζπλδεζεί κε ην φλνκα ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνπ ηνπ 14 νπ θαη έρεη επηξξνέο απφ
ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Ηεζνπηηψλ ηεο Ηηαιίαο [9]. ε αληίζεζε κε ην αλαγελλεζηαθφ χθνο πνπ
βαζίζηεθε θπξίσο ζηε ινγηθή, ην χθνο ηνπ κπαξφθ απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζην
ζπλαίζζεκα. Παξάιιεια ραξαθηεξίδεηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαιιηηερληθέο εθθάλζεηο ηνπ
απφ έλα αίζζεκα δένπο θαη κεγαιείνπ θαζψο θαη κηα ππεξβνιή ζηε δηαθφζκεζε θαη ηελ
πνιπηέιεηα, πνπ αλαδεηθλχνπλ έλα επηβιεηηθφ θαη πνκπψδεο χθνο. Σν χζηεξν Μπαξφθ
κπιέθεηαη ρξνληθά κε ην Ρνθνθφ, κε ην νπνίν έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία [1].
Σα πην ζπλεζηζκέλα μχια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα έπηπια ξπζκνχ Μπαξφθ είλαη νη
θιαζζηθέο δξπο θαη θαξπδηά αιιά θαη ν έβελνο, ε αριαδηά θαη ε ακπγδαιηά. Οη θαηαζθεπέο
ήηαλ κεγαινπξεπείο θαη πξνζεγκέλεο ζηελ ιεπηνκέξεηα, θέξνληαο πνιιά ζθαιίζκαηα θαη
δηαθνζκεηηθά. Ζ επηρξχζσζε ήηαλ κία θνηλή ηαθηηθή ζην θηλίξηζκα ησλ επίπισλ θαζψο θαη
ηα πνιχρξσκα καξθεηεξί θαη ηα έλζεηα ζηηο επηθάλεηεο. Οη θαηαιήμεηο ησλ πνδηψλ, ζε φινπο
ηνπο ηχπνπο επίπισλ, είλαη ζθαιηζκέλεο ζε ζρήκαηα νπιψλ δψνπ, ζπεηξψλ ή ζθαηξηθψλ
ζρεκάησλ. Πνιιά έπηπια ηεο πεξηφδνπ- θπξίσο ηα ηξαπέδηα - έρνπλ νγθψδε, ζθαιηζκέλα
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θεληξηθά πφδηα. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ έπηπιν ηεο πεξηφδνπ είλαη ε θνλζφια κε θαζξέπηε πνπ
αθνπκπνχζε ζηνλ ηνίρν θαη ζηεξηδφηαλ ζε δχν πεξίηερλα ζθαιηζκέλα, θακπχια πφδηα.
Σα θπξηφηεξα δηαθνζκεηηθά κέζα ηεο ηέρλεο ηνπ Μπαξφθ είλαη νη έληνλεο θακπχιεο
γξακκέο ζηηο κνξθέο θαη νη πνιχπινθνη δηαπιεθφκελνη φγθνη. Πξαγκαηηθά θαη κπζηθά δψα
δεκηνπξγνχλ ζπλζέζεηο πνπ ιηνληάξηα, δειθίληα θαη ζθήθεο πιέθνληαη κε γξχπεο, γππαεηνχο,
ρίκαηξεο θαη γνξγφλεο (εηθ. 2.12). Σα θπηηθά κνηίβα γίλνληαη αθφκε πην πνιχπινθα κε θχιια
ακπέινπ θαη ειηάο, δάθλεο θαη αγθάζηα λα πιαηζηψλνληαη απφ γηξιάληεο θαη θνξδέιεο.
Μάζθεο, κπζνινγηθά πξφζσπα θαη ηζηνξηθέο ζηηγκέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε κεγάιεο
επηθάλεηεο φπσο κπανχια θαη ληνπιάπεο [1]. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ δηαθνζκεηηθψλ
ζηνηρείσλ εθαξκφδνληαη ππεξβνιηθά νη ηερληθέο ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ κε βαζχ θφλην, πνπ
ηείλεη λα είλαη νιφγιπθν θαη
δεκηνπξγεί ηξηζδηάζηαηε δνκή.
Δηθ. 2.12. Σξαπέδη ηεο επνρήο ηνπ
Μπαξφθ κε καξκάξηλν θαπάθη θαη
εληππσζηαθέο επηρξπζσκέλεο
μπιφγιππηεο δηαθνζκήζεηο. Σα
πφδηα θαηαιήγνπλ ζην πάλσ
κέξνο ζε κνξθέο γνξγφλσλ κε
θηεξά πνπ ζηεθαλψλνληαη απφ
ζρέδηα αζπίδσλ θαη ηξφπαησλ.
Καηαζθεπάζηεθε ην 1781 γηα ην
δεχηεξν Σνπξθηθφ δσκάηην ηνπ
παιαηηψλ ησλ Βεξζαιιηψλ.

Δηθ. 2.12.

2.3.3. ΒΗΚΣΩΡΗΑΝΟ ΣΤΛ
Ζ Αλαγέλλεζε επεξέαζε βαζχηαηα φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο ζηελ Δπξψπε
θαζνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζηπι πνπ αθνινχζεζαλ. Σν Μπαξφθ είλαη ε εμέιημε ηνπ
χζηεξνπ αλαγελλεζηαθνχ ζηπι ελψ ην Ρνθνθφ είλαη επεξεαζκέλν απφ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο
Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο. Ζ Δπξψπε αθνινπζνχζε ηηο γεληθέο γξακκέο πνπ θαζνξίζηεθαλ θαηά
ηελ πεξίνδν απηή, κέρξη ηελ δεκηνπξγία ελφο ζηπι πνπ αλαβίσζε ηνλ γνηζηθφ ξπζκφ ζηα
έπηπια. Ζ πεξίνδνο απηή νλνκάδεηαη Βηθησξηαλή, απφ ηελ βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο Βηθηψξηα,
θαη δηήξθεζε απφ ην 1840 κέρξη ην 1910. Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ ρξφλσλ ε ρψξα
βξηζθφηαλ ζε κεγάιε αλάπηπμε έγηλαλ πνιχ ζεκαληηθέο εθεπξέζεηο κεραλεκάησλ θαη
εμαξηεκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ καδηθή παξαγσγή ησλ επίπισλ. Ήηαλ ην πξψην ζηπι ζηελ
ηζηνξία πνπ ε παξαγσγή ηνπ έγηλε ζε κεγάινπο αξηζκνχο απφ βηνκεραλίεο, αιιά θαη ην
ρξνληθφ ζεκείν πνπ ν ζρεδηαζηήο έραζε ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ πειάηε ηνπ.
Σν Βηθησξηαλφ ζηπι αληιεί ηελ έκπλεπζε ηνπ απφ ην Μεζαησληθφ, Γνηζηθφ ζηπι κε
κεγάιεο θαη αζχκκεηξεο αλαινγίεο. Δίλαη ζρεδφλ ζπλψλπκν κε έλαο χθνο ριηδήο,
κεγαινπξέπεηαο θαη πνιπηέιεηαο ζηελ δηαθφζκεζε ελζσκαηψλνληαο ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο
πνιηηηζκνχο θαη θαιιηηερληθά ξεχκαηα. Κακπχιεο κε κία ηάζε ππεξβνιήο, πνιπηειείο
ηαπεηζαξίεο θαη πνιχπινθα ζθαιίζκαηα θαη δηαθνζκεηηθά ραξαθηεξίδνπλ ηα έπηπια ηεο
πεξηφδνπ. Σα μχια πνπ πξνηηκνχζαλ ήηαλ ην καφλη, ε θαξπδηά θαη ε ηξηαληαθπιιηά ελψ
ζπρλά ζπλαληάηαη θαη δξπο, βακκέλε ζε ζθνπξφρξσκεο απνρξψζεηο. Σα θπηηθά κνηίβα
θπξηαξρνχζαλ ζηηο ζεκαηνινγίεο ησλ δηαθνζκήζεσλ κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ άκπειν,
ζηα θχιια ηεο αθάλζνπ θαη ζηηο ζπείξεο. Μία ζεκαληηθή επξεζηηερλία ηεο πεξηφδνπ είλαη ε
ρξήζε ηνπ ειαηεξίνπ ζηα θαζίζκαηα ησλ θαλαπέδσλ θαη ησλ πνιπζξφλσλ. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ ηαπεηζαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ αιιά θαη ηελ εκβάζπλζε
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ηνπ θαζίζκαηνο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν ρψξνο γηα
ηα ειαηήξηα. Φπζηθφ αθφινπζν ήηαλ ην θφληεκα ησλ
πνδηψλ ησλ θαξεθιψλ γηα λα δηαηεξεζεί ην
εξγνλνκηθφ χςνο ηνπ θαζίζκαηνο.

Δηθ. 2.13 Κιαζζηθφ δείγκα Βηθησξηαλνχ ηχπνπ
πνιπζξφλαο, θαηαζθεπαζκέλε απφ καφλη κε
μπιφγιππηεο δηαθνζκήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ
ηεο επνρήο είλαη ην θάζηζκα κε ηα θνπκπηά
(θαπηηνλέ).

Δηθ. 2.13.

2.4. ΤΓΥΡΟΝΖΔΠΟΥΖ
2.4.1. “ARTS AND CRAFTS” KAI “ART NOUVEAU”
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ έιεπζε ηεο βηνκεραληθήο επνρήο, ηα
παξαδνζηαθά ζηπι παξακεξίζηεθαλ, δίλνληαο ηελ ζέζε ηνπο ζε έπηπια πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ
αληίιεςε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα,
πνιινί ήηαλ νη θαιιηηέρλεο, νη αξρηηέθηνλεο θαη νη ζρεδηαζηέο επίπισλ πνπ επηδίσθαλ λα
απνβάινπλ ην απνπληθηηθφ, ππεξβνιηθά δηαθνζκεκέλν χθνο ηεο βηθησξηαλήο επνρήο.
Αθνινχζεζαλ δχν ζηπι, ην Arts and Crafts θαη ε Art Nouveau, ζηπι πνπ δεκηνπξγνχζαλ
έπηπια απιά, απέξηηηα, ρσξίο επηηήδεπζε νχηε πνιχπινθα δηαθνζκεηηθά. Ζ μπιφγιππηε
δηαθφζκεζε ζηαδηαθά παξαγθσλίζηεθε δίλνληαο ηελ ζέζε ηεο ζε απιέο, ίζηεο επηθάλεηεο ησλ
νπνίσλ ε νκνξθηά πξνέξρεηαη απφ ηηο κνξθέο ησλ επίπισλ θαη ηα θπζηθά «λεξά» ηνπ μχινπ.
Σελ αξρή έθαλε ην θίλεκα Arts and Crafts πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Μίζηγθαλ ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηδξπηή ηνλ Gustav Stickley. Απηφ ην ζηπι
νλνκάδεηαη επίζεο θαη Mission (απνζηνιή) ίζσο
επεηδή ε θεληξηθή θηινζνθία ηνπ ήζειε ην έπηπιν
λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα έρεη κία θπξίσο
απνζηνιή. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη νη ίζηεο
γξακκέο, ηα αθεξεκέλα ζρέδηα θαη ε πξσηφηππε
ηερληθή θαη ηερλνηξνπία. Ζ Art Nouneau, πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηελ Γαιιία ηελ ίδηα πεξίνδν,
είρε βαζηθέο δηαθνξέο απφ ην θίλεκα Arts and

Δηθ. 2.14.

Δηθ. 2.14. Σξαπέδη ζε ζρέδην ηνπ Gustav
Stickley, δεκηνπξγνχ ηνπ θηλήκαηνο Arts and
Crafts.
Gustav Stickley, New York, Arts & Crafts Table,
early 20th century, oak, stretcher base, 29 H. x
48 W. x 29.5 D.
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Crafts. Γεκηνχξγεζε έπηπια κε ειεχζεξεο γξακκέο θαη θακπχιεο, κε θπκαηνεηδή ζρέδηα
ζπλήζσο βαζηζκέλα ζε κηα θπζηθή εηθφλα. Ζ γπλαηθεία κνξθή θαη νη θακπχιεο κνξθέο ησλ
ινπινπδηψλ θαη ησλ ακπειηψλ απνηέιεζαλ έκπλεπζε γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο πεξηφδνπ. Ζ
μπινγιππηηθή ρξεζηκνπνηείηαη πεξηνξηζκέλα κε πην θνηλά κνηίβα ηα θχιια ηεο ακπέινπ,
ινπινχδηα δηαθφξσλ εηδψλ, θηζζνχο θαη κνχξα.

Δηθ. 2.15. Καξέθια ηνπ Ηζπαλνχ
αξρηηέθηνλα θαη ζρεδηαζηή Antoni
Gaudi. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ
κνξθψλ πνπ ελέπλεπζαλ ηελ art
Nouveau.

Δηθ. 2.15.

2.4.2. “ART DECO” KAI ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΣΤΛ
ηα ρξφληα κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ, πξνέθπςε έλα λέν ζηπι ην art
Deco. ε έλαλ θφζκν πνπ γνεηεπφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ
ηερλνινγία, κεγάινη ζρεδηαζηέο αλαθάιπςαλ ηελ νκνξθηά ησλ απιψλ γεσκεηξηθψλ γξακκψλ,
κνξθψλ θαη αθεξεκέλσλ ζπλζέζεσλ. Σν Art Deco ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε ρξήζε
θχθισλ, ηξηγψλσλ θαη παξάιιεισλ γξακκψλ, ηελ ηζρπξή αληίζεζε ζην ρξψκα ή/θαη ηε
ζχζηαζε
ησλ
πιηθψλ.
Κπξηαξρνχλ
ειεγρφκελεο, ζηξνγγπιεκέλεο γξακκέο, ελψ ηα
έπηπια είλαη ιηγφηεξν δηαθνζκεκέλα κε
παληειή έιιεηςε μπιφγιππηεο δηαθφζκεζεο.
Ζ Art Deco ήηαλ ν πξνπνκπφο ηνπ κνληέξλνπ
ζηπι, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζε
απηφ πνπ ζήκεξα απνθαινχκε ζχγρξνλν ζηπι.

Δηθ. 2.16.

Δηθ. 2.16. Βηβιηνζήθε ησλ κέζσλ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ΄30 ζε θιαζζηθέο γξακκέο
ηεο Art Deco

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζην ¨κνληεξληζκφ¨ ή αιιηψο ζην ¨κνληέξλν¨ ζηπι επίπινπ,
ελλννχκε ηελ έθθξαζε ηνπ απινχ ζην ζρέδην, ηα ηδηαίηεξα θίλα, κηληκαιηζηηθά (ιηηά) έπηπια
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πνπ απνηέιεζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο, ζρεδηαζκνχ θαη αξρηηεθηνληθήο
ηνπ 20νχ αηψλα. Σν επφκελν βήκα ηνπ κνληέξλνπ design έγηλε κεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην
πφιεκν φηαλ θαλδηλαβνί, Ηηαινί θαη Ακεξηθάλνη ζρεδηαζηέο, δεκηνχξγεζαλ δπλαηά,
επζπγξακκηζκέλα θαη εληππσζηαθά έπηπια κέζα απφ ιακπξά θαη δξακαηηθά ζρέδηα. Οη
Μεηακνληεξληζηέο ησλ κέζσλ ηνπ αηψλα έζεζαλ έηζη ηηο βάζεηο πνπ ζεκάδεςαλ νιφθιεξν
ηνλ 20ν αηψλα ππεξεηψληαο κηα βαζηθή αξρή φηη δελ ππήξραλ θαλφλεο θαη ζηεξεφηππα
αδηάβιεηα θαη αδηαπέξαζηα, ηα νπνία έπξεπε λα αθνινπζνχλ ρσξίο παξεθθιίζεηο.
2.4.3. Ζ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Με ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσλα θαη ησλ
Αληηβαζηιέσλ ζηελ Διιάδα, ήξζε θαη ην ιεγφκελν λενθιαζηθφ ζηπι. Απνηεινχζε ηελ
αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο πλεπκαηηθήο θαη
θαιιηηερληθήο δσήο ηεο ρψξαο. Οπνηαδήπνηε ζχλδεζε κε ηηο ηέρλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ «ζθνηεηλψλ ρξφλσλ» ηεο Σνπξθνθξαηίαο, δηαθφπεθε ζαλ βάξβαξε θαη
ππνδεέζηεξε. Γπζηπρψο απηφ νδήγεζε ζηνλ παξαγθσληζκφ θνξπθαίσλ ιατθψλ ηερλψλ φπσο
ε μπινγιππηηθή, ε πθαληηθή, ε θεξακνπξγεία θαη πνιιέο άιιεο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ
πνιιά απφ ηα κπζηηθά ηεο μπινγιππηηθήο ηέρλεο ράζεθαλ, θαη κφλν ράξε ζηε ζέιεζε
θάπνησλ κειεηεηψλ δηαζψδνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία κέρξη ηηο κέξεο καο[19]. πσο ζα
αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, ε ειιεληθή ιατθή μπινγιππηηθή ρσξίδεηαη ζε πνηκεληθή,
λαπηηθή, εθθιεζηαζηηθή θαη αζηηθή. Απφ απηέο νη δχν πξψηεο παξέκεηλαλ αλαιινίσηεο ζην
ρξφλν θαη εμαθαλίζηεθαλ ζηαδηαθά κε ηα επαγγέικαηα πνπ εθθξάδνπλ.
Ζ εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή άξρηζε λα μαλαδεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κεζνπνιέκνπ, θπξίσο κε ηελ επίδξαζε κηαο νκάδαο αξρηηεθηφλσλ θαη άιισλ πλεπκαηηθψλ
αλζξψπσλ. Ζ ηάζε πξνο ην ιεγφκελν «βπδαληηλφ» χθνο θαη ε θαιιηγξαθηθή απφδνζε
δεκηνχξγεζαλ κία παξάδνζε ςπρξψλ έξγσλ, πνπ αγλφεζε ηηο ζαπκαζηέο επηηεχμεηο ησλ
καζηφξσλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σειεπηαία, νη μπινγιχπηεο άξρηζαλ λα αληινχλ ζέκαηα θαη λα
επεξεάδνληαη απφ ηελ αληίιεςε ησλ έξγσλ ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα. Απηφ δίλεη θαηλνχξγηα
δσληάληα ζηε ζχγρξνλε εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή θαη δεκηνπξγεί επνίσλε πξννπηηθή[18].
Ζ πξνζαξηεκέλε ζην νηθνδφκεκα αζηηθή μπινγιππηηθή πεξηνξίδεηαη γηα ηελ ψξα ζε
ζπίηηα ή ηδξχκαηα κε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή κνξθή. Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ έξγσλ
παξακέλεη κηθξφο, ε ζεκαζία ηνπο είλαη κεγάιε, γηαηί απνηεινχλ πεηζηηθέο καξηπξίεο γηα ηελ
αξρνληηά θαη δεζηαζηά πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ζ επηπινπνηία
πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, κε
απνηειέζκαηα πνηθίιεο επηηπρίαο. Ζ αιιαγή ηεο θιίκαθαο, ε κεηαθνξά απηνχζησλ ζεκάησλ
απφ άιιεο χιεο, νη απαηηήζεηο ηνπ αζηνχ πειάηε, ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο, δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα πνπ νη ρεηξνηέρλεο καο πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ κε ηα δηθά ηνπο εθφδηα.
Μεγαιχηεξε επηηπρία ζεκεηψλεη ε μπινγιππηηθή κηθξψλ αληηθεηκέλσλ, ελζπκίσλ, δηαθφξσλ
δηαθνζκεηηθψλ[18].
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3.ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
3.1. ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ
3.1.1. ΔΗΓΖ ΞΤΛΩΝ
Σν μχιν ζαλ πξψηε χιε έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν, θαζψο
ρξεζηκνπνηείηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ
αξρή ηεο ηζηνξίαο. Απφ μχιν θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξψηα εξγαιεία, νη θαηνηθίεο θαη ηα
νηθηαθά ζθεχε, ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαχζηκν πιηθφ αιιά θαη σο κέζν θαιιηηερληθήο
έθθξαζεο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αλαθαιχθζεθαλ
πνιιέο λέεο ρξήζεηο ηνπ πιηθνχ, ζηελ θπζηθή ηνπ κνξθή είηε κε ηελ κνξθή ησλ δηάθνξσλ
παξαγψγσλ ηνπ. Πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπ ρξήζεηο παξακεξίζηεθαλ θαζψο ήξζαλ
ζην πξνζθήλην λέα ηερλεηά πιηθά κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε
θαιχηεξεο ηδηφηεηεο. Βέβαηα, ε αμία ηνπ μχινπ σο πξψηε χιε είλαη απιεζίαζηε ηφζν απφ ηελ
αηζζεηηθή ηνπ πιεπξά φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ κεραληθψλ ηνπ ηδηνηήησλ.

Δηθ. 3.1.

Δηθ. 3.1. Γηάθνξα μχιηλα αληηθείκελα
θαζεκεξηλήο ρξήζεο.

πσο είλαη γλσζηφ, δηαθνξεηηθά είδε μχισλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθνξεηηθέο
εξγαζίεο, πάληα αλάινγα κε ην επηζπκεηφ ηειηθφ απνηέιεζκα. Αλ απηφ πνπ θαηαζθεπάδνπκε
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν εθηεζεηκέλν ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα επηιεγεί έλα
ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ μχιν, φπσο ε αθαθία, ε δξπο ή ην θέδξν (άξθεπζνο). Αλ αληίζεηα ε
θαηαζθεπή καο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζα πξνηηκήζνπκε έλα μχιν φπσο
ε νμπά ή ε ζεκχδα. Γηα έλα κνπζηθφ φξγαλν ζα πξνηηκήζνπκε εξπζξειάηε ή έβελν ελψ ζε
νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ζπλεζίδεηαη ε πεχθε, ζε έπηπια επίζεο ε δξπο, ε νμπά ή ην
δεζπνηάθη (θξάμνο) θ.α.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ, ινηπφλ, πσο ην θάζε είδνο μχινπ έρεη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη
ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ηελ ζχζηαζή ηνπ. Αλ ιάβνπκε ππ‟ φςε θαη ηελ πνιππινθφηεηα
ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ θαζψο θαη ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ θαηεξγαζία
ζηηο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, είλαη πξνθαλέο πσο ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ μχινπ ζηελ
μπινγιππηηθή (πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο) είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.
Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνλ μπινγιχπηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα δηάθνξα είδε μχισλ αιιά
θαη λα γλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο, ηε δνκή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ θνπή κε ηα δηάθνξα
εξγαιεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρεη θαιχηεξν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα αιιά κεγαιχηεξε
απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ. [9]
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Ζ επηινγή ηνπ μχινπ πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ην είδνο γιππηηθήο πνπ ζα
εθαξκνζηεί. Σα ζθιεξά μχια ζηξαβψλνπλ, γη‟ απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νιφγιπθα,
ηξηζδηάζηαηα μπιφγιππηα κε αξθεηφ φγθν γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπο (εηθ. 3.2). Αληίζεηα, γηα
επίπεδα, κνλνδηάζηαηα μπιφγιππηα πξνηηκνχληαη ηα καιαθά μχια γηα λα απνθεχγνληαη νη
ζηξεβιψζεηο. Δπίζεο, ε εκθάληζε ησλ «λεξψλ» ηνπ μχινπ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ επηινγή
ηνπ. Σα εκθαλή θαη έληνλα «λεξά» ζα έρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζε κεγάιεο θαη απιέο
κνξθέο αιιά ζα κεηψζνπλ αηζζεηηθά έλα κηθξφ μπιφγιππην κε ζπγθεθξηκέλν κνηίβν. Έλα
μχιν κε ιηγφηεξν εκθαλή «λεξά» είλαη πην θαηάιιειν γηα νκνηφκνξθν θαη ζπκκεηξηθφ
ζθάιηζκα. [38]

Δηθ. 3.2.α

Δηθ. 3.2.α,β. Πάλσ έρνπκε έλα παξάδεηγκα
επίπεδνπ μπιφγιππηνπ ζρεδίνπ ελψ δεμηά είλαη
έλα νιφγιπθν κε φγθν πξνο φινπο ηνπο άμνλεο.

Δηθ. 3.2.β

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο μπιείαο είλαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπ πξψηκνπ θαη φςηκνπ μχινπ κέζα ζηνπο απμεηηθνχο δαθηπιίνπο. Απηφο ν
δηαρσξηζκφο έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη καιαθφηεξν ην πξψηκν θαη ζθιεξφηεξν ην
φςηκν μχιν, δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ηφζν ζηελ θαηεξγαζία κε ηα ζθαξπέια αιιά θαη ζην
γπαινραξηάξηζκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη πην έληνλν ζηα
θσλνθφξα, ξεηηλψδε είδε φπσο ην πεχθν, ην έιαην θαη ην θππαξίζζη. [38]
Μέρξη ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, νη επηινγέο ησλ Διιήλσλ μπινγιππηψλ
πεξηνξηδφηαλ ζηα είδε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. ηελ εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν ε θαξπδηά θαη ιηγφηεξν ην θιακνχξη ελψ ζηελ αζηηθή
μπινγιππηηθή ζπλαληάηαη θπξίσο ε θαζηαληά[21]. Άιια είδε μχινπ πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε ξίδα εξείθεο, ε θξαληά, ε αγξηαριαδηά (γθνξηζηά), ην ππμάξη, ε ειηά,
ην ζθελδάκη, ην θππαξίζζη, ην πνπξλάξη θαη ην θέδξν [9]. Αθφκε πην ζπάληα κπνξνχλ λα
ζπλαληεζνχλ θάπνηα ηξνπηθά μχια φπσο ν έβελνο, ηα νπνία ήηαλ βεβαίσο πνιχ πεξηνξηζκέλα
θαηά ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. ηηο κέξεο καο νη μπινγιχπηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα
παξαδνζηαθά είδε μχινπ αιιά θαη πνιιά εηζαγφκελα είδε πνπ παιηφηεξα δελ ήηαλ δηαζέζηκα,
φπσο ε ακπνχξα (abura, bahia), ην καφλη (mahogany), ην ληαγθφλ (niangon), ην βέλγθε
(wenge) θαη ν έβελνο (ebony). [38]
ε παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη
ηδηφηεηεο ησλ 9 ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα νη έιιελεο
μπινγιχπηεο.[9]Απηά είλαη :
1. Φιακνχξη (Δηθ. 3.3)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ομηά ε επξσπατθή (Δηθ. 3.4)
Γξπο Ακεξηθήο ιεπθή (Δηθ. 3.5)
Καξπδηά ε επξσπατθή (Δηθ. 3.6)
Μαχξε Πεχθε (Δηθ. 3.7)
θέλδακνο (Δηθ. 3.8)
Ππμάξη (Δηθ. 3.9)
Διηά Αλαηνιηθήο Αθξηθήο (Δηθ. 3.10)
Μαφλη Ακεξηθήο (Δηθ. 3.11)

Σα ζεκαληηθφηεξα είδε μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μπινγιππηηθή ζηελ Διιάδα.

Δηθ. 3.3.
Δηθ. 3.4.

Δηθ. 3.5.

Δηθ. 3.3. Φιακνχξη

Δηθ. 3.4. Ομηά ε
Δπξσπατθή

Δηθ. 3.5. Γξχο Ακεξηθήο
Λεπθή

Δηθ. 3.6.

Δηθ. 3.7.

Δηθ. 3.8.

Δηθ. 3.6. Καξπδηά ε
επξσπατθή

Δηθ. 3.7. Μαχξε Πεχθε

Δηθ. 3.8. θέλδακνο

Δηθ. 3.10.
Δηθ. 3.11.

Δηθ. 3.9.

Δηθ. 3.9. Ππμάξη

Δηθ. 3.10. Διηά
Αλαηνιηθήο Αθξηθεο

Δηθ. 3.11. Μαφλη
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3.1.2. ΚΟΠΖ ΠΡΗΣΩΝ, ΞΖΡΑΝΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
πσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, ε ζσζηή επηινγή ηνπ είδνπο μπιείαο
απφ ηνλ μπινγιχπηε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην άξηην ηειηθφ απνηέιεζκα. κσο δελ
πξέπεη λα μερλάκε, πσο κέρξη ε μπιεία λα θαηαιήμεη ζηνλ πάγθν ηνπ ηερλίηε έρεη πεξάζεη απφ
δηάθνξα ζηάδηα θαη απφ πνιιά ρέξηα. Ξεθηλψληαο απφ ηε δαζηθή ζπγθνκηδή, ηε κεηαθνξά,
ηελ πξίζε, ηελ μήξαλζε θαη ηέινο ηελ απνζήθεπζε ησλ έηνηκσλ πξηζηψλ. Γηα λα κπνξέζνπκε
λα έρνπκε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ θάζε δαζηθφ είδνο, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζε θάζε
ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ ηεο μπιείαο.
ια μεθηλάλε ζηα δάζε, ηα ζεκεία πινηνκίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μπινγιππηηθή. Ζ πινηνκία πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηνπο
θζηλνπσξηλνχο θαη ρεηκεξηλνχο κήλεο, πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ην μχιν δελ είλαη γεκάην κε
ρπκνχο θαζψο βξίζθεηαη ζε «θαηαζηνιή» ιφγσ ηνπ θξχνπ. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ
ησλ κελψλ πεξηνξίδεηαη ε πξνζβνιή ηνπ μχινπ απφ κχθεηεο πνπ ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ
πνηφηεηα ηεο μπιείαο [10]. Ζ ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ επηινγηθήο πινηνκίαο απφ
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, φπνπ ηα επηιεγκέλα δέληξα ζα είλαη δηάζπαξηα ζηελ ζπζηάδα. Με
απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδνπκε ηελ αεηθνξηθφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ βειηίσζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ησλ δαζψλ [5]. Παξφια ηα παξαπάλσ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο νη
παιηνί επηπινπνηνί πξνηηκνχζαλ λα πινηνκνχλ θάπνηα είδε μπιείαο φπσο ε δξχο, ηνπο
μεξφηεξνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Κξήηε πινηνκνχζαλ θαηά ηε ιίγσζε
(άδεηαζκα) ηνπ θεγγαξηνχ ηνλ Απγνχζηνπ. Ο ιφγνο πνπ έθαλε ηνπο παιηνχο καξαγθνχο λα
πινηνκνχλ ηφηε ήηαλ φηη ζε απηή ηε θάζε ηεο ζειήλεο ν ιάζξαθαο, (έλα ζθνπιήθη πνπ δεη
κέζα ζηα δέληξα) θνηκάηαη θαη δελ πξνζβάιεη ην μχιν. Απέθεπγαλ έηζη ην ζθνπιίθηαζκα ή
αιιηψο ην ιαζξάθηαζκα ησλ μχισλ.

Δηθ. 3.12.

Δηθ. 3.12. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν θαζαξηζκφο ηνπ θινηνχ ησλ θνξκψλ θαη
ησλ θιαδηψλ γίλεηαη απ΄ επζείαο ζην ζεκείν πινηνκίαο.
Ζ κεηαθνξά απφ ηα ζεκεία πινηνκίαο είλαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηείηαη φζν ην
δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θαζψο ε παξακνλή ησλ θνξκνηεκαρίσλ ζην χπαηζξν απμάλεη ηηο
πηζαλφηεηεο ππνβάζκηζήο ηνπο. Γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζή ηνπο, κέρξη ηελ κεηαηξνπή ζε
πξηζηά, πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε επίπεδν, αλνηρηφ πξνο ηνλ νξίδνληα ρψξν κε θαιά
απνζηξαγγηδφκελν έδαθνο (θνξκνπιαηεία). Δθεί κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα,
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, γηα ηελ πξνθχιαμε ηνπο απφ επίδξαζε κπθήησλ, εληφκσλ θαζψο
θαη απφ ηηο ξαγάδεο θαη ηα ζρηζίκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επίδξαζε αθαλφληζηεο
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μήξαλζεο[10]. Σα παιηφηεξα ρξφληα, ηα μχια κεηά ηελ θνπή ηνπο θαη έλαλ πξφρεηξν
ηεηξαγσληζκφ ηνπνζεηνχληαλ κέζα ζε ηξερνχκελν λεξφ γηα ηξία, ηέζζεξα ή θαη πέληε ρξφληα.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνβάιινληαλ νη πεξηζζφηεξνη ρπκνί ηνπ, απνλεθξσλφηαλ νη ίλεο ηνπ
ψζηε λα κελ παζαίλεη ζπζηνιή, ζηξέβισζε ή ζρίζηκν [21]. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο ην
μχιν ζα βξαδφηαλε γηα ψξεο ή θαη αθφκε ζθεπάδνληαλ κε θνπξηά ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ
μήξαλζε ηνπ. [30]
Ζ θνπή ηνπ θνξκνχ ζε ζαλίδεο κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ
δηάκεηξν θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (εηθ. 3.13). Καηά θαλφλα ζηελ
μπινγιππηηθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ, αλψξηκν κέξνο ηνπ θνξκνχ (εληεξηψλε)
θαζψο έρεη ηελ ηάζε λα ζηξαβψλεη [38]. Ηδαληθέο ζεσξνχληαη νη εθαπηνκεληθέο ηνκέο απφ ην
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θνξκνχ, θνκκέλεο κε πξνζνρή ψζηε ηα «λεξά» ηνπ μχινπ λα είλαη
παξάιιεια κε ηελ ηνκή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζθαξπέιν ζα δπζθνιεχεηαη λα
πξνρσξήζεη θφληξα ζηα «λεξά», κε απνηέιεζκα ηελ θζνξά ηνπ εξγαιείνπ αιιά θαη πηζαλφ
ζπάζηκν ηνπ γιππηνχ.
Δηθ. 3.13. Μέζνδνη πξίζεο: 1.
Απ‟ επζείαο πξίζε θνξκνχ κε
πνιππξίνλα ή ηαηληνπξίνλα,
2. Πξίζε χζηεξα απφ πξφπιαζε,
3. Σκεκαηηθή πξίζε ζε
ηαηληνπξίνλα κε ζηξέςε ηνπ
θνξκνχ κεηά απφ θάζε θνπή,
4 θαη 5. Σκεκαηηθή πξίζε ζε
ηαηληνπξίνλα κε παξαγσγή
αθηηλσηψλ πξηζηψλ,
6.Πξίζε
γηα
παξαγσγή
θαδξνληψλ [42].
Δηθ. 3.13.

Σν ζηάδην πνπ αθνινπζεί ηελ θνπή ησλ πξηζηψλ είλαη ε μήξαλζή ηνπο κέρξη ηα
πνζνζηά πγξαζίαο λα έξζνπλ ζηα επηζπκεηά επίπεδα, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη. Δθφζνλ κηιάκε γηα μπιφγιππηα πνπ ζα παξακείλνπλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν, ε
πγξαζία πξέπεη λα θαηέβεη ζην 7 – 8 (9) % ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο εμσηεξηθήο ρξήζεο αξθεί
πγξαζία 10 – 16 % [10]. Αλ ζθαιηζηεί λσπφ μχιν, ηφηε ην ίδην ην μχιν φπσο θαη ηα εξγαιεία
ζα μεβάςνπλ ελψ ην μχιν ζα μεθινπδίζεη θαη ζα ζηεγλψζεη αθαλφληζηα θαη δελ ζα
παξακείλεη αλαιινίσην ζρεκαηηθά[38]. Οη δηαζηάζεηο θαη νη αλαινγίεο ηνπ κπνξεί λα
αιινησζνχλ, νπφηε ζπληζηάηαη ην ζθάιηζκα μεξακέλεο μπιείαο. Οη βαζηθέο κέζνδνη
μήξαλζεο ηνπ μχινπ είλαη δχν : ε θπζηθή θαη ε ηερλεηή μήξαλζε κε ζεξκφ θαη πγξφ αέξα.
Καη ζηηο δχν κεζφδνπο νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ μήξαλζε είλαη: ε ζεξκνθξαζία ζην
ρψξν μήξαλζεο, ε ζρεηηθή πγξαζία θαη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα [10].
Ζ θπζηθή μήξαλζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ζηνίβαμε ησλ πξηζηψλ ζε έλα
αλνηρηφ, επίπεδν ρψξν, ρσξίο πνψδε βιάζηεζε θαη αλ είλαη δπλαηφλ κε ζηέγαζηξν. Σα μχια
ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο θελφ 2-2,5 εθ. ηφζν ζηελ νξηδφληηα φζν θαη
ζηελ θαηαθφξπθε θαηεχζπλζε. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη περάθηα ηεο αλάινγεο
δηαηνκήο σο δηαρσξηζηηθά ζηελ θαηαθφξπθε θαηεχζπλζε, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη
πξνζεθηηθά ην έλα αθξηβψο πάλσ απφ ην άιιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ειεχζεξε
θπθινθνξία ηνπ αέξα αλάκεζα ζηα πξηζηά, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή μήξαλζε
ηνπο. Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο μήξαλζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην είδνο
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μπιείαο, ε δηαηνκή ησλ πξηζηψλ, ν ηξφπνο ζηνίβαμεο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη άιια.
Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε θπζηθή μήξαλζε ησλ θσλνθφξσλ είλαη ηαρχηεξε θαη
επθνιφηεξε απφ απηή ησλ πιαηπθχιισλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηάζε λα ξαγαδψλνληαη θαη λα
ζηξεβιψλνπλ, φηαλ ζπκβεί ηαρεία επηθαλεηαθή μήξαλζε[10].
Ζ ηερλεηή μήξαλζε απαηηεί ηελ χπαξμε εηδηθψλ ζαιάκσλ φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα
ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα. Σα
πξηζηά ζηνηβάδνληαη φπσο θαη ζηε θπζηθή μήξαλζε κε ηελ δηαθνξά πσο αθήλνληαη κεηαμχ
ηνπο κφλν ηα θαηαθφξπθα θελά ελψ νξηδφληηα ηνπνζεηνχληαη θνιιεηά κεηαμχ ηνπο. ην
πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηα πξηζηά ζεξκαίλνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζε πεξηβάιινλ
πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε μήξαλζε κε ζηαδηαθή κείσζε ηεο
ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξα θαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηαλ θηάζνπκε ζηα επηζπκεηά
επίπεδα πξαγκαηνπνηείηαη ε εμνκνίσζε ηεο πγξαζίαο φισλ ησλ πξηζηψλ. Ζ ηερλεηή μήξαλζε
είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ θπζηθή θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο,
φκσο έρεη απμεκέλν θίλδπλν δεκηνπξγίαο ζθαικάησλ ή θαη αρξήζηεπζεο ηνπ μχινπ, αλ δελ
αθνινπζεζνχλ ηα θαηάιιεια γηα θάζε είδνο πξνγξάκκαηα μήξαλζεο [10].
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3.2. ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
ε έλα εξγαζηήξη μπινγιππηηθήο κπνξνχλ λα βξεζνχλ πνιιψλ εηδψλ εξγαιεία είηε
ρεηξφο είηε κεραλνθίλεηα, πνπ εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ρξεζηκεχνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ ζθαιίζκαηνο. Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηερλίηε λα έρεη
ζηελ θαηνρή ηνπ θαη λα μέξεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ζπληεξεί ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν πάγθνο εξγαζίαο πνπ ζα
πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα άλεηε εξγαζία. Απαξαίηεηα είλαη θαη ηα δηάθνξα
βνεζεηηθά εμαξηήκαηα-εξγαιεία φπσο νη ζθηγθηήξεο, ηα ζθπξηά, νη πιάλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά. Σα εξγαιεία ηνπ μπινγιχπηε δελ έρνπλ θαη πνιιέο δηαθνξέο
απφ επνρή ζε επνρή, εθηφο ίζσο απφ ηα θξάκαηα ησλ κεηάιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
3.2.1. ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ εξγαζία ηνπ μπινγιχπηε πεξηιακβάλεη πνιχσξε νξζνζηαζία θαη θαηαπφλεζε ηεο
κέζεο θαη ησλ ρεξηψλ απφ ηελ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Γη‟ απηφλ ην ιφγν είλαη απαξαίηεην ν
πάγθνο εξγαζίαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθά
ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. Πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαηαζθεπή απφ ζθιεξφ μχιν γηα λα
αληέρεη ηα ρηππήκαηα ηνπ ζθπξηνχ ρσξίο λα κεηαθηλείηαη. Σν θαπάθη πξνεμέρεη απφ ηηο
ηξαβέξζεο ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. ψζηε λα κπνξνχλ λα πηάζνπλ νη ζθηγθηήξεο ελψ ζηελ κία
πιεπξά ηνπ δεκηνπξγείηαη κία εζνρή γηα ηα εξγαιεία. Οη ελψζεηο ησλ πνδηψλ κε ηηο
ηξαβέξζεο γίλνληαη κε πεξαζηά κφξζα κε ζθήλεο ή κε ζχγρξνλνπ ηχπνπ κεηαιιηθέο
ζπλδέζεηο πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο (Δηθ. 3.14 θαη 3.15). Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη
θαη έλα δεχηεξν θαπάθη ζην θάησ κέξνο ηνπ πάγθνπ πνπ ζα ρξεζηκεχεη σο ξάθη απνζήθεπζεο
ησλ
εξγαιείσλ.
πλεζίδεηαη
λα
ηνπνζεηνχληαη ζηαζεξνί ζθηγθηήξεο
(κέγγελεο) ζηα δχν άθξα ηνπ θαπαθηνχ, ν
έλαο λα ζθίγγεη θαηά κήθνο ηνπ πάγθνπ
θαη ν άιινο θαηά ην πιάηνο.[9],[38]
Οη γεληθέο δηαζηάζεηο ελφο
πάγθνπ είλαη :
Όςνο : πεξίπνπ 90 εθ.
Πιάηνο : 65 εθ. ν κνλφο θαη 105
εθ. ν δηπιφο πάγθνο
Δηθ. 3.14.
Μήθνο : 200 εθ.
Δηθ. 3.14. Παξαδνζηαθή κνξθή πάγθνπ
μπινγιχπηε κε κέγγελε ζηε κία πιεπξά
θαη ζπλδέζεηο κε πεξαζηά κφξζα θαη
ζθήλεο

Δηθ. 3.15.

Δηθ. 3.15. Μνληέξλνο πάγθνο
μπινγιχπηε κε κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο,
δχν κέγγελεο ζην θαπάθη θαη ζπξηάξη
γηα απνζήθεπζε ησλ εξγαιείσλ
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3.2.3. ΒΑΗΚΑ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΟΠΖ
Σα βαζηθά εξγαιεία θνπήο ελφο μπινγιχπηε είλαη ηα ζθαξπέια, ηα νπνία δηαηίζεληαη
ζε απιά ή πνιχπινθα ζρήκαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπο είλαη απνηέιεζκα ζπζζσξεπκέλεο πείξαο θαη
ηερληθήο εθαηνληάδσλ εηψλ. Σν κεηαιιηθφ κέξνο ηνπ εξγαιείνπ, πνπ είλαη θηηαγκέλν απφ
πςειήο πνηφηεηαο αηζάιη, πσιείηαη κε αθνληζκέλν θαη ρσξηζηά απφ ηελ ιαβή ζηα
θαηαζηήκαηα ηνπ εκπνξίνπ. Ζ ιάκα πξέπεη λα έρεη πάρνο 3 – 4 ρηι. θαη κήθνο πεξίπνπ 9 εθ.
Οη ιαβέο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ ηνλ ίδην ηνλ ηερλίηε απφ ζθιεξφ μχιν ή
αγνξάδνληαη έηνηκεο απφ ην ίδην θαηάζηεκα. Σα πνηνηηθά ζθαξπέια είλαη αθξηβά θαη γη‟ απηφ
ην ιφγν πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιειεο ζήθεο θαη λα ηξνρίδνληαη ζπρλά θαη κε
αθξίβεηα. [9]
Αλάινγα κε ην ζρήκα ηεο ιάκαο ηνπο ηα ζθαξπέια δηαρσξίδνληαη ζε ίζηα, θακπχια
(κε αλνηρηή ή κε θιεηζηή θακπχιε) θαη
γσληαθά. Κάζε ζρήκα ιάκαο δηαηίζεηαη
ζε πνιιέο δηαζηάζεηο (Δηθ. 3.16). Αλ
θαη έρεη θαζηεξσζεί ν φξνο «ζθαξπέιν»
γηα φια ηα εξγαιεία απηνχ ηνπ είδνπο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζθαξπέιν είλαη
ην εξγαιείν κε ίζηα ιάκα ελψ νη άιιεο
κνξθέο
έρνπλ
θαη
δηαθνξεηηθά
νλφκαηα.
Δηθ. 3.16. Οη κνξθέο ησλ δηαθφξσλ
ζθαξπέισλ ηνπ εκπνξίνπ θαη νη
δηαζηάζεηο (ζε ρηιηνζηάθαη ζε ίληζεο)
ζηηο νπνίεο δηαηίζεληαη.

Δηθ. 3.16.

Έηζη, αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο θφςεο ηνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο :
Απηά πνπ έρνπλ ίζηα θφςε θαη ιέγνληαη ζθαξπέια (Δηθ. 3.17.).
Ζ θαηεχζπλζε ηεο αηρκήο κπνξεί λα είλαη θάζεηε ή ινμή πξνο ηνλ άμνλα ηνπ
εξγαιείνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα εξγαζίαο θαη κφλν ζε ζρέδηα πνπ
απνηεινχληαη απφ ίζηεο γξακκέο.

Δηθ. 3.17. Μία ζπιινγή ίζησλ
ζθαξπέισλ ζε δηάθνξεο
δηαζηάζεηο.

Δηθ. 3.17.

Απηά πνπ έρνπλ θφςε κε αλνηρηή θακπχιε θαη ιέγνληαη ζγξόκπηεο.(Δηθ. 3.18.)
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Ζ ιάκα έρεη αλνηρηφ θακπχιν ζρήκα (κηθξφηεξν ησλ 180°) φπσο θαη ε αηρκή ηεο. Οη
ζγξφκπηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ ή κεγάισλ θνηινηήησλ ή θάζεησλ
ηνκψλ ζε θακπχια ζρέδηα.
Απηά πνπ έρνπλ θφςε κε θιεηζηή θακπχιε θαη ιέγνληαη ινύθηα.(Δηθ. 3.18.)
ε απηά ηα ζθαξπέια ε ιάκα έρεη θιεηζηφ
θακπχιν
ζρήκα
(κεγαιχηεξν
ησλ
180°).
Υξεζηκνπνηνχληαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο κε ηηο
ζγξφκπηεο.

Δηθ. 3.18. Λνχθηα θαη ζγξφκπηεο

Δηθ. 3.18.

Απηά πνπ έρνπλ θφςε κε γσλία θαη ιέγνληαη ηξίγωλα.
Σα ηξίγσλα ζθαξπέια θέξνπλ αηρκή ζρήκαηνο V ζε πνηθηιία γσληψλ. Οη πην
ζπλεζηζκέλεο γσλίεο αηρκψλ θνπήο είλαη 30°, 45° θαη 60°. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
δεκηνπξγία απιαθηψλ ηξηγσληθήο δηαηνκήο.
Απηά πνπ έρνπλ ιάκα κε θιίζε ζηνλ άμνλα ηεο θαη ιέγνληαη ζθαξπέια εηδηθήο
κνξθήο.(Δηθ. 3.19.)
Πξφθεηηαη γηα ζθαξπέια κε πνηθίιεο θακππιφηεηαο άμνλα θαη εηδηθέο κνξθέο γσληψλ
θνπήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζρήκαηνο V ή κνξθήο αλάπνδνπ Π ή νπξάο ςαξηνχ, θιπ.[38],[9]

Δηθ. 3.19.γ

Δηθ. 3.19.α,β,γ.Κάπνηα
παξαδείγκαηα ζθαξπέισλ
εηδηθήο κνξθήο.
Δηθ. 3.19.α

Δηθ. 3.19.β

3.2.3. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΑΚΟΝΗΜΑ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΚΟΠΖ
Ζ θζνξά ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ είλαη θπζηθφ αθφινπζν ηεο ζπρλήο ρξήζεο ηνπο.
Σν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηερλίηε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ
ζθαξπέισλ ηνπ θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζπληήξεζε θαη ζην
αθφληζκα ηνπο. Κάζε είδνο ζθαξπέινπ απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν αθνλίζκαηνο, κε
δηαθνξεηηθφ αθφλη αλάινγα κε ην ζρήκα ηεο ιάκαο ηνπ. Γεληθά, κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε
ηξία ζηάδηα ζηελ δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ησλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ :
Σν ηξόρηζκα.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ηξνρίζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηξνρνχ γηα κέηαιια
ή ζκπξηδφπαλνπ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ηξφρηζκα ζε θάζε ζπληήξεζε ηνπ εξγαιείνπ
αιιά κφλν θαηά ηελ αξρηθή αγνξά ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνιχ κεγάιεο θζνξάο ηεο αηρκήο.
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Καηά ην ηξφρηζκα κνξθνπνηνχκε ηελ κία άθξε ηεο αηρκήο δίλνληαο κία θιίζε 12° - 30° πνπ
νλνκάδεηαη θαιέκη. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ ππεξζεξκαλζεί ε ιάκα
απφ ηελ ηξηβή γηαηί κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ε ζχζηαζε ηνπ ράιπβα. Γη‟ απηφλ ην ιφγν, ε
δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη γίλεηαη εκβάπηηζε ηνπ εξγαιείνπ ζε λεξφ.
[9]
Σν αθόληζκα.
Σν αθφληζκα ησλ ζθαξπέισλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζνρή,
ηερλνγλσζία αιιά θαη εκπεηξία απφ ηνλ ηερλίηε. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ
πεηξψλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη αθφληα θαη κπνξεί λα είλαη θπζηθήο πξνέιεπζεο (ζρηζηφιηζνη)
ή ηερλεηέο (κίμε ραιαδία, θνξνπλδίνπ θαη ζκπξίδαο) (Δηθ. 3.20.) [38]. Αλάινγα κε ην ζρήκα
ηνπ εξγαιείνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο αθφληα. Ζ πην απιή κνξθή είλαη
κία επίπεδε πιάθα ηνπνζεηεκέλε ζηαζεξά ζε έλα μχιηλν θνπηί έηζη ψζηε λα πξνεμέρεη απφ ην
ηνηρψκαηα ηνπ θνπηηνχ 2 – 3 εθ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην αθφληζκα ησλ επίπεδσλ θαη ησλ
ηξηγσληθψλ ζθαξπέισλ. Σα θακπχια θνπηηθά εξγαιεία απαηηνχλ αθφληα κνξθήο αλάινγεο κε
ηελ θακπχιε ηνπ θαζελφο. Γη‟ απηφ θαη ν θάζε ηερλίηεο θαηαζθεπάδεη αθφληα δηαθφξσλ
δηαζηάζεσλ θαη δηακέηξσλ γηα λα αθνλίδεη ηηο ζγξφκπηεο θαη ηα ινχθηα ηνπ. (Δηθ. 3.21.)
Δηθ. 3.20. (θάησ) Αθφλη απφ θπζηθφ πέηξσκα
ζηεξεσκέλν ζε μχιηλε βάζε.
Δηθ. 3.21. (δεμηά) Γηάθνξεο κνξθέο αθνληψλ γηα
ρξήζε ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θνπηηθά εξγαιεία.

Δηθ. 3.20

Δηθ. 3.21.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αθνλίζκαηνο, ε επηθάλεηα ηνπ αθνληνχ βξέρεηαη κε λεξφ ή κε
έλα κείγκα ιαδηνχ θαη πεηξειαίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ηξηβψλ. Ζ
αηρκή ηνπ θνπηηθνχ (ην θαιέκη) εθάπηεηαη πιήξσο κε ην αθφλη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο θαη αζθψληαο πίεζε πξνο ηα θάησ πξαγκαηνπνηνχληαη παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο.
ηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ζηελ αηρκή ηνπ εξγαιείνπ ζα έρεη δεκηνπξγεζεί κία ιεπηή
θισζηή κεηάιινπ πνπ νλνκάδεηαη ρξπζαιίδα. Γηα ηελ αθαίξεζε ηεο, γπξλάκε ην ζθαξπέιν
απφ ηελ ίζηα ηνπ πιεπξά πάλσ ζην αθφλη θαη εθηεινχκε 2 – 3 ειαθξηέο θηλήζεηο δεμηά θαη
αξηζηεξά (Δηθ. 3.22.). Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ αθαίξεζε ηεο είλαη λα θαξθψζνπκε ην
εξγαιείν ζε έλα ζθιεξφ θαη θαζαξφ μχιν.[9], [38]
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Δηθ. 3.22. Ζ ρξπζαιίδα θαη ν
ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ηεο ίζηαο
ιεπίδαο γηα ηελ αθαίξεζε ηεο.

Δηθ. 3.22.

Σν γπάιηζκα.
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζία ζπληήξεζεο, ηα εξγαιεία γπαιίδνληαη κε ηελ
ρξήζε κίαο ισξίδαο δέξκαηνο, ε νπνία είλαη θαιπκκέλε κε βαδειίλε ή δσηθφ ιίπνο.
Δλαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηείηαη κία εηδηθή βνχξηζα απφ θνκκάηηα δέξκαηνο πνπ
πεξηζηξέθεηαη κε ηελ βνήζεηα ηξνρνχ. Δλψ ν ηξνρφο πεξηζηξέθεηαη, αιείθνπκε ηελ βνχξηζα
κε εηδηθή θξέκα γπαιίζκαηνο (κείγκα εηδηθήο πάζηαο θαη ζκπξηγιίνπ) θαη ζηελ ζπλέρεηα
αθνπκπάκε ην εξγαιείν ζηνλ ηξνρφ.
3.2.4. ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
Δίλαη πνιιά ηα βνεζεηηθά εξγαιεία πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο μπινγιχπηεο ζην
εξγαζηήξην ηνπ. Σν θαζέλα απφ απηά εμππεξεηεί δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη ζπλήζσο είλαη
αλαληηθαηάζηαην. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά, απηά πνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλαο επαγγεικαηίαο ηερλίηεο.
θηγθηήξεο, κέγγελε πάγθνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ην μχιν πνπ επεμεξγάδεηαη πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά
ηνπνζεηεκέλν ζηνλ πάγθν, κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην ζθάιηζκα. Γη‟ απηφλ
ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθηγθηήξεο δηαθφξσλ κνξθψλ θαη δηαζηάζεσλ. Ήδε αλαθέξζεθε
ε κέγγελε (εηθ. 3.23.) πνπ ζπλεζίδεηαη σο εμάξηεκα ζηνπο πάγθνπο εξγαζίαο θαη «ιχλεη ηα
ρέξηα» ησλ ηερληηψλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. ην εκπφξην ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πνιινί ηχπνη
ζθηγθηήξσλ, είηε γηα ίζηα είηε γηα γσληαθά θνκκάηηα μχινπ. Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην
ζθίμηκν ηνπ θνκκαηηνχ ψζηε λα είλαη ζηαζεξά δεκέλν αιιά λα κελ πιεγσζεί ε επηθάλεηα ηνπ
μχινπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δεχηεξν θνκκάηη πνπ ζα κπεί αλάκεζα ζηνλ ζθηγθηήξα θαη ην
έξγν.
Δηθ. 3.23. (αξηζηεξά) Μέγγελε
πάγθνπ ζχγρξνλνπ ηχπνπ, κε
δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηεο
θεθαιήο
Δηθ. 3.24. (δεμηά) Κιαζζηθφο
ηχπνο ζθηγθηήξα μπινπξγηθήο
Δηθ. 3.23.

Δηθ. 3.24.

Μαηζόια
Ζ καηζφια είλαη έλα ζηξνγγπιφ ζθπξί, θαηά πξνηίκεζε θηηαγκέλν εμ‟ νινθιήξνπ
απφ μχιν, κε ην νπνίν ν μπινγιχπηεο ρηππάεη ην πίζσ κέξνο ηνπ ζθαξπέινπ γηα λα θάλεη ηα
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επηζπκεηά θνςίκαηα. Γπζηπρψο ζην εκπφξην δελ πσινχληαη έηνηκεο μχιηλεο καηζφιεο αλ θαη
κπνξνχλ λα βξεζνχλ κεηαιιηθέο ή πιαζηηθέο κε μχιηλε ιαβή. κσο ην μχιν ππεξηεξεί ησλ
ππφινηπσλ πιηθψλ θαζψο αληηδξάεη θαιχηεξα ζηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ ηεο
θξνχζεο δεκηνπξγψληαο ιηγφηεξα ζπαζίκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ έξγνπ. Οη πεξηζζφηεξνη
ηερλίηεο επηιέγνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ κφλνη ηνπο ηηο καηζφιεο ηνπο ή λα ηηο παξαγγείινπλ ζε
θάπνηνλ ηνξλαδφξν. Σν ζηξφγγπιν ζρήκα ηνπ ζθπξηνχ είλαη θαιχηεξν γηα ηελ δνπιεηά ηνπ
μπινγιχπηε θαζψο απηφ ηνπ επηηξέπεη λα ρηππάεη ην εξγαιείν απφ θάζε γσλία θαη απνηξέπεη
θάζε ιάζνο ρηχπεκα(Δηθ. 3.25.).Σν μχιν πξέπεη λα ηδηαίηεξα ζθιεξφ γηα ηελ δνπιεηά ελψ ε
παξνπζία ξφδσλ είλαη επηζπκεηή θαζψο απμάλνπλ ηελ ζθιεξφηεηα. Σα είδε μχινπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : ην πνπξλάξη, ε δξπο, ην κέιην (θξάμνο), ε κνπξηά, ε θαξπδηά θαη ε
νμηά.

Δηθ. 3.25.α,β. Σεηξάγσλε
θαη ζηξφγγπιε καηζφια
Δηθ. 3.25.α

Δηθ. 3.25.β.

Ακκνπδηέο (Ενπκπάδεο)
Οη ακκνπδηέο είλαη εξγαιεία πνπ βξίζθνληαη βέβαηα ζην εκπφξην (εηθ. 3.26.) αιιά θαη
ν θάζε ηερλίηεο κπνξεί λα θαηαζθεπάδεη ηηο δηθέο ηνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
δηακφξθσζε ηνπ θφληνπ ζηα μπιφγιππηα επηηπγράλνληαο κία αίζζεζε βάζνπο ζην έξγν αιιά
θαη θαιχπηνληαο ηηο ζθαξπειηέο πνπ θαίλνληαη άζρεκα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξνγγπιά ζίδεξα νηθνδνκήο δηαθφξσλ δηακέηξσλ, θνκκέλα ζε κήθνο
πεξίπνπ 10 εθ. ηεξεψλνληαη θάζεηα ζηελ κέγγελε ηνπ πάγθνπ θαη κε ηελ ρξήζε ζηδεξφιηκαο
ραξάζζνληαη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο. Υξεζηκνπνηνχληαη πνιχ απιά ρηππψληαο ηηο κε
έλα ζθπξί ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα κνξθνπνηήζνπκε.

Δηθ. 3.26.

Δηθ. 3.26. ην εκπφξην
κπνξνχλ λα βξεζνχλ
δνπκπάδεο κε πνιιά,
επθάληαζηα ζρέδηα.

Ξύζηξεο, ξνθάληα, παζηξάγγνπια
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζθαιίζκαηνο, ε επηθάλεηα πνπ πξφθεηηαη λα επεμεξγαζηεί πξέπεη
λα είλαη ιεία θαη επίπεδε. Γη‟ απηφ ηνλ ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηχπνη ρεηξνθίλεησλ
πιαλψλ αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο επηθάλεηαο. Ζ μχζηξα είλαη ε πην απιή κνξθή ηνπ
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εξγαιείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα κία κηθξή κεηαιιηθή ιάκα αθνληζκέλε θαηάιιεια. Σν ξνθάλη
είλαη ε γλσζηή πιάλε ρεηξφο φπνπ κία μχζηξα είλαη ζηεξεσκέλε κε θιίζε ζην εξγαιείν θαη
πξνεμέρεη απφ ην θάησ κέξνο φζν ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιείαλζε. Σν παζηξάγγνπιν είλαη κία
παξαιιαγή ηνπ ξνθαληνχ, θαηάιιειε γηα πιάληζκα θακπχισλ επηθαλεηψλ.
Πξηόληα
Πξφθεηηαη γηα ηα γλσζηά, ζπλεζηζκέλα μπινπξίνλα ρεηξφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηνλ μπινγιχπηε γηα ηελ δεκηνπξγία κηθξνηνκψλ, ηφζν θάζεησλ φζν θαη παξάιιεισλ κε ηα
«λεξά» ηνπ μχινπ. Γηαηίζεληαη πνιιψλ εηδψλ πξηφληα, κε δηαθνξεηηθφ πιάηνο θαη κήθνο
ιάκαο θαη δηαθνξεηηθφ δφληη θνπήο. Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο είλαη νη ζέγεο ρεηξφο, κε ηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα γίλνπλ αλνίγκαηα δηαθφξσλ ζρεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ έξγνπ.
Σξππάληα
ηελ μπινγιππηηθή πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα αλνηρηεί κία ηξχπα πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη ζαλ αθεηεξία γηα ηελ ζέγα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ην
ηξππάλη ρεηξφο θαη ε αξίδα (ή καληηθάπη) πάλσ ζηα νπνία πξνζαξκφδεηαη ην θαηάιιειν
κεηαιιηθφ ηξππάλη. Ζ αξίδα έρεη ην ζρήκα καληβέιαο θαη θάλνληαο πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο,
αλνίγνπκε ηελ επηζπκεηή ηξχπα.[36]
Ράζπεο, ιίκεο
Οη ξάζπεο θαη νη ιίκεο απνηεινχληαη απφ κία αλάγιπθε κεηαιιηθή ιάκα δηαθφξσλ
ζρεκάησλ (επίπεδε, θακπχιε, ζηξνγγπιή) θαη κία πιαζηηθή ή μχιηλε ιαβή.
Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιείαλζε ηξαρεηψλ επηθαλεηψλ, εθεί πνπ δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πιάλεο. Αξρηθά ε επηθάλεηα ηξίβεηαη κε ηελ ξάζπα πνπ έρεη πην άγξηα
επηθάλεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ιίκα πνπ έρεη κηθξφηεξν αλάγιπθν θαη δίλεη πην ιείεο
επηθάλεηεο.[9],[38]
3.2.5. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΖ
Ζ εξγαζία ηνπ μπινγιχπηε είλαη θαηά βάζε ρεηξσλαθηηθή θαη δελ απαηηεί ηε ρξήζε
ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ. Βέβαηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ηερλίηεο πξνκεζεχεηαη ηελ
μπιεία ζε αθαηέξγαζηε κνξθή θαη πξέπεη λα ηελ κνξθνπνηήζεη ν ίδηνο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ηα θιαζζηθά κεραλήκαηα
μπινπξγηθήο φπσο ή πξηνλνθνξδέια, ε πιάλε θαη ν μερνλδξηζηήξαο, ε ζβνχξα θαη θάπνην
δηζθνπξίνλν. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηνλ ηφξλν, έλα απφ ηα αξραηφηεξα
κεραλήκαηα μπινπξγηθήο. Τπάξρνπλ αλαθνξέο ρξήζεο ηνπ απφ ηελ αξραία Αίγππην θαη
πάληα απνηεινχζε πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ηερληηψλ ηνπ μχινπ. Φπζηθά, γηα
δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πεξίπησζε θαη δηάθνξα ειεθηξηθά
εξγαιεία ρεηξφο (ηξππάληα, ηξηβεία, πιαλάθηα θιπ.)

3.3. ΦΗΝΗΡΗΜΑ
3.3.1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΦΗΝΗΡΗΜΑΣΟ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο μήξαλζεο πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ε μπιεία παίξλεη
ηνλ δξφκν ηνπ εκπνξίνπ θαη θαηαιήγεη ζηνλ πάγθν ηνπ μπινγιχπηε γηα λα κεηαηξαπεί
ζηαδηαθά ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Μεηά ηελ επεμεξγαζία κε ηα δηάθνξα εξγαιεία, ρεηξφο ή
κεραληθά, θαη φηαλ ην επηζπκεηφ ζρέδην έρεη νινθιεξσζεί, ην μπιφγιππην πξέπεη λα
ηειεηνπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή γπαιφραξηνπ, βαθήο θαη βεξληθηνχ. Απηά είλαη ηα ηειεπηαία
ζηάδηα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν ζηελ
εθαξκνγή ηνπο φζν θαη ζηελ ζσζηή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ.
Αξρηθά, ζα εθαξκνζηεί γπαιφραξην ζηελ επηθάλεηα ηνπ μπιφγιππηνπ ψζηε λα
εμαθαληζηνχλ ηα ίρλε πνπ αθήλνπλ ηα ζθαξπέια θαη ραινχλ ηελ νκαιή εκθάληζε ηνπ. Ζ
δηαδηθαζία μεθηλάεη κε έλα ρνληξφ γπαιφραξην (π.ρ. Νν 4) πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ξάζπα θαη
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ιεηαίλεη ηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ηνπ γιππηνχ. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηφ ην
ζηάδην θαζψο ην ρνληξφ γπαιφραξην ηξψεη πνιχ μχιν θαη κπνξεί λα αιινηψζεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ, γη‟ απηφ ην ιφγν απνθεχγνπκε ηηο κηθξέο επηθάλεηεο. Απηέο ζα
ιεηαλζνχλ ζην επφκελν ζηάδην, κε ην ςηιφ γπαιφραξην (π.ρ. Νν150) πνπ ζα δψζεη ην ηειηθφ
θηλίξηζκα ζηελ επηθάλεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηςίκαηνο απνθεχγεηαη ζπζηεκαηηθά ε
ιείαλζε ησλ γσληψλ ησλ δηάθνξσλ ζρεδίσλ γηαηί ην ζπάζηκν ηνπο ζα θάλεη ην έξγν λα ράζεη
ην βάζνο θαη ηε δσληάληα ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξηςίκαηνο δελ πξέπεη λα
εθαξκνζηεί μαλά ζθαξπέιν ζηελ επηθάλεηα θαζψο ηα ππνιείκκαηα ηνπ γπαιηνχ απφ ην
γπαιφραξην ζα ραιάζνπλ ην αθφληζκα ηνπ εξγαιείνπ [38]. Πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηνπ
γπαιφραξηνπ ήηαλ πνιιά ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιείαλζε ησλ μπιφγιππησλ.
Οη Αηγχπηηνη εθάξκνδαλ άκκν γηα ιείαλζε, νη Ρσκαίνη ειαθξφπεηξεο ελψ νη Έιιελεο ηερλίηεο
ηεο ιατθήο ηέρλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ςαξφπεηζν, ην μεξακέλν δέξκα ηνπ ςαξηνχ ξίλα πνπ
είλαη γεκάην απφ ππθλφηαηα αγθάζηα [9].
ηαλ πιένλ ην μπιφγιππην θηάζεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κε ην ηξίςηκν, ν ηερλίηεο
κπνξεί αλ επηζπκεί λα εθαξκφζεη βαθή ζηελ επηθάλεηα. Ζ βαθή κπνξεί λα έρεη ηελ
απφρξσζε θάπνηνπ μχινπ φπσο θαξπδηά, καφλη θ.α. ή λα έρεη βαζηθέο ρξσκαηηθέο
απνρξψζεηο φπσο θφθθηλν, πνξηνθαιί, καχξν, ρξπζφ, αζεκέλην θ.α. (Δηθ. 3.14.) Τπάξρνπλ
πνιιά είδε βαθψλ ζηελ αγνξά κε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο λα είλαη νη βαθέο λεξνχ θαη νη βαθέο
δηαιπηηθνχ (νξγαληθνχ δηαιχηε). Οη βαθέο λεξνχ είλαη θζελφηεξεο αιιά δίλνπλ ιηγφηεξν
δσληαλά θαη έληνλα ρξψκαηα θαη αθήλνπλ ηξαρεηά ηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ. Έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα λα ζηεγλψλνπλ ζρεηηθά αξγά δίλνληάο καο ηελ δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπκε άλεηα θαη
λα ζηξψζνπκε νκνηφκνξθα ηελ βαθή, αληίζεηα κε ηηο βαθέο δηαιπηηθνχ πνπ ζηεγλψλνπλ
πνιχ γξήγνξα θαη ίζσο δεκηνπξγήζνπλ ζθνχξεο θαη αλνηρηέο πεξηνρέο ζηελ επηθάλεηα. Καη νη
δχν βαθέο εθαξκφδνληαη κε πηλέιν ή ζθνπγγάξη θαη είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ηερλίηε λα
επηιέμεη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ δνπιεηά ηνπ [8]. Βέβαηα, ην ζηάδην ηεο βαθήο δελ είλαη
απαξαίηεην, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνηηκάηαη ε θπζηθή εκθάληζε ηνπ μχινπ κε ηελ
απιή εθαξκνγή ελφο πξνζηαηεπηηθνχ, δηάθαλνπ βεξληθηνχ.
3.3.2. ΤΛΗΚΑ ΦΗΝΗΡΗΜΑΣΟ
Ζ ηειηθή «πηλειηά» ζε έλα μπιφγιππην είλαη ε εθαξκνγή ζε απηφ ελφο ζηξψκαηνο
πξνζηαηεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ πξνζβνιή
εληφκσλ θαη κπθήησλ, ζα απνηξέςεη ηελ άκεζε πξνζξφθεζε – εθξφθεζε πγξαζίαο απφ ην
πεξηβάιινλ θαη ζα δηαηεξήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ηελ άξηηα εκθάληζε ηνπ. Παξαδνζηαθά
ζηελ μπινγιππηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε γνκαιάθα, έλα θπζηθφ πνιπκεξέο ην νπνίν πξνέξρεηαη
απφ ην έληνκν Laccifer Laccaker. Λφγσ ηεο κεγάιεο ρεκηθήο νκνηφηεηαο ηνπ κε ηα
ζπλζεηηθά πνιπκεξή ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «πιαζηηθφ ηεο θχζεο» θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο
θαη ζηηο κέξεο καο. Γηαιχεηαη ζε θαζαξφ νηλφπλεπκα 95% κε αλαινγία 1:4 ή 1:5
(γνκαιάθα/αιθνφιε) θαη εθαξκφδεηαη κε πηλέιν ή κε κία κπάια βακβαθηνχ ηπιηγκέλε ζε
ηνπιπάλη. Απαηηνχληαη αξθεηά ζηξψκαηα επάιεηςεο θαη ειαθξχ ηξίςηκν κε ςηιφ γπαιφραξην
αλάκεζα ζηηο επαιείςεηο. Ζ γνκαιάθα δελ έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη απαηηείηαη
επαλαιεπηηθφ ινπζηξάξηζκα αλά θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Παξαδνζηαθά ζηελ επηπινπνηία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιηθά
γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. πρλή ήηαλ ε ρξήζε θπζηθνχ
θεξηνχ πνπ αθήλεη κία γιπθηά θαη απαιή απφρξσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ. Αλ θαη ε
επηζθεπή ησλ κηθξψλ αηειεηψλ είλαη εχθνιε ζην θεξί, κπνξεί λα απνρξσκαηηζηεί εχθνια
εξρφκελν ζε επαθή κε λεξφ ή αιθνφι. Αθφκε πην ζπλεζηζκέλε ήηαλ ε ρξήζε ειαίσλ γηα ηνλ
εκπνηηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ μχισλ. Σν ιάδη εθαξκφδεηαη εχθνια, κε απιή επάιεηςε
πνιιέο θνξέο κέρξη ηελ δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο επηθάλεηαο. Σν βαζηθφ ηνπ κεηνλέθηεκα
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είλαη ε κηθξή ηνπ δηάξθεηα, πνπ απαηηεί ηελ ζπρλή επαλάιεςε ηεο βαθήο. Γηα ηνλ
ρξσκαηηζκφ πξνηηκνχληαλ ε θάζηα, πνπ πξνζδίδεη ζην έξγν έλαλ ραξαθηήξα παιαηφηεηαο.
Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ
αλαθαιχθζεθαλ λέα, ρεκηθά πιηθά ινπζηξαξίζκαηνο κε θαιχηεξεο ηδηφηεηεο απφ ηα θπζηθά.
Μπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο : ηα ζπζηήκαηα ελφο ζπζηαηηθνχ θαη ηα
ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ. Σα βεξλίθηα ελφο ζπζηαηηθνχ είλαη ηα βεξλίθηα λίηξνπ,
πνιπνπξεζάλεο θαη ηα αιθπδηθά. Αλ θαη έρνπλ ρακειφ θφζηνο θαη είλαη εχθνια ζηελ
εθαξκνγή ηνπο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μπινγιππηηθή θαζψο δελ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα
δσήο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζθνπξαίλνπλ θαη λα θηηξηλίδνπλ κε ηνλ ρξφλν. Σα βεξλίθηα δχν
ζπζηαηηθψλ πξνηηκψληαη γηα ην θηλίξηζκα ησλ μπιφγιππησλ γηαηί έρνπλ εμαηξεηηθέο θπζηθέο
θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο. Σα γλσζηφηεξα ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ είλαη ηα πνιπνπξεζαληθά,
ηα αθξπιηθά θαη ηα πνιπεζηεξηθά. Ζ ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη πνιχ απιή, ηα δχν
ζπζηαηηθά, κία ξεηίλε θαη έλα κνλνκεξέο, αλακεηγλχνληαη ζε θαζνξηζκέλε ζηνηρεηνκεηξηθή
αλαινγία θαη αληηδξνχλ δεκηνπξγψληαο έλα αδηάιπην πνιπκεξέο πνπ απνηειεί ηελ
επηθάιπςε. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ην δεχηεξν
ζπζηαηηθφ ηνπ βεξληθηνχ πεξηέρεη ζπζηαηηθά επηβιαβή γηα ηελ πγεία (ηζνθπαληθά), άξα
απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ [8].
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4. ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΛΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ
ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΔΥΝΖ
4.1

ΣΔΥΝΗΚΔ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ

Ζ ηέρλε ηεο μπινγιππηηθήο είλαη κηα απφ ηηο πνιππινθφηεξεο θαη πην πνιπκνξθηθέο
ηέρλεο πνπ έρεη αλαπηπρηεί ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Γηαθξίλεη φια ηα ζηάδηα ηεο
αλζξψπηλεο εμέιημεο, αθνινπζψληαο παξάιιειε πνξεία αλάπηπμεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ
ηερληθψλ ζθαιηζκάησλ. Έηζη, αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, ε
μπινγιππηηθή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηα αθφινπζα είδε :
ηελ εζψγιπθε,
ηελ εμψγιπθε,
ηελ επηπεδφγιπθε,
ηελ νιφγιπθε θαη
ηελ ελζεηηθή μπινγιππηηθή. [9]
Ζ θάζε ηερληθή έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, απφ ηελ πην απιή έσο ηελ πην πνιχπινθε, ελψ
θάπνηα ζχλζεηα είδε απνηεινχλ ζπλδπαζκφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ απιψλ εηδψλ.
4.1.1. ΔΩΓΛΤΦΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ εζψγιπθε μπινγιππηηθή είλαη ε απινχζηεξε αιιά θαη ε αξραηφηεξε ηερληθή
ζθαιίζκαηνο. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ζαλ δσγξαθηθή ζην μχιν ρξεζηκνπνηψληαο
ζθαξπέια αληί γηα πηλέια (εηθ. 4.1). Οιφθιεξν ην έξγν ζθαιίδεηαη ζε κία επίπεδε επηθάλεηα
κε ξερέο ραξαθηέο δηαθφξσλ παρψλ, αθήλνληαο εληειψο απείξαρην ην θφλην.[37] Ζ
δηαδηθαζία είλαη απιή, αξρηθά ζρεδηάδεηαη ζην μχιν ε ζχλζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζθαιίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο θαηά θχξην ιφγν ηξίγσλα ζθαξπέια. Πνιιά απφ ηα πην ζχλζεηα είδε
μπινγιππηηθήο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εζψγιπθε ηερληθή ζε ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο
[9].

εηθ. 4.1: Καζέια κε
εζψγιπθε δηαθφζκεζε

Δηθ. 4.1.
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4.1.2. ΔΞΩΓΛΤΦΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
πσο πξνδίδεη θαη ην φλνκα ηεο, ε εμψγιπθε μπινγιππηηθή είλαη ε ηερληθή πνπ
πξνβάιιεη πξνο ηα έμσ ην ζρέδην, αθαηξψληαο ην θφλην. Οπζηαζηηθά είλαη ε αληίζεηε, ε
«αξλεηηθή» ηερληθή ηεο εζψγιπθεο μπινγιππηηθήο θαη ιεηηνπξγεί ζπρλά ζπκπιεξσκαηηθά
ηεο. Ζ ρξήζε ηεο κπνξεί λα αλπςψζεη αηζζεηηθά ζρεηηθά απιά
ζέκαηα δίλνληαο ηνπο δσληάληα θαη βάζνο. Δίλαη πην δχζθνιε
ηερληθή απφ ηελ εζψγιπθε θαη γίλεηαη ρξήζε φισλ ησλ
ζθαξπέισλ θαη δηαθφξσλ εξγαιείσλ μπινγιππηηθήο. Σα ζηάδηα
πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο είλαη ηέζζεξα :
 ρεδηαζκφο ηνπ κνηίβνπ πάλσ ζην μχιν
 θάιηζκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ κνηίβνπ (ηάθηαζκα)
απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά κέρξη ην βάζνο πνπ ζέινπκε.
Απηφ
γίλεηαη
κε
θάζεηεο
«ζθαξπειηέο»
ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν ζθαξπέιν αθξηβψο ζην
πεξίγξακκα ή κε ηξίγσλν ζθαξπέιν αθήλνληαο έλα
κηθξφ πεξηζψξην γηα δηνξζψζεηο.
 Αθαίξεζε ηνπ θφληνπ
 Δθαξκνγή δηαθφζκεζεο ζην θφλην (ακκνπδηά) αλ είλαη
επηζπκεηφ θαη δηφξζσζε ιεπηνκεξεηψλ. [9]

Δηθ. 4.2. Έλα απιφ παξάδεηγκα εμψγιπθεο
μπινγιππηηθήο

Δηθ. 4.2.

4.1.3. ΔΠΗΠΔΓΟΓΛΤΦΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ επηπεδφγιπθε μπινγιππηηθή ή μπινγιππηηθή ρακεινχ αλάγιπθνπ είλαη κία ζχλζεηε
ηερληθή ζθαιίζκαηνο πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξψησλ ηερληθψλ, ηεο εζψγιπθεο θαη
ηεο εμψγιπθεο μπινγιππηηθήο. ε απηή ηελ ηερληθή, ην θφλην αθαηξείηαη γηα λα αλαδεηρζεί ην
ζρέδην ζην νπνίν εθαξκφδεηαη εζψγιπθε ηερληθή γηα ηνλ ηνληζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Δίλαη
κία αξθεηά δχζθνιε ηερληθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιχπινθα κνηίβα
αλαδεηθλχνληαο ηηο δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο. Ο μπινγιχπηεο αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ :
 ρεδηαζκφο ηνπ κνηίβνπ πάλσ ζην μχιν
 θάιηζκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ κνηίβνπ (ηάθηαζκα) απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά
κέρξη ην βάζνο πνπ ζέινπκε. Απηφ γίλεηαη κε θάζεηεο «ζθαξπειηέο» ρξεζηκνπνηψληαο
ην θαηάιιειν ζθαξπέιν αθξηβψο ζην πεξίγξακκα ή κε ηξίγσλν ζθαξπέιν αθήλνληαο
έλα κηθξφ πεξηζψξην γηα δηνξζψζεηο.
 Αθαίξεζε ηνπ θφληνπ
 Δθαξκνγή εζψγιπθεο ηερληθήο ζην έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαξδηά ζθαξπέια γηα
δεκηνπξγία θιίζεσλ ζην ζρέδην.
 Υξήζε ζηελψλ ζθαξπέισλ γηα νινθιήξσζε ιεπηνκεξεηψλ θαη ιείαλζε κε «ςηιφ»
γπαιφραξην. [9]
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εηθ. 4.3.α

εηθ. 4.3.β

εηθ. 4.3.γ

εηθ. 4.3.δ

Δηθ. 4.3. Σα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ελφο επηπεδφγιπθνπ μπιφγιππηνπ
.
4.1.4. ΑΝΑΓΛΤΦΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
ηαλ ην βάζνο ηνπ θφληνπ ελφο μπιφγιππηνπ είλαη κεγαιχηεξν θαη θηάλεη θνληά ζηα
10 ρηιηνζηά, ηφηε ε ηερληθή ζθαιίζκαηνο ιέγεηαη αλάγιπθε μπινγιππηηθή ή μπινγιππηηθή
βαζηνχ αλάγιπθνπ [37]. Απνηειεί ζπλδπαζκφ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ηερληθψλ θαη απαηηεί
κεγάιν βαζκφ δεμηνηερλίαο απφ ηνλ ηερλίηε. Σν θφλην αθαηξείηαη κε δηαθνξεηηθά βάζε θαη
εθαξκφδεηαη εζψγιπθε ηερληθή ηφζν ζην ζρέδην φζν θαη ζην θφλην. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
ην θφλην αθαηξείηαη εληειψο δεκηνπξγψληαο ηξχπεο ζην έξγν, ηα ιεγφκελα «θνπθσηά» ε
«ζθαιηζηά ζηνλ αέξα» μπιφγιππηα [21]. Ζ δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά
ζηάδηα:
 ρεδηαζκφο ηνπ κνηίβνπ πάλσ ζην μχιν
 θάιηζκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ κνηίβνπ (ηάθηαζκα) θαη ζηαδηαθή αθαίξεζε ηνπ
θφληνπ κέρξη ην επηζπκεηφ βάζνο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ζθαξπέια. Αλ ην
θφλην πξέπεη λα αθαηξεζεί εληειψο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε πξηνλνθνξδέιαο ή ζέγαο.
 Δθαξκνγή εζψγιπθεο ηερληθήο ζην έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαξδηά ζθαξπέια γηα
δεκηνπξγία θιίζεσλ ζην ζρέδην θαη ζηαδηαθά κε ηε ρξήζε ζηελφηεξσλ εξγαιείσλ
αλάδεημε ησλ ιεπηνκεξεηψλ.
 Λείαλζε κε «ςηιφ» γπαιφραξην θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο . [9]
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Δηθ. 4.4. Σν
μπιφγιππην
ηέκπιν ηνπ
ηεξνχ λανχ ηνπ
Αγίνπ Γεκεηίνπ
ζηνλ
Καθφιαθθν
Πσγσλίνπ,
ζθαιηζκέλν κε
ηελ ηερληθή ηεο
αλάγιπθεο
μπινγιππηηθήο

εηθ. 4.4.

4.1.5. ΟΛΟΓΛΤΦΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ νιφγιπθε μπινγιππηηθή είλαη ε πνιππινθφηεξε θαη πην εληππσζηαθή ηερληθή
ζθαιίζκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ηξηζδηάζηαηα γιππηά ηεξάζηηαο αηζζεηηθήο αμίαο. πλδπάδεη
φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηερληθέο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη απαηηεί κεγάιε
πείξα αιιά θαη ηαιέλην απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηερλίηε. Πξέπεη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν
θνκκάηη μχινπ, κε ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο ψζηε λα ρσξάεη νιφθιεξν ην έξγν θαη λα κελ έρεη
ζθάικαηα ζηελ δνκή ηνπ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην ν ηερλίηεο λα έρεη ηελ πξφζνςε θαη ηελ
πιάγηα φςε ηνπ ζρεδίνπ πξνο ζθάιηζκα [9]. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο
νιφγιπθνπ μπιφγιππηνπ είλαη :
 ρεδηαζκφο ηεο πξφζνςεο θαη ηεο πιάγηαο φςεο ζηηο πιεπξέο ηνπ μχινπ
 Κνπή ζηελ θνξδέια ησλ δχν φςεσλ δηαδνρηθά
 Λείαλζε ησλ γσληψλ κε ρξήζε ξάζπαο θαη
ρνληξηθή δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ
 Υξήζε θαξδηψλ ζθαξπέισλ γηα ην πξψην
ζηάδην ηνπ ζθαιίζκαηνο γηα ηελ αθαίξεζε
κεγάιεο πνζφηεηαο μχινπ απφ φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο
 Γεκηνπξγία ιεπηνκεξεηψλ κε ηε ρξήζε ζηελψλ
ζθαξπέισλ
 Λείαλζε ηνπ έξγνπ «ςηιφ» γπαιφραξην κε
πξνζνρή λα κελ ζπάζνπλ νη ιεπηνκέξεηεο.
[41]
Δηθ. 4.5. Έλα εμαηξεηηθφ δείγκα νιφγιπθεο
μπινγιππηηθήο θηηαγκέλν απφ ρξσκαηηζκέλν
μχιν ιεκνληάο. Έξγν ηνπ Γθξέγθνξ Έξραξη,
θηηαγκέλν ην 1510 πνπ απεηθνλίδεη ηε Μαξία
Μαγδαιελή. Δθηίζεηαη ζην κνπζείν ηνπ
Λνχβξνπ.

Δηθ. 4.5.
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4.1.6. ΔΝΘΔΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ ελζεηηθή μπινγιππηηθή είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο μπινγιππηηθήο θαηά ην νπνίν ην
έξγν ζθαιίδεηαη ρσξηζηά απφ ην έπηπιν ή ην αληηθείκελν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί.
Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε κπανχια, κεηψπεο ζπξηαξηψλ ή θξεβαηηψλ, αεηψκαηα
βηβιηνζεθψλ θιπ. Σα ζηάδηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο έλζεηνπ μπιφγιππηνπ είλαη :
 ρεδηαζκφο ηνπ κνηίβνπ πάλσ ζην μχιν
 Κνπή ζηελ πξηνλνθνξδέια ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ ζρεδίνπ θαη θφιιεκα ηνπ ζε έλα
άιιν θνκκάηη μχιν γηα ζηαζεξφηεηα. Αλάκεζα ζηα δχν θνκκάηηα μχινπ πξέπεη λα
παξεκβιεζεί έλα θχιιν ραξηηνχ γηα λα κπνξέζνπλ εχθνια λα μεθνιιήζνπλ.
 θάιηζκα ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ ηερληθή ηεο επηινγήο καο θαη ιείαλζε κε γπαιφραξην.
 Ξεθφιιεκα ηνπ ζρεδίνπ κε έλα ίζην ζθαξπέιν θαη θφιιεκα ηνπ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε.
[9]

Δηθ. 4.6. Έλζεην μπιφγιππην δηαθνζκεηηθφ

εηθ. 4.6.
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4.2.

ΔΗΓΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΔΥΝΖ

Ζ μπινγιππηηθή απνηειεί κία απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο ειιεληθέο ηέρλεο κε ηεξάζηηα
πνξεία εμέιημεο, παξάιιειε κε απηή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Καζ' φια ηα ζηάδηα ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο, ν Έιιελαο θαιιηηέρλεο εμέθξαδε ην πλεχκα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ ιανχ
ζθαιίδνληαο ζε μχιν ηηο ειπίδεο, ηνπο θφβνπο θαη ηα "πηζηεχσ" ηεο θάζε επνρήο. Αλεμάξηεηα
θαηαγσγήο, θνηλσληθήο ηάμεο θαη νηθνλνκηθήο επκάξεηαο φινη νη Έιιελεο είραλ ζην
λνηθνθπξηφ ηνπο θάπνην μπιφγιππην πνπ θαηείρε ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.
Αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξηδφηαλ αιιά θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ηα
λενειιεληθά μπιφγιππηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο[41]:
ηα λαπηηθά
ηα πνηκεληθά
ηα εθθιεζηαζηηθά θαη
ηα αζηηθά μπιφγιππηα
4.2.1. ΝΑΤΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ λαπηηθή μπινγιππηηθή άλζηζε ζηα λαππεγηθά θέληξα ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ, εθεί φπνπ θηηαρλφηαλ ηα θαξάβηα ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ, ζπλήζσο απφ ηνλ ίδην
ηερλίηε πνπ θαηαζθεχαδε θαη ην μχιηλν θαξάβη. εκαληηθφηεξα δείγκαηα ηεο λαπηηθήο
μπινγιππηηθήο απνηεινχλ ηα αθξφπξσξα ή μφαλα πνπ ηνπνζεηνχληαλ ζηελ πιψξε ηνπ
πινίνπ θαη ήηαλ ην ζηνιίδη ηνπ μχιηλνπ θαξαβηνχ, ην ζχκβνιν ηνπ ηδηνθηήηε θαη ν ζχληξνθνο
ησλ λαπηηθψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ίδην ην πινίν έπαηξλε ην φλνκα ηνπ απφ ηελ κνξθή
ηνπ αθξφπξσξνπ ηνπ. Γηα ηνπο λαπηηθνχο, ηα αθξφπξσξα ήηαλ ε πξνζσπνπνηεκέλε ςπρή ηνπ
θαξαβηνχ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ πνιινί κχζνη πνπ ηα πεξηβάιινπλ.[17], [15]
Οη ζθαιηζκέλεο κνξθέο ζηα αθξφπξσξα ραξαθηεξίδνληαη απφ κία έληνλε ψζεζε, κία
ηάζε θίλεζεο πξνο ηα κπξνζηά. αλ λα νδεγνχλ ην πινίν ζηελ ζάιαζζα ζθίδνληαο ηα λεξά
θαη αλνίγνληαο ην δξφκν (εηθ. 4.7). Παξάιιεια, ε
ζπλεζηζκέλε επηζεηηθή κνξθή ηνπ απνηειεί ηελ
πξνζσπνπνίεζε ηνπ πνιεκηθνχ πινίνπ πνπ επηηίζεηαη
θαη θαηαηξνπψλεη ηνλ ερζξφ. Αιιά αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο ήηηαο, ην αθξφπξσξν αθνινπζνχζε
ηελ ηχρε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο.
πλεζηδφηαλ ε αξπαγή φισλ ησλ ζηνιηζκάησλ ηνπ
εηηεκέλνπ πινίνπ σο ηξφπαηα θαη ε αθηέξσζε ηνπο
ζηνπο λανχο.[17], [15]

Δηθ. 4.7. Σν αθξφπξσξν ηνπ ειιεληθνχ πνιεκηθνχ
αηκφπινηνπ Κνξβέηα, ηνπ πξψηνπ αηκφπινηνπ
παγθνζκίσο πνπ ζπκκεηείρε ζε πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο κε θαπεηάλην ηνλ Άγγιν θηιέιιελα
Frank Hastings.

εηθ. 4.7.
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Σα αθξφπξσξα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ιατθήο μπινγιππηηθήο, θαη
φπσο θάζε ιατθή ηέρλε εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο, ηηο επηζπκίεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ ιανχ. ηελ
έκπλεπζε ηνπ ιατθνχ θαιιηηέρλε ζπλππάξρεη ην πξαγκαηηθφ, ην θαληαζηηθφ, ην κπζηθφ θαη
ην ζετθφ ζηνηρείν. Έηζη, ζέκαηα φπσο ιηνληάξηα, ηέξαηα, άγγεινη, γνξγφλεο, ζπλππάξρνπλ κε
πξφζσπα πξαγκαηηθά, πνπ έπαημαλ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο. Χζηφζν, ηα
πην ζπλεζηζκέλα ζέκαηα ησλ αθξφπξσξσλ είλαη ε γνξγφλα θαη ν ήξσαο κε ηελ πεξηθεθαιαία,
πνπ ζπκίδεη παξαζηάζεηο ηνπ Θεκηζηνθιή (εηθ. 4.8. θαη 4.9) ή ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ.
ζν πξνρσξνχλ ηα ρξφληα θαη θηάλνπκε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη ζηνλ 19νπ αηψλα, ηα κεγέζε
θαη δηαθνζκήζεηο κεγαιψλνπλ, θάηη αζπλήζηζην γηα ηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε. Δίλαη ε επνρή
πνπ ην Μπαξφθ θηάλεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη θάλεη
αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ. ηα αθξφπξσξα ηεο
ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία απφ
φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, κε
επηξξνέο θπζηθά θαη απφ ξεχκαηα ηεο Γχζεο. ηνηρεία
θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζπλδένληαη κε απιντθφ
ζπλήζσο ηξφπν.[32]
Δηθ. 4.8. Σν αθξφπξσξν
Θεκηζηνθιήο ηνπ
νκψλπκνπ πινίνπ ηνπ
πεηζηψηε πξνχρνληα
Μέμε. Δθηίζεηαη ζην
κνπζείν πεηζψλ.

εηθ. 4.8.

Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε μχισλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αθξφπξσξσλ πξνέξρνληαη
απφ θσλνθφξα δέληξα, φπσο ην έιαην, ην πεχθν θαη ην θππαξίζζη. Δπηιεγφηαλ έλαο θνξκφο
κε ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ψζηε λα ρσξάεη νιφθιεξν ην ζθαιηζκέλν αθξφπξσξν, ελψ αλ
ην ζρήκα ηνπ ζθαιίζκαηνο δελ επέηξεπε ηελ
κνλνθφκκαηα θαηαζθεπή, νξηζκέλα κέιε ηνπ ζψκαηνο
ζθαιηδφηαλ ζε μερσξηζηά θνκκάηηα. ηα πεξηζζφηεξα
αθξφπξσξα ηα ρέξηα ήηαλ δηαθνξεηηθά θνκκάηηα θαη ε
ζχλδεζε γηλφηαλ κε κεηαιιηθνχο ζθελνεηδείο πχξνπο, πνπ
έκπαηλαλ «πεξαζηά» κέζα ζε ζθελνεηδείο εζνρέο. Αθνχ
νινθιεξσλφηαλ ην ζθάιηζκα, ην μχιν βαθφηαλ κε κίλην,
φπσο θαη ηα μχιηλα πινία, θαη ζηε ζπλέρεηα κε
ιαδνκπνγηά. ηελ εγθνπή ησλ αθξφπξσξσλ έρνπλε
παξαηεξεζεί ίρλε πίζζαο, έλα επίρξηζκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ μχινπ. [32]

Δηθ. 4.9. Σν αθξφπξσξν Άξεο ηνπ
Μηανχιε. Δζληθφ ηζηνξηθφ
κνπζείν Αζήλαο.

εηθ. 4.9.
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4.2.2. ΠΟΗΜΔΝΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ πνηκεληθή μπινγιππηηθή είλαη έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο
πνπ αλαπηχρζεθε ζε φιν ηνλ θηελνηξνθηθφ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο θαη γλψξηζε κεγάιε
άλζεζε ζηα ρέξηα ησλ λνκάδσλ αξαθαηζάλσλ. Δίλαη ε πην αξραία απφ ηηο εθθάλζεηο ηεο
ιατθήο μπινγιππηηθήο. Αληιψληαο έκπλεπζε απφ παλάξραηεο θαηαβνιέο ηνπ ιανχ καο,
πηνζεηεί πξσηφγνλεο θαη αδξέο κνξθέο θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ έλαλ θφζκν ζπκβφισλ πνπ
ζπρλά ην πξαγκαηηθφ ζπγρέεηαη κε ην θαληαζηηθφ [15]. Καηά θαλφλα ήηαλ ηέρλε ησλ
βνζθψλ, πνπ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αηέιεησηεο ψξεο κνλαμηάο ζηελ βνζθή, ζθάιηδαλ ζην
μχιν κηθξναληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε ηεξάζηηα αηζζεηηθή αμία. Καζψο ε
θηελνηξνθία εμαζθάιηζε έλα θαιφ επίπεδν δσήο, νη βνζθνί δελ είραλ ηελ αλάγθε λα
εληζρχζνπλ ην εηζφδεκα ηνπο, θηινηερλψληαο ηα έξγα ηνπο απφ κεξάθη θαη κφλν (εηθ. 4.10).
Γηα απηφ ην ιφγν ηα πνηκεληθά μπιφγιππηα
δηαηήξεζαλ
ηελ
πεγαία
νκνξθηά
ηνπο
απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε πξνρεηξφηεηα θαη
ηππνπνίεζε [30].
Δηθ. 4.10. Οη γθιίηζεο είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ θαη απζεληηθφ δείγκα ηεο πνηκεληθήο
μπινγιππηηθήο. Ζ αξαθαηζάληθε γθιίηζα ηεο
εηθφλαο, ζθαιηζκέλε ζε ππμάξη, δείρλεη ηνλ
Άγην-Γεψξγην θαβαιάξε λα ζθνηψλεη ηνλ
δξάθν.

εηθ. 4.10.

Μπνξεί λα γίλεη έλαλ γεληθφο δηαρσξηζκφο ησλ πνηκεληθψλ μπιφγιππησλ ζε πειεθεηά
θαη ζθαιηζηά. Πειεθεηά ιέγνληαη ηα απιά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ρσξίο λα έρνπλ
θάπνηα μπιφγιππηε δηαθφζκεζε ή ηδηαίηεξε αηζζεηηθή αμία. Υξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο
θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη θηηαρλφηαλ, ζπλήζσο, απφ ηνλ ίδην ηνλ λνηθνθχξε
ηνπ ζπηηηνχ. Σέηνηα αληηθείκελα είλαη: νη ζθάθεο γηα ην δχκσκα, νη πηλαθσηέο γηα ην
"θνχζθσκα" ηνπ ςσκηνχ, νη ζνθξάδεο γηα ην "άλνηγκα"
ηνπ θχιινπ, νη θνπηάιεο, ε θαξδάξα γηα ην γάια θιπ.
Αληίζεηα, ηα ιεγφκελα ζθαιηζηά πνηκεληθά μπιφγιππηα
θέξνπλ εληππσζηαθέο δηαθνζκήζεηο απνπλένληαο κία
μεθάζαξε θαη αλφζεπηε ειιεληθή θαιιηηερληθή έθθξαζε,
πινχζηα ζε νξάκαηα θαη ζπκβνιηζκνχο. Πνιιά απφ απηά
ηα μπιφγιππηα είραλ ραξαθηήξα θπιαθηνχ, θηηαγκέλα
απφ ππμάξη, ηεξφ μχιν γηα ηνπο αξαθαηζάλνπο θαη
θέξαλε αλαπαξαζηάζεηο αγίσλ (ζπλήζσο ηνπ Αη-Γηψξγε)
ή θηδηψλ[16]. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά ηα
αληηθείκελα είλαη : νη γθιίηζεο ησλ βνζθψλ, νη ξφθεο γηα
ην γλέζηκν ηνπ καιιηνχ θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα ηνπ
αξγαιεηνχ, ηα θαιηζφμπια γηα ην πιέμηκν ησλ
θαιηζψλ(εηθ. 4.11.), νη θνχπεο γηα λεξφ ή θξαζί (εηθ.
4.12.), νη ζήθεο ησλ καραηξηψλ, νη πίπεο, νη θινγέξεο θιπ.
[9]
Δηθ. 4.11. αξαθαηζάληθν «θαιηζφμπιν» ηνπ
εηθ. 4.11.

19νπ αηψλα πνπ απεηθνλίδεη κηα γνξγφλα.
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Δίλαη πνιιά ηα είδε ηνπ μχινπ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πνηκεληθή
μπινγιππηηθή, είηε ήκεξα είηε δαζηθά είδε, θαζψο νη βνζθνί δνχζαλ ζαλ λνκάδεο
κεηαθηλνχκελνη ζηα δηάθνξα βνζθνηφπηα θαη ζπιιέγνληαο μπιεία απφ δηαθνξεηηθά πςφκεηξα
θαη θιίκαηα. Σα μχια είλαη θαηά θαλφλα
ζθιεξά γηα λα αληέρνπλ ζηηο θαηαπνλήζεηο
θαη λα κελ πεηηνχληαη νη ίλεο θαηά ην
ζθάιηζκα. Σα πην ζπλεζηζκέλα είλαη : ε
αγξηαριαδηά (γθνξηδηά), ε θξαληά, ην
ππνθίηξηλν ππμάξη, ε θφθθηλε θνπκαξηά, ε
ξίδα ηνπ ξεηθηνχ (εξείθε), ν ζθέλδακνο, ην
πνπξλάξη απφ ηα δαζηθά είδε θαη ε ειηά θαη
ε ιεκνληά απφ ηα ήκεξα είδε. Σα εξγαιεία
ζθαιίζκαηνο είλαη πνιχ απιντθά θαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηνξίδνληαη ζε έλα
απιφ, θνθηεξφ καραίξη. [30]
Δηθ. 4.12. Ξπιφγιππηε θνχπα (ηάζη) ησλ
ηειψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Σα θπηηθά θαη ηα
δσηθά κνηίβα ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλα
ζηελ πνηκεληθή μπινγιππηηθή.

εηθ. 4.12.

4.2.3. ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή απνηειεί ην κεγαιχηεξν θεθάιαην ηεο ειιεληθήο
ιατθήο μπινγιππηηθήο, έρνληαο λα επηδείμεη θαιιηηερλήκαηα ηεξάζηηαο αηζζεηηθήο αμίαο
αιιά θαη ηερληθήο. Σν πιήζνο αιιά θαη ε πνηθηιία ησλ μπιφγιππησλ θαιιηηερλεκάησλ πνπ
κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο δηάθνξεο ειιεληθέο εθθιεζίεο είλαη
ηεξάζηηα θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ Οξζφδνμε παξάδνζε.
Ζ αξρή απηήο ηεο παξάδνζεο ηνπνζεηείηαη ζηνλ 16ν αηψλα
νπφηε θαη ηα ηέκπια ησλ λαψλ άιιαμαλ ζηαδηαθά κνξθή,
πεξλψληαο απφ ην ρακειφ καξκάξηλν πξφηππν ησλ
Βπδαληηλψλ ζην γλσζηφ κέρξη ζήκεξα ςειφ μπιφγιππην
ηέκπιν. Οη ιφγνη απηήο ηεο κεηαζηξνθήο ήηαλ θπξίσο
νηθνλνκηθνί, θαζψο ην μχιν είλαη πνιχ θζελφηεξν ζαλ πιηθφ
απφ ην κάξκαξν. Παξάιιεια κε ηα ηέκπια κεηαηξάπεθαλ ζε
μπιφγιππηα θαη πνιιά άιια έπηπια, ζθεχε θαη ζηαζεξά
ζηνηρεία ηνπ λανχ, φπσο νη άκβσλεο, νη δεζπνηηθνί ζξφλνη, ηα
αλαιφγηα, ηα καλνπάιηα, ηα παγθάξηα θαη άιια. Καζψο
θηηαρλφηαλ απφ ηνλ ίδην ηερλίηε ζπλήζσο, αθνινπζνχζαλ ηελ
ίδηα ηερλνηξνπία θαη ζεκαηνινγία κε ην ηέκπιν δεκηνπξγψληαο
έλα εληαίν ζχλνιν ζην εζσηεξηθφ ησλ λαψλ (εηθ. 4.13.).[21]
Δηθ. 4.13. Δθθιεζηαζηηθφ αλαιφγην ηνπ 13νπ αηψλα κε
ζθαιηζκέλεο εηθφλεο απφ ηνλ αθάζηζην χκλν. Σα
εθθιεζηαζηηθά έπηπια ελφο λανχ αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα
ηερλνηξνπία θαη ζεκαηνινγία κε ην ηέκπιν.

εηθ. 4.13.
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Καηά ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή γλψξηζε κεγάιε
άλζεζε, κε ηνπο ηερλίηεο λα δεκηνπξγνχλ πεξίηερλα ηέκπια θαη έπηπια πνπ αληηβαίλνπλ ζηε
γεληθή ιηηφηεηα ηεο πεξηφδνπ. Σα παιηφηεξα μπιφγιππηα ηέκπια είλαη ζθαιηζκέλα ζε ρακειφ
αλάγιπθν,
ηα
ιεγφκελα
ζηξσηά,
αθνινπζψληαο
ηηο
ηερληθέο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα καξκάξηλα ηέκπια.
Πξνρσξψληαο πξνο ηνλ 17ν αηψλα, ην
μπιφγιππην απνθηάεη ην δηθφ ηνπ ζηπι,
αθήλνληαο πίζσ ηηο επηξξνέο ηεο
ιηζνγιππηηθήο θαη αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην μχιν ζαλ πιηθφ.
Πινχζηα θπηηθά δηαθνζκεηηθά ζέκαηα
πιέθνληαη κε πνπιηά, δψα θαη θάπνηεο
θνξέο αλζξψπηλεο κνξθέο δεκηνπξγψληαο
εληππσζηαθέο ζπλζέζεηο. [21]
Δηθ. 4.14. Λεπηνκέξεηα απφ ην
μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ ηεξνχ λανχ ηνπ
παιηνχ Σαμηάξρε ζηα Μεζηά. Κνπθσηφ
ζθάιηζκα ηνπ 1833.

Δηθ. 4.14.

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα εκθαλίδνληαη ηα θνπθσηά ή ζθαιηζηά ζηνλ αέξα ηέκπια
(εηθ. 4.14), απφ ηα νπνία αθαηξνχληαη θνκκάηηα ηνπ θφληνπ δίλνληαο κία αλάιαθξε αίζζεζε
ζην δεκηνχξγεκα θάλνληαο ην λα κνηάδεη κε δαληέια. ηηο ζεκαηνινγίεο εληζρχεηαη ε
αλζξψπηλε παξνπζία, ελψ ζε θάπνηεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο ζθαιίδνληαη ηνπία. ηα κέζα ηνπ
αηψλα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην νιφγιπθν μπιφγιππην έληνλν θαη ηνικεξφ, ζαθψο
επεξεαζκέλν απφ ην Μπαξφθ θαη ην Ρνθνθφ. Ο Έιιελαο θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνίεζε ηα
ζηνηρεία ησλ επξσπατθψλ ξπζκψλ γηα λα εθθξάζεη φζα θαηλνχξγηα δελ κπνξνχζε λε
εθθξάζεη κε ηα παξαδνζηαθά κέζα. Οη ζπλζέζεηο γίλνληαη πνιχπινθεο, κε πνιιά πξφζσπα
θαη αλήζπρα πεξηζηξεθφκελα θπηηθά δηαθνζκεηηθά
ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σν Μπαξφθ θαη
ν Νενθιαζηθηζκφο πνπ ήξζε κε ηνλ ζσλα ζηελ
Διιάδα, νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή μπινγιππηηθή ζε
κία ζηαδηαθή θζνξά, θφβνληαο ηηο ξίδεο κε ηελ
εζληθή καο παξάδνζε θαη αλνίγνληαο ην δξφκν γηα
ηελ παξαθκή ηεο θνξπθαίαο απηήο ιατθήο ηέρλεο.
[21]
Σα πεξηζζφηεξα εθθιεζηαζηηθά μπιφγιππηα
είλαη θηηαγκέλα απφ μχιν θαξπδηάο, πνπ κε ηελ
ζηαζεξφηεηά ηνπ έρεη κεγάιεο αληνρέο ζηελ πγξαζία
ελψ νη αλνκνηνγελείο ρξσκαηηζκνί ηνπ πξνζδίδνπλ
κεγάιε
αηζζεηηθή
αμία.
Δπίζεο
ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχληαλ ην θιακνχξη θαη ε θαζηαληά. [21]

Δηθ. 4.15.

Δηθ. 4.15. Σν πεξίηερλν μπιφγιππην ηέκπιν ζην
θαζνιηθφ ηεο κνλήο πειηάο ζηνΜνπδάθη.
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4.2.4. ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
Ζ αθκή ηεο εθθιεζηαζηηθήο μπινγιππηηθήο θαηά ηνλ 16ν αηψλα παξήγαγε κία ζρνιή
ηερληηψλ ηνπ μχινπ, πνπ, εθηφο απφ ηα εθθιεζηαζηηθά αληηθείκελα, αζρνιήζεθε θαη κε πνιιά
απφ ηα έπηπια θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηεο αζηηθήο θαηνηθίαο. Ζ ηάζε κεγαινπξέπεηαο πνπ
έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζηνπο ηεξνχο λανχο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ αθνινχζεζε ηεο
πεξηφδνπ, επεξέαζε ηελ δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ επηδεηνχλ
πεξηζζφηεξε πνιπηέιεηα ζηηο θαηνηθίεο ηνπο [15] (εηθ. 4.16). Έηζη, πνιινί ηαιαληνχρνη
ηερλίηεο θαηαπηάλνληαη κε ηελ θαηαζθεπή κπανχισλ, θαξεθιψλ, ηαβαληψλ θαη άιισλ
αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ λέσλ θαη ησλ παιηψλ ζπηηηψλ.

Δηθ. 4.16.

Δηθ. 4.16. Ο θαιφο νληάο ηνπ αξρνληηθνχ ηεο θπξά – Πνχιθσο ζηεο ηάηηζηα.
Γηπιέο ζεηξέο απφ παξάζπξα κε βηηξψ ζην πάλσ δηάδσκα θαη πινχζηεο
μπιφγιππηεο δηαθνζκήζεηο θαιχπηνπλ ηνπο ηνίρνπο.
Ζ μπινγιππηηθή είλαη απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο ιατθήο
ηέρλεο. Καη κνινλφηη ζηελ Διιάδα δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ ζρνιή μπινγιππηηθήο, ιφγνη
γεσθπζηθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινη –φπσο ζπλέβε θαη κε άιινπο θιάδνπο ηεο ιατθήο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο– ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε θέληξσλ κε ηερλίηεο απηνδίδαθηνπο,
αιιά ηφζν εμεηδηθεπκέλνπο, ψζηε λα είλαη πεξηδήηεηνη αθφκα θαη έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ
ηφπνπ ηνπο. Έηζη, πεξίθεκνη ήηαλ νη ηαγηαδφξνη ηεο Ζπείξνπ, νη νπνίνη ζθάιηζαλ ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα μπιφγιππηα ηνπ 18νπ θαη 19νπ αη. Οξηζκέλεο θνξέο, παιαηά
ζπκθσλεηηθά ή εγράξαθηεο επηγξαθέο, ηδηαίηεξα ζηα ηέκπια, θσηίδνπλ επψλπκεο
θαιιηηερληθέο θπζηνγλσκίεο, φπσο ησλ Κξεηηθψλ Μαγθαλάξε θαη Κνκλελάθε, νη νπνίνη
δνχιεςαλ ζηε Εάθπλζν, ησλ βνεζψλ ηνπ ηειεπηαίνπ, Παλαγηψηε απφ ηνλ Γαιαηά θαη Λπγίδν
απφ ηελ Κχπξν, ή ηνπ Αλαζηάζε Μφζρνπ ηνπ Μεηζνβίηε, ν νπνίνο ζθάιηζε ην πεξίθεκν
ηέκπιν ηνπ Γαιαμηδίνπ (εηθ. 4.17). Οη ιίγεο φκσο απηέο εμαηξέζεηο δελ αξθνχλ γηα λα
δηαιχζνπλ ηελ αλσλπκία πνπ γεληθά ζθεπάδεη ηνπο ηερλίηεο ηεο ιατθήο μπινγιππηηθήο ηνπ
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18νπ θαη 19νπ αη. Οη γιχπηεο ηνπ μχινπ ήηαλ πιαλφδηνη ηερλίηεο πνπ πεξηφδεπαλ ζηελ
Διιάδα θαη θηινηερλνχζαλ ηνλ μπιφγιππην εμνπιηζκφ ησλ
νηθνδνκψλ, κεηαθέξνληαο παληνχ ηηο ίδηεο αληηιήςεηο
ηερλνηξνπίαο θαη αηζζεηηθήο· γη‟ απηφ ηα έξγα ηεο
μπινγιππηηθήο παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα χθνπο θαη
κνξθήο ζε νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ ρψξν.

Δηθ. 4.17. Λεπηνκέξεηα απφ ην εθπιεθηηθφ ηέκπιν ηνπ Αγίνπ – Νηθνιάνπ ζην
Γαιαμίδη, έξγν ηνπ Αλαζηάζηνπ Μφζρνπ

Δηθ. 4.17.

Ζ αζηηθή μπινγιππηηθήο είλαη θιάδνο ππνηειήο ηεο εμειηγκέλεο αξρηηεθηνληθήο –
ηφζν ηεο επεηξσηηθήο φζν θαη ηεο λεζησηηθήο– θαη εκθαλίδεηαη σο δηθφ ηεο αλαπφζπαζην,
φρη κφλν δηαθνζκεηηθφ, αιιά θαη ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν. Γη‟ απηφ, ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα
έξγα ηεο δηακνξθψζεθαλ παξάιιεια κε ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηεο αζηηθήο νηθνδνκήο θαη
είλαη θπξίσο εληνηρηζκέλα ιεηηνπξγηθά αξρηηεθηνληθά κέιε, δειαδή ηαβάληα, ζπξφθπιια,
κνπζάληξεο, ληαιηαθνί, ξάθηα, θηγθιηδψκαηα, ηξαβέξζεο θαη θνιφλεο. Οη νξνθέο απηέο είλαη
ζηξσκέλεο θαηά θαλφλα κε παξάιιειεο
ζηελέο ζαλίδεο θαη δηαζηαπξνχκελεο
ζθαιηζηέο αξκνθαιχπηξεο· ην θέληξν
ηνπο ηνλίδεηαη κε έλαλ κεγάιν νκθαιφ,
ηνλ ηακπιά λνπθάιη ή θνπκπέ, πνπ
είλαη θνίινο, επίπεδνο ή κε ειαθξηά
πξνεμνρή, θαη ζπγθεληξψλεη ηελ
πινπζηφηεξε
θαη
ππθλφηεξε
μπινγιππηηθή
δηαθφζκεζε.
Ζ
δηαθφζκεζε
απηή
πεξηιακβάλεη
ζπλήζσο
πνιχπινθα
γξακκηθά
ζπκπιέγκαηα αλαηνιηθήο ηερλνηξνπίαο

Δηθ. 4.18.

Δηθ. 4.18. Ο «θαιφο νληάο» ηνπ
αξρνληηθνχ ηνπ Σζηκελάθε ζηελ
Κνδάλε. ιεο νη επελδχζεηο
δηαζψζεθαλ θαη εθηίζεληαη ζην
κνπζείν Μπελάθε.
45

ή έθηππα θπηηθά κνηίβα, επεξεαζκέλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηελ μπινγιππηηθή ησλ
ηέκπισλ. πρλά, ν δηάθνζκνο ηνπ ηακπιά είλαη δηάηξεηνο θαη δίρξσκνο, ψζηε λα δίλεη ηελ
εληχπσζε ηεο δηαθάλεηαο. ηελ αλάπηπμε ηεο μπινγιππηηθή έδσζαλ ψζεζε θαη νη
ηδηνξξπζκίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ηε βνξεηνειιαδηθή φζν θαη ηε λεζησηηθή
αξρηηεθηνληθή, νη εληνηρηζκέλεο δειαδή κνπζάληξεο θαη ηα μχιηλα κέιε –θηγθιηδψκαηα,
θνιφλεο θαη ηξαβέξζεο– ησλ ζνθάδσλ. Λακπξφ δείγκα μπιφγιππηεο δηαθφζκεζεο
καθεδνληθνχ αξρνληηθνχ απνηειεί ν θνδαλίηηθνο νληάο ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε (εηθ. 4.18).
Έλαο ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο αζηηθήο μπινγιππηηθήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε παξαδνζηαθή
νξγαλνπνηία, ζηελ νπνία ηα ρεηξνπνίεηα κνπζηθά φξγαλα ζπρλά θνζκνχληαη κε μπιφγιππηεο
ιεπηνκέξεηεο.
Ζ εμέιημε ηεο αζηηθήο μπινγιππηηθήο, φζνλ αθνξά ηα ζηπι θαη ηηο δηαθνζκήζεηο,
αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο εθθιεζηαζηηθήο μπινγιππηηθήο. Έηζη, μεθηλψληαο απφ ηνλ 16 ν
αηψλα, ηα μπιφγιππηα κηκνχληαη ηα ιηζφγιππηα κε ρακειά αλάγιπθα θαη αδξέο κνξθέο. Σν
μχιν δνπιεχεηαη κε ηελ ινγηθή ηεο πέηξαο, δεκηνπξγψληαο ζηαηηθέο θαη «ρνληξνθνκκέλεο»
κνξθέο. Πξνρσξψληαο ζηνλ 17ν αηψλα πνπ απνθηνχλ πιένλ δηθφ ηνπο ζηπι θαη αμηνπνηνχλ
πιήξσο ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηνπ μχινπ. Ζ πιαζηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ γίλεηαη αληηιεπηή
απφ ηνπο ηερλίηεο πνπ αλάγνπλ ηελ μπινγιππηηθή ζε θνξπθαία ιατθή ηέρλε. Απηφο ήηαλ θαη ν
αηψλαο αθκήο ηεο ιατθήο ηέρλεο γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ηα επφκελα θεθάιαηα. Σν
πέξαζκα ζηνλ 18ν αηψλα εηζάγεη ην κπαξφθ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν μεθηλψληαο ηελ ζηαδηαθή
θζνξά ηνπ ζηπι. Σα δηαθνζκεηηθά γίλνληαη νξγηαζηηθά θαη ράλεηαη ε ηζνξξνπία πνπ
ραξαθηήξηδε κέρξη ηφηε ηηο ιατθέο δεκηνπξγίεο. Ο λενθιαζηθηζκφο πνπ αθνινχζεζε ηελ
ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, απνηέιεζε
ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηελ γλήζηα ειιεληθή ιατθή
ηέρλε [21]. Σν αδηέμνδν ήξζε φηαλ
εγθαηαιείθζεθε ε ζεκλή, "ζηξσηή" εξγαζία ηεο,
θαη ελψ θέξδηζε κία πινχζηα θαη ειεχζεξα
ηερληθή, πινπηίζηεθε κε λέα κνηίβα αληί λα
θπξηαξρήζεη πάλσ ζηηο θαηλνχξγηεο θαηαθηήζεηο,
θαηαθηήζεθε απφ απηέο [37].
Δηθ. 4.19. Ξπιφγιππηε θαζέια ηνπ 18νπ
αηψλα απφ ηελ ηεκλίηζα Αξθαδίαο.

Δηθ. 4.19.

Οη ηερλίηεο ηνπ αζηηθνχ μπιφγιππηνπ εκπλένληαη απφ ηελ θχζε θαη ηε δσή θαη ε
θαληαζία ηνπο έρεη κία θαηαπιεθηηθή γνεηεία θαη πνηθηιία. Ζ ζξεζθεπηηθή δσή απνηειεί
ζεκέιην γεληθφηεξεο θαιιηηερληθήο φξαζεο. Τπάξρεη κία πξνζπάζεηα λα ζπληαηξηαρηεί ην
ζείν κε ην αλζξψπηλν, κία εηθφλα αξκνλίαο ηνπ θφζκνπ φπνπ Θεφο, άγηνη θαη απινί άλζξσπνη,
ινπινχδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζρήκαηα απφ θαξπνχο θαη θχιια απνηεινχλ κία ελφηεηα. Ζ
ηέρλε ηνπο δελ αληέγξαθε ηε θχζε μεξά, αιιά έθαλε ζπλδπαζκνχο κε ζηνιίζκαηα γη' απηφ
θαη ε μπινγιππηηθή ζεσξείηαη δηαθνζκεηηθή ηέρλε. Ο δηθέθαινο αεηφο, ζχκβνιν ηεο
ππεξθπζηθήο δχλακεο ησλ Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ απνηέιεζε αγαπεκέλν ζέκα ησλ
μπιφγιππησλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Αιιά θαη ηα αξραηνειιεληθά ζχκβνια δελ ιείπνπλ απφ ηελ
ιατθή μπινγιππηηθή κε ζπείξεο θαη καηάλδξνπο λα ζπλδπάδνληαη κε βιαζηνχο ακπέινπ θαη
δηαπιεθφκελα θπηηθά κνηίβα. Απφ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θπξηαξρεί ν θχθινο ζε δηάθνξεο
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κνξθέο κε αγαπεκέλν ηελ καξγαξίηα κε θαλνληθά θχιια ή κε θχιια ζε ζρήκα S. Ίζσο είλαη
ε νκνηφηεηα κε ηνλ δσνθφξν ήιην πνπ θάλεη απηφ ην ζέκα ηφζν πξνζθηιή. Σππνπνηεκέλα
θηίξηα εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε θαζέιεο ελψ ε αλζξψπηλε κνξθή ζπαλίδεη. Ηδηαίηεξε αλαθνξά
πξέπεη λα γίλεη ζηελ θπξηαλή επηπινπνηία – μπινγιππηηθή, ε νπνία δηαηήξεζε αλαιινίσηνπο
ηνπο δεζκνχο κε ηε Βπδαληηλή ηέρλε (εηθ. 4.20 θαη 4.21). Οη θπξηαλνί ηερλίηεο δηαηήξεζαλ
ηελ αλαιινίσηε ηελ παξάδνζε κέρξη θαη ηηο κέξεο θαη απνηεινχλ κνλαδηθφ παξάδεηγκα ζηελ
Διιάδα.

Δηθ. 4.20.

Δηθ. 4.21.

Δηθ. 4.20. θπξηαλφ ζαιφλη ηεο κνληέξλαο επνρήο ζε πηζηή
αληηγξαθή ησλ παξαδνζηαθψλ ζαινληψλ.

Δηθ. 4.21. Σππηθφ
ζθπξηαλφ θαξεθιάθη.

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ηα μπιφγιππηα έπηπια πεξηνξίζηεθαλ ζηα λνηθνθπξηά θαη
απέθηεζαλ πην απιέο κνξθέο. Πξνζηέζεθαλ μπιφγιππηεο ιεπηνκέξεηεο ζε έπηπια φπσο
κπνπθέδεο, θαζξέπηεο θαη ηξαπεδαξίεο αιιά έραζαλ ηελ γνεηεία ηνπ ρεηξνπνίεηνπ θαη
απέθηεζαλ βηνκεραληθή, ηππνπνηεκέλε φςε. ηηο κέξεο καο
ηα μπιφγιππηα έπηπια ζπαλίδνπλ ζηα λνηθνθπξηά θαζψο
πιένλ πξνηηκψληαη πην απιέο δηαθνζκήζεηο, κε ρξήζε
ρξσκάησλ θαη δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ
ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ μπινγιππηηθή έρεη πεξηνξηζηεί
ζηα ιεγφκελα «θιαζζηθά» έπηπια ηξαπεδαξίαο, θαξέθιεο
θαη ηξαπέδηα, ηδηαηηέξσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 πνπ
ππήξμε κία αλαβίσζε ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο. Αληίζεηα ε
μπινγιππηηθή ζήκεξα αλζίδεη ζηνλ ηνκέα ησλ
δηαθνζκεηηθψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, ηνπξηζηηθψλ ελζπκίσλ
θαη μχιηλσλ ζθεπψλ θνπδίλαο. Παξά ηηο ηεξάζηηεο
ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ν θφζκνο γχξσ καο, έλα
ρεηξνπνίεην αληηθείκελν θηηαγκέλν κε ηαιέλην θαη κεξάθη
πάληα ζα βξίζθεη ηελ αμία ηνπ ζηελ θαξδηά καο.
Δηθ. 4.22. χγρξνλν ειιεληθφ ζρέδην θαξέθιαο
(δεθαεηία ΄70-80) κε μπιφγιππηε ηξαβέξζα ζηελ πιάηε.

Δηθ. 4.22.
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Δηθ. 4.23.

Δηθ. 4.23. «Ο αεηφο θαη ν φθηο», έξγν ηνπ Γηψξγε Κνπηάληνπ. Οινθιεξψζεθε
ην 2002 θαη εθηίζεηαη ζην Μνπζείν & Δξγαζηήξην ηεο Ξπινγιππηηθήο ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηελ Αμφ Μπινπνηάκνπ Κξήηεο.
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5. ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΡΖΣΖ –
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
5.1. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ
ΚΑΣΟΗΚΗΑ

ΣΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ

Μηιψληαο γηα κηα πξαγκαηηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή αλαθεξφκαζηε ζε
θαηαζθεπέο πνπ νπζηαζηηθά κνξθνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Δίλαη
θηηαγκέλεο έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ θάπνηνπο νξηζκέλνπο ζθνπνχο νη νπνίνη είλαη
βαζηζκέλνη ζην πλεχκα θαη ηηο ηδέεο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Σαπηφρξνλα γίλνληαη θνξείο
έθθξαζεο ησλ αλζξψπηλσλ ςπρηθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ε αιεζηλή αξρηηεθηνληθή δηαπιάζεηαη αξκνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαηά ηφπνπο δηακφξθσζε ηνπ
αξρηηεθηνληθνχ ηνπίνπ. Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην θιίκα,
ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο(βνπλά, πεδηάδεο, λεζηά),ηα πιηθά πνπ
ππάξρνπλ ζην θάζε κέξνο (πέηξα ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη πνηφηεηα, νηθνδνκηθή μπιεία)
θαη θπζηθά ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια ε νηθηζηηθή αλάπηπμε
αθνινπζεί ηελ θαηά ηφπνλ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ηζηνξηθή εμέιημε.
5.1.1. ΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ
Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία θαη είλαη
δχζθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ελφηεηεο. Χζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο
βαζηθνί ηχπνη βάζε κηαο ελδεηθηηθήο γεσγξαθηθήο δηαίξεζεο, αθνχ ζε κέξε πνπ θπξηαξρεί
έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δφκεζεο πνιιέο θνξέο εκθαλίδνληαη ζπίηηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ.
Οη ηξείο ηχπνη πνπ δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο
ζπλζήθεο είλαη νη παξαθάησ :
Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηωλ πεδηλώλ πεξηνρώλ (πρ. ηα αγξνηφζπηηα ησλ
γεσξγψλ ηεο Θεζζαιίαο).
Ζ θαηνηθία ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ είρε πνιχ απιή κνξθή. Ήηαλ κνλφρσξε θαη ζην ίδην
δσκάηην ζπκβίσλαλ άλζξσπνη, δψα, θπιάζζνληαλ ηα αγξνηηθά πξντφληα, θιπ. ηαδηαθά
πξνζηέζεθαλ έλαο ζηεγαζκέλνο, ππαίζξηνο ρψξνο κπξνζηά απφ ηελ είζνδν θαζψο θαη
δηάθνξνη βνεζεηηθνί ρψξνη ζηελ απιή, φπσο απνζήθεο θαη ζηάβινη.

Δηθ. 5.1. Αγξνηηθφ ζπίηη ηεο
Θεζζαιίαο κε ζηεγαζκέλν
ππαίζξην ρψξν (ραγηάηη).

Δηθ. 5.1.
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ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηωλ επεηξωηηθώλ θαη νξεηλώλ πεξηνρώλ (ην
ιεγφκελν βνξεηνειιαδίηηθν ζπίηη, φπσο είλαη ηα λνηθνθπξφζπηηα ηεο ηάηηζηαο, ηεο
Καζηνξηάο, ηεο Βέξνηαο, θιπ)
Ζ θαηνηθία ζηελ νξεηλή Διιάδα είλαη ζπλήζσο πνιπψξνθε κε δχν ή ηξία παηψκαηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη ν θαηαθφξπθνο ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο. πλήζσο νη
δπν θάησ φξνθνη είλαη πεηξφρηηζηνη ελψ ην πάλσ πάησκα ζπλεζίδεηαη λα θαηαζθεπάδεηαη
απφ μχιν ιφγσ βάξνπο. Οη ρψξνη ησλ αξρνληηθψλ θαηνηθηψλ ή λνηθνθπξφζπηησλ ιεηηνπξγνχλ
σο εμήο: ην ηζφγεην βξίζθνληαη νη ρψξνη εξγαζίαο, νη απνζήθεο θαη νη ζηάβινη. ηνπο
νξφθνπο βξίζθνληαη νη ρψξνη χπλνπ, δηεκέξεπζεο, ππνδνρήο ησλ μέλσλ, θιπ. πλήζσο ην
κεζνπάησκα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θαηνηθία ην ρεηκψλα θαζψο νη παρείο, πέηξηλνη ηνίρνη
δηαηεξνχζαλ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο δεζηνχο. Ο ηειεπηαίνο φξνθνο κε ηνπο ιεπηνχο
ηνίρνπο (ηζαηκάδεο) θαη ηα κεγάια παξάζπξα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δηακνλή ηεο
νηθνγέλεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ επίζεο ζε γηνξηηλέο
πεξηπηψζεηο. Ο φξνθνο απηφο ήηαλ πινχζηα δηαθνζκεκέλνο, είρε πνιιά παξάζπξα θαη εθεί
δεκηνπξγνχληαλ θαη ν θαιφο νληάο, ρψξνο ππνδνρήο κνπζαθίξεδσλ κε μπιφγιππηα ηαβάληα
θαη ηνηρνγξαθίεο. Οη ρψξνη ηνπ έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα
θαηαζθεπαζηηθφ θαη κνξθνινγηθφ ζηνηρείν δηάηξεην απφ αλνίγκαηα, ην νπνίν παίξλεη
δηάθνξεο νλνκαζίεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, φπσο γηα παξάδεηγκα «ζαρληζί» ζηε
Μαθεδνλία. Σν ζπίηη ηέινο έρεη απιή, ε
νπνία
πεξηβάιιεηαη
απφ
ρακειά
βνεζεηηθά θηίζκαηα, ζηάβιν, θνχξλν,
απνζήθε, απνρσξεηήξην, αιιά θαη άιια.

Δηθ. 5.2.

Δηθ. 5.2. Καηφςεηο ησλ νξφθσλ
κίαο ηππηθήο καθεδνληθήο
θαηνηθίαο. Αξρνληηθφ
Νεξαηδφπνπινπ ζηελ ηάηηζηα.

ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηωλ λεζηώλ (ή αιιηψο ην αηγαηνπειαγίηηθνπ
ηχπνπ ζπίηη).
Ζ λεζησηηθή αξρηηεθηνληθή παξνπζηάδεη αθφκα κεγαιχηεξε πνηθηιία αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή [22] (πρ. ηεο Κξήηεο, ησλ Γσδεθαλήζσλ, ησλ Κπθιάδσλ, ηνπ Ηνλίνπ, θιπ) θαη είλαη
παξαθηλδπλεπκέλν λα νκαδνπνηεζεί ζε κηα ελφηεηα. πλήζσο απνηειείηαη απφ έλα ρψξν πνπ
δηαηξείηαη ζην βάζνο ή ζηα πιάγηα δηακεξίζκαηα. Σν δηαθξίλεη ε απιφηεηα ηνπ ζρεδίνπ κε
βάζε ηνλ θχβν θαη ην ζηέγαζηξφ ηνπ είλαη ζπλήζσο επίπεδν, ην ιεγφκελν δψκα. Σν δψκα
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θαηαζθεπάδεηαη απφ αιιεπάιιεια ζηξψκαηα πιψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζεξκνκφλσζε.
πλήζσο ηα ζπίηηα απηά είλαη κνλψξνθα, έρνπλ κηθξά αλνίγκαηα θαη νη νηθηζκνί
αλαπηχζζνληαη ζε επηθιηλείο ηνπνζεζίεο. Απνηεινχληαη απφ ιίγνπο ρψξνπο θαη κηθξνχο πνπ
έρνπλ δηαθνξεηηθφ χςνο αθνχ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη δηάδξνκνη
απνπζηάδνπλ θαη ν βαζηθφο ρψξνο δηεκέξεπζεο θαη θνηλσληθψλ επαθψλ είλαη ε ζάια. Οη
ρψξνη ηνπ χπλνπ είηε βξίζθνληαη ζηε ζάια είηε
ηνπνζεηνχληαη ζε ςειφηεξα επίπεδα. ηελ απιή πνπ
απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ,
εμππεξεηνχληαη πνιιέο αλάγθεο φπσο ην καγείξεκα, ην
πιχζηκν θ.α. εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Κάπνηεο
θνξέο θηίδεηαη εμσηεξηθφ ηνηρίν γηα ακπληηθνχο ιφγνπο
ή γηα ηελ απνκφλσζε ησλ νηθνγελεηψλ.

Δηθ. 5.3. Απιή, κνλφρσξε θξεηηθή θαηνηθία κε
ππεξπςσκέλν ηνλ ρψξν ηνπ χπλνπ. Κάησ απφ ην
παηάξη ηνπνζεηνχληαη ηα πηζάξηα γηα ηελ απνζήθεπζε
ηεο ηξνθήο.

Δηθ. 5.3.

5.1.2. Ζ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΑΝΣΗΘΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ
Ζ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηα απηή ησλ
θαηνίθσλ ελφο άζηεσο, κηαο πφιεο. Ο αζηηθφο ηνκέαο εξγαζηψλ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηε
βηνηερλία, ην εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκία θ.α. ελψ ζηελ χπαηζξν νη
εξγαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία ηελ αιηεία, ηελ ζπιινγή θαξπψλ
θ.α., εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάζε κέξνπο. Ζ αγξνηηθή
θαηνηθία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο αθνχ πνιιέο
απφ ηηο εξγαζίεο απηέο δηεθπεξαηψλνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θαηνηθία(π.ρ. επεμεξγαζία θαη
απνζήθεπζε ηεο ζνδηάο, ην άξκεγκα ησλ δψσλ θ.α.). ηηο πφιεηο ζπλεζέζηεξα ε θαηνίθεζε
δελ ζρεηίδεηαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ νη εξγαζηαθνί ρψξνη εμεηδηθεχνληαη
αλάινγα κε ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ. Άιιε κηα βαζηθή δηαθνξά απηψλ ησλ δπν ηχπσλ
θαηνηθίαο είλαη ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπο ζηνλ ρψξν. ηηο πφιεηο, ηα θηήξηα δηαηάζζνληαη βάζε
θάπνηνπ ζρεδίνπ, κε θάπνηνπο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο νξίδνπλ νη εηδηθνί αξρηηέθηνλεο, νη
κεραληθνί θαη νη πνιενδφκνη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο πξαθηηθά δεηήκαηα πγηεηλήο,
κεηαθνξάο, χδξεπζεο θ.α. ηελ χπαηζξν ε αλνηθνδφκεζε κπνξεί λα είλαη πην άλαξρε, ρσξίο
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ. Ζ βάζε αλνηθνδφκεζεο πξνθχπηεη εκπεηξηθά θαη ζρεηίδεηαη
θπξίσο ζηελ πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πξνζαλαηνιηζκφο), απφ ηελ πξφζβαζε ζε
πεγέο θαη ζε θαιιηέξγεηεο, ηελ νρχξσζε θ.α. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαηαιήγνπκε ζην
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ζπκπέξαζκα φηη ν θάηνηθνο ηεο ππαίζξνπ απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηνηθία ηνπ θαη πνιιέο θνξέο ηελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο αλάινγα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ
αλάγθεο ελψ ν θάηνηθνο ηεο πφιεο δελ έρεη ηελ ειεπζεξία λα πάξεη απφ κφλνο ηνπ φιεο απηέο
ηηο απνθάζεηο. Έηζη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο πνιιέο θνξέο δηαπλένληαη απφ έλαλ έληνλν
απζνξκεηηζκφ θαη απηνζρεδηαζκφ, ελψ ζηηο πφιεηο αθνινπζείηαη έλα πην ζπγθεθξηκέλν ζηπι
πνπ βαζίδεηαη ζηελ γεληθφηεξε δηάζεζε ηεο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ.
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5.2.

Ζ ΚΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ

Ζ θξεηηθή θαηνηθία εληάζζεηαη κελ ζηελ θαηεγνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ λεζηψλ,
παξνπζηάδεη δε κηα εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία ράξε ζηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη αξθεηά απφ
ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Έλα βαζηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ κε ηα
αηγαηνπειαγίηηθα ζπίηηα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε είλαη ην δψκα, ε επίπεδε ζηέγε. Ζ
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξήηεο ζην θέληξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κε ίζε απφζηαζε απφ
ηηο αθηέο ηεο Ηηαιίαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη απφ ηα Γαξδαλέιηα θαζηζηά
ηνχην ην λεζί έλα ζεκαληηθφηαην εκπνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζηαπξνδξφκη. Έγηλε ζηφρνο
δηεθδηθήζεσλ απφ ηνπο γχξσ ιανχο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ρσκαίνη, Άξαβεο,
αξαθελνί, Βπδαληηλνί, Βελεηζηάλνη, Σνχξθνη θ.α. παξήιαπλαλ αλά ηνπο αηψλεο
δεκηνπξγψληαο αλαηαξαρέο, επαλαζηάζεηο, κάρεο αιιά θαη κεγάιεο πεξηφδνπο εηξήλεο θαη
πξνφδνπ.
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ
λεζηνχ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηνπο
πεξαζκέλνπο αηψλεο αιιά θπξίσο ζα εζηηάζνπκε ζηελ αζηηθή θαηνηθία θαη πσο απηή
εμειίζζεηαη απφ ηνλ 15ν αη. θαη έπεηηα.
5.2.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
Νενιηζηθή Πεξίνδνο (6000-2600 π.ρ.)
Οη αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ζηελ Κξήηε δείρλνπλ φηη θαηνηθείηαη απφ ηελ 6 ε ρηιηεηία
π.Υ. Βξέζεθαλ λενιηζηθά εξείπηα ζηε Φαηζηφ, ζηελ Κλσζφ θαη ζηε εηεία. Σφηε
ζρεκαηίδνληαη νη πξψηνη νηθηζκνί κε βαζηθνχο πφξνπο επηβίσζεο ηελ γεσξγία θαη ηελ
θηελνηξνθία. Οη άλζξσπνη θαηνηθνχζαλ ζε ιίζηλα ζπίηηα θαη πην ζπάληα ζε ζπήιαηα. ηα
ζπήιαηα ηνπ ηξαβνκχηε, Δηιεηζπίαο, ζην Διιελνζπήιαην θ.α., εληνπίζηεθαλ φπια, αγγεία,
εξγαιεία, ιαηξεπηηθά αληηθείκελα αθηεξσκέλα ζηε ζεά ηεο γνληκφηεηαο θ.α. θηηαγκέλα απφ
θφθαια, πέηξεο ή νςηδηαλφ.
Μηλωηθή πεξίνδνο (2600-1300π.Υ.)
ηηο απαξρέο ηνπ Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ ν ραιθφο δελ έρεη αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηα
ιίζηλα εξγαιεία θαη ην εκπφξην δελ έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά. Αξγφηεξα αλαπηχζζεηαη ε
αιηεία, ε γεσξγία, ε λαπηηιία θαη ην εκπφξην κε ζηφρν ηελ πξνκήζεηα θαζζηηέξνπ πνπ είλαη
βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ παξαγσγή κπξνχηδνπ. Αλαπηχζζνληαη νη πξψηεο πφιεηο φπνπ
δηαθξίλνληαη ζε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ. Οη πφιεηο απηέο
παξνπζηάδνπλ κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Σν 1900 π.Υ. άξρηζαλ λα ρηίδνληαη ζηελ Κξήηε ηα πξψηα αλάθηνξα. ε εθείλε ηελ
επνρή ρξνλνινγείηαη ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, ην κεγαιχηεξν πάλσ ζην λεζί, θαζψο θαη ηα
αλάθηνξα ηεο Φαηζηνχ, ησλ Μαιίσλ θαη ηεο Κάησ Εάθξνπ. Σα δηακεξίζκαηά ηνπο είλαη
πνιιά ζε αξηζκφ θαη έρνπλ πινχζηα δηαθφζκεζε. Γχξσ απφ ηα αλάθηνξα έρνπλ εληνπηζηεί
νηθηζκνί, κε νξγαλσκέλν ξπκνηνκηθφ, απνρεηεπηηθφ θαη πδξεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη
πιήζνο αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Ζ νηθνλνκία ζηεξηδφηαλ ζηε γεσξγία θαη ην
εκπφξην. Ζ Παιαηναλαθηνξηθή Δπνρή ζεκαδεχεηαη απφ ηζρπξφ ζεηζκφ πνπ έγηλε ην 1700
π.Υ. θαη πξνθάιεζε ηε θαηαζηξνθή ησλ πεξηζζνηέξσλ αλαθηφξσλ.
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Δηθ. 5.4. Ζ δηάζεκε αίζνπζα
ηνπ ζξφλνπ ζηα κηλσηθά
αλάθηνξα ηεο Κλσζνχ.

Δηθ. 5.4.

Αξγφηεξα ηα αλάθηνξα αλνηθνδνκήζεθαλ θαη ήηαλ ην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο,
θνηλσληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο. Δγθαηληάδεηαη κηα λέα πεξίνδνο αθκήο ηνπ κηλσηθνχ
πνιηηηζκνχ. Ζ κεγαινπξέπεηα ησλ δηακεξηζκάησλ, ν πινχηνο θαη ην κέγεζνο ηνπο πνπ θηάλεη
θαη ηα 22.000 η.κ., είλαη εληππσζηαθά. Γχξσ ηνπο ππήξραλ θη άιια νηθνδνκήκαηα,
βνεζεηηθνί ρψξνη, επαχιεηο αμησκαηνχρσλ, εκπφξσλ θαη ηεξέσλ, εξγαζηήξηα θαη θαηνηθίεο.
Οη άλζξσπνη αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην θξαζηνχ θαη αξσκαηηθψλ
ειαίσλ, θαη δεπηεξεπφλησο κε ηε γεσξγία, ηελ πθαληηθή θαη ηε θεξακηθή. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ζπγθεληξσλφηαλ ζηα ιηκάληα, ελψ ηα αγαζά κεηαθέξνληαλ απφ
ηε κηα πφιε ζηελ άιιε κέζσ ελφο νξγαλσκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Αλαδείρζεθε ε ηάμε ησλ
εκπφξσλ, ησλ βηνηερλψλ θαη ησλ ηεξέσλ, κε θνξπθαίν ην βαζηιηά, πνπ ιαηξεπφηαλ σο
Αξρηεξέαο καδί κε ηε ζεά ηεο γνληκφηεηαο. Ζ θαιιηηερληθή παξαγσγή, παξνπζηάδεη ππέξνρα
δείγκαηα κηθξνπιαζηηθήο, ιηζνηερλίαο, δσγξαθηθήο, κηθξνηερλίαο, αγγεηνγξαθίαο,
ρξπζνρνΐαο θαη ζθξαγηδνγιπθίαο. Ζ γπλαίθα ζηε κηλσηθή θνηλσλία απνθηάεη εμέρνληα ξφιν.
Ο κηλσηθφο πνιηηηζκφο επεξεάδεη ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηηο απνηθίεο ηεο Κξήηεο.
Γπζηπρψο φκσο θαηαζηξάθεθε κεηά απφ ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο θαη ηνπο
κεηαζεηζκνχο νη νπνίνη πξνθάιεζαλ ςειά παιηξξνηαθά θχκαηα πνπ παξέζπξαλ ηα πάληα ελψ
ηελ ίδηα ζηηγκή κεγάιεο ππξθαγηέο νινθιήξσλαλ ηελ θαηαζηξνθή.

Δηθ. 5.5. Σα κηλσηθά αλάθηνξα
είραλ εληππσζηαθή
δηαθφζκεζε κε ρξήζε πνιχ
ρξψκαηνο.

Δηθ. 5.5.

Οη Αραηνί, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ θαηαζηξνθή, θαηέιαβαλ ηελ Κλσζφ θαη εδξαίσζαλ
εθεί κηα ηζρπξή Αρατθή δπλαζηεία. Καηάθεξαλ ζχληνκα λα ειέγμνπλ φιν ην λεζί (1450 π.Υ).
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Ζ θνηλσλία ζπλέρηζε λα ζηεξίδεηαη ζην εκπφξην θαη ηηο αληαιιαγέο κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο
ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο, αιιά ε ηέρλε θαη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ
άιιαμαλ. Σα αληηθείκελα θεξακηθήο, ραιθνπξγίαο, ρξπζνρνΐαο θαη πιαζηηθήο πηζηνπνηνχλ ηε
ζπλχπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν πιεζπζκηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν 1380 π.Υ.
ζεκεηψζεθε λένο ηζρπξφο ζεηζκφο πνπ δηέιπζε παληειψο ηνλ κηλσηθφ πνιηηηζκφ.
Καηαζηξέθεηαη ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ. Μηα άιιε εθδνρή δέρεηαη φηη θαηαζηξάθεθε κεηά
απφ ζθνδξή ζχγθξνπζε ησλ Αραηψλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο κε απηνχο ηεο Κξήηεο. Οη
λένη θαηαθηεηέο ηζρπξνπνηνχληαη, δηαηεξνχλ ηνλ πινχην ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο, αιιά δελ
θαηαθέξλνπλ λα ζπλερίζνπλ ηε κεγάιε πνιηηηζηηθή ηνπο παξάδνζε.
Πξωηνγεωκεηξηθή πεξίνδνο (1100-900π.Υ.)
Σνλ 11ν αη. π.Υ. ε Διιάδα άξρηζε λα θαηαθιχδεηαη απφ Αραηνχο θαη Γσξηείο πνπ
θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ Κξήηε. Οη θάηνηθνη ηνπ
λεζηνχ, γλσζηνί θαη σο Δηενθξήηεο, θαηέθπγαλ ζηηο πην απξφζηηεο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο
θαη αλαηνιηθήο Κξήηεο θαη έρηηζαλ λένπο νηθηζκνχο, φπσο ν νηθηζκφο ζην Καξθί Λαζηζίνπ
θαη ζηελ Πξαηζφ. Οη λένη θαηαθηεηέο έθεξαλ ζην λεζί ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ ζηδήξνπ,
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ, φπισλ θαη δηαθνζκεηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη κηα ζεηξά θαηλνχξγησλ εζίκσλ.

Δηθ. 5.6.

Δηθ. 5.6. Οη Αραηνί θαη νη
Γσξηείο αλαζηήισζαλ θαη
ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
κηλσηθά θηίζκαηα ζε πνιιέο
απφ ηηο παιηέο πφιεηο.

Γεωκεηξηθή & Αξραϊθή Πεξίνδνο (900-500 π.ρ.)
Απφ ην 900 π.Υ., κε ηελ επηθξάηεζε ησλ Γσξηέσλ ζηελ Κξήηε, ε πνιηηηθή δσή
δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα. πγθξνηνχληαη πάλσ απφ 100 πφιεηοθξάηε, κε θπξηφηεξεο ηε Γφξηπλα, ηε Φαηζηφ, ηελ Κλσζφ, ηελ Σχιηζν, ηε Λπηηφ, ηε Ρηδελία,
ηε Υεξζφλεζν, ηε Λάππα, ηε Ληζζφ, ηελ Σάξξα, ηε Μίιαην, ηελ Ηεξάππηλα, ηελ Κπδσλία,
ηελ Ίηαλν, ηε εηεία, ηελ Πξαηζφ θαη ηελ Δινχληα. Ζ θνηλσλία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ηάμεηο,
ηνπο Πεξίνηθνπο, πνπ είραλ ειάρηζηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα αιιά θαηείραλ γε θαη κπνξνχζαλ
λα αζρνιεζνχλ κε ην εκπφξην, ηνπο Μηλσίηεο, πνπ δνχιεπαλ ζαλ δνχινη γηα ηε θαηαζθεπή
ησλ δεκφζησλ έξγσλ θαη ηνπο Αθακηψηεο ή Κιαξψηεο, πνπ έγηλαλ πξνζσπηθνί δνχινη ησλ
Γσξηέσλ θαη πξννξίδνληαλ γηα ζθιεξέο αγξνηηθέο εξγαζίεο. ην ρψξν ησλ γξακκάησλ θαη
ησλ ηερλψλ ήηαλ έληνλε ε επίδξαζε ηνπ δσξηθνχ, αιιά θαη ηνπ αλαηνιηθνχ ζηνηρείνπ, πνπ
θαίλεηαη ζηα αληηθείκελα ρξπζνρνΐαο, αγγεηνγξαθίαο, πιαζηηθήο, κηθξνπιαζηηθήο θαη
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κεηαιινπξγίαο. Ο γιχπηεο Γαίδαινο εγθαηληάδεη κηα θαηλνχξγηα ηερλνηξνπία ζηελ πιαζηηθή
πνπ νλνκάδεηαη "Γαηδαιηθφο" ξπζκφο. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 7νπ
αη. π.Υ., ε Κξήηε απνηέιεζε ην θέληξν ηεο πνιηηηζηηθήο θαη
θαιιηηερληθήο δσήο ηεο Διιάδαο.

Δηθ. 5.7.

Δηθ. 5.7. Γιππηφ δαηδαιηθνχ
ξπζκνχ, ηνπ 7νπ αηψλα.

Κιαζζηθή & Διιεληζηηθή Πεξίνδνο (500-67π.Υ.)
Δλψ ηελ θιαζηθή πεξίνδν, νη πφιεηο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο ζπγθξνχνληαλ ζπλερψο
κεηαμχ ηνπο, ε Κξήηε παξέκεηλε ζην παξαζθήλην θαη δελ αλακείρζεθε νχηε ζηνπο
Πεξζηθνχο, νχηε ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν. Ζ θπξηαξρία ησλ Μαθεδφλσλ εγθαηλίαζε
ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, θαη νη Κξήηεο, γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ησλ ηζρπξψλ,
αλαθήξπμαλ ηνλ Φίιηππν Δ' (217-216 π.Υ.) πξνζηάηε ηνπ λεζηνχ. κσο, νχηε απηφ
ζηακάηεζε ηηο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο. Οη πεηξαηέο ηεο Κηιηθίαο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ
αλαηνιηθή Μεζφγεην επσθειήζεθαλ θαη μεθηλψληαο απφ ηε Κξήηε εθζηξάηεπζαλ ελαληίνλ
ηεο ξσκατθήο πφιεο ζηηαο ηνλ 2ν αη. π.Υ. Ζ Ρψκε βξίζθεη αθνξκή γηα λα επέκβεη ζηα
πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ λεζηνχ. Σν 71 π.Υ. ν Μάξθνο Αληψληνο θάλεη κηα απνηπρεκέλε
εθζηξαηεία κε πνιιέο απψιεηεο. Καη ην 69 π.Υ. ν χπαηνο Κφηλην Καηθίιην Μέηειιν
εθζηξάηεπζε εθ λένπ ελαληίνλ ηεο Κξήηεο θαη δπν ρξφληα κεηά θαηάθεξε λα ηελ
ππνδνπιψζεη ην 67 π.Υ.

Δηθ. 5.8.

Δηθ. 5.8. Καηά ηελ
θιαζζηθή πεξίνδν
ηειεηνπνηήζεθαλ θαη νη
ηξεηο ξπζκνί θνιψλσλ.
Με ηε ζεηξά : δσξηθφο,
ησληθφο θαη θνξηλζηαθφο.

Ρωκαϊθή Πεξίνδνο (67π.Υ.-330κ.Υ.)
Σν 67 π.Υ. ην λεζί ηεο Κξήηεο, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Ρσκαίσλ. Αθνινχζεζε κηα
εηξεληθή πεξίνδνο φπνπ νη πφιεηο, κε πξσηεχνπζα ηε Γφξηπλα, γλψξηζαλ ζεκαληηθή
αλάπηπμε. Απέθηεζαλ πνιπηειή ξσκατθά νηθνδνκήκαηα, λανχο, σδεία, ζηάδηα θαη ινπηξά,
θαη ν πιεζπζκφο αλήιζε ζε 300.000 θαηνίθνπο. Αλάκεζά ηνπο μερψξηζαλ ε Κλσζφο πνπ
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θαηάθεξε λα επεθηαζεί ζεκαληηθά, ε Κπδσλία, ε Ηεξάπεηξα, ε Φαηζηφο, ε Λπηηφο θαη ε
Διεπζέξλα. Δθείλε ηελ επνρή νη Κξήηεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη ηδξχζεθε ε
πξψηε εθθιεζία απφ ην καζεηή ηνπ Απφζηνινπ Παχινπ θαη πνιηνχρν ηνπ λεζηνχ, Άγην Σίην.
Πξωηνβπδαληηλή Πεξίνδνο (330κ.Υ-824κ.Υ.)
ηαλ ην Ρσκατθφ Κξάηνο δηαζπάζηεθε ζε αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ(330κ.Υ.), ε Κξήηε
απνηέιεζε αξρηθά ηκήκα ηεο επαξρίαο Ηιιπξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ην 395 κ.Υ., ηκήκα
ηνπ Βπδαληίνπ κε απηνθξάηνξα ην Μεγάιν Θενδφζην. Δμαπιψζεθε ν ρξηζηηαληζκφο θαη ε
επηζθνπή ηεο Κξήηεο ππάγεηαη ζην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σφηε θηίζηεθαλ νη πην
ζεκαληηθέο βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηνπ λεζηνχ, φπσο ε βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Σίηνπ, πνπ ζψδεηαη
ζηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν ηεο Γφξηπλαο (εηθ. 5.9), ε βαζηιηθή ηεο Παλφξκνπ ζην Ρέζπκλν
θαη ε βαζηιηθή Αικπξίδαο Απνθνξψλνπ. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο Πεξηφδνπ ην
λεζί δέρηεθε πνιιέο επηζέζεηο Αξάβσλ.

Δηθ. 5.9.

Δηθ. 5.9. Ζ βαζηιηθή
ηνπ Αγίνπ Σίηνπ ζηνλ
αξρηνινγηθφ ρψξν ηεο
Γφξηπλαο.

Αξαβνθξαηία (824-961κ.Υ.)
Σν 824, νη αξαθελνί Άξαβεο, κε αξρεγφ ηνλ Ακπνχ Υαθο, θαηαθηνχλ ηελ Κξήηε.
Σελ πεξίνδν ηεο Αξαβνθξαηίαο γίλνληαη ζπλερείο πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαη ην λεζί
κεηαηξέπεηαη ζε ζθιαβνπάδαξν ηεο Αλαηνιήο. Ζ πφιε Κάληηα, ην ζεκεξηλφ Ζξάθιεην,
νρπξψζεθε θαη πεξηζηνηρίζηεθε απφ βαζηά ηάθξν ("ράληαθ") γηα λα απνηειέζεη ηελ
πξσηεχνπζα ηνπ αλεμάξηεηνπ αξαβηθνχ θξάηνπο ηεο Κξήηεο. Σν Βπδάληην πξνζπάζεζε
επαλεηιεκκέλσο λα αλαθηήζεη ηελ Κξήηε.
Νενβπδαληηλή Πεξίνδνο (961-1204κ.Υ.)
Ο Νηθεθφξνο Φσθάο ζηηο 7 Μαΐνπ 961 απειεπζεξψλεη ηελ Κξήηε απφ ηνπο Άξαβεο.
Ξεθηλάεη κηα καθξά πεξίνδνο αλαβίσζεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, θαη ην λεζί γλσξίδεη κεγάιε
πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή άλζεζε. Παξάιιεια, μεθηλάεη κηα πξνζπάζεηα επνηθηζκνχ θαη
ελίζρπζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Μεηαθηλνχληαη θαη εγθαζίζηαληαη ζην λεζί βπδαληηλέο
νηθνγέλεηεο απφ ηνλ Αιέμην Κνκλελφ Β΄ ην 1082.
Ζ βελεηζηάληθε θπξηαξρία (1204-1669 κ.Υ.),
Ζ Πεξίνδνο ηεο Δλεηνθξαηίαο μεθίλεζε κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204 θαη ηελ παξαρψξεζε ηεο Κξήηεο απφ ην Λαηίλν απηνθξάηνξα
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ζηνλ Βνληθάηην Μνκθεξάηηθν. Ο ηειεπηαίνο, ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη βαζηιηάο ηεο
Θεζζαινλίθεο κέρξη ην 1207 νπφηε θαη πέζαλε, πνχιεζε ακέζσο ην λεζί ζηνπο Βελεηνχο,
πνπ αθνχ αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία ηηο επηζέζεηο ησλ Γελνπαηψλ πνπ ην δηεθδηθνχζαλ
επίζεο, θαηάθεξαλ λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί νξηζηηθά ην 1212θαη λα νξίζνπλ πξσηεχνπζα ηνπ
λεζηνχ ην Ζξάθιεην. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Κξήηεο ζην θέληξν ηεο Μεζνγείνπ θαη ν
πινχηνο ησλ πξντφλησλ ηεο ηελ θαζηζηνχλ ζεκαληηθφ ζηαζκφ αλεθνδηαζκνχ αιιά θαη ηφπν
εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα κηα κεγάιε λαπηηθή δχλακε, φπσο ππήξμε ε Βελεηία [43].
Δίλαη κηα πεξίνδνο κεηά απφ ηηο ζηαπξνθνξίεο, πνπ θέξλεη λένπο απνίθνπο ζην λεζί νη
νπνίνη εδξαηψλνπλ θαη εδψ ην θενπδαξρηθφ Γπηηθφ ζχζηεκα. Σν 1363 ε Κξήηε θεξχζζεηαη
αλεμάξηεηε δεκνθξαηία αθήλνληαο πίζσ κηα πεξίνδν επαλαζηάζεσλ θαη μεθηλάεη κηα λέα
εηξεληθή επνρή. Απφ ην 15ν σο ην 17ν αηψλα, έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφ απηνδχλακν
πνιηηηζηηθφ θέληξν, θαηαθχγην γηα ηνλ ππφδνπιν ειιεληζκφ, πνπ αθηηλνβνιεί ζηελ Δπξψπε.
[46]
Ζ αζηηθή ηάμε, εκπεξηέρνληαο ζηνπο θχθινπο ηεο κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ληφπηνπ
πιεζπζκνχ, απνθηάεη δχλακε, απνδπλακψλνληαο ηνπο θενπδάξρεο. Οη πφιεηο αλαπηχζζνληαη
παξάιιεια κε ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ηνπο θαη επεθηείλνληαη.
Σε πεξίνδν απηή μεθηλά κηα έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεζί. Οη Βελεηνί
ζέινληαο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ζεκαληηθή ηνχηε θηήζε ηνπο απφ ηνπο επηδξνκείο θαη λα
εληζρχζνπλ ην βελεηζηάληθν γφεηξν νρχξσζαλ ηα κεγάια ιηκάληα ζηα βφξεηα παξάιηα ηνπ
λεζηνχ (Κάληηα, Υαληά, Ρέζπκλν) θαη αλνηθνδφκεζαλ κηα ζεηξά θξνπξίσλ (castelli) ζε κέξε
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. Γξακβνχζα, πηλαιφγθα, Φξαγθνθάζηειιν) γηα ακπληηθνχο
ιφγνπο. (εηθ. 5.10)

Δηθ. 5.10. Σν ελεηηθφ
θξνχξην Κνχιαο ηνπ
Υάλδαθα (Ζξάθιεην).

Δηθ. 5.10.

ηηο πφιεηο ηνπ Ζξαθιείνπ, ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ησλ Υαλίσλ νη Βελεηνί θαηαθηεηέο
θηίδνπλ πχιεο, ξνιφγηα, θξήλεο, πιαηείεο θ.α. σο δείγκαηα πινχηνπ, επεκεξίαο θαη
κεγαινπξέπεηαο. Καηαζθεπάδνληαη πνιιά αμηφινγα θαη εληππσζηαθά κλεκεία (νρπξψζεηο,
ιφηδηεο, πνιπηειείο αζηηθέο θαηνηθίεο αμησκαηηθψλ, εθθιεζίεο, πχξγνη πινπζίσλ
θενπδαξρψλ θ.α.).[46] Άιια αμηφινγα θηίζκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη νη πχξγνη ησλ
Βελεηψλ θενπδαξρψλ πνπ ζπλαληψληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηελ χπαηζξν. Σα θηήξηα ηνχηα
αλήθνπλ ζηελ θξνπξηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ήηαλ δείγκαηα δχλακεο θαη εμνπζίαο. Σν ζρήκα
58

ηνπο είλαη ηεηξάγσλν, έρνπλ παρείο ηνίρνπο απφ πέηξα, κηθξά θαη ιίγα αλνίγκαηα. Ήηαλ ςειά
κε ηζφγεην, δπν νξφθνπο θαη εμσηεξηθή ζθάια. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ απηψλ ήξζαλ ζην λεζί έκπεηξνη Ηηαινί κεραληθνί. Γλσζηφηεξνο απφ απηνχο ήηαλ ν
Michele Sanmicheli (εηθ. 5.11.).

Δηθ. 5.11. Ζ ιφηδηα
(ιέζρε) ηνπ Ρεζχκλνπ.
Πηζηεχεηαη φηη
ρηίζηεθε κε ζρέδην ηνπ
γλσζηνχ Βελεηνχ
αξρηηέθηνλα Michele
Sanmicheli.

Δηθ. 5.11.

Οη ηδησηηθέο αζηηθέο θαηνηθίεο ηεο βελεηνθξαηνχκελεο Κξήηεο είλαη απφ ηα ιίγα
παξαδείγκαηα πνπ ζψδνληαη ζ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν.[28] ηελ χπαηζξν δηαζψδνληαη πνιιέο
βίιεο, βελεηζηάληθα αγξνηφζπηηα, ειαηνηξηβεία θαη πνιιέο παιηέο ιαμεκέλεο πέηξεο. Ζ
αλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή επεξέαζε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θαηνηθηψλ, ησλ εθθιεζηψλ
αιιά θαη ησλ κνλαζηεξηψλ. Σα παξαπάλσ θηίξηα απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα δείγκαηα ηεο
θξεηηθήο αλαγελλεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Δίλαη έληνλα επεξεαζκέλα απφ ηελ δπηηθή
αλαγέλλεζε αιιά ζπλάκα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο, θξεηηθήο θνηλσλίαο θαη
ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Με βάζε απηά παίξλνπκε πνιιά ζηνηρεία πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε
ηεο αζηηθήο αιιά θαη ηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο ζην λεζί. Πνιιαπιά ηέηνηα δείγκαηα αζηηθψλ
θαηνηθηψλ απφ ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο βελεηζηάληθεο πεξηφδνπ ζπλαληψληαη θπξίσο ζην
Ρέζπκλν θαη ζηα Υαληά θαη νπζηαζηηθά είλαη φηη απέκεηλε απφ ηε κεηέπεηηα ηνχξθηθε
θαηάθηεζε, απφ ηνπο ζεηζκνχο, ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, ηελ εγθαηάιεηςε αιιά θαη ηελ
ζχγρξνλε „‟αλάπηπμε‟
Σα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο(1669-1898κ.Υ.)
Σελ ελεηνθξαηία ζηελ Κξήηε ηελ δηαδέρεηαη ε ηνπξθνθξαηία. Οη Σνχξθνη- Οζσκαλνί
θαηαιακβάλνπλ αξρηθά ηα Υαληά θαη ηελ θξεηηθή επαξρία ελψ ε ηειεπηαία πφιε πνπ
θαηαθηάηαη είλαη ν Υάλδαθαο, ην ζεκεξηλφ Ζξάθιεην (27/09/1669). Μεηά ηελ ηνχξθηθε
θαηνρή ηνπ λεζηνχ, κεγάινο αξηζκφο Σνχξθσλ εγθαζίζηαηαη ζηελ Κξήηε. Ζ γε αιιάδεη ρέξηα
θαη ηα δεκφζηα θηίζκαηα γίλνληαη βαζηιηθά. Οη ηδησηηθέο θαηνηθίεο θαηνηθνχληαη απφ
παζάδεο θαη κπέεδεο (θπξίσο ηνχξθνπο κεγαιναζηνχο) θαη ηαπηφρξνλα ρηιηάδεο εθδησγκέλνη
Κξεηηθνί αλαρσξνχλ γηα ηα Δπηάλεζα θαη άιια κέξε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο.
ηα λεόηεξα ρξόληα (1898 έωο ζήκεξα)
Ζ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ ειεχζεξε Διιάδα ςεθηδφηαλ επαλεηιεκκέλα απφ ηελ
Κξεηηθή Βνπιή θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεκα κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ (1912 – 1913) κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ, ζηηο 17/30Μαΐνπ ηνπ
1913. Oη κεγάιεο θαηαζηξνθέο, νη πφιεκνη, νη επαλαζηάζεηο αιιά θαη ε πείλα, νη επηδεκίεο
θαη νη ζεηζκνί, πνπ απνδεθάηηδαλ ηνλ πιεζπζκφ, δελ εκπφδηζαλ ηελ νηθηζηηθή ζπλέρεηα ηνπ
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λεζηνχ, θαζψο νη θάηνηθνί ηνπ κε αμηνζαχκαζην πείζκα θαη δσληάληα μαλαέθηηδαλ ηνπο
νηθηζκνχο ηνπο ζηελ ίδηα ζρεδφλ ζέζε, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί ηεο θάζε ρξνληθήο
πεξηφδνπ θαηνηθνχληαη θαη θαηά ηελ επφκελε. πλππάξρνπλ έηζη ζηελ Κξήηε ηα πξντζηνξηθά
ζπίηηα, ηα κηλσηθά αλάθηνξα, νη βπδαληηλέο εθθιεζίεο, ηα βελεηζηάληθα θηίζκαηα θαη ηα
ηδακηά ηεο Σνπξθνθξαηίαο κε ηηο ιατθέο θαηνηθίεο αιιά θαη ηα ζχγρξνλα θηίξηα.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα δηαηεξνχληαη αθφκα πνιινί νηθηζκνί ηεο
αξραηφηεηαο κε αλαιινίσηε ηελ νλνκαζία ηνπο, φπσο είλαη ε Μίιαηνο, ε Σχιηζζνο, ε
Πνιπξξήληα θ.ά. Δπίζεο, ην πιέγκα ησλ Δλεηηθψλ νηθηζκψλ έρεη δηαηεξεζεί ρσξίο κεγάιεο
αιιαγέο, ελψ νλφκαηα νηθηζκψλ, φπσο Γάδη, Μνπρηάξη θ.ά., πηζαλφ είλαη λα πξνέξρνληαη απφ
ηελ επνρή ηεο Αξαβνθξαηίαο.[47]
5.2.2. Ζ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΔΝΔΣΟΚΡΑΣΗΑ
Οη θαηνηθίεο απηέο απνηεινχληαη απφ ην ηζφγεην ή θαηψγη, ηνλ κεζαίν φξνθν ή κεηδάν
θαη ηνλ φξνθν ή αλψγη. Ζ απιή είλαη βαζηθφ ζηνηρείν (θάπνηεο θνξέο ππάξρεη θαη κηα
δεχηεξε βνεζεηηθή απιή) πνπ ε ζέζε ηεο θαη ε κνξθή ηεο ζρεηίδνληαη απφ ην ζρήκα θαη ην
κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ. ε πιαηπκέησπα νηθφπεδα ε απιή βξίζθεηαη ζην αθξηαλφ ηκήκα ηεο
πξφζνςεο θαη πεξηνξίδεηαη απφ καληξφηνηρν πνπ θπιάζζεη ηελ θαηνηθία. πλαληάκε κηα
ςειή πφξηα, ηελ πνξηέια πνπ ζπλδέεη ηελ απιή κε ηνλ δξφκν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα
ζπίηηα αλαπηχζζνληαη ζε κνξθή Γ γχξσ απφ απηήλ. ηελ απιή ζπλαληάκε ζπλήζσο ην
πεγάδη, ηε ζθάθε γηα ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ, θάπνηεο θνξέο θαη ζηέξλα(ην κπνηδαιέ ή θαη
γηζηέξλα) πνπ ζπγθέληξσλε ην βξφρηλν λεξφ απφ ηα δψκαηα, θαη ηέινο κηα πέηξηλε ζθάια
πνπ θηάλεη ζηνλ φξνθν. ε ζηελνκέησπα νηθφπεδα ε απιή είλαη εζσηεξηθή θαη ην ζπίηη
παίξλεη ην ζρήκα Π ή Γ γχξσ απφ απηήλ κε ηε κηα ή θαη ηηο δπν πιεπξέο λα θιείλνληαη απφ
ηηο δηπιαλέο κεζνηνηρίεο (εηθ. 5.12.). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε είζνδνο γίλεηαη απφ έλα
ζηεγαζκέλν ηκήκα θάησ απφ ηνλ φξνθν ηνπ ζπηηηνχ.

Δηθ. 5.12. Δλεηηθή αζηηθή
θαηνηθία ηνπ Ρεζχκλνπ ζε
ζρήκα Γ. ην ηζφγεην
βξίζθεηαη ην καγαληδίλν,
πάλσ απφ ην νπνίν βξίζθεηαη
ην πφξηεγν θαη κε ηελ θάκεξα
γηα ηνλ χπλν, ζην δεχηεξν
φξνθν – δηαθξίλεηαη ε
πνξηέιια, ε
κεγάιε πφξηα πξνο ην δξφκν.

Δηθ. 5.12.
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Ο θάζε φξνθνο έρεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία θαη δηάηαμε. ην θαηψγη ιεηηνπξγνχλ
βνεζεηηθνί ρψξνη φπσο απνζήθεο ηξνθίκσλ( θπξίσο ζηάξη, ιάδη θαη θξαζί), ηα θαδάληα ηα
δσκάηηα ησλ ππεξεηψλ θαη κπξνζηά ζπλαληάκε ην καγαληδίλν, έλα ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχζε
ζαλ κηθξφ καγαδάθη ή εξγαζηήξη ή απνζήθε. Ο ρψξνο απηφο ήηαλ ζηελφκαθξνο θαη
δηαρσξηζκέλν απφ κηα ζεηξά δηαηεηαγκέλσλ ηφμσλ. ην κεηδάν ζηεγάδνληαλ ν
επαγγεικαηηθφο ρψξνο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ζην αλψγη κηα κεγάιε νξζνγψληα ζάια, ην πνξηέγν.
Δδψ ζπγθεληξψλνληαλ ε νηθνγέλεηα θαη νη επηζθέπηεο. Ζ πην ζηελή ηεο πιεπξά βξηζθφηαλ
πξνο ην δξφκν θαη θσηίδνληαλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξα παξάζπξα ή απφ εμσζηφζπξεο
αλαγελλεζηαθνχ ηχπνπ. Γίπια ή ζην πίζσ κέξνο ηεο ζάιαο ππήξραλ ηα δσκάηηα ή θάκαξεο
ηνπ ζπηηηνχ θαη ζην βάζνο πξνο ηελ εζσηεξηθή απιή ήηαλ ην καγεηξείν, ην απνρσξεηήξην θαη
έλαο ζθεπαζηφο εμψζηεο, ε ινηδέηηα, πνπ θαηέιεγε ε ζθάια. Σν βαζηθφ πιηθφ δφκεζεο πνπ
ζπλαληάκε είλαη αξγνιηζνδνκή πάρνπο 0,50-0,70 κ., ελψ ην μχιν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε
θάπνηα
ζεκεία
φπσο
γηα
ιεπηνχο
δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο ή ζηα παηψκαηα ηεο
ζάιαο θαη ησλ θνηηψλσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο
είλαη νη νξνθέο ζηελ Κξήηε, ην δψκα πνπ έρεη
δηαηεξεζεί απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα
ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο κεζνγείνπ. Σν δψκα είρε
θεθιηκέλν
επίπεδν
έηζη
ψζηε
λα
ζπγθεληξψλεηαη ην λεξφ ηεο βξνρήο απφ
πεξίηερλεο
πδξνξξνέο,
ηηο
ιεγφκελεο
θνπηζνπλάξεο ή αλαγιπθάδεο.

Δηθ. 5.13. Δίζνδνο ελεηηθνχ αξρνληηθνχ
ζην Ρέζπκλν. Υαξαθηεξηζηηθή κνξθή
αλαγελλεζηαθήο πφξηαο κε αςηδσηφ
ππέξζπξν.

Δηθ. 5.13.

5.2.3. Ζ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ
Σα αζηηθά ζπίηηα ηνπ Ζξαθιείνπ, ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηεο εηείαο
δέρνληαη επεκβάζεηο απφ ηνπο ηνχξθνπο θαηαθηεηέο. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη
ζηα θηήξηα είλαη ην ζαρλίζη, έλαο θιεηζηφο μχιηλνο εμψζηεο ζηνλ φξνθν ηνπ ζπηηηνχ. Ζ
θαηαγσγή ηνπ εμψζηε απηνχ πξνέξρεηαη απφ ην μψζηεγν ή ηνλ ειηαθφ ησλ βπδαληηλψλ
ρξφλσλ. Σν ζαρλίζη ραξαθηεξίδεη φιε ηε βαιθαληθή αξρηηεθηνληθή κεηά ηνλ 18ν αη. θαη
θάπνηεο θνξέο νλνκάδεηαη θαη θηφζθη. πλαληάηαη θπξίσο ζηηο πφιεηο φπνπ θαη
ζπγθεληξψλνληαη νη κεγαιχηεξνη πιεζπζκνί ησλ ηνχξθσλ θαη δηακέλνπλ θαη γηα κεγαιχηεξεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σν 1856 ε ηνχξθηθε δηνίθεζε κε βάζε ηνλ απηνθξαηνξηθφ νηθνδνκηθφ
θαλνληζκφ επηβάιιεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη κάιηζηα θάπνηνο εηδηθφο κεραληθφο ηνπ δήκνπ
θαζφξηδε αθξηβψο ην πψο θηίδεηαη ην θηφζθη θαη ην πιάηνο ηεο πξνεμνρήο, αλάινγα κε ην
πιάηνο ηνπ δξφκνπ.
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ε παιηφηεξα βελεηζηάληθα θηήξηα ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ησλ Υαλίσλ πξνζηίζεηαη ην
ζαρλίζη, πξνεθηείλνληαο ηνλ θαιφ νληά. ε απηά ηα ζπίηηα ν θαιφο νληάο έρεη πάξεη ηε ζέζε
ηνπ πνξηέγνπ θαη ε πξνζζήθε ηνπ δεκηνπξγεί έλα ζηεγαζκέλν δεκφζην πέξαζκα ζηνλ δξφκν.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ είλαη απιή γίλεηαη κε μχιηλνπο πξνβφινπο πνπ ζηεξίδνληαη ζε μχιηλεο
αληεξίδεο ή ζε θνπξνχζηα. Ζ πξφζνςή ηνπο θαηαζθεπάδεηαη απφ ηζαηκά ή κπαγδαηί, πνπ
ζνβαηίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, αιιηψο απφ μχιηλν πέηζσκα (θπξίσο ζην Ρέζπκλν), είηε απιήο
θαηαζθεπήο, είηε έληερλα δνπιεκέλν, κε θαθαζσηά παξάζπξα θαη ζθαιηζηά θνπξνχζηα. ηα
Υαληά θαη ζην Ρέζπκλν κάιηζηα ζπλαληψληαη
θαη ηχπνη αζηηθψλ θαηνηθηψλ κε μχιηλε
επέλδπζε πνπ επεθηείλεηαη πέξα απφ ην
θηφζθη θαη ζε άιια ηκήκαηα ηεο πξφζνςεο,
ζπρλά ζε φιν ηνλ φξνθν. Σα ζπίηηα απηά κε
ζηέγε θαη ζαρλίζη ζψδνληαη θπξίσο ζην
Ρέζπκλν θαη ζηα Υαληά θαη ηα ζπλεζέζηεξα
είλαη ζηελνκέησπα. Μεηαμχ νξφθνπ θαη
ηζνγείνπ ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο κηα μχιηλε
ζθάια θαη ε πξφζνςε ηνπ ηζνγείνπ έρεη κηα
κεγάιε
καγαδφπνξηα
πνπ
ζαλ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ην αλψθιη ζε ζρήκα
ρακεισκέλνπ ηφμνπ, πνπ καδί κε ηηο
παξαζηάδεο ηεο απνηειείηαη απφ ιαμεπκέλνπο
πσξφιηζνπο.

Δηθ. 5.14.

Δηθ. 5.14. Καηνηθία κε μχιηλν ζαλρίζη ζην
Ρέζπκλν.

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηηηψλ ηεο πεξηφδνπ είλαη νη αλαγελλεζηαθέο
δηαθνζκήζεηο, θαηάινηπν ηεο πεξηφδνπ ηεο Δλεηνθξαηίαο, ηα ζαρληζηά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο
βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, θαηάινηπν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ε ζπκκεηξία ζηε δηάηαμε ησλ
αλνηγκάησλ, θαηάινηπν ηνπ λενθιαζηθηζκνχ. Σα αλνίγκαηα είλαη πεξηζζφηεξα ζηα ζπίηηα
απηά, θπξίσο ζην θηφζθη, πνπ πξνζθέξεη άπιεην θπζηθφ θσηηζκφ, θαη ηα πεξηζζφηεξα
παξάζπξα θιείλνληαη κε θαθαζσηά πιαίζηα, απαξαίηεηα ζηνηρεία θαηά ηελ επνρή ηεο
Σνπξθνθξαηίαο. Ζ ζηέγε ηνπο είλαη ηεηξάξηρηε.
5.2.4. Ζ ΔΠΗΠΛΟΠΟΗΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΔΝΔΣΟΚΡΑΣΗΑ
Μέζα ζην πιαίζην ηεο επεκεξίαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Κξήηε θαηά ηελ πεξίνδν
απηή εκπεξηέρεηαη θαη ε εμέιημε ηεο αζηηθήο επηπινπνηίαο. Ζ επίδξαζε ηεο ελεηηθήο θαη ηεο
Δπξσπατθήο αλαγέλλεζεο απνηειεί έλα ζνβαξφ ελδερφκελν θαη ζίγνπξα δηαδφζεθε ζηα
αζηηθά θέληξα. Απφ ηα ειάρηζηα δείγκαηα πνπ βξέζεθαλ (νη ηδηνθηήηεο αδπλαηνχζαλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο) ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επηπινπνηεία ηεο
επνρήο απηήο ππήξμε πινχζηα ζε ρξεζηηθά είδε θαη ζε κνξθέο. Οη Δλεηνί θαηαθηεηέο
αλαθαιχπηνληαο ην Βπδάληην (ηνλ 12ν θαη 13ν αηψλα ιφγσ ζηαπξνθνξηψλ), κηκήζεθαλ θαη
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εμέιημαλ φηη ήηαλ ιακπξφ ζηελ ηφηε πινχζηα απηνθξαηνξία [3]. Αξγφηεξα νη Ηηαινί
επεξέαζαλ ηα δπηηθά θξάηε θαη έηζη ηα βπδαληηλά πξφηππα, κε παξαιιαγέο, θαηέθιπζαλ ηηο
απιέο ηεο Δπξψπεο. Σα θχξηα θαζηζηηθά πνπ βξέζεθαλ (θαξέθιεο θαη πνιπζξφλεο)
παξακέλνπλ απζηεξά επεξεαζκέλα απφ ηελ βπδαληηλή παξάδνζε ησλ Κνκλελψλ
Απηνθξαηφξσλ. ηα παξαδνζηαθά θξεηηθά έπηπια, ηα νπνία είλαη ειάρηζηα, δελ βξίζθνπκε
επηξξνέο απφ ηε κνπζνπικαληθή επίδξαζε. Οη ιφγνη πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηφλ ηνλ αθαληζκφ
ηνπο είλαη αθελφο ε θπζηθή θζνξά πνπ ππέζηεζαλ απφ ηελ ζπλερφκελε ρξήζε θαη αθεηέξνπ
ε αθαίκαμε ησλ εκπφξσλ. Ζ δεκηά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ παιαηψλ
απηψλ επίπισλ είλαη αλεπαλφξζσηε θαη ηξαγηθή. Έλα αληηθείκελν πνπ απνζπάηαη απφ ην
γεσγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ ηνπ ρψξν ρσξίο λα έρεη θαηαγξαθεί θαη κειεηεζεί, ράλεη ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ θαη δεκηνπξγεί έλα θελφ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ρψξνπ απηνχ. Με βάζε ηα
παξαπάλσ ζα αλαιχζνπκε (επφκελν Κεθάιαην) ηα δηαζσζέληα θξεηηθά έπηπια ππνζέηνληαο
φηη ηα πην έληερλα απφ απηά πνπ εληνπίζζεθαλ ζηηο δηάθνξεο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ πηζαλφλ λα
απνηεινχλ δείγκαηα ησλ αζηηθψλ επίπισλ.

Δηθ. 5.15. Παξαδνζηαθά εξγαιεία
μπινπξγνχ.

Δηθ. 5.15.

5.2.5. Ζ ΔΠΗΠΛΟΠΟΗΗΑ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ
Ζ ηνχξθηθε θαηνρή ζηελ Κξήηε, επέθεξε ζην λεζί έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν
δσήο απφ απηφλ πνπ είραλ γλσξίζεη νη Κξεηηθνί απφ ηνπο Βελεηνχο. Απφ ην 1645 έσο ην
1898 εγθαζίζηαηαη έλα θαζεζηψο θαηάξγεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο νξγάλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ
θαη νη ηδηψηεο πνπ έρξεδαλ αξθεηψλ νηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ, ηίζεληαη ππφ θαζεζηψο
απζηεξήο επηηήξεζεο. Ζ νηθνλνκηθή αζιηφηεηα θαη ηζνπεδσηηθή πηψρεπζε θπξηαξρνχλ.
πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε εμαθάληζε ηεο πνιπηειήο επηπινπνηίαο ησλ νηθνλνκηθά
ηζρπξψλ αζηηθψλ ηάμεσλ. Φαίλεηαη φηη ε παξαδνζηαθή επηπινπνηεία δηαηεξεί ηελ
παξαδνζηαθή ηεο κνξθή ζηελ χπαηζξν. Δθεί θαηαζθεπάδνληαη αθφκε θάπνηνη ηχπνη επίπισλ
φπσο ε θαξέθια, ε πνιπζξφλα θαη ε θαζέια. Πνιιά έπηπια θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο ρσξηθνχο απαιιαγκέλα φκσο απφ παξαδνζηαθά ζηνηρεία θαη θαηά πνιχ
απινπζηεπκέλα.[43]
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5.3.

Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ

Ζ αζηηθή Μαθεδνληθή θαηνηθία εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο παξαδνζηαθήο
αξρηηεθηνληθήο ησλ επεηξσηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ. ηε Μαθεδνλία, ε αξρηηεθηνληθή
παξνπζηάδεη κηα κεγάιε πνηθηιία ηππνινγηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ απιή
πξσηφγνλε θαιχβα, ην αγξνηηθφ ή κηθξναζηηθφ ζπίηη κέρξη ηα επηβιεηηθά αξρνληηθά ηεο
Καζηνξηάο, ηεο Βέξνηαο ή ηεο ηάηηζηαο. Σα δείγκαηα απηψλ ησλ νηθεκάησλ πνπ ζψδνληαη
έσο ηηο κέξεο καο εθθξάδνπλ κε ηελ ηππνινγία ηνπο, ηε δνκή ηνπο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο
απηφ πνπ νλνκάδνπκε ην βνξεηνειιαδίηηθν ζπίηη. Ζ Μαθεδνλία δηαηξέρεηαη θαηά κήθνο απφ
ηελ (παιαηά) Δγλαηία νδφ, πνπ απνηεινχζε πάληα έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο Γχζεο θαη
Αλαηνιήο (Απζηξία ή Γέλνβα ή Βελεηία ζαλ αθεηεξία – Γαικαηηθέο αθηέο – Θεζζαινλίθε –
Κσλζηαληηλνχπνιε – Μαχξε Θάιαζζα ή ελαιιαθηηθά: Μεζεπξψπε – Βειηγξάδη –
Θεζζαινλίθε – Κσλζηαληηλνχπνιε – Μαχξε Θάιαζζα). Έηζη, φπσο θαη ε Κξήηε, απνηειεί
έλα πνιηηηζηηθφ ζηαπξνδξφκη φπνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πξφζκημεο δηαθφξσλ ηδεψλ,
κνξθψλ θαη ζπγθεξαζκέλσλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ζπηηηψλ πνπ ζπλαληψληαη θαη εδψ, βξίζθνπκε
ζηαζεξά ζηνηρεία θαη παξακέηξνπο πνπ ηα ζπζρεηίδνπλ. ην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ησλ
παξακέηξσλ απηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηά ηφπνπο νηθηζηηθή αλάπηπμε, ζα
πξνζπαζήζνπκε λα εξεπλήζνπκε ην ζπλεζέζηεξν νηθηζηηθφ αζηηθφ κνληέιν απηνχ ηνπ
ρψξνπ. ε απηφ ην ζεκείν επηιέμακε λα αλαιχζνπκε ηελ ηππνινγία ησλ αξρνληηθψλ ζπηηηψλ
ηεο ηάηηζηαο επεηδή ε ίδξπζή ηεο ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ηνλ 15 ν αηψλα κ.Υ. θαη ε
παξαδνζηαθή καο αξρηηεθηνληθή ηαπηίδεηαη κε ηηο πεξηνρέο φπνπ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηεο
Σνπξθνθξαηίαο αλαπηχζζνληαη λέα αζηηθά θέληξα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο δηάθνξεο
επηδξάζεηο ξπζκψλ θαη κνξθψλ.[27] Απφ ην θνηλφ απηφ κνληέιν, πξνθχπηεη ν αξρηηεθηνληθφο
ηχπνο θαη ε νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αλεμάξηεηα απφ ην εζληθφ πξφζεκν ηνπ
ηδηνθηήηε. πλαληψληαη νκνηφηεηεο κνξθνινγηθψλ, ηππνινγηθψλ θαη άιισλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζε παξαδνζηαθά ζπγθξνηήκαηα πνπ νκνινγνχλ ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ
δηαρξνληθνχ νηθηζηηθνχ πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ. Σν νηθηζηηθφ απηφ πιαίζην παξακέλεη κε
κηθξέο παξαιιαγέο απφ παιηά κέρξη ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο παξαδνζηαθήο δεκηνπξγίαο. Γελ
αθνξά ζε ηππνινγηθά, κνξθνινγηθά ή ζηηιηζηηθά γλσξίζκαηα, αιιά ζε ζηαζεξέο
παξακέηξνπο θαη αξρέο νξγάλσζεο. Έηζη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ην πξναξρηηεθηνληθφ
ζηάδην ηεο νηθηζηηθήο δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν, ινηπφλ, θάλνπκε κηα ζχληνκε
παξέθβαζε ζηελ νηθηζηηθή ζεσξία θαη πξάμε πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζέινπκε λα δείμνπκε ηε ζπλερή εζσηεξηθή ζρέζε ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ην αξρηηεθηνληθφ γίγλεζζαη κέζα ζην ρξφλν. Σέινο, ζα αλαθέξνπκε
επηγξακκαηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο θάζε πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
Μαθεδνλία γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάπνηα ζχγθξηζε κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα
πνπ αλάινγα δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Κξήηε.
ηφρνο απηήο ηεο ζχγθξηζεο είλαη λα
θαηαιάβνπκε
πσο
επεξεάζηεθε
θαη
εμειίρζεθε ε μπινγιππηηθή απφ ηνπο
δηάθνξνπο
γεσγξαθηθνχο,
θνηλσληθνχο,
νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο.
Δηθ. 5.16. Ζ ηάηηζηα απνηέιεζε κεγάιν
εκπνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θέληξν ηεο
Μαθεδνλίαο.

Δηθ. 5.16.
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5.3.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ

-

Αξραία Διιεληθή πεξίνδνο
Πξνδηαγξαθέο νηθηζηηθνύ πιαηζίνπ:

Ο Μαθεδφλαο Αξηζηνηέιεο είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ δηαηππψλνπλ γξαπηέο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξζή νξγάλσζε ηεο θαηνηθίαο ηνλ 5ν αη. π.Υ. εκείν εθθίλεζεο είλαη
ηα πνξίζκαηα ησλ ηαηξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ εθπξνζψπσλ κηαο λέαο, ηφηε εθθνιαπηφκελεο
επηζηήκεο, ηεο κεηεσξνινγίαο ή αζηξνλνκίαο. Δίλαη πνξίζκαηα νηθηζηηθήο εκπεηξίαο αηψλσλ,
εκπινπηηζκέλα θαη απφ ηελ ίδξπζε απεηξάξηζκσλ απνηθηψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ
ειιεληθνχ θαη βέβαηα θαη ηνπ Μαθεδνληθνχ ρψξνπ.
Ζ έλλνηα ηεο πγείαο νξίδεηαη πξψηα απφ ηνλ Αιθκαίνλα θαη κεηά θαη απφ ηελ
ηππνθξαηηθή ζρνιή θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ «ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ πγξνχ θαη μεξνχ,
ςπρξνχ θαη ζεξκνχ». Ζ επηθξάηεζε ηεο κηα απφ απηέο ηηο δπλάκεηο, είλαη ε αηηία πνπ γελλά
ηελ αζζέλεηα. Ο Αξηζηνηέιεο, δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηελ νξζή νξγάλσζε ηνπ
νηθηζκνχ θαη ηεο θαηνηθίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ ρσξνζέηεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ
ειηαζκφ αιιά θαη ηελ ειηνπξνζηαζία, ηνλ αεξηζκφ αιιά θαη ηελ αλεκνπξνζηαζία, ηελ
πγξαζία θαη ηέινο ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ σο παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο
ηνπνζεζίαο. Σειηθά νη θπζηνινγηθνί απηνί παξάγνληεο αλάγνληαη ζε ηέζζεξα ζεκειηαθά
ζηνηρεία: ην έδαθνο, ηνλ ήιην, ηνλ αέξα, θαη ην λεξφ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη νη κεηαμχ
ηνπο ζρέζεηο θαη δηεξγαζίεο, αλ δξνπλ θαη επηδξνχλ ηζφλνκα ή φρη. Γηδαθηηθά είλαη φζα
ζρεηηθά αλαθέξνληαη ζην γλσζηφ ηππνθξάηεην θείκελν «Πεξί αέξσλ, πδάησλ, ηφπσλ». ε
απηφ αλαπηχζζνληαη ζε έθηαζε θαη βάζνο θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε νηθηζκνχο θαη νη επηπηψζεηο, πνπ απηά έρνπλ ζηελ πγεία ησλ
αλζξψπσλ.
Σέηνηα ηαηξηθά ζέκαηα, ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ νηθηζηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηνπο
νηθηζηέο θαη ηνπο κεηεσξνιφγνπο ηεο επνρήο. Γλσζηφο κεηεσξνιφγνο απηήο ηεο επνρήο είλαη
ν Ηππφδακνο ν Μηιήζηνο, πνπ φκσο ηνλ 19ν θαη
ηνλ 20ν αηψλα βαπηίζηεθε σο πνιενδφκνο θαη
αξρηηέθηνλαο θαη ηνλ έγηλε θαη εθεπξέηεο ηνπ
γλσζηνχ ήδε ζηελ επνρή ηνπ θαλλάβνπ, ηνπ
„ηππνδάκεηνπ‟ ζπζηήκαηνο (εηθ. 5.17.). Σνλ 5ν
αη.
π.Υ.
εγθαηληάδεηαη
θαη
ζπγθεθξηκελνπνηείηαη έλα κνληέιν νηθηζηηθήο
νξγάλσζεο πνπ βαζίδεηαη ζε απηφλ ηνλ
κεηεσξνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Σέηνηα ζπίηηα
εληνπίδνληαη ζηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο
φιεο ηεο ρψξαο θαη θπζηθά ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ Δηθ. 5.17.
θιίζε ηνπ εδάθνπο, ν πεξίβνινο ηνπ ζπηηηνχ
(πξσηνεκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο αξρατθήο Δηθ. 5.17. Ζ αξραία ιπλζνο ζηελ
επνρήο), ε θιηκάθσζε ησλ δσκαηίσλ κε Υαιθηδηθή. Δίλαη εκθαλήο ε εθαξκνγή
ηνπνζέηεζε ηνπ νίθνπ θαη ηνπ αλδξσλίηε ζην ηνπ ηππνδάκεηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ
πνιενδνκία.
ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ειαθξά θεθιηκέλνπ
65

νηθνπέδνπ θαη ν ΝΓ πξνζαλαηνιηζκφο, είλαη ηα βαζηθά νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
νηθηζηηθνχ κνληέινπ. Σέινο κε ηε κειεηεκέλε ρξήζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ
πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ απφ κνλσηηθά θνληάκαηα θαη επελδχζεηο, επηδηψθεηαη έλα εζσηεξηθφ
ζχζηεκα κε ζρεδφλ άξηζηεο ζπλζήθεο κηθξνθιίκαηνο φπνπ λα αηζζάλεηαη ν έλνηθνο «φιεο ηηο
επνρέο επράξηζηα».

-

εκαληηθόηεξα Ηζηνξηθά γεγνλόηα:

Μεηά ην 2000π.Υ. παξαηεξείηαη ε πξψηε εκθάληζε ησλ Μαθεδφλσλ. Οη Μαθεδφλεο
ήηαλ Γσξηείο πνπ έκεηλαλ βφξεηα θαζψο είραλ θνηλή γιψζζα θαη θνηλή ζξεζθεία κε ηα θχια
ησλ Γσξηέσλ πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηνλ λφην. Μεηά ηνλ 5 ν αηψλα π.Υ. παξαηεξείηαη
ηδηαίηεξε άλζεζε ζηηο ηέρλεο ζην εκπφξην θ.η.ι. Ο Φίιηππνο Β΄ γίλεηαη βαζηιηάο ην
358π.Υ.θαη κεηά απφ πνιιέο αηκαηεξέο κάρεο θαη ζπγθξνχζεηο θαηαθέξλεη λα ελψζεη ηηο
ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε. Σν 334 π. Υ. αλεβαίλεη ζηνλ ζξφλν ν Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη
ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ παηέξα ηνπ, δεκηνπξγψληαο κηα ειιεληθή ζπκκαρία ελαληίνλ ησλ
Πεξζψλ. Καηαξξαθψλνληαο ηελ ηφηε πεξζηθή ππεξδχλακε εγθαζηδξχεη ηελ Μαθεδνληθή
απηνθξαηνξία, πνπ πεξηειάκβαλε ζρεδφλ φιν ηνλ γλσζηφ ηφηε θφζκν (Μηθξά Αζία, Πεξζία,
Αίγππην θιπ), θηάλνληαο σο ηηο παξπθέο ηεο Ηλδίαο θαη κεηαθέξεη καδί ηνπ ηηο ειιεληθέο
ηδέεο, ηέρλεο θαη ειιεληθά έζηκα. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Αιεμάλδξνπ (323π.Υ) μεθηλάλε
αηκαηεξνί εκθχιηνη γηα ηελ δηαδνρή ηνπ. Νηθεηήο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ν
Κάζζαλδξνο, ν νπνίνο ηδξχεη ηεο Θεζζαινλίθε (316 π.Υ.). ηφρνο ηνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη
κηα κειινληηθή κεηξφπνιε ηεο Μαθεδνλίαο. Οη πφιεηο πνπ ηδξχνληαη απφ ηα κέζα ηνπ 4 νπ αη
π.Υ. ζηε Μαθεδνλία ρηίδνληαη ζχκθσλα κε ην ηππνδάκεην ζχζηεκα. Δλψ ην
ραξαθηεξηζηηθφηεξν γλψξηζκα ηεο
αξρηηεθηνληθήο είλαη ε εθιεθηηθφηεηα κε
ηελ νπνία ε Μαθεδνληθή αξρηηεθηνληθή
δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηα κεγάια
θέληξα ηεο θπξίσο Διιάδαο θαη ηεο
Μηθξάο Αζίαο, ηα ζηνηρεία απηά
ζπλδπάδνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ ηφπνπ.[38]

Δηθ. 5.18. Σν ρξπζφ ζηέκκα θαη ε
ρξπζή ιάξλαθα πνπ θχιαγε ηα νζηά
ηνπ Φίιηππνπ ηνπ Β΄ ζηνλ ηάθν ηνπ
ζηελ Βεξγίλα.

Δηθ. 5.18.

Πνιχ αξγφηεξα, ην 168 π.Υ., ε Μαθεδνλία γίλεηαη επαξρία ηεο Ρψκεο θαη ρσξίδεηαη
ζε ηέζζεξα ηκήκαηα (regiones), ην δεχηεξν ηκήκα ηεο (Macedonia secunda)έρεη σο
πξσηεχνπζα ηεο ηε Θεζζαινλίθε. Μεηά ην 148 π.Υ. νη 4 απηέο επαξρίεο ελνπνηήζεθαλ ζε
κία, επαξρία ηεο Μαθεδνλίαο ("Provincia Macedonia") κε πξσηεχνπζα θαη πάιη ηε
Θεζζαινλίθε, πνπ ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε "κήηεξ πάζεο ηεο Μαθεδνλίαο". Δίλαη ην θέληξν
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φιεο ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, κε αλαπηπγκέλν εκπφξην, βηνηερλία θαη πξνπαληφο κε
κεγάιε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Μεγάιεο θαη επεξγεηηθέο ήηαλ νη επηπηψζεηο
ηνπ γεηηνλέκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηε ζηξαηησηηθή Via Egnatia (Δγλαηία νδφ), πνπ
θαηαζθεχαζαλ νη Ρσκαίνη πάλσ ζηα ίρλε παιηφηεξνπ δξφκνπ πνπ κλεκνλεχεη ν Αξηζηνηέιεο,
γηα λα ελψζνπλ ηελ Αδξηαηηθή(Γπξξάρην) κε ηνλ Διιήζπνλην θαη ηε Μ. Αζία. Ο δξφκνο
απηφο δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ην εκπφξην. Απηή ηελ πεξίνδν νρπξψλεηαη ε ζεκεξηλή Άλσ
Πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. ηνπο Ρσκατθνχο εκθχιηνπο (49-31π.Υ.) ε Θεζζαινλίθε θέξδηζε
εηδηθά πξνλφκηα απηνδηνίθεζεο θαη
νλνκάζηεθε „‟ειεχζεξε πφιε‟‟. Σνλ 4ν
αηψλα ν Γαιέξηνο ηελ φξηζε δηνηθεηηθή
πξσηεχνπζα ηνπ ηκήκαηνο ηεο
απηνθξαηνξίαο πνπ δηνηθνχζε. Έρηηζε
απηνθξαηνξηθφ παιάηη, ηππφδξνκν,
αςίδα ζξηάκβνπ θαη καπζσιείν. Απηή
ηελ επνρή νηθνδνκείηαη επίζεο ε
Ρνηφληα θαη ε αξραία αγνξά.

Δηθ. 5.19. χγρξνλε
αεξνθσηνγξαθία ηεο Ρνηφληαο ζην
θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.
Γηαθξίλεηαη θαη ε αςίδα ηνπ
Γαιέξηνπ (Κακάξα)

-

Δηθ. 5.19.

Βπδαληηλή πεξίνδνο.
Πξνδηαγξαθέο νηθηζηηθνύ πιαηζίνπ:

ζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή, ζην Βπδάληην δελ βξίζθνπκε έλα αλάινγν ζεσξεηηθφ
θαη ζπζηεκαηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο. Τπάξρνπλ φκσο
πνιιέο καξηπξίεο θαη πεξηγξαθέο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα αλαληίξξεηε νκνηφηεηα κε ην
αξραίν κνληέιν. Πξφθεηηαη γηα ηηο „εθθξάζεηο‟ ή „εγθψκηα‟ γηα ρψξεο, πφιεηο ή ιηκάληα. ηα
θείκελα απηά, πεξηγξάθνληαη εθηφο απφ ηηο νρπξσκαηηθέο ή αξρηηεθηνληθέο θαη κλεκεηαθέο
αξεηέο κηθξψλ ή κεγάισλ νηθηζκψλ θαη ηα θπζηνινγηθά πξνηεξήκαηα ηνπο. Έηζη θαίλεηαη ε
επηβίσζε θαη ε ζπλέρηζε ηεο θιεξνλνκεκέλεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο. Οη πεξηγξαθέο απηέο
ζπλαληψληαη ζε νιφθιεξε ηελ βπδαληηλή πεξίνδν. Αξρίδνπλ απφ ηνλ Ληβάλην (356 ή 360
κ.Υ.) κε ηελ πεξηγξαθή ηεο Αληηφρεηαο, ηηο Laudes Constantinopolitanae πνπ αθνξνχλ ηηο
πεξηγξαθέο ηεο Βαζηιεχνπζαο, ηνλ Η. Κακηληάηε γηα ηε Θεζζαινλίθε, ηνλ Ηψ Δπγεληθφ γηα
ηελ Σξαπεδνχληα θ.α. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο αλαθνξέο ζηα θπζηνινγηθά δεδνκέλα ησλ
νηθηζκψλ απηψλ. πρλά επαλαιακβαλφκελεο θξάζεηο, ζρεδφλ ζηεξεφηππα είλαη: ε
„ηζνξξνπία‟ ησλ ζεξκνθξαζηψλ, ην „θπξηνχκελν‟ έδαθνο, ε πάγηα ζρεδφλ αλαθνξά ζε πφιεηο
«…ήιηνλ επζχο αλίζρνληα θαζαξψο νξψζαη » θ.α. ζπκπεξαίλνπκε κε βάζε απηά, φηη ζην
Βπδάληην ππάξρνπλ ηα ίδηα θξηηήξηα ηνπ νξζά επηιεγκέλνπ ρψξνπ γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη
νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνχ. Σν θαηεθνξηθφ θαη θπξηφ έδαθνο, ηνλ αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
ηελ „μπκκεηξίαλ‟ εηο ηελ δξάζηλ ηνπ ειίνπ θαη ησλ αλέκσλ θαη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ
γάξγαξνπ, πφζηκνπ λεξνχ.
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Ο βπδαληηλφο νηθηζκφο δηαθέξεη ζεκαληηθά σο πξνο ηελ γεσκεηξηθή θαζαξφηεηα ηνπ
πνιενδνκηθνχ ηνπ ηζηνχ (θάλλαβνπ) απφ εθείλν ηεο αξραηφηεηαο. Σν βπδαληηλφ ζπίηη
παξνπζηάδεη κηα κεγάιε κνξθνινγηθή, ζηηιηζηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή πνηθηιία. Απηφ
αληαλαθιά ηηο κνηξαίεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο ζε έλα αραλέο θξάηνο. Θεκειηαθφ
γλψξηζκα ηεο είλαη ε εζσηεξηθή απιή κε πεξίβνιν ή κάλδξα, πνπ ηε ζπλαληάκε ζρεδφλ
παληνχ, ζε αγξνηηθά είηε ζε αζηηθά ζπίηηα. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βπδαληηλήο
νηθηζηηθήο παξάδνζεο είλαη ην „δηθαίσκα ηεο ζέαο‟. Δμππεξεηείηαη ηέιεηα κε ηε ρσξνζέηεζε
ησλ νηθηζκψλ ζε πιαγηέο.
Πνιιέο
θνξέο
ν
νξζφο
πξνζαλαηνιηζκφο ππνζθειίδεηαη γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο
ζέαο. Απηφ ην δηθαίσκα
θιεξνδνηείηαη
θαη
ζηελ
κεηαβπδαληηλή
παξαδνζηαθή
αξρηηεθηνληθή.

Δηθ. 5.20. Καηά ηα Βπδαληηλά
ρξφληα ε Θεζζαινλίθε
δερφηαλ ζπλερψο επηζέζεηο
απφ βαξβάξνπο κε απνηέιεζκα
ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο
νρχξσζεο ηεο πφιεο.
-

Δηθ. 5.20.

εκαληηθόηεξα Ηζηνξηθά γεγνλόηα:

Ο Μέγαο Κσλ/λνο ρξεζηκνπνίεζε ηεο Θεζζαινλίθε ζαλ νξκεηήξην ηνπ (324κ.Υ.)
θηηάρλνληαο λέν ιηκάλη. Οξίδεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο ηε λέα πξσηεχνπζα ηνπ ξσκατθνχ
θξάηνπο ηε βαζηιεχνπζα θαη ηελ Θεζζαινλίθε σο «ζπλβαζηιεχνπζζα». Ο ρξηζηηαληζκφο
γίλεηαη ε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο. Ζ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο δέρεηαη ζπλερείο
επηδξνκέο βαξβάξσλ (Γφηζνη, Βεζηγφηζνη, ιάβνη, Μνγγφινη) θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη λέα
νρπξσκαηηθά έξγα. Σν 904 κ.Υ. πέθηεη ζηα ρέξηα αξαθελψλ Αξάβσλ, νη νπνίνη ηε
ιεειαηνχλ. Ζ Γ' ηαπξνθνξία (1201-1204) είρε ζηφρν ηελ θαηάιεςε ηεο Ηεξνπζαιήκ κέζσ
κηαο εηζβνιήο ζηελ Αίγππην, αιιά παξέθθιηλε απφ ην ζηφρν ηεο θαη νη ηαπξνθφξνη
θαηέιαβαλ ηειηθά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαηαιχνληαο ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαη
ηδξχνληαο ηε Λαηηληθή Απηνθξαηνξία απφ ηνλ Βνληθάηην Μνλθεξάην πνπ επηβάιεη κηα
πξσηνθαλή θαηαπίεζε. Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ε Θεζζαινλίθε. Λίγα ρξφληα κεηά ε
ζπκβαζηιεχνπζα απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ Κνκλελφ ηεο Ζπείξνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα έξρεηαη
θαη ε απειεπζέξσζε ηεο Κσλ/πφιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο απφ ηνλ Μηραήι Παιαηνιφγν 1261.

-

Μεηαβπδαληηλή πεξίνδνο.
Πξνδηαγξαθέο νηθηζηηθνύ πιαηζίνπ:

Ο επνηθηζκφο Σνχξθσλ ζηελ Μαθεδνλία άξρηζε κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο ρψξαο θαη
ζπλερίζηεθε ηνλ 15ν αηψλα. ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη ππφδνπινη Έιιελεο
αλαγθάδνληαη λα κεηαθεξζνχλ ζε πην αζθαιείο θαη δχζβαηεο πεξηνρέο θαη αξθεηνί απφ
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απηνχο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα. Παξφιε ηελ βίαηε εηζβνιή ηεο
ηνχξθηθεο εμνπζίαο πνπ θέξεη ηα δηθά ηεο, μέλα πξνο ηνπο Έιιελεο πνιηηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ε καθξφρξνλε ζπιινγηθή εκπεηξία ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ δφκεζεο δελ
ράζεθε. ηνπο λένπο νηθηζκνχο ε καθξαίσλε απηή εκπεηξία κέλεη ελεξγή θαη ακείσηε. Ζ
ζπιινγηθή, θαηεζηεκέλε απηή γλψζε θαη εκπεηξία θαίλεηαη λα γίλεηαη „έμηο‟, habitus
(ζπλήζεηα), πνπ ιεηηνπξγεί σο «κήηξα αληηιήςεσλ, εθηηκήζεσλ θαη πξάμεσλ».{ζει.19,59}.
Ζ νξγάλσζε ηεο κεηαβπδαληηλήο θαηνηθίαο ηεο Μαθεδνλίαο, παξνπζηάδεη παξφκνηα
γλσξίζκαηα κε εθείλα ηεο βπδαληηλήο θαη αξραηνειιεληθήο πεξηφδνπ. Ζ πεξίβνινο ή κάληξα
θαη ε εζσηεξηθή απιή, ν ίδηνο πξνζαλαηνιηζκφο, ε επηινγή ησλ θαηεθνξηθψλ νηθνπέδσλ θαη
ε ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ ζέα είλαη θαη ζε απηά ηα ρξφληα ζρεδφλ ν θαλφλαο. Σν ζηνηρείν
ηεο „κάληξαο‟, νξίδεη καδί ηα θηίζκαηα θαη ηελ απιή. Πέξαλ ηεο ππεξηνληζκέλεο ζεκαζίαο
ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ζηνπο έλνηθνπο, απνθηά κηα βαζχηεξε ιεηηνπξγηθή θαη ζπκβνιηθή
έλλνηα. Ο φξνο πεξίβνινο ζεκαίλεη ην «παλ ην πεξίθιεηνλ» θαη είλαη «άκεζα ζπγγεληθφο κε
ηνλ φξν πεξηβάιινλ, πνπ ξίδα ηνπ έρεη επίζεο ην ξήκα πεξί-βάιισ. χκθσλα κε ηελ αξραία
εξκελεία ζεκαίλεη «ελδχσ», «αγθαιηάδσ» θαη δελ πξέπεη λα είλαη άζρεην κε ηελ πγεία, ηελ
επεκεξία θαη ηελ επράξηζηε δηαβίσζε. Πέξα απφ ηελ επηβίσζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ απηνχ
ζηνηρείνπ ελδερνκέλσο λα δηαηεξείηαη θαη ε έλλνηα ηεο „έλδπζεο‟ ηνπ ρψξνπ κε πεξίβνινκάληξα, επηδηψθνληαο ηελ πνηφηεηα ζηελ δηαβίσζε. Απηφο ήηαλ θαη ν ζηφρνο ηνπ αξραίνπ
„κεηεσξνινγηθνχ‟ πξνβιεκαηηζκνχ.
Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα άιια αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία πνπ παξά ηηο
επηκέξνπο κνξθνινγηθέο ή ζηηιηζηηθέο ηνπο δηαθνξέο, δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ή απαηηήζεσλ. Σν πην δηαδεδνκέλν απφ απηά είλαη ν εκηππαίζξηνο
ρψξνο θαη παξνπζηάδεη πνιιέο κνξθνινγηθέο θαη ηππνινγηθέο παξαιιαγέο (εηθ. 5.21.).
Βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη λα ξπζκίδεη ηελ ηζφλνκε ζρέζε ηεο δξάζεο ησλ ειηαθψλ
αθηηλψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. πζρεηίδεηαη κε ηνλ αξραηνειιεληθφ „παζηάο‟ ή
„πξνζηάο‟(αλάινγα αλ ην ζπίηη είλαη πιαηπκέησπν ή ζηελνκέησπν). Δπίζεο κε ην „ραγηάηη
(=δσή) ησλ Αξάβσλ, πξνζηέγαζκα, πξφζηεγν ή εμψζηεγν ησλ κεηαγελέζηεξσλ. Αθφκε φκσο
θαη φηαλ δελ ππάξρεη, ε ιεηηνπξγηθή αλάγθε ηνπ ειηαζκνχ θαη ηνπ αεξηζκνχ εμππεξεηείηαη κε
ηα „δξχθξαθηα‟, ηνπο ειηαθνχο, ηα „solaria‟ θαη αξγφηεξα ηα δνμάηα πνπ είλαη επξέσο
δηαδεδνκέλα ζηε Μαθεδνλίηηθε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή.[6]

Δηθ. 5.21. Μνξθή
παξαδνζηαθήο καθεδνληθήο
θαηνηθίαο κε εκηππαίζξην
ρψξν (ραγηάηη).

Δηθ. 5.21.

69

Δίλαη θαλεξφ φηη θαη ζηε Μαθεδνλίηηθε αξρηηεθηνληθή, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο
θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο νηθίαο δηαπηζηψλεηαη κηα ζπλέρεηα απφ ηελ αξραηφηεηα φζνλ αθνξά
ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ζηελ νίθεζε. Ζ εκπεηξία απηή γίλεηαη θνηλφ θηήκα θαη
ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν κέζα ζηελ πνηθηιία ησλ θνηλσληθψλ, εζληθψλ, θαη νηθνλνκηθψλ
δηαθνξνπνηήζεσλ. Με ηνλ ίδην ζπιινγηζκφ λα ελνπνηείηαη ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή φρη
κφλν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη κε απηήλ ηεο ππφινηπεο βαιθαληθήο. Σα ζπίηηα πνπ
ρηίδνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη βαζηζκέλα ζηελ ίδηα ινγηθή είηε θαηνηθνχληαη απφ
Έιιελεο, απφ Σνχξθνπο ή απφ Βνχιγαξνπο. Σν ζηνηρείν ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο θάηνςεο ησλ
ηνχξθηθσλ ζπηηηψλ ζε ηκήκα αλδξψλ κε ρψξνπο ππνδνρήο μέλσλ (selamlik) θαη ζε ηκήκα
απζηεξά νηθνγελεηαθφ θαη γπλαηθείν (harem=απαγνξεπκέλν) δελ ζπλαληάηαη ζηα ειιεληθά
ζπίηηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. κσο πξνυπήξρε ζηε δνκή ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζπηηηψλ πνπ
ήηαλ δηαρσξηζκέλα ζε αλδξσλίηε-γπλαηθσλίηε. Οη δηακνξθψζεηο ηεο νξγάλσζεο ησλ ρψξσλ
ζε ζεξηλά - ρεηκεξηλά δηακεξίζκαηα (ζεξηλά ζηνλ φξνθν, ρεηκεξηλά ζην ηζφγεην ή ην
κεηδσπάησκα), ραγηάηηα, ζνθάδεο (ρψξνη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ), νληάδεο (ηδησηηθνί ρψξνη),
πξάζηλν, απιέο, κάληξεο θηι θαίλεηαη φηη είλαη θνηλέο, αλεμάξηεηα ηεο εζληθφηεηαο ηνπ
ηδηνθηήηε.

Δηθ. 5.22.

Δηθ. 5.22. Σν αξρνληηθφ
Βαζζάξα ζηελ Καζηνξηά.
Σν ζαρλίζη θαίλεηαη λα
ηζνξξνπεί ζηνλ αέξα.

Σα ζπίηηα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη επεξεαζκέλα απφ δπν αηζζεηηθέο ηάζεηο. Απφ ηελ
Αλαηνιή πνπ ελδεηθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε ζαρλίζη (sahnisin= ν ζξφλνο ηνπ βαζηιηά), ή
ραγηάηη (hayat= δσή), θαη απφ ηε δχζε κε ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ Μπαξφθ ζε
αξρηηεθηνληθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη ε πέηξα, ν πειφο θαη ην μχιν. ηα ηζφγεηα ησλ αξρνληφζπηησλ, ζπλαληάκε βαξηέο
ιίζηλεο ηνηρνπνηίεο κεγάινπ πάρνπο (ραηίιηα ή δνπλάξηα) θαη μχιηλα θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα
(ληηξέθηα) ή νξηδφληηα θαη δηαγψληα (παγηάληεο). ηνλ φξνθν νη θαηαζθεπέο είλαη
ειαθξφηεξεο, νη ηνίρνη είλαη πιίζηλνη, κηθξφηεξνπ πάρνπο πνπ ζπλήζσο έρνπλ μπιφπεθηεο
θαηαζθεπέο (κπαγδαηί, ηζαηκάο θ.α.). Παξφια απηά δελ δηαθφπηεηαη ν θαηαζθεπαζηηθφο
ζθειεηφο ζηε δνκηθή ηνπ ελφηεηα απφ ηα ζεκέιηα σο ηελ νξνθή. Οξηζκέλνη απφ ηνπο παρείο
ηνίρνπο ηνπ ηζνγείνπ ζπλερίδνληαη θαη ζηνλ φξνθν. Απηφ βνεζάεη ηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλφινπ. Δπίζεο ην κεγάιν πάρνο ηνίρνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμππεξεηηθέο εζνρέο
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(ληνπιάπηα, κνπζάληξεο) αιιά θαη γηα ερνκφλσζε. Σν βαζηθφηεξν θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ
ηεο Μαθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη ην μχιν. Υξεζηκνπνηείηαη θαη σο δνκηθφ ζηνηρείν
αιιά θαη σο δηαθνζκεηηθφ πιηθφ. Κιηκαθνχκελα δάπεδα ζε δηάθνξα επίπεδα, επελδχζεηο
ηνίρσλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δηαθνζκήζεηο νξφθσλ κε μπιφγιππηα (ηαβιάδεο, λνθάινπο =
νκθαινχο), θάγθεια, είλαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ηνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη
ζηνπο ζθεπαζκέλνπο εμψζηεο (ζαρλίζηα), εμππεξεηψληαο θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο
αλάγθεο.
Άιιν ζεκειηαθφ γλψξηζκα ηεο παξαδνζηαθήο απηήο αξρηηεθηνληθήο, είλαη ε επίπισζε
ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο. Δδψ δελ ζπλαληάκε θηλεηά έπηπια. Τπάξρνπλ θάπνηεο ζηαζεξέο
θαηαζθεπέο ζε δηάθνξα επίπεδα (κηληέξηα, ηηθιίδηα) ζε ζρήκα Π ή άιιν. Απηέο
δηακνξθψλνπλ κηα εζσηεξηθή πνιππινθφηεηα θαη κηα θιηκαθσηή ηεξάξρεζε ηνπ ρψξνπ ησλ
νληάδσλ θαη ησλ ζνθάδσλ (ρψξνη πξνεηνηκαζίαο, πξνζάιακνο, θπξίσο ρψξνο). Ζ έιιεηςε
θηλεηψλ επίπισλ θαη θαζηζκάησλ επξσπατθνχ ηχπνπ (χςνπο θαη δνκήο), δεκηνπξγεί κηα άιιε
δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εμππεξέηεζεο, ηξφπνπ δσήο θαη απφιαπζεο δηεκέξεπζεο. Ο έλνηθνο ή
ν θαιεζκέλνο δελ θάζεηαη αιιά θείηαη ή αλαθιίλεηαη ζηα ρακειά κηληέξηα ή ζην μχιηλν
πάησκα. πλήζσο ππάξρνπλ ζηξσζίδηα, φπσο πνιχρξσκα ραιηά, καμηιάξηα, θηιίκηα, θ.α. έηζη
ην ζψκα βξίζθεηαη ζε ζέζε αλάπαπζεο. Ζ νξγάλσζε ησλ αλνηγκάησλ γηα ηε ζέαζε ηνπ
εμσηεξηθνχ ρψξνπ είλαη αλάινγε θαη πξνζαξκφδεηαη ζηελ πξννπηηθή ηνπ μαπισκέλνπ θαη
φρη ηνπ θαζηζκέλνπ αλζξψπνπ.

-

εκαληηθόηεξα Ηζηνξηθά γεγνλόηα:

Λίγα ρξφληα πξηλ ε Θεζζαινλίθε πέζεη νινθιεξσηηθά ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ,
παξαδφζεθε απηνβνχισο ζηνπο Δλεηνχο (1423) κε ηελ ειπίδα ζσηεξίαο, αιιά κάηαηα. Οη
Δλεηνί πνιχ ζχληνκα έγηλαλ κηζεηνί ζην ιαφ ιφγσ ηεο θαηαπάηεζεο ησλ πξνλνκίσλ πνπ
είραλ ππνζρεζεί. Οη Σνχξθνη κε αξρεγφ ηνπο ηνλ Μνπξάη Β΄, ηελ ιεειάηεζαλ θαη ηελ
θαηέζηξεςαλ (1430) κε απνηέιεζκα ε πφιε λα εξεκσζεί (εηθ. 5.23.). Σα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ
θαηαζρέζεθαλ θαη νη ζπλερφκελνη δησγκνί ηνπο αλάγθαζαλ λα απνκαθξπλζνχλ ζηελ χπαηζξν
θαη ζε δηάθνξεο θσκνπφιεηο. Σνλ 15ν αηψλα ήξζαλ νη Δβξαίνη δησγκέλνη απφ ηελ Γχζε

Δηθ. 5.23. Ζ πνιηνξθία ηεο
Θεο/λίθεο απφ ηνλ Μνπξάη Β΄
δηήξθεζε ελληά ρξφληα θαη έιεμε
κε ηε λίθε ησλ Οζσκαλψλ (1430
κ.Υ.).

Δηθ. 5.23.
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(Οπγγαξία, Γεξκαλία, Βαπαξία, Ηζπαλία) θαη απφ απηνχο δεκηνπξγήζεθε κία αμηφινγε θαη
δξαζηήξηα θνηλφηεηα, πνπ ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο
λαπηηιίαο ηεο. Με ηελ ζπκβνιή ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ παιηψλ θαηνίθσλ, βαζκηαία ε
πφιε ζπλέξρεηαη απφ ην πιήγκα. ηα ηέιε ηνπ 16νπ αη. δεκηνπξγείηαη κηα κεηαλαζηεπηηθή
θίλεζε πξνο ηε Μαθεδνλία απφ ρξηζηηαλνχο άιισλ πεξηνρψλ ηεο Οζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο. Νέεο πφιεηο φπσο ηα Γηαλληηζά, ε Νάνπζα, ε ηάηηζηα, ε Κνδάλε άξρηζαλ λα
ηδξχνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη. Ζ Θεζζαινλίθε γίλεηαη πνιπάλζξσπε θαη αλζεξφ ιηκάλη
ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
Σνλ 17ν αηψλα ε Θεζζαινλίθε κεηαηξέπεηαη ζε κηα ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε,
ζπγθεληξψλεη πνιχ ζηξαηφ θαη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Έρεη πνιιά ινπηξά (ρακάκ),
αγνξέο (ηζαξζηά), αλαςπθηήξηα (κπνδαραλέδεο) θαη πνιιά ιηζφθηηζηα πνιπψξνθα ζεξάγηα
(αξρνληφζπηηα). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη νη Δβξαίνη, αθνινπζνχλ νη
κνπζνπικάλνη ελψ ην κηθξφηεξν ιαφ αξηζκεηηθά ζπγθεληξψλνπλ νη ρξηζηηαλνί. Σνλ 18 ν αη. ε
θνηλσλία ησλ θσκνπφιεσλ θαη ε επαξρία γλσξίδεη κηα λέα εκπνξηθή θαη βηνηερληθή άλζεζε.
Ζ ηάηηζηα, ε Κνδάλε, ε Καζηνξηά, ε Νάνπζα, ε Βέξνηα θ.α. πφιεηο γίλνληαη ζεκαληηθά
αζηηθά θέληξα ηεο επνρήο. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε Θεζζαινλίθε εμσξαΐδεηαη, θαζψο νη
Σνχξθνη πξνζπαζνχλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ην θξάηνο ηνπο πνπ παξαθκάδεη. Καηεδαθίδνληαη
κεγάια ηκήκαηα ησλ βπδαληηλψλ ηεηρψλ γηα λα "αλαπλεχζεη" ε πφιε. Νένη δξφκνη
δηαλνίγνληαη ή δηεπξχλνληαη. Τπφ ηελ πίεζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, θηηάρλνπλ έλα λέν
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Σν 1893, κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ ηξακ δίλεηαη ην μεθίλεκα
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξναζηίσλ ηεο πφιεο. Δδψ θηίδνληαη επηβιεηηθέο επαχιεηο, νη
ιεγφκελνη "πχξγνη" θαη ε Θεζζαινλίθε απνθηά λέν πξφζσπν.

Δηθ. 5.24.

Δηθ. 5.24. Σν
«ρακάκ ηνπ Μπέε»
ζηελ Θεζζαινλίθε.
Υηίζηεθε απφ ηνλ
θαηαθηεηή ηεο
πφιεο Μνπξάη Β΄ ην
1444, αθφηνπ είρε
γίλεη ζνπιηάλνο.

72

5.3.2. Ζ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ
Καηά ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα επήιζε κία πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ Δπξψπε κε ηελ
δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εζληθψλ θξαηψλ. Ζ νζσκαληθή απηνθξαηνξία αλαγθάδεηαη λα
ζπκκεηέρεη κε ηνλ ηξφπν ηεο ζηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ψζηε λα δηαηεξήζεη ηηο
θαιέο πνιηηηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηα ζρεκαηηδφκελα επξσπατθά θξάηε. Απνηέιεζκα
απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ήηαλ ε παξαρψξεζε ειεπζεξηψλ θαη ε ραιάξσζε ηεο θνξνινγίαο πξνο
ηνπο ππφδνπινπο ιανχο άξα θαη πξνο ηνπο Έιιελεο. Πνιινί Έιιελεο ηεο πεξηφδνπ
αλαπηχζζνπλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε γεηηνληθέο ρψξεο, απνθηψληαο έηζη νηθνλνκηθή επκάξεηα.
Οη ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηεο ινηπφλ ηεο Μαθεδνλίαο άξρηζαλ, απφ ηα ηέιε ηνπ ΗΕ΄ θαη
θπξίσο απφ ηνλ ΗΖ΄ αηψλα, λα επηδεηθλχνπλ πξψηκεο θαη εληππσζηαθά πςειέο (γηα ηελ
γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε) πνιηηηζηηθέο επηδφζεηο, πνπ εθδειψλνληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ηδηαίηεξα ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δσγξαθηθή θαη ηελ
μπινγιππηηθή. Σα ζσδφκελα δείγκαηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απηήο θαλεξψλνπλ ζπγθεξαζκφ
ησλ παξαδνζηαθψλ βπδαληηλψλ κνξθψλ κε ηηο δπηηθέο αληηιήςεηο.[44].
ε θεθαινρψξηα θαη ζε θσκνπφιεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ην εκπφξην, παξαηεξείηαη κηα
λέα νηθηζηηθή αλάπηπμε πνπ εθθξάδεη ηελ κεγαινπξέπεηα ηεο επνρήο κέζα απφ ηελ
αξρηηεθηνληθή κνξθή. Ζ αλάπηπμε απηή έδσζε ζηνπο ιατθνχο ηερλίηεο ηεο επνρήο ηα κέζα
λα εθθξάζνπλ φιε ηε δεμηφηεηα θαη θαιαηζζεζία ηνπο. Δκθαλίδνληαη λέα ινηπφλ αξρνληηθά
ζηε Βέξνηα, ζηελ Καζηνξηά, ζηε Νάνπζα, ζηε ηάηηζηα θ.α. ηα νπνία έρνπλ κεηαμχ ηνπο
θνηλά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά κεγαινπξέπεηαο θαη θαιαηζζεζίαο. Ζ ηάηηζηα αλ θαη
βξίζθεηαη ζην λνκφ Κνδάλεο, ζε κηα απνκαθξπζκέλε ζέζε ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο
απνηεινχζε, απφ ην 1600 πεξίπνπ, έλα αμηφινγν βηνηερληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν. Σνλ 18 ν θαη
ηνλ 19ν αηψλα γλσξίδεη κηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθή αθκή. Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο κε
ρψξεο ηεο ειεχζεξεο Δπξψπεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ηεο
αλάπηπμε αιιά θαη ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ ηεο επηπέδνπ. Σα αξρνληηθά ηεο είλαη
ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 18νπ αηψλα (εηθ. 5.25.). ήκεξα ζψδνληαη
ηξηάληα πεξίπνπ απφ απηά πνπ δπζηπρψο δελ είλαη φια ζε θαιή θαηάζηαζε.

Δηθ. 5.25. Σν
αξρνληηθφ ηεο θπξάο
– Πνχιθσο ζηελ
ηάηηζηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ
δείγκα ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηεο
Μαθεδνλίαο θαηά
ηνλ 18ν αηψλα.

Δηθ. 5.25.
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Σν ζρέδην θαη ε δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ρψξσλ είλαη ζρεδφλ θνηλά κεηαμχ
ηνπο. Σν γεληθφ ζρήκα ηεο θάηνςεο είλαη ην νξζνγψλην πνπ ζπάεη ζε Γ ή Π. Ζ πξφζνςε είλαη
κεζεκβξηλή θαη έλα ηκήκα ηεο πξνεμέρεη γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δξχηλεο δίθπιιεο πφξηαο
ηεο εηζφδνπ. Ο θάζε ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ είλαη απηνηειήο θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο,
ελψ πάληα ππάξρεη θαηαθφξπθνο ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο γίλνληαη
ζηνλ φξνθν θαη νη δεπηεξεχνπζεο ζην ηζφγεην θαη ζηελ απιή (εηθ. 5.26.). Αλάκεζα ηνπο φκσο
ππάξρεη κηα εζσηεξηθή επηθνηλσλία ράξε ζηε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ππξήλα, γχξσ απφ ηνλ
νπνίν γίλεηαη ε δηάηαμε ησλ ρψξσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πιαθφζηξσηε απιή, ηε κεζηά ή
εκπαηή πνπ ηε ζπλαληάκε κπαίλνληαο απφ ηε ρακειή πφξηα ηεο εηζφδνπ θαη ζηελ νπνία
βξίζθνληαη δπν ζθάιεο. Ζ δεμηά ζθάια νδεγεί ζηνλ πξψην φξνθν θαη ε αξηζηεξή ζηνλ
δεχηεξν(αλψη). ινο ν ππφινηπνο ηζφγεηνο ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθεο (καγαδηά), ην
θαηψη πνπ θχιαγαλ ηα θξαζνβάξεια θαη ην πνπζηάβη, δειαδή ην παηεηήξη ησλ ζηαθπιηψλ.
ινη απηνί νη ρψξνη επηθνηλσλνχλ κε ηε κεζηά αιιά θάπνηεο θνξέο είηε είλαη ππεξπςσκέλα
είηε εκηππφγεηα.

Δηθ. 5.26

Δηθ. 5.26. Καηαθφξπθε ηνκή ηνπ αξρνληηθνχ Μαλνχζε ζηελ ηάηηζηα. Σα ρεηκεξηλά
δσκάηηα ήηαλ ζηνλ πξψην φξνθν φπνπ νη ηνίρνη είλαη ρνληξνί ελψ ηα θαινθαηξηλά
δσκάηηα ήηαλ ζηνλ φξνθν φπνπ νη ηνίρνη ήηαλ ιεπηφηεξνη.
Απφ ηε δεμηά πέηξηλε ζθάια νδεγνχκαζηε ζε έλα αλνηρηφ δηάδξνκν πνπ πεξηβάιεη ηηο
ηξεηο πιεπξέο ηεο κεζηάο, ζαλ εζσηεξηθφο εμψζηεο θαη έρεη πξνζηαηεπηηθά θάγθεια. Απηφο ν
δηάδξνκνο ζπλδέεη ηα δσκάηηα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ πνπ είλαη θηηζκέλα ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο
ηνπ. Δθεί είλαη νη ρεηκεξηλνί νληάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηνπο θξχνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.
Αλάκεζα ζηνπο δπν βνξηλνχο νληάδεο κέλεη έλαο ειεχζεξνο ρψξνο, πνπ θσηίδεηαη απφ κηα
ζεηξά δπν ή ηξηψλ παξαζχξσλ, ν ειηαθφο ή ληειηαθφο. Ζ νλνκαζία ηνπ ειηαθνχ δειψλεη φηη
ζε θάπνηα πξνεγνχκελε κνξθή ηνπ ήηαλ θπξηνιεθηηθά αλνηρηφο ζηνλ ήιην. Σν επίπεδφ ηνπ
βξίζθεηαη έλα ζθαινπάηη ςειφηεξα απφ ην δηάδξνκν θαη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ
ζθαιηζηά θάγθεια θαη ιεπηέο θνιφλεο πνπ ζπλδένληαη ζηηο θνξπθέο ηνπο κε ειαθξηά ηφμα.
Οη ηνίρνη ηνπ είλαη επελδπκέλνη κε ζαληδψκαηα (θαξζψκαηα), δσγξαθηζκέλα κε πνιχρξσκα
ζρέδηα. Ζ νξνθή ηνπ ειηαθνχ δηαθνζκείηαη κε μπιφγιππηεο δεκηνπξγίεο πνπ αλαιχνληαη ζην
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επφκελν θεθάιαην. Απηφο ν ρψξνο είλαη ν πην πξνζεγκέλνο εκθαληζηαθά ζε απηφλ ηνλ φξνθν
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρψξνο ππνδνρήο. ε φια ζρεδφλ ηα δσκάηηα ηνπ νξφθνπ απηνχ
ππάξρνπλ ηδάθηα κε ηδηαίηεξε κνξθνινγία, πνπ ζπκίδνπλ κηλαξέδεο. ηεξίδνληαη ζε
νξζνγψληα ππεξπςσκέλε βάζε κε καξκάξηλν πεξηζψξην πνπ έρεη αλάγιπθα ζρέδηα (εηθ.
5.27.). Οη θαπλνδφρνη ηνπο έρνπλ κεγάιν χςνο, ηεηξαγσληθή δηαηνκή θαη ηα δηαθνζκεκέλα
αλνίγκαηά ηνπο ζπκίδνπλ λεζηψηηθνπο πεξηζηεξψλεο.

Δηθ. 5.27. Καηαπιεθηηθφ ηδάθη κε
γχςηλε δηαθφζκεζε κε κπαξφθ κνηίβα.
Αξρνληηθφ ηεο θπξά – Πνχιθσο ζηε
ηάηηζηα.

Δηθ. 5.27.

Ζ αξηζηεξή ζθάια πνπ μεθηλάεη απφ ηε κεζηά νδεγεί ζηε κεγάιε ζάια ηνπ δεπηέξνπ
νξφθνπ (αλψη) ζηε βφξεηα θαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ ζρεκαηίδεη πξνεμνρέο (ζθεπαζκέλνπο
εμψζηεο ή ζαρλίζηα) πνπ θσηίδνληαλ κε ζεηξέο παξαζχξσλ. Οη ππφινηπνη ρψξνη ηνπ δεπηέξνπ
νξφθνπ αθνινπζνχλ ηελ δηάηαμε ηνπ πξψηνπ, κε δσκάηηα ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο (θαθένληάδεο, κπάο-νληάδεο) πνπ απνηεινχλ ηα θαιά θαινθαηξηλά δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ. Απφ απηά
ηα βνξηλά δελ πξνεμέρνπλ πνηέ, αληίζεηα κε ηα κεζεκβξηλά πνπ θαηά θαλφλα έρνπλ ζαρλίζηα.
Αλάκεζα ζηνπο νληάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά απφ ην αλψη, πεξλάεη έλαο
δηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζην αλαγθαίν πνπ θαηά θαλφλα πξνεμέρεη. ηελ αληίζεηε πιεπξά έλαο
δεχηεξνο δηάδξνκνο νδεγεί ζε έλαλ βνεζεηηθφ ρψξν πνπ πνιχ ζπάληα πξνεμέρεη. Σα ζαρλίζηα
ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ θέξνπλ δπν ζεηξέο παξαζχξσλ θαη έηζη ν θσηηζκφο ησλ νληάδσλ είλαη
άπιεηνο. Σα αλνίγκαηα ηεο πάλσ ζεηξάο είλαη θεγγίηεο κε ρξσκαηηζηά ηδάκηα (vitraux) θαη
έρνπλ επηγξαθέο κε έκκεηξα επηγξάκκαηα (εηθ. 5.28.). Θπκίδνπλ ηηο θσηηζηηθέο ζπξίδεο ησλ
βπδαληηλψλ αξρνληηθψλ. Οη ηνίρνη είλαη επίζεο επελδπκέλνη κε θαξζψκαηα βακκέλα κε
δσεξά ρξψκαηα. Με ην ζχλνιν ησλ δσγξαθηζηψλ ηνίρσλ θαη ησλ μπιφγιππησλ
δηαθνζκήζεσλ ησλ νξνθψλ ηνπ, ν ρψξνο απηφο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ είλαη ν νκνξθφηεξνο
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θαη ν επηβιεηηθφηεξνο νιφθιεξνπ ηνπ ζπηηηνχ. Πξννξίδνληαλ άιισζηε γηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε γηνξηέο θαη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο ησλ εχπνξσλ αξρφλησλ.

Δηθ. 5.28. Παξάζπξν κε βηηξφ απφ ην
αξρνληηθφ ηνπ Νεξαηδφπνπινπ ζηε
ηάηηζηα. ηηο θάησ γσλίεο απεηθνλίδνληαη
ν Άγηνο– Γεψξγηνο θαη ν Άγηνο–
Γεκήηξηνο, πξνζηάηεο ησλ ηαηηζηηλψλ
εκπφξσλ.

Δηθ. 5.28.

Έμσ απφ ην ζπίηη ζηηο πιαθνζηξσκέλεο κε αζβεζηφπιαθεο πέηξεο απιέο, ππήξρε ν
θνχξλνο, ην καγεηξείν, απνζήθεο, ζηάβινη, αρπξψλαο, θνηέηζη θ.ι.π., επίζεο ππήξρε πεγάδη,
ζηέξλα θαη θηφζθη. Ο πεξίβνινο ησλ ζπηηηψλ ήηαλ πιαηζησκέλνο απφ πξάζηλνπο θήπνπο κε
ινπινχδηα θαη θιεκαηαξηέο. Οη απιφζπξεο θαη νη εμψζπξεο ηνπ ηζνγείνπ έθεξαλ ζηηο
επηθάλεηεο ηνπο ππθλά θαξθσκέλα ζπξνθάξθηα, γηα λα εληζρχνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο.
Δζσηεξηθά αζθαιίδνληαλ κε ακπάξεο (έλα καθξχ μχιν πνπ εθάπηεηαη εζσηεξηθά ηεο πφξηαο
θαη ζηεξίδεηαη ζε ππνδνρέο ζηνπο ηνίρνπο.) Δμσηεξηθά ηα ζπίηηα απηά έρνπλ κνξθή
θξνπξίνπ. Ζ πέηξηλε ζηηβαξή ηνπο βάζε, κε ηα κηθξά ζηδεξφθξαθηα παξάζπξα, κε
πνιεκίζηξεο πνπ ηνπνζεηνχζαλ ζε θαίξηα ζεκεία, ηα ζαρλίζηα πνπ έκνηαδαλ ζαλ πχξγνη ζηηο
γσλίεο ηνπο, ζπκίδνπλ νρπξσκέλν κεζαησληθφ θάζηξν.
Ζ πξφζνςε νξγαλψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά κε έλα ζαθή δηαρσξηζκφ ζε δπν νξηδφληηα
επίπεδα. Σν πξψην, ρακειφηεξν επίπεδν, πεξηιακβάλεη ην εκηππφγεην, ην ηζφγεην θαη ην
κεζαίν πάησκα. Οη ηνίρνη ηνπ δελ έρνπλ επηρξίζκαηα θαη ε εκθάληζε ηεο πέηξηλεο
ηνηρνπνηίαο «θακνπθιάξεηαη» ζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Σα πεξηνξηζκέλα παξάζπξα
αλνίγνληαη ζε κεκνλσκέλεο ζέζεηο, πξνεμνθινχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ
θηεξίνπ. Δμσηεξηθά έρνπλ θάγθεια γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία. Πάλσ ζε απηήλ ηελ ζηηβαξή
βάζε ηνπνζεηείηαη ν ειαθξχο φξνθνο κε ηα ζαρλίζηα. Σα κεγάια αλνίγκαηά ηνπ δεκηνπξγνχλ
κηα ειαθξφηεξε θαηαζθεπή. Σα αλνίγκαηα ζηα ζαρλίζηα απνηεινχληαη απφ κηα πξψηε ζεηξά
ηξηψλ ή ηεζζάξσλ νξζνγψλησλ παξαζπξηψλ πνπ ζηελ θάζα ηνπο έρνπλ εζσηεξηθά απιή
ζηδεξηά κε κνξθή θαλάβνπ θαη εμσηεξηθά θιείλνπλ κε μχιηλα θαλάηηα (παξαζπξφθπιια).
ηελ πάλσ κεξηά ησλ παξαζπξηψλ ηνπνζεηνχληαη νη αλάινγνη θεγγίηεο πνπ έρνπλ κεγάιε
ζεκαζία ζηνλ εζσηεξηθφ θσηηζκφ ησλ νληάδσλ, εηδηθά ζε θαθνθαηξία φπνπ ηα παξάζπξα
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έθιεηλαλ κε ηα θαλάηηα. Δπίζεο πξφζδηδαλ θαη κεγάιε αηζζεηηθή αμία ζηελ γεληθφηεξε
εκθάληζε ηνπ ζπηηηνχ. Σα φκνξθα ηνπο ζρέδηα πνπ απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά
ρξσκαηηζηά ηδάκηα πνπ κε ηε ζχλζεζε ηνπο εθθξάδνπλ κηα πινχζηα ηέρλε. Ζ εμσηεξηθή
επηθάλεηα ηνπ νξφθνπ είηε δηαθνζκνχληαλ
κε
δσγξαθηζηέο
παξαζηάζεηο
είηε
ζνβαληίδνληαλ ή ηέινο έθεξαλ γεσκεηξηθέο
δηαθνζκήζεηο δεκηνπξγεκέλεο απφ ζηξψζεηο
δνκηθψλ πιηθψλ (εηθ. 5.29.). Ζ παξαπάλσ
δηαδηθαζία πιαηζηψλεηαη ζε έλαλ θάλαβν
πνπ νξίδεηαη απφ ηε δψλε ησλ αλνηγκάησλ
θαη ηα εκθαλή θαηαζθεπαζηηθά δνθάξηα.
ρεκαηίδνληαη δειαδή θάπνηα πιαίζηα κέζα
ζηα νπνία δεκηνπξγεί ν ιατθφο ηερλίηεο.
Σειηθά ηα νηθνδνκήκαηα απηά θαηαιήγνπλ
ζηε ζηέγε πνπ δεκηνπξγεί κηα εληχπσζε
δαληέιαο γχξσ απφ απηά, κε εκθαλή ηα
πξνεμέρνληα δνθάξηα πνπ ηε ζηεξίδνπλ.

Δηθ. 5.29. Σν ζαρλίζη ηνπ αξρνληηθνχ
Νεξαηδφπνπινπ, δηαθνζκεκέλν κε
γεσκεηξηθά κνηίβα πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ζηξψζεηο δνκηθψλ πιηθψλ.

-

Δηθ. 5.29.

Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αξρνληηθώλ

ηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο ππάξρνπλ ζε αθζνλία αζβεζηφιηζνη πνπ εληνπίδνληαη
επηθαλεηαθά ηνπ εδάθνπο ελψ ζε ρακειφηεξα ζηξψκαηα ππάξρνπλ ζρηζηφιηζνη. Ζ παξάδνζε
αλαθέξεη φηη παιηφηεξα ε επξχηεξε πεξηνρή θαιχπηνληαλ απφ απέξαληα δάζε.[38] Έηζη ε
πέηξα θαη ην μχιν είλαη ηα δπν βαζηθά δνκηθά πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζε αθζνλία. Οη ηνίρνη,
κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ παηψκαηνο, είλαη ρνληξνί θηηαγκέλνη απφ αζβεζηνιίζαξα. ε
δηαζηήκαηα ελφο κέηξνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ραηίιηα, νξηδφληηνη μπιφδεζκνη, πνπ αλαθνπθίδνπλ
ην θνξηίν θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πιεπξέο ησλ ηνίρσλ. Μεηαμχ
ηνπο ζπλδένληαη κε κηθξφηεξα εγθάξζηα μχια, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πιέγκα. ηηο γσλίεο
ηνπ θηεξίνπ ηα ραηίιηα δελ ζπκπίπηνπλ ζην ίδην χςνο, έρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ελφο
μχινπ. Απηή ε ηνπνζέηεζε απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε έδξαζε θαη ζηελ απνθπγή ηνπ
ζαπίζκαηνο κέζσ ηεο επαθήο ησλ μχισλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ζηηο γσλίεο γίλνληαη
νξαηέο νη άθξεο ησλ μπιφδεζκσλ θαη νη άθξεο ησλ μχισλ πάλσ ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη. ηαλ
ε γσλία δεκηνπξγείηαη απφ ηξία επίπεδα(απφηκεζε γσλίαο - θαιηζνγσληά) πξνθχπηνπλ
δηάθνξα πξηζκαηηθά ζρήκαηα απφ ηηο ζπλαληήζεηο ησλ μπιφδεζκσλ, νη ιεγφκελνη
ζηαιαθηίηεο. Άιιεο ζεηξέο μπιφδεζκσλ εκθαλίδνληαη ζην χςνο ησλ δνθαξηψλ ηνπ παηψκαηνο
θαη ζηηο πνδηέο ησλ παξαζχξσλ, εθεί πνπ παηάεη ε θάζα θαη πάλσ απφ ηα ππέξζπξα. Ζ
ιηζνδνκή ζηεξείηαη επηρξίζκαηνο, θάπνηεο κφλν θνξέο ηνπνζεηείηαη ζηνπο αξκνχο. ην
ζεκείν έδξαζεο ηνπ νξφθνπ ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά έλα μπιφγιππην αλεκνθάιππηξν. Ζ
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φιε θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ ηελ πέηξα πνπ επηθξαηεί ζηε βάζε ηεο θαη ζηελ θαηαθφξπθε
ζπλέρεηά ηεο ην μχιν ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ ειαθξφηεηα ηεο
θαηαζθεπήο. Ηδηαίηεξα ε έδξαζε ησλ ηνίρσλ ησλ ζαρληζηψλ γίλεηαη πάλσ ζηηο πξνεθηάζεηο
ησλ μχιηλσλ δνθαξηψλ ησλ δαπέδσλ. Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ κηα μχιηλε ζράξα, πνπ
θέξεη θάζεηα θαδξφληα κε νξηδφληηα θαη δηαγψληα αληηζηεξίγκαηα. Σα θελά γεκίδνληαη κε
σκά ηνχβια απφ ιάζπε ή απφ κηθξά θνκκάηηα μχινπ πνπ ηνπνζεηνχληαη (νξηδφληηα ή
δηαγψληα) κε ζπλδεηηθφ θνλίακα. ε θάπνηα αξρνληηθά ε δηάηαμε απηή αθνινπζεί θάπνην
ζρέδην, πνπ κέλεη γπκλφ ζηηο φςεηο γηα λα γίλεηαη νξαηφ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη
αζβεζηνθνλίακα θαη πάλσ ζε απηφ δσγξαθίδνληαη έγρξσκεο δηαθνζκήζεηο ή απνκηκήζεηο
πιηλζνπεξίθιεηζησλ θαηαζθεπψλ. ηνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο ρξεζηκνπνηνχληαλ ην
κπαγδαηί, δειαδή ππθλά νξηδφληηα περάθηα πνπ ζηεξίδνληαλ ζε θάζεηα ζηεξίγκαηα αλά
δηαζηήκαηα θαη επηρξίνληαη κε κίγκα ιάζπεο, αζβέζηε θαη άρπξνπ.
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6. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΑΣΗΚΑ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ
ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
6.1. ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ
ΚΑΗ
ΓΗΑΦΟΡΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ

ΚΡΖΣΗΚΖ

ΚΑΗ

6.1.1. ΔΗΓΖ ΔΠΗΠΛΩΝ
Ζ Κξήηε θαη Μαθεδνλία ζπλδένληαη κε δεζκνχο αδεξθνζχλεο απφ ηα ρξφληα ηνπ
Φίιηππνπ, παηέξα ηνπ κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, θαη ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ ζχγρξνλε
ηζηνξία κε ηε ζπκκεηνρή αλαξίζκεησλ Κξεηηθψλ ζηνλ Μαθεδνληθφ αγψλα. Παξά ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε νη δχν ηφπνη αθνινχζεζαλ εληειψο δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή πνξεία,
κε δηαθνξεηηθνχο θαηαθηεηέο αλά ηηο επνρέο θαη δηαθνξεηηθέο επηξξνέο ζηελ ηέρλε θαη ηνλ
πνιηηηζκφ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ επίπισλ θαζεκεξηλήο θαη
εηδηθήο ρξήζεο πνπ ήηαλ βαζηζκέλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ. Ζ
μπινγιππηηθή αλαπηχρζεθε εηεξνρξνληζκέλα ζηηο δχν πεξηνρέο θαζψο ε Μαθεδνλία άξρηζε
αθκάδεη ηνλ 17ν αηψλα, πεξίνδνο πνπ ζηελ Κξήηε ζηακάηεζε θάζε αλάπηπμε κε ηελ θαηνρή
ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο αιιά θπξίσο ιφγσ ησλ
πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, ε μπινγιππηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο,
θνζκψληαο εληειψο δηαθνξεηηθά έπηπια θαη αληηθείκελα ζηα δχν κέξε.
Έλα θνηλφ έπηπιν πνπ ζπλαληάηαη ηφζν ζηελ Κξήηε φζν θαη ζηελ Μαθεδνλία είλαη ε
θαζέια γηα ηελ απνζήθεπζε ξνχρσλ, ζθεπψλ θαη πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ. Φπζηθά,
εληνπίδνληαη δηαθνξέο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηηο δηαθνζκήζεηο ησλ θαηά ηφπνπο θαζειψλ πνπ
επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο δνμαζίεο ηνπ θάζε κέξνπο. Σα μπιφγιππηα
θαζίζκαηα ζπαλίδνπλ ζηελ Μαθεδνλία πνπ αθνινπζνχζε ηνλ Οζσκαληθφ ηξφπν δσήο, ελψ
ζηελ Κξήηε απνηεινχλ ην πην ραξαθηεξηζηηθφ μπιφγιππην έπηπιν. Οη Κξήηεο ζηφιηδαλ ηνπο
θαζξέπηεο ηνπο (πηζαλφλ εηζαγφηαλ απφ ηελ Βφξεηα Ηηαιία) θαη ηνπο ιπρλνζηάηεο ελψ νη
Μαθεδφλεο είραλ πεξίηερλα ιίθλα (θνχληεο) γηα ηα λενγέλλεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
Μαθεδνλίηηθσλ αξρνληηθψλ είλαη ν «θαιφο νληάο», έλα πεξίηερλν δσκάηην ζηνιηζκέλν
απνπληθηηθά κε μπιφγιππηεο επελδχζεηο. Αληίζεηα ζηελ Κξήηε δελ έρνπλ βξεζεί αλάινγα
δσκάηηα ζηα αξρνληηθά αζηηθά
ζπίηηα.

Δηθ. 6.1. Κξεηηθή θαζέια
ηνπ 19νπ αηψλα
δηαθνζκεκέλε κε
μπιφγιππηα ζηελ φςε.

Δηθ. 6.1.
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6.1.2. ΣΑ ΜΑΣΟΡΟΥΩΡΗΑ
Ζ Βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε είρε κεγάιε παξάδνζε ζηελ δεκηνπξγία μπιφγιππησλ
επίπισλ, θπξίσο θαζειψλ, πνπ εμαγφηαλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνο ηελ Γπηηθή Δπξψπε.
Κχξηα θέληξα ηεο μπινγιππηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν Υάλδαθαο θαη ην νξνπέδην ηνπ
Λαζηζίνπ, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ «ζρνιέο» πνπ επεξέαζαλ ηελ κνξθή θαη ηελ ηερλνηξνπία
ησλ επίπισλ θαη ησλ δηαθνζκήζεσλ. Απφ ηα αξρεία πξνθχπηεη πσο ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε
ζπληερλίεο (ζρνιή θαη αδειθφηεηα) κε πξνζηάηε ηνλ Άγην – Ησζήθ. Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο
Κξήηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1669, απηά ηα θέληξα δηαιχζεθαλ θαη νη ηερλίηεο
αθνινχζεζαλ ην δξφκν ηεο μεληηηάο πξνο ηα Δπηάλεζα θαη ηε Βφξεηα Ηηαιία. Σελ ίδηα
πεξίνδν, ε αλαλεσκέλε απφ ηηο ζπλζήθεο Μαθεδνλία αξρίδεη λα νξγαλψλεηαη ζπληερληαθά
δεκηνπξγψληαο πνιχ ζεκαληηθά θέληξα ηεο μπινγιππηηθήο ηέρλεο. εκαληηθφηεξα ήηαλ ην
Μέηζνβν, ε Μνζρφπνιε, ε ηάηηζηα (εηθ. 6.2.) θαη ε Καζηνξηά, κέξε φπνπ ε μπινγιππηηθή
παξάδνζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο. Οη
μπινγιχπηεο νξγαλσλφηαλ ζε ζπληερλίεο (ηζλάθηα) θαη ηαμίδεπαλ ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ
ρψξν εμαζθψληαο ηελ ηέρλε ηνπο. Έθεπγαλ απφ ηνπο ηφπνπο ηνπο ηελ άλνημε θαη κπνξεί λα
έιεηπαλ πέληε θαη έμη κήλεο, επηζηξέθνληαο κφλν ηνλ ρεηκψλα. Γίλεηαη αληηιεπηφ ινηπφλ πσο
ηα μπιφγιππηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ πνιιέο θνξέο ηνλ ίδην δεκηνπξγφ θαη αο
βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα κεηαμχ
ηνπο κέξε. Μπνξνχλ λα βξεζνχλ έξγα
Μαθεδφλσλ μπινγιππηψλ ζηελ Κξήηε ή
ζην Πήιην θαη αληίζηνηρα έξγα Κξεηηθψλ
ηερληηψλ ζηελ Μαθεδνλία ή ην Άγηνλ
ξνο[37], [3].
Δηθ. 6.2. Άπνςε ηεο Καζηνξηάο, κίαο
απφ ηηο πην πινχζηεο πφιεηο κε
αλεπηπγκέλν ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν ηεο
μπινγιππηηθήο.

Δηθ. 6.2.

6.1.3. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ
Σα γεληθά δηαθνζκεηηθά κνηίβα ησλ μπιφγιππησλ ζηηο δχν πεξηνρψλ πνπ αλαιχνπκε
αλ θαη έρνπλ θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο, παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Μπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο :
Σα γεσκεηξηθά κνηίβα,
Σα θπηηθά κνηίβα θαη νη ηππνπνηεκέλεο δσηθέο κνξθέο,
Οη ειεχζεξεο ζχλζεηεο ζθελέο [23].
ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ
Σα γεσκεηξηθά είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα κνηίβα ζηα ειιεληθά ιατθά μπιφγιππηα.
Υξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θχξην ζέκα ησλ δηαθνζκήζεσλ ή ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζε
πνιππινθφηεξεο ζπλζέζεηο. Δπίζεο ζπρλά ηνπνζεηνχληαη σο πιαίζην, κέζα ζην νπνίν
αλαπηχζζνληαη ηα ππφινηπα ζέκαηα. Οη ζπκβνιηζκνί ησλ δηάθνξσλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ
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έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα θαη είλαη νη ίδηνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα
λενιηζηθά ρξφληα ζε πέηξηλα θηίξηα, ηνηρνγξαθίεο θαη αγγεία. Γελ είλαη πάληα δπλαηή ε
απνθξππηνγξάθεζε ηεο ζεκαζίαο απηψλ ησλ ζπκβφισλ πνπ ζπλδένληαη κε παλάξραηεο
ιατθέο δνμαζίεο θαη κχζνπο.
Αλάκεζα ζηα γεσκεηξηθά κνηίβα θπξηαξρνχλ ηα θπθιηθά ζρήκαηα ζε δηάθνξεο
παξαιιαγέο. Οκφθεληξνη ή ηεκλφκελνη θχθινη, ξφδαθεο, εκηθχθιηα, ζπείξεο ζπλδπάδνληαη ζε
πνιχπινθα κνηίβα πάλσ ζηηο επηθάλεηεο θαζειψλ, θαξεθιψλ ή ηαβαληψλ. χκθσλα κε ηελ
παξάδνζε, ν θχθινο θαη ηα παξάγσγά ηνπ ζπκβνιίδνπλ ηε θνζκηθή ηειεηφηεηα θαη ηελ
εμέιημε ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί ζαλ πξνζηαζία απφ ηηο θαθέο ελέξγεηεο (κάηηαζκα). Ζ
κνξθή ηνπ θχθινπ ζπκίδεη ηνλ δσνθφξν ήιην, ηνλ αξραηφηεξν ζεφ ησλ αλζξψπσλ θαη
ζχκβνιν ηνπ πλεχκαηνο, αγαπεκέλν ζέκα ησλ Κξεηψλ μπινγιππηψλ. Μία επίζεο πνιχ
ζπλεζηζκέλε κνξθή ζηελ Κξήηε είλαη ε καξγαξίηα, ε νπνία κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηεο κνξθή
απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ελδηάκεζν κεηαμχ ησλ θπθιηθψλ γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ θαη ησλ
θπηηθψλ (εηθ. 6.3.).
Δηθ. 6.3. Αλάγιπθε
καξγαξίηα – ήιηνο πνπ
πιαηζηψλεηαη απφ δχν
θππαξίζζηα.

Δηθ. 6.3.

Δηθ. 6.4. Έλζεηε
γεσκεηξηθή
δηαθφζκεζε κε ην
αζηέξη ηνπ Γαπίδ ζην
θέληξν.

Δηθ. 6.4.

παληφηεξα ζπλαληψληαη επζχγξακκα γεσκεηξηθά κνηίβα ζηηο μπιφγιππηεο
δηαθνζκήζεηο φπσο παξάιιειεο θαη ηεκλφκελεο γξακκέο, ηξίγσλα, ξφκβνη ή άιια πνιχγσλα,
ζηαπξνί, εμάιθεο (εηθ. 6.4.) θαη ηεζιαζκέλεο γξακκέο. Οη επζείεο θαη νη γξακκέο πνπ
δηαζηαπξψλνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε ζαλ πεξηγξάκκαηα, ζρεκαηίδνληαο πιαίζηα
κέζα ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην θπξίσο ζέκα ηεο δηαθφζκεζεο. Ζ επζεία ζπκβνιίδεη ηελ
πνξεία ηεο δσήο απφ ηελ αλππαξμία ζηελ χπαξμε, απφ ηελ αηηία ζην απνηέιεζκα. Ο ζηαπξφο
θαη ε εμάιθα (ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ) έρνπλ παλάξραην
θπιαθηηθφ
ζπκβνιηζκφ
πνπ
απέθηεζε
λέν
ζξεζθεπηηθφ λφεκα κε ηελ έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ
(εηθ. 6.5.). Σν ηεηξάγσλν ζπκβνιίδεη ηνλ άλδξα θαη ηε
ζηαζεξφηεηα ελψ ν ξφκβνο είλαη ζχκβνιν ηεο
ζειπθφηεηαο [23].

Δηθ. 6.5. Ο ζηαπξφο, κε ηνλ απνηξεπηηθφ θαη
πξνζηαηεπηηθφ ηνπ ζπκβνιηζκφ
ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηε ιατθή
μπινγιππηηθή.

Δηθ. 6.5.
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΦΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΕΩΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ
Ο θπηηθφο θαη δσηθφο θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη απνηέιεζε έκπλεπζε ησλ
μπιφγιππησλ δηαθνζκήζεσλ απφ αξραηνηάηνπο ρξφλνπο. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο νη
θαιιηηέρλεο αληέγξαςαλ δηάθνξα κνηίβα απφ ηε θχζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κηθξέο
παξαιιαγέο ζε φινπο ηνπο ξπζκνχο ηεο ηέρλεο φισλ ησλ επνρψλ. Σν δέληξν πνπ θπξηαξρεί
ζηα μπιφγιππηα έπηπια είλαη ην ςειφ θαη επζπηελέο θππαξίζζη, παλάξραην ζχκβνιν πνπ
ζπλδέεηαη κε ηηο ζεφηεηεο ηνπ θάησ θφζκνπ (εηθ. 6.6.). Βξίζθεηαη θπξίσο ζηα μπιφγιππηα
έπηπια ηεο Κξήηεο θαη ιηγφηεξν ζηα Ζπεηξψηηθα θαη Μαθεδνληθά επξήκαηα. ηελ Κξήηε
άιισζηε (θαη ζηε Ρφδν) απαληψληαη θαη θπζηθά δάζε θππαξηζζηνχ, ελψ ζε φιε ηελ ππφινηπε
Διιάδα φρη. ηα καθεδνληθά μπιφγιππηα πξνηηκψληαη ηα δηάθνξα αλζέκηα ή ηα βάδα κε
ινπινχδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ αξραηφηεηα ζηηο δηαθνζκήζεηο. Μεηά ηνλ 18 ν
αηψλα θαη ηελ άθημε ηνπ Μπαξφθ ζηελ Μαθεδνλία έγηλε θνηλή ε ρξήζε ελφο παξφκνηνπ
δηαθνζκεηηθνχ κνηίβνπ, ηνπ ζρεκαηνπνηεκέλνπ βιαζηνχ πνπ θέξεη έλα θιαδί κε θχιια θαη
ζπρλά κε ινπινχδηα (εηθ. 6.7.). Δπίζεο
ζπρλά ζπλαληψληαη ηα αλαξξηρεηηθά θπηά
(θηζζνί, πεξηθνθιάδεο, θιήκαηα) πνπ
ιεηηνπξγνχλ βαζηθά ζαλ πιαίζην πνπ
πεξηβάιιεη ην θπξίσο δηαθνζκεηηθφ ζέκα.
Πνιιέο θνξέο παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηα
ππφινηπα κνηίβα ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαη
εκπινπηίδεηαη κε ινπινχδηα θαη θαξπνχο
πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην βιαζηφ.
Δηθ. 6.6. Σν θππαξίζζη απνηεινχζε
αγαπεκέλν ζέκα ησλ δηαθνζκήζεσλ
θπξίσο ησλ Κξεηηθψλ επίπισλ.
Δηθ. 6.6.

Δηθ. 6.7. Βιαζηνί κε
ινπινχδηα θαη
αλζνδνρεία θνζκνχλ
πνιχ ζπρλά ηα
καθεδνληθά έπηπια.

Δηθ. 6.7.

Δίλαη πνιιά ηα ππεξθπζηθά φληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο μπιφγιππηεο
δηαθνζκήζεηο κε θπξίαξρν ηνλ δηθέθαιν αεηφ αιιά θαη γξππαεηνχο, δξάθνπο, πήγαζνπο,
θηεξσηά ιηνληάξηα θαη άιια. Ο δηθέθαινο αεηφο είλαη έλα ζχκβνιν πνπ εκθαλίζηεθε ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη εμέθξαδε ηε θξαηηθή θαη ππεξθπζηθή
δχλακε ησλ απηνθξαηφξσλ αιιά θαη ηε ρξηζηηαληθή πίζηε (εηθ. 6.8). ηελ
Σνπξθνθξαηνχκελε Μαθεδνλία δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ ζπρλά αιιά απνηειεί πνιχ θνηλφ
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δηαθνζκεηηθφ ησλ Κξεηηθψλ επίπισλ. Σα άιια δψα πνπ θνζκνχλ ηα μπιφγιππηα έπηπια
εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε δεπγάξηα, ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηε ζχλζεζε. Σα πην
ζπρλά εηθνληδφκελα ζέκαηα είλαη ηα πνπιηά (πεξηζηέξηα, αεηνί), ηα ζθπιηά, ηα ιηνληάξηα, ηα
παγψληα θαη ζπάληα ηα θίδηα.

Δηθ. 6.8.

Δηθ. 6.8. Ο δηθέθαινο αεηφο, ζχκβνιν δχλακεο θαη θχξνπο πιαηζηψλεηαη απφ ζθπιηά
πνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ αθνζίσζε θαη ηελ πξνζηαζία.
ε πνιχ ζπάληεο πεξηπηψζεηο απεηθνλίδεηαη ζε μπιφγιππηα ε αλζξψπηλε κνξθή ζε
ηππνπνηεκέλεο ζθελέο. Γπλαηθείεο κνξθέο πνπ θξαηνχλ ινπινχδηα θαη άλδξεο ζε ζθελέο
θπλεγηνχ κε φπια ζηα ρέξηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ αλάκεζα ζε θπηηθέο θαη δσηθέο ζπλζέζεηο
(εηθ 6.9). Πην ζπρλή είλαη ε απεηθφληζε αγίσλ ζε ζθελέο απφ ηνλ βίν ηνπο κε ηδηαίηεξε
πξνηίκεζε ζηνλ Άγην – Γεψξγην θαβαιάξε λα ζθνηψλεη ηνλ δξάθν [23].

Δηθ. 6.9.

Δηθ. 6.9. Έλα βάδν κε ινπινχδηα βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δχν
θαβαιάξεδεο κε ηα ζπαζηά ζηα ρέξηα
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ΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΤΝΘΔΣΔ ΚΖΝΔ
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα ησλ μπιφγιππησλ δαλείδνληαη
ζέκαηα απφ ηε δσγξαθηθή κε ηελ ειεχζεξε αλαπαξάζηαζε ζθελψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
θαζψο θαη θπζηθψλ ηνπίσλ ή πφιεσλ. θελέο απφ γακήιηεο ηειεηέο ή απαγσγέο θνπειψλ
(εηθ. 6.10.), θπλεγνί θαβάια ζηα άινγα ηνπο κε ηα φπια ζην ρέξη θαη ζπλνδεία ζθπιηψλ,
δηάθνξνη ηερλίηεο ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ηα εξγαιεία ηνπ επαγγέικαηνο (εηθ. 6.11.)
είλαη κφλν θάπνηα παξαδείγκαηα ησλ ζπλζέζεσλ απηψλ. Παξνπζηάδεηαη κεγάιε πνηθηιία ζηηο
ζεκαηνινγίεο ησλ ζπλζέζεσλ απηψλ, ρσξίο θακία νπζηαζηηθή ηππνπνίεζε. πρλέο είλαη θαη
απεηθνλίζεηο ηνπίσλ κε ηελ απαξαίηεηε παξνπζία θάπνηνπ θηηξίνπ ή άιινπ αλζξψπηλνπ
έξγνπ (πρ. γέθπξεο). Γελ γλσξίδνπκε αλ ηα ηνπία είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο ησλ
ηερληηψλ ή αλ ππήξρε πξφζεζε λα απεηθνληζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηφπνη. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ε ζχλζεζε πεξηιακβάλεη ζπγθξνηήκαηα ζπηηηψλ ή αθφκα θαη νιφθιεξεο πφιεηο
θαη είλαη πηζαλφ λα ρξεζίκεπζαλ ζαλ κνληέιν ζπγθεθξηκέλεο, πξαγκαηηθέο πφιεηο [23].

Δηθ. 6.10.

Δηθ. 6.10. θελή πνπ αλαπαξηζηά ηελ απαγσγή κίαο λέαο απφ δχν θαβαιάξεδεο.

Δηθ. 6.11.

Δηθ. 6.11. Έλαο μπινθφπνο ηελ
ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
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6.2.

ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ ΔΠΗΠΛΑ

6.2.1. ΚΑΔΛΔ
Ζ μχιηλε δηαθνζκεκέλε θαζέια ή κπανχιν ππήξμε ην αξραηφηεξν απνζεθεπηηθφ
έπηπιν πνπ δεκηνχξγεζε ν άλζξσπνο. Μέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηψλα θαη ηελ εκθάληζε
ηεο γλσζηήο καο θάζεηεο ληνπιάπαο, ήηαλ ην κνλαδηθφ θηλεηφ έπηπιν απνζήθεπζεο πνπ
κπνξνχζε λα βξεζεί ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά. Τπάξρνπλ αλαξίζκεηνη κχζνη θαη δνμαζίεο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζέια, κε ηηο ξίδεο ηνπο λα ράλνληαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο. Ήηαλ
πάληα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ γάκν θαζψο έθεξε ηα πξνηθηά ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, ηα νπνία
κεηαθεξφηαλ ηειεηνπξγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γακήιηαο ηειεηήο ζην λέν ζπίηη ηεο λχθεο
(εηθ. 6.12.). Υξεζίκεπε ζαλ ζεζαπξνθπιάθην, απνζεθεχνληαο ηα θνζκήκαηα θαη ηνπο
ζεζαπξνχο κηαο νηθνγέλεηαο θαη αζθαιίδνληαο ηα κε κεγάιεο θιεηδαξηέο. Ρνχρα, ηξφθηκα,
ηεξά ζθεχε λαψλ θαη πνιιά άιια αληηθείκελα θαζεκεξηλήο αιιά θαη εηδηθήο ρξήζεο είραλ
ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζε κία θαηάιιειε θαζέια. πρλά ρξεζηκνπνηνχηαλ θαη σο θάζηζκα, αλ
ην επέηξεπαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ, ελψ νη εζσηεξηθέο αθφζκεηεο επηθάλεηεο πξνζθεξφηαλ γηα
ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο (πρ. ηελ γέλλεζε ελφο
παηδηνχ). Οη δηαθνζκήζεηο ήηαλ πάληα επεξεαζκέλεο απφ ηελ κειινληηθή ρξήζε ηνπ
κπανχινπ θαη είραλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ζε έλα κπανχιν πνπ αλήθεη ζε έλαλ ηερλίηε
(πρ. επηπινπνηφ) ζα βξεζνχλ κνηίβα κε ηα εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηνπ ελψ ζε έλα κπανχιν –
ζεζαπξνθπιάθην ζα βξεζνχλ δηαθνζκήζεηο κε πξνζηαηεπηηθφ θαη απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα
(πρ. ζηαπξνί, θίδηα, δξάθνη) [23].

Δηθ. 6.12. Νπθηθή θαζέια κε
ζθαιηζκέλε ηελ φςε θαη
δσγξαθηζκέλν ην εζσηεξηθφ
ηνπ θαπαθηνχ. Σα
θακαξνζθέπαζηα θηίξηα πνπ
απεηθνλίδνληαη αλάκεζα ζε
θππαξίζζηα ζπλεζηδφηαλ ζαλ
δηαθνζκεηηθφ ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ.

Δηθ. 6.12.
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Σν μχιν είλαη ην θπξηφηεξν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαζειψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
κέηαιιν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θηβσηίνπ θαη δέξκα γηα ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε θαη
ζηεγαλνπνίεζε ηνπ. Οη ειιεληθέο θαζέιεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελδεκηθέο πνηθηιίεο
μχισλ κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ θαξπδηά, ηελ θαζηαληά, ην θππαξίζζη θαη ην θέδξν
(άξθεπζν). Μάιηζηα, ηα δχν ηειεπηαία πξνηηκνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαζειψλ, θαζψο
ηα έιαηα ησλ μχισλ απηψλ απσζνχλ ηνλ ζθψξν πξνζηαηεχνληαο έηζη ηα κάιιηλα ξνχρα. Ζ
θαηαζθεπή ησλ κπανχισλ είλαη απιή θαη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο : ζηα
κπανχια κε ςειά πφδηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη φπσο έλα έπηπιν κε «ζθειεηφ» (κε
ζπλδέζκνπο ηξηψλ δηεπζχλζεσλ) θαη ζηα κπανχια ρσξίο πφδηα ή κε αλεμάξηεηα πφδηα, πνπ
θαηαζθεπάδνληαη κε ζπλδέζεηο ηχπνπ θηβσηίνπ. Σν πξψην είδνο θαζέιαο ζηεξίδεηαη ζε
ηέζζεξα ςειά πφδηα πνπ ζηελ νπζία απνηεινχλ ηα θαηαθφξπθα γσληαθά θέξνληα ζηνηρεία
ηνπ ζθειεηνχ. Ζ θαηαζθεπή δέλεηαη κε έλα πιαίζην ζην θάησ κέξνο θαη κέζα ζε γθηληζηέο
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα πφδηα ηνπνζεηνχληαη νη ζαλίδεο πνπ απνηεινχλ ηηο πιεπξέο θαη ηνλ
πάην ηνπ θηβσηίνπ (εηθ. 6.13). ηνλ δεχηεξν ηχπν θαζέιαο, νη ζαλίδεο πνπ απαξηίδνπλ ην
ζψκα ηνπ θηβσηίνπ ζπλδένληαη απ‟ επζείαο κεηαμχ ηνπο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε άιινπ
ζηνηρείνπ. Ζ ζχλδεζε ησλ ζαλίδσλ κπνξεί λα γίλεη θαξθσηά, κε δφληηα ρειηδνλννπξάο ή κε
ηελ δεκηνπξγία θάιηζσλ ζηηο πιεπξέο θαη έλσζε ηνπο κε θξπθφ κφξζν (εηθ. 6.14.). Σα
θαπάθηα παιηφηεξα ήηαλ επίπεδα θαη αβαζή αιιά κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ απέθηεζαλ
θακπχιε θαη βάζνο, επηηξέπνληαο ην γέκηζκα ηεο θαζέιαο θαη πάλσ απφ ηε «ζηάζκε» ηνπ
θηβσηίνπ.
Δηθ. 6.13. Ο
πξψηνο ηχπνο
θαζέιαο κε ςειά
πφδηα

Δηθ. 6.13.

Δηθ. 6.14. Ο
δεχηεξνο ηχπνο
θαζέιαο ρσξίο
πφδηα.

Δηθ. 6.14.

Ο ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηεο θαζέιαο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε γίλεηαη θαλεξφο
απφ ηνλ πινχην θαη ηελ επηκέιεηα ησλ δηαθνζκήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ. Τπήξραλ
ηξεηο βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δηαθνζκνχληαη νη θαζέιεο : κε δσγξάθηζκα, κε
ζθάιηζκα θαη κε έλζεζε άιισλ πιηθψλ ζηελ επηθάλεηα (πρ. θίιληηζη ή καξγαξηηάξηα). Απφ
απηνχο, ν πξψηνο ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ζηνλ λεζησηηθφ ρψξν, άξα θαη ζηελ Κξήηε
ελψ νη άιινη δχν πξνηηκνχληαλ ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα. Οη μπιφγιππηεο θαζέιεο κπνξνχλ
λα ρσξηζηνχλ ζε απηέο κε βαζχ, εμψγιπθν ζθάιηζκα θαη απηέο κε εζψγιπθν, εγράξαθην
δηάθνζκν. Σα κνηίβα πνπ ζπλεζίδνληαη ζηα ζθαιίζκαηα είλαη ηα γεσκεηξηθά ζρέδηα
(επζχγξακκα ή θπθιηθά) θαζψο θαη νη θπηηθέο ζπλζέζεηο. Σν θππαξίζζη, «δέληξν ηεο δσήο»
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θπξηαξρεί ζηα θπηηθά κνηίβα θαη ζπλδέεηαη ζπκβνιηθά κε ηηο ρζφληεο
ζεφηεηεο ηνπ θάησ θφζκνπ. Δπίζεο ζπρλέο είλαη θαη νη απεηθνλίζεηο δηθέθαισλ αεηψλ θαη
άιισλ κπζηθψλ ή πξαγκαηηθψλ δψσλ φπσο θαη ηππνπνηεκέλσλ θηηξίσλ. ε θάπνηεο ειάρηζηεο
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πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ αλζξψπηλεο κνξθέο ζθαιηζκέλεο ζε ζθελέο θαζεκεξηλήο
δσήο ή ζθελέο απφ βίνπο αγίσλ. Οη θαζέιεο πνπ θαηαζθεπαδφηαλ γηα θάπνηα απφ ηα
Μαθεδνλίηηθα αξρνληηθά έθεξαλ ηελ ίδηα ζεκαηηθή δηαθφζκεζε κε ηηο ηνηρνγξαθίεο θαη ηηο
επελδχζεηο ηνπ θηηξίνπ γηα ην νπνίν θηηαρλφηαλ [23].

Δηθ. 6.15.

Δηθ. 6.15. Μαθεδνληθή θαζέια κε ζθαιηζηή θαη επηρξσκαηηζκέλε φςε. Κπξηαξρνχλ ηα
θπηηθά κνηίβα κε θηζζνχο λα πιαηζηψλνπλ ην θπξίσο ζέκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ δηθέθαιν
αεηφ λα θξαηάεη ηα ζχκβνια ηεο δχλακεο, ην ζθήπηξν θαη ηε θιεγφκελε ζθαίξα.

ΚΡΖΣΗΚΔ ΚΑΔΛΔ
Ζ θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1669 νδήγεζε ζηελ δηάιπζε ησλ
θέληξσλ μπινγιππηηθήο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη κεγάιε παξάδνζε ζην λεζί. Γηαθφπηνληαη νη
εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε παξαγσγή πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε απφ ηελ εγρψξηα
αγνξά. Οη θησρφηεξεο ηάμεηο πνπ παξέκεηλαλ ζηνλ ηφπν ηνπο, δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή
άλεζε λα αγνξάζνπλ αθξηβέο μπιφγιππηεο θαζέιεο. Άξα θαη ε παξαγσγή πεξηνξίζηεθε ζηε
δεκηνπξγία ρξεζηηθψλ εηδψλ ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Οη
δηαθνζκήζεηο είλαη θπξίσο δσγξαθηθέο ελψ είλαη ειάρηζηα ηα δείγκαηα μπιφγιππησλ
θαζειψλ ηεο πεξηφδνπ. Σα πεξηζζφηεξα ζσδφκελα δείγκαηα είλαη έξγα ησλ παιηφηεξσλ
καζηφξσλ ησλ ρξφλσλ Βελεηνθξαηίαο. Γεληθά νη θξεηηθέο θαζέιεο είλαη κεγάιεο ζε
δηαζηάζεηο (κήθνο 1,5 έσο 1,8 κέηξα) θαη παηάλε ζε ηέζζεξα αλεμάξηεηα πφδηα
ηνπνζεηεκέλα ζηηο γσλίεο ηνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα πφδηα κνξθνπνηνχληαη ζαλ
πέικαηα ιηνληαξηψλ θαη εμέρνπλ κπξνζηά απφ ηελ θαηαζθεπή. Σν μχιν πνπ επέιεγαλ ήηαλ
θπξίσο ην θππαξίζζη θαη ην θέδξν πνπ βαθφηαλ ζπρλά κε ζθνχξν ρξψκα. Οη δηαθνζκήζεηο
ησλ παιηφηεξσλ θαζειψλ δηαθαηέρνληαη απφ ηνλ «θφβν ηνπ θελνχ», κε πνιιψλ εηδψλ
δηαθνζκεηηθά ζε ζπλδπαζκνχο, θξνληίδνληαο λα κελ αθήλνπλ αθφζκεηε ηελ παξακηθξή
επηθάλεηα ηνπ μχινπ (εηθ. 6.16.).
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Δηθ. 6.16.

Δηθ. 6.16. Καζέια απφ ην Κξήηε κε ζθαιηζηή αλάγιπθε, εγράξαθηε θαη ελζεηηθή
δηαθφζκεζε. Οιφθιεξε ε επηθάλεηα ηεο φςεο είλαη θαιπκκέλε κε πνιινχο ζπλδπαζκνχο
δηαθνζκεηηθψλ. Λανγξαθηθφ κνπζείν Ρεζχκλνπ.
Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε κία μπιφγιππηε θξεηηθή θαζέια ε νπνία ζψδεηαη ζε
αξρνληηθφ ζην Κακηιάξη Μεζαξάο (εηθ. 6.17.) θαη θέξεη κεγάιεο νκνηφηεηεο κε δχν θαζέιεο
απφ ηελ Βφξεηα Ηηαιία πνπ εθηίζεηαη ζην κνπζείν Δξκηηάδ ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε (εηθ. 6.18.
θαη 6.19.). Δίλαη ζθαιηζκέλε κε ρακειφ αλάγιπθν δηάθνζκν θαη απεηθνλίδεη ην θηεξσηφ
ιηνληάξη ηνπ αγίνπ Μάξθνπ πνπ θξαηεί ην Δπαγγέιην, ην ζχκβνιν ηεο Βελεηίαο. Σν ιηνληάξη
πιαηζηψλεηαη κε πνιιά ζπκπιεξσκαηηθά κνηίβα πνπ παξαηάζζνληαη ρσξίο θαηλνκεληθή
ζρέζε. Ζ θαζέια αλήθεη ζηελ πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα
ηεο μπινγιππηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε ζην λεζί. Σα θπλεγεηηθά γεξάθηα θαη αηινπξνεηδή πνπ
απεηθνλίδνληαη θέξνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ηηο δηαθνζκήζεηο ησλ θαζειψλ πνπ
αλαθέξζεθαλ θαη πηζηεχεηαη πσο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ίδην ηερλίηε. Λφγσ ηνπ φηη
ρξεζηκνπνηήζεθε μχιν θέδξνπ θαη γηα ηηο ηξεηο θαηαζθεπέο, είλαη ζρεδφλ αζθαιέο λα πνχκε
πσο θηηάρηεθαλ ζηελ Κξήηε θαη απφ εθεί πήξαλ ην δξφκν ηνπο πξνο ηεο Βφξεηα Ηηαιία. Απηφ
ην γεγνλφο απνδεηθλχεη ηελ δηάδνζε ησλ Κξεηηθψλ μπιφγιππησλ ζηελ δπηηθή Δπξψπε [23].
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Δηθ. 6.17.

Δηθ. 6.17. Καζέια απφ ην Κακηιάξη Μεζαξάο ζηελ Κξήηε. Οη εγράξαθηεο δηαθνζκήζεηο
απεηθνλίδνπλ δηάθνξα δψα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην θηεξσηφ ιηνληάξη, ζχκβνιν ηεο
Βελεηίαο.

Δηθ. 6.18. Καζέια απφ ηελ Βφξεηα
Ηηαιία πνπ εθηίζεηαη ζην κνπζείν
Δξκηηάδ ηεο Μφζραο. Απνηειεί έξγν
ηνπ ίδηνπ Κξεηηθνχ μπινγιχπηε κε
ηελ θαζέιαο ηεο πξνεγνχκελεο
θσηνγξαθίαο.

Δηθ. 6.18.

Δηθ. 6.19. Ζ «δίδπκε» θαζέια ηεο
πξνεγνχκελεο πνπ εθηίζεηαη ζην
ίδην κνπζείν.

Δηθ. 6.19.
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΔ ΚΑΔΛΔ
Ζ θεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία γλψξηζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο αηψλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ιφγσ ησλ πξνλνκηαθψλ θαζεζηψησλ πνπ είρε
παξαρσξήζεη ε Πχιε ζε ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο. Ήηαλ θαη ε πεξίνδνο πνπ άλζηζε ε ιατθή
ηέρλε ζε φιεο ηηο κνξθέο. Ζ ηάηηζηα, ε Κνδάλε θαη ε Καζηνξηά εμειίζζνληαη ζε θπξίαξρα
αζηηθά θέληξα κε αλεπηπγκέλεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ θεληξηθή Δπξψπε.
Απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία δεζκψλ κε ηηο πφιεηο πνπ ζπλαιιαζζφηαλ θαη ε επηξξνή ησλ
ηερλνηξνπηψλ απφ ηελ ηέρλε απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Μπνξνχλ λα βξεζνχλ πνιιέο μπιφγιππηεο
θαη δσγξαθηζηέο θαζέιεο απφ απηή ηελ πεξίνδν δηαζθνξπηζκέλεο ζε κνπζεία θαη ηδησηηθέο
ζπιινγέο ζηελ Διιάδα. Γείγκα ηεο δπηηθήο επηξξνήο είλαη ε λπθηθή θαζέια, θαη‟ εμνρήλ
παξαδνζηαθφ έπηπιν ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ πνπ κεηαθέξζεθε ζηα ειιεληθά ζπίηηα θαη
ζπκβνιίδεη ηνλ πινχην θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ ηδηνθηήηε. Δληχπσζε δεκηνπξγεί ην γεγνλφο
πσο ηα γεηηνληθά ρσξηά κε απηά ηα αζηηθά θέληξα, επεξεάζηεθαλ ειάρηζηα απφ ηελ ηέρλε
ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πην απιντθέο, ζρεδφλ πξσηφγνλεο θαηαζθεπέο κε έιιεηςε
δηαθνζκήζεσλ.

Δηθ. 6.20.

Δηθ. 6.20. Καζέια απφ ηελ ηάηηζηα κε αλάγιπθεο δηαθνζκήζεηο. Σν
κνηίβν ηεο δηαθφζκεζεο, ην θηίξην αλάκεζα ζηηο καξγαξίηεο, απνηειεί έλα
απφ ηα πην θνηλά κνηίβα ζηα καθεδνληθά κπανχια
Οη γεληθέο δηαζηάζεηο ησλ καθεδνληθψλ θαζειψλ είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο ησλ
θξεηηθψλ κε ην κήθνο ηνπο λα θπκαίλεηαη απφ 1,15 έσο θαη 1,4 κέηξα ην πνιχ.
Καηαζθεπαζηηθά αλήθνπλ θπξίσο ζηνλ ηχπν κε ηα πξφζζεηα πφδηα κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο,
ελψ ζπρλά θέξνπλ κεηαιιηθέο εληζρχζεηο ή δεξκάηηλε επέλδπζε (ηδίσο ζηηο Καζηνξηαλέο
θαζέιεο). Σα πην θνηλά δηαθνζκεηηθά κνηίβα ήηαλ παξκέλα απφ ηνλ θπηηθφ θφζκν θαη ζπρλά
ζπλδπαδφηαλ κε ηνλ ρξσκαηηζκφ θάπνησλ επηθαλεηψλ ζε πξάζηλεο, θφθθηλεο ή θίηξηλεο
απνρξψζεηο. ηελ πξφζνςε θαη ζηα πιατλά ηεο θαζέιαο ζθαιίδνληαη ινπινχδηα πνπ μεθηλνχλ
απφ ην θέληξν ηεο επηθάλεηαο θαη αλαπηχζζνληαη ζε δηάηαμε ξφκβνπ κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα
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λα παξεκβάιινληαη θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηε ζχλζεζε (εηθ. 6.20). πρλέο είλαη θαη νη
αλαγξαθέο αξρηθψλ νλνκάησλ θαη εκεξνκεληψλ ηελ επηθάλεηα ησλ θαζειψλ (εηθ. 6.22.).
Πνιιά απφ ηα εζσηεξηθά ησλ θαπαθηψλ θέξνπλ δσγξαθηθέο δηαθνζκήζεηο πνπ ζπλερίδνπλ ην
κνηίβν ηεο πξφζνςεο θαη ησλ πιατλψλ.

Δηθ. 6.21. Καζηνξηαλή
θαζέια κε δσγξαθηζκέλν
ην εζσηεξηθφ ηνπ
θαπαθηνχ. ηελ φςε
ππάξρνπλ εγράξαθηεο
δηαθνζκήζεηο πνπ
απεηθνλίδνπλ βιαζηνχο ή
θνπινπξηαζκέλα θίδηα
ελψ ην ελδηάκεζν θελφ
γεκίδεη κε πιέγκα
γξακκψλ.

Δηθ. 6.21.

Δηθ. 6.22.

Δηθ. 6.22. Καζέια κε απιντθή εγράξαθηε δηαθφζκεζε. ην
δεμί θεληξηθφ ηκήκα έρεη γίλεη πξνζπάζεηα αλαγξαθήο
θάπνηαο εκεξνκελίαο.
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6.2.2. ΚΑΘΗΜΑΣΑ
ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ηα θαζίζκαηα θάζε είδνπο απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν, ίζσο
είδνο επίπινπ ζε έλα ζπίηη. Σα ζαιφληα καο είλαη γεκάην κε θαλαπέδεο, πνιπζξφλεο, ζθακπφ,
θαζίζκαηα ηξαπεδαξίαο, έηνηκα λα εμππεξεηήζνπλ θάζε δηαθνξεηηθή καο αλάγθε ζηε
δηάξθεηα ηεο κέξαο. Σα λνηθνθπξηά ησλ παιαηφηεξσλ ρξφλσλ δελ είραλ ηελ ίδηα θηινζνθία,
αθνχ ηα θηλεηά θαζίζκαηα ελφο ζπηηηνχ πεξηνξηδφηαλ ζε δχν κε ηξία θαη κπνξνχζαλ λα
ζπλαληεζνχλ δηαθφξσλ εηδψλ ζηαζεξά θαζίζκαηα, ελζσκαησκέλα ζηελ ηνηρνπνηία. ηελ
Μαθεδνλία, ηα δείγκαηα θαζηζκάησλ ζε αζηηθά ζπίηηα είλαη ειάρηζηα θαζψο ε επηξξνή απφ
ηνλ αλαηνιίηηθν ηξφπν δσήο είλαη πνιχ έληνλε. ηνπο «θαινχο νληάδεο» ησλ Μαθεδνλίηηθσλ
αξρνληηθψλ ππήξραλ ηνπνζεηεκέλα ζηξψκαηα ζην πάησκα, ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ δσκαηίνπ,
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη απφ ηνπο θαιεζκέλνπο.
Αληίζεηα ζηελ Κξήηε, πνπ θέξεη κεγαιχηεξεο επηξξνέο απφ ην Βπδαληηλφ ηεο παξειζφλ παξά
απφ ην Οζσκαληθφ, κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη μπιφγιππησλ θηλεηψλ
θαζηζκάησλ [3] :
Ζ θαξέθια,
Ζ πνιπζξφλα,
Ο θαλαπέο ή θαλακπέο.
ΚΑΡΔΚΛΑ
Ζ θαξέθια είλαη έλα ζπλεζηζκέλν έπηπιν ζηελ Κξήηε, ην νπνίν θαιχπηεη ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνχ. Πξννξίδεηαη γηα θαζεκεξηλή ρξήζε θπξίσο ησλ αλδξψλ,
ησλ αγνξηψλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ησλ γεξφλησλ, ηδίσο φηαλ ην θάζηζκα έρεη κεησκέλν
χςνο. Φηηαρλφηαλ θαηά βάζε απφ μχιν θππαξηζζηνχ, θαξπδηάο ή καπξνκνπξληάο (Morus
nigra) πνπ είλαη ηνπηθά θξεηηθά είδε μχισλ. Ζ θαηαζθεπή ήηαλ απιή θαη πεξηιάκβαλε
ηέζζεξα πφδηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πίζσ ήηαλ ςειφηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πιάηεο, θαη
νρηψ νξηδφληηεο ηξαβέξζεο πνπ έδελαλ ηελ θαηαζθεπή ζε δχν ζεκεία θαζ‟ χςνο. Οη
ηξαβέξζεο ζπλδεφηαλ κε πεξαζηά κφξζα ζε
θαηάιιειεο εγθνπέο ησλ πνδηψλ, ρσξίο ηε ρξήζε
θφιιαο. Σα πίζσ πφδηα ήηαλ κνξθνπνηεκέλα κε θιίζε
πξνο ηα πίζσ, απφ ην χςνο ηνπ θαζίζκαηνο θαη πάλσ,
έηζη ψζηε λα γίλεηαη πην αλαπαπηηθή θαη εξγνλνκηθή ε
θαξέθια. Ζ πιάηε ζηεξίδεηαη κε κφξζα ζηελ
πξνέθηαζε ησλ πίζσ πνδηψλ θαη απνηειείηαη απφ έλα ή
δχν παξάιιεια μχια πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε θαγθειάθηα (εηθ. 6.23).
Σέινο, ην θάζηζκα έρεη ηεηξάγσλν ή ηξαπεδνεηδέο
ζρήκα θαη πιέθεηαη ρηαζηί κε ην «αθξάην» ρφξην πνπ
θπηξψλεη ζηα πνηάκηα ηεο Κξήηεο.

Δηθ. 6.23. Κξεηηθφ θαξεθιάθη κε εγράξαθηε
δηαθφζκεζε. Δίλαη εκθαλείο νη εγθνπέο ζηα πφδηα γηα
ηελ ζηεξέσζε ησλ ηξαβεξζψλ θαζψο θαη ε ειαθξηά
θιίζε ησλ πίζσ πνδηψλ πάλσ απφ ην θάζηζκα.

Δηθ. 6.23.
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Δηθ. 6.24.

Δηθ. 6.25.

Δηθ. 6.24. Γηαθνζκεκέλεο ηξαβέξζεο
πιάηεο κε ην θνηλφ κνηίβν ηεο
καξγαξίηαο

Δηθ. 6.25. Σξεηο δηαθνξεηηθνί ξφδαθεο
θνζκνχλ ηελ πιάηε απηήο ηεο θαξέθιαο,
έρνληαο ηηο πην θνηλέο κνξθέο ηεο
θξεηηθήο ηέρλεο.

Ζ μχιηλε επηθάλεηα ηεο πιάηεο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε
καο, θαζψο εθεί δεκηνπξγνχληαη νη αλάγιπθεο δηαθνζκεηηθέο παξαζηάζεηο. Σα ζέκαηα
δηαθφζκεζεο ησλ πιαηψλ είλαη θπξίσο γεσκεηξηθά θαη γξακκηθά, ιηγφηεξν ζπρλά είλαη ηα
θπηηθά κνηίβα ελψ ζπάληα ζπλαληψληαη ζέκαηα απφ ην δσηθφ βαζίιεην. Σν πην θνηλφ
δηαθνζκεηηθφ κνηίβν είλαη ν θχθινο κε ηε καξγαξίηα ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θαζψο θαη
ν ήιηνο κε θακπχιεο αθηίλεο ζε ζρήκα ιαηηληθνχ S θαη C (εηθ. 6.24 θαη 6.25). H ηερληθή ηεο
«λπρηάο» θπξηαξρεί ζηε δηακφξθσζε ησλ θφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ
ακκνπδηψλ (δνπκπάδεο). Ζ «λπρηά» είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ θξεηηθφ δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν
πνπ δεκηνπξγείηαη κε πξννδεπηηθή βχζηζε θακπχινπ ζθαξπέινπ ζην μχιν θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα λα
απεηθνλίζεη ηα θηεξά ησλ πνπιηψλ (εηθ.
6.26). πρλά ε πιάηε δηαθνζκείηαη κε ηελ
ηερληθή ηεο μπινθνπηηθήο, δειαδή κε ηελ
ρξήζε ηεο ζέγαο (ζάξαθαο) αλνίγνληαη
ηξχπεο δηαθφξσλ ζρεκάησλ φπσο θχθινη,
ξφκβνη, παξαιιειφγξακκα θαη ζηαπξνί.

Δηθ. 6.26.

Δηθ. 6.26. Ζ ηερληθή ηεο «λπρηάο»
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ
Κξήηε.

Ζ δηαθφζκεζε ησλ θαξεθιψλ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ πξνέθηαζε ησλ πίζσ πνδηψλ πάλσ
απφ ην θάζηζκα, θπξίσο ζηελ κπξνζηηλή φςε θαη ζπαληφηεξα ζηηο πιάγηεο. Γίλεηαη ζπλήζσο
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κε ινπθηέο (απνηππψκαηα απφ θακπχια ζθαξπέια) ζε πνηθίιν πάρνο θαη βάζνο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην έλα ρηιηνζηφ. Πνιχ ζεκαληηθφ δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλαληηέηαη ζε φια
ηα Κξεηηθά έπηπια είλαη νη δχν θεθαιέο ζην ηειείσκα ησλ πίζσ πνδηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο
θνηλέο κνξθέο (ξνκβνεηδή ζρήκαηα, κνξθή ιαηηληθνχ S θ. α.) αιιά ζηελ Κξήηε θπξηαξρεί ε
ζηελφκαθξε ππξακίδα πνπ θαηαιήγεη ζε έλα εκηθπιηλδξηθφ ζρήκα, φκνην κε ξάκθνο. Ζ
γεληθή εληχπσζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, ηδηαίηεξα φηαλ ε ππξακίδα δηαθνζκείηαη κε λπρηέο,
ζπκίδεη θεθάιη αεηνχ. Πηζηεχεηαη φηη ην ζπκβνιηθφ απηφ ζηνηρείν είλαη εζειεκέλν θαη
παξηζηάλεη ην βπδαληηλφ δηθέθαιν αεηφ [3].

Δηθ. 6.27.

Δηθ. 6.27. Κξεηηθή θαξέθια κε
ηδηαίηεξα θνισλάθηα αλάκεζα ζηηο
ηξαβέξζεο ηεο πιάηεο δηακνξθσκέλα
ζηελ ζέγα θαη ζηνλ ηφξλν. Αζπλήζηζηε
είλαη θαη ε θακπχιε ηξαβέξζα πνπ
ζηεθαλψλεη ηελ πιάηε.

ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
Ζ πνιπζξφλα είλαη ζρεηηθά ζπάλην έπηπιν ζηελ Κξήηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ νηθνγελεηάξρε θαη πξνζθέξεηαη ζε επίιεθηνπο επηζθέπηεο. Ζ δηαθνξά
θαξέθιαο – πνιπζξφλαο βξίζθεηαη ζην φηη ε δεχηεξε έρεη κεγαιχηεξεο γεληθέο δηαζηάζεηο θαη
δηαζέηεη έλα ή δχν κπξάηζα, ηα νπνία φκσο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα πνιχ ςειφηεξα απφ
ηελ ζέζε πνπ ζα επέηξεπε ηελ αλαπαπηηθή ζηήξημε ησλ ρεξηψλ. Ζ θαξέθια κε έλα κπξάηζν,
θαηά θαλφλα ην αξηζηεξφ δεκηνπξγήζεθε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πξαθηηθφηεηαο θαη
εξγνλνκίαο. Δθφζνλ ήηαλ θάζηζκα αλδξψλ, ε απνπζία ηνπ ελφο κπξάηζνπ δηεπθφιπλε ζην
«ηξάβεγκα» ηνπ πηζηνιηνχ πνπ θνξνχζαλ νη Κξεηηθνί ζηα δεμηά ηνπο. Δπίζεο, ρξεζίκεπε ζην
λα κελ ηζαιαθψλνληαη νη βξάθεο ησλ αλδξψλ αιιά θαη ζην επθνιφηεξν θάπληζκα ηνπ
λαξγηιέ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη κνλαζηεξηαθέο θξεηηθέο πνιπζξφλεο έρνπλ θαη ηα δχν
κπξάηζα θαζψο νη κνλαρνί νχηε νπινθνξνχλ νχηε θαπλίδνπλ.
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Δηθ. 6.28. Κιαζζηθφο ηχπνο θξεηηθήο
πνιπζξφλαο κε έλα κπξάηζν.

Δηθ. 6.28.

ηηο πνιπζξφλεο ηα κπξνζηηλά πφδηα είλαη ςειφηεξα γηα λα ζηεξίδνπλ ηα κπξάηζα. Ζ
ζχλδεζε ησλ κπξάηζσλ κε ηα πφδηα γίλεηαη κε κφξζα, ελψ γηα θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα
ρξεζηκνπνηνχληαη εκθαλείο θαβίιηεο. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ην κπξάηζν απνηειείηαη απφ
δχν μχια πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηαθνζκεηηθά θαγθειάθηα. Σν ζηήξηγκα ηνπ
κπξάηζνπ, δειαδή ε πξνέθηαζε ησλ κπξνζηηλψλ πνδηψλ, έρεη δηάθνξα ζρήκαηα. Μπνξεί λα
είλαη ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα ελψ ε απφιεμε ηνπο είλαη ζπλήζσο ζηξφγγπιε γηα λα κελ
ελνριεί απηφλ πνπ θάζεηαη. Σα κπξάηζα δηαθνζκνχληαη κε λπρηέο θαη ρηππήκαηα θαη νη
απνιήμεηο ηνπο θέξνπλ πάληα μπιφγιππηε δηαθφζκεζε (εηθ. 6.29 θαη 6.30). πλαληψληαη
πνιιά ζέκαηα ζηηο απνιήμεηο ησλ κπξάηζσλ φπσο θεθάιηα θηδηνχ θαη δξάθνπ, έιηθεο,
ξφδαθεο θ. α.

Δηθ. 6.30.

Δηθ. 6.29.

Δηθ. 6.29 θαη 6.30. Πνιπζξφλα θαη ιεπηνκέξεηα
ζθαιίζκαηνο ηνπ δεμηνχ ηεο κπξάηζνπ.
Απεηθνλίδεηαη ην θεθάιη ελφο δξάθνπ κέζα απφ ην
νπνίν μεπξνβάιιεη κία ζθηγκέλε αλζξψπηλε
γξνζηά.
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ΚΑΝΑΠΔ
Ο θαλαπέο είλαη έλα έπηπιν πνπ ππήξρε ζε φια ηα Κξεηηθά λνηθνθπξηά θαη έπαηδε
ηφζν ιεηηνπξγηθφ φζν θαη δηαθνζκεηηθφ ξφιν. Υξεζηκνπνηνχηαλ απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα
αιιά ζεσξείηαη θπξίσο θάζηζκα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ. Παιηφηεξα θαηαζθεπαδφηαλ
ρηηζηφο, ζαλ κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαηξάπεθε ζε
αλεμάξηεηε μπινπξγηθή θαηαζθεπή. Φηηαρλφηαλ ζπλήζσο απφ μχιν πεχθνπ θαη βαθφηαλ κε
θάζηα. πρλά ρξεζίκεπε θαη ζαλ θξεβάηη ελψ δελ ήηαλ ζπάληα ε χπαξμε απνζεθεπηηθνχ
ρψξνπ ηξνθίκσλ θάησ απφ ην θάζηζκα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ήηαλ πνιχ απιή θαη απνηειείηαη
απφ ηέζζεξα πφδηα κε ηα πίζσ ςειφηεξα, θαη έλα πιαίζην θαξθσκέλν εμσηεξηθά ζηα πφδηα.
Πάλσ ζην πιαίζην θαη θάζεηα πξνο ην κήθνο ηνπ επίπινπ ηνπνζεηνχληαη ηα ζαλίδηα πνπ
απνηεινχλ ην νξηδφληην επίπεδν ηνπ θαζίζκαηνο. Λφγσ ηνπ φηη νη θαλαπέδεο είραλ κήθε
κέρξη θαη ηέζζεξα κέηξα, εθηφο απφ ηα ηέζζεξα πφδηα ππάξρνπλ θαη άιια βνεζεηηθά ζηε
κέζε, έλα κπξνζηά θαη έλα πίζσ. Σα ςειφηεξα πίζσ πφδηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο πιάηεο ελψ ηα κπξνζηηλά πξνεθηείλνληαη πάλσ απφ ην θάζηζκα γηα ηε
ζηήξημε ησλ κπξάηζσλ. Ζ ζχλδεζε ησλ κπξάηζσλ κε ηα πίζσ πφδηα γίλεηαη κε κφξζα, ελψ
ζηεξίδνληαη ζπλήζσο ζε ηξία ή ηέζζεξα θάζεηα θαγθειάθηα.

Δηθ. 6.31.

Δηθ. 6.31. Σππηθή κνξθή θξεηηθνχ θαλαπέ κε δηακφξθσζε ηεο πάλσ
ηξαβέξζαο ηεο πιάηεο ζηελ ζέγα. Οη απνιήμεηο ησλ πίζσ πνδηψλ έρνπλ
ηελ θιαζζηθή θξεηηθή κνξθή ηνπ ξάκθνπο πνπιηνχ.
Οη δηαθνζκήζεηο ησλ θαλαπέδσλ είλαη εμαηξεηηθά ιηηέο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη
νη απνιήμεηο ησλ πνδηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πιάηε, νη νπνίεο φπσο θαη ζηηο θαξέθιεο
παίξλνπλ ηε κνξθή ξάκθνπο πνπιηψλ (εηθ. 6.31). Σα κπξάηζα είλαη επζχγξακκα θαη έρνπλ
κηα απιή εμέρνπζα απφιεμε, φπσο απηή νξηζκέλσλ πνιπζξφλσλ. παλίσο ηα κπξάηζα
ζπλδένληαη κε ην θάζηζκα, κέζσ νξηδφληησλ ή μχιηλσλ ζηεξηγκάησλ. ηελ πιάηε νη
δηαθνζκήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθέο ινπθηέο θαηά κήθνο ηνπ επίπινπ. Με ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη δηαθνζκήζεηο ηεο πιάηεο εκπινπηίζηεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο
μπινθνπηηθήο, δίλνληαο θπκαηηζηφ ζρήκα ζην πεξίγξακκα ηεο πιάηεο ή δεκηνπξγψληαο
δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρέδηα ζηελ επηθάλεηά ηεο. ην κέζν ηνπνζεηείηαη ζπρλά έλα έλζεην
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μχιηλν δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, πνπ είηε έρεη κνξθή αθηηλσηνχ εκηθπθιίνπ είηε δηαθνζκείηαη
κε ζθαιηζηά κνηίβα (εηθ. 6.32.).

Δηθ. 6.32.
Μεηαγελέζηεξε κνξθή
θξεηηθνχ θαλαπέ κε
ζθάιηζκα ζην θέληξν
ηεο πιάηεο.

Δηθ. 6.32.

6.2.3. ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ ΜΗΚΡΟΔΠΗΠΛΑ
Καηά ηελ έξεπλα καο δελ βξέζεθε θάπνην άιιν μπιφγιππην έπηπιν πνπ λα
ραξαθηεξίδεη ηελ δσή ησλ πεξηνρψλ πνπ πεξηγξάςακε. Σφζν ζηελ Κξήηε φζν θαη ζηελ
Μαθεδνλία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεκνλσκέλα θάπνηα μπιφγιππηα έπηπια, ρσξίο σζηφζν λα
ζψδνληαη επαξθή δείγκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηα βαζηθά έπηπια ελφο λνηθνθπξηνχ. Δπίζεο
είλαη πνιιά ηα δείγκαηα απφ λεφηεξεο πεξηφδνπο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ κηκνχληαη ηα
παξαδνζηαθά έπηπια κε ζχγρξνλεο πξνζκίμεηο.
ηελ Κξήηε αλαθαιχθζεθαλ πνιινί μπιφγιππηνη κπνπθέδεο ζε δηάθνξα λνηθνθπξηά
ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη φκσο είλαη απφ κεηαγελέζηεξεο
πεξηφδνπο απφ απηέο ηεο κειέηεο καο (6.33). Απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ έπηπιν δελ βξίζθεηαη ζηελ Μαθεδνλία
θαη ίζσο λα απνηειεί θαηάινηπν ηεο πεξηφδνπ ηεο
Κξεηηθήο Δλεηνθξαηίαο θαζψο ν κπνπθέο ήηαλ θνηλφ
έπηπιν ηεο Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο. Με ηελ ελζσκάησζε
ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζην Διιεληθφ θξάηνο,
δεκηνπξγήζεθε
κηα
ηάζε
εμσζηξέθεηαο
θαη
θνηλσληθφηεηαο πνπ γέκηζε ην πξψην ήκηζπ ηνπ 20νπ
αηψλα ηελ Δπαξρία κε ηδηφξξπζκνπο, εηζαγκέλνπο
θαζξέπηεο ηεο επνρήο. Οη θαζξέπηεο δελ απνηεινχλ

Δηθ. 6.33. Μπνπθέο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ
αηψλα. Σππηθφ έπηπιν ηεο θξεηηθήο
επίπισζεο.

Δηθ. 6.33.
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παξαδνζηαθφ έπηπιν ηεο Κξήηεο αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ελζσκαηψζεθε ζηα
θξεηηθά λνηθνθπξηά θαη πιένλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπο.
Σέινο, έλα θξεηηθφ μπιφγιππην αληηθείκελν πνπ αμίδεη αλαθνξά είλαη ν
ιπρλνζηάηεο (6.34). Ζ θαηαζθεπή πνπ ιεηηνπξγνχζε ζαλ βάζε γηα ηα
θεξηά ή ηνπο ιχρλνπο κπνξεί λα βξεζεί ζε φιν ην λεζί θαη ζπρλά είλαη
πεξίηερλα ζθαιηζκέλνο.

Δηθ. 6.34. Λπρλνζηάηεο απφ ηελ Κξήηε κε
εγράξαθηε δηαθφζκεζε.

Δηθ. 6.34.

ηελ Μαθεδνλία ε μπινγιππηηθή ηέρλε άλζηζε θαηά βάζε ζηα επηκέξνπο δνκηθά
ζηνηρεία ησλ αξρνληηθψλ θαη ιηγφηεξν ζηα θηλεηά έπηπια πνπ ήηαλ ειάρηζηα. Έλα ηδηαίηεξν
έπηπιν πνπ ε αζηηθή μπινγιππηηθή αληέγξαςε απφ ηελ πνηκεληθή ήηαλ ην παηδηθφ ιίθλν, ε
ζαξκαλίηζα γηα ηνπο αξαθαηζάλνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ μχιηλν θνξεηφ θξεβαηάθη,
θαηαζθεπαζκέλν απφ ηξεηο ίζηεο ζαλίδεο θαξθσκέλεο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ κία ζθάθε.
Ζ ζθάθε απηή ζηεξεψλεηαη, ζηελ ζέζε ηνπ θεθαιηνχ θαη ησλ πνδηψλ, ζε δχν άιιεο ζαλίδεο
ησλ νπνίσλ ε θάησ πιεπξά είλαη ζηξνγγπιεκέλε ψζηε είλαη δπλαηφ ην ιίθληζκα ηνπ
λενγέλλεηνπ. Οη πην πνιιέο ζαξκαλίηζεο είραλ δσγξαθηθή δηαθφζκεζε αιιά δελ ιείπνπλ θαη
νη μπιφγιππηεο, θπξίσο ζηα πινχζηα καθεδνλίηηθα αξρνληηθά (6.35).

Δηθ. 6.35.

Δηθ. 6.35. Πεξίηερλα
ζθαιηζκέλε ζαξκαλίηζα.
χγρξνλε δεκηνπξγία ζε
αληηγξαθή ηνπ παξαδνζηαθνχ
ζηπι.
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6.3.

ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ παξαρψξεζε ειεπζεξηψλ απφ ην Οζσκαληθφ
θξάηνο ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα, επήιζε θαη
κία νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ έθεξε ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Πνιινί Έιιελεο ηεο
πεξηφδνπ απέθηεζαλ νηθνλνκηθή άλεζε θαη ζέιεζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο, ρηίδνληαο κία ζεηξά απφ αξρνληηθά ζπίηηα πνπ κέρξη ηηο κέξεο καο εληππσζηάδνπλ κε
ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ πινχζηα εζσηεξηθή ηνπο δηαθφζκεζε (εηθ. 6.36). Σα ειιεληθά ζπίηηα
ήηαλ ζεκλά θαη αλεπηηήδεπηα εμσηεξηθά, επηθπιάζζνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο φιε ηελ άλεζε
ηεο δηαξξχζκηζεο θαη ηνλ μπιφγιππην δηαθνζκεηηθφ πινχην [37]. Σν πην ζεκαληηθφ δσκάηην
απηψλ ησλ Μαθεδνληθψλ αξρνληηθψλ ήηαλ ν «θαιφο νληάο», ην ζεκεξηλφ καο ζαιφλη, φπνπ ε
νηθνγέλεηα ππνδερφηαλ ηνπο θαιεζκέλνπο θαη ρξεζηκνπνηνχζε ζαλ ρψξν επίζεκσλ γηνξηψλ.
Μία άιιε νλνκαζία ηνπ νληά, κε βπδαληηλή πξνέιεπζε, ήηαλ «ειηαθφο» γεγνλφο πνπ
ππνδειψλεη φηη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε κνξθή ηνπ ήηαλ αλνηρηφο ζηνλ ήιην φπσο θαη νη
αξραίεο ειιεληθέο θαηνηθίεο [4].

Δηθ. 6.36.

Δηθ. 6.36. Ο θαιφο νληάο ηνπ αξρνληηθνχ Νεξαηδφπνπινπ ζηελ ηάηηζηα.
Πεξίηερλα μπιφγιππηα θαιχπηνπλ θάζε ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ θαη
ηνπ ηαβαληνχ δίλνληαο κία αίζζεζε πνιπηέιεηαο θαη δεζηαζηάο ζηνλ ρψξν.
Ο ειηαθφο βξηζθφηαλ ζηνλ θπξίσο φξνθν ησλ ζπηηηψλ, θεληξηθά ησλ ππλνδσκαηίσλ
θαη ζπλήζσο ήηαλ έλα ζθαινπάηη ςειφηεξα απφ ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο. Υσξηδφηαλ απφ
ηνλ δηάδξνκν κε σξαία ζθαιηζηά θάγθεια θαη ιεπηέο θνιψλεο πνπ ζπλδένληαη ζην πάλσ
κέξνο ηνπ κε ειαθξά ηφμα (εηθ. 6.37). Οη ηνίρνη είλαη επελδεδπκέλνη κε ζαληδψκαηα
(θαξζψκαηα), ρσξηζκέλα ζε δψλεο θαηά ην χςνο, κε δηαθνξεηηθή δηαθφζκεζε. Μία απφ
απηέο ηηο δψλεο ήηαλ νη κνπζάληξεο, εληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο ηεο επνρήο, κε πινχζηα
δηαθφζκεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ζηνηρείν ηνπ δσκαηίνπ ήηαλ ην μπιφγιππην ηαβάλη πνπ
ζηεθάλσλε ην ρψξν δίλνληαο κία αίζζεζε κεγαινπξέπεηαο θαη πνιπηέιεηαο. Ζ επηδίσμε ηεο
θάιπςεο θαη ηεο παξακηθξήο επηθάλεηαο κε πινχζηα θαη εληππσζηαθή δηαθφζκεζε έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε βαξηάο θαη επηβιεηηθήο αηκφζθαηξαο [4]. Αλ θαη ζηε Μαθεδνλία ηα
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μπιφγιππηα ηαβάληα θαη νη επελδχζεηο ηνίρσλ ήηαλ θαλφλαο ζηελ θαηαζθεπή ησλ
αξρνληηθψλ, ζηελ Κξήηε δελ ζπλεζηδφηαλ θάηη ηέηνην. Δίλαη ειάρηζηα ηα μπιφγιππηα
δηαθνζκεκέλα δσκάηηα πνπ δηαζψδνληαη ζηελ Μεγαιφλεζν [3].

Δηθ. 6.37. Κνιψλεο πνπ
θαηαιήγνπλ ζε μπιφγιππηα
θηνλφθξαλα θαη ελψλνληαη
κεηαμχ ηνπο κε δσγξαθηζκέλα
ηφμα, δηαρσξίδνπλ ην «ειηαθφ»
απφ ην πεξηβάιινληα δσκάηηα.
Αξρνληηθφ Υξνλάθε, Ζξάθιεην
Κξήηεο

Δηθ. 6.37.

Δηθ. 6.38. Κνιψλεο θαη
μπιφγιππηα ηαβάληα ζην
αξρνληηθφ Νεξαηδφπνπινπ
ζηελ ηάηηζηα

Δηθ. 6.38.

6.3.1. ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ ΣΑΒΑΝΗΑ
Σα παιηφηεξα ηαβάληα πνπ ζπλαληάκε έρνπλ δηαθξηηηθή, ίζσο θαη ζπληεξεηηθή
δηαθφζκεζε, αθήλνληαο αθάιππην κεγάιν κέξνο ηνπ μχινπ. ζν πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη νη
ηθαλφηεηεο ησλ ηερληηψλ βειηηψλνληαη, ηα ζθαιίζκαηα πιεζαίλνπλ θαη ην κνηίβα γίλνληαη πην
πεξίπινθα θαη δηαπιεθφκελα. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Μπαξφθ ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν, νη δηαθνζκήζεηο θηάλνπλ ζην απφγεην ηνπο κε νξγηαζηηθνχο ζπλδπαζκνχο
δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ, ηφζν δσγξαθηθψλ φζν θαη μπιφγιππησλ (εηθ. 6.39) [40]. Έλα θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ θαηαζθεπψλ είλαη ε αίζζεζε πσο φια ηα ζηεξίγκαηα ηεο νξνθήο
εξγάδνληαη ζην φξην ηεο ζξαχζεσο. Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηα απνιχησο απαξαίηεηα
θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη γεξά δνθάξηα πνπ γεθπξψλνπλ
κεγάιεο απνζηάζεηο. Οη ιατθνί ηερλίηεο είραλ βαζεηά γλψζε ηεο αληνρήο ησλ πιηθψλ ηνπο,
γεγνλφο ην νπνίν θαίλεηαη απφ ηελ ζνθή επηινγή ηνπ θάζε είδνπο μχινπ, αλάινγα κε ηα
θπζηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα, ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη ιεηηνπξγία. Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε
μχινπ ζηα ηαβάληα ήηαλ ηα θσλνθφξα φπσο ην θππαξίζζη, ην έιαην θαη ην πεχθν θαη πην
ζπάληα πιαηχθπιια είδε, φπσο ε δξπο, ε ειηά θαη ε θαζηαληά [40].
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Δηθ. 6.39. Σν
αξρνληηθφ
Νεξαηδφπνπινπ
ζηελ ηάηηζηα.
Πνιχπνινθα
δηαθνζκεηηθά
θνζκνχλ ην ηαβάλη
ελψ απφ ην θέληξν
θξέκνληαη
μπιφγιππηα
θαξπνχδηα,
ζχκβνιν αθζνλίαο
θαη θαινηπρίαο.

Δηθ. 6.39.

Σα μχιηλα ηαβάληα θηηάρλνληαη απφ ειαθξηέο ζαλίδεο 12 έσο 15 εθαηνζηψλ πιάηνο,
παξαηεηαγκέλεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζηνλ ζθειεηφ ηεο νξνθήο. Ζ
επηθάλεηα απηή πιαηζηψλεηαη απφ θαξδχηεξε δψλε, πιάηνπο γχξσ ζηνπο είθνζη πφληνπο,
παξάιιειε πξνο ηνπο ηνίρνπο ηνπ δσκαηίνπ. Οη αξκνί κεηαμχ ησλ ζαληδηψλ θαιχπηνληαη κε
εηδηθά αξκνθάιππηξα, είηε ζε παξάιιειεο γξακκέο είηε δηαζηαπξνχκελα ζε νξζή ή νμεία
γσλία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεηξάγσλα θαη ξφκβνη, ηα ιεγφκελα
«κπαθιαβαδσηά» πνπ ζαλ δηαθνζκεηηθά έρνπλ αλαηνιίηηθε πξνέιεπζε (εηθ. 6.40). πρλά
ππάξρεη ζπλδπαζκφο δσγξαθηθήο θαη μπιφγιππηεο δηαθφζκεζεο κε ηηο επηθάλεηεο αλάκεζα
ζηνπο αξκνχο λα ρξσκαηίδνληαη θφθθηλεο, πξάζηλεο ή γαιάδηεο. Δθηφο απφ ην θέληξν ηνπ
ηαβαληνχ, πνπ πνιιέο θνξέο πξνεμέρεη πην έληνλα, ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ην αλάγιπθν είλαη
ρακειφ.

Δηθ. 6.40. Έλα απφ ηα δσκάηηα
ηνπ πάλσ νξφθνπ ζην
αξρνληηθφ Νεξαηδφπνπινπ.
Υξσκαηηζηά «κπαθιαβαδσηά»
πιαηζηψλνπλ ηνλ ηεηξάγσλν
«θνπκπέ»

Δηθ. 6.40.
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Δηθ. 6.41.

Δηθ. 6.41. Ο θαιφο νληάο ηνπ αξρνληηθνχ Νεξάηδε – Ατβαδή ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην
ιανγξαθηθφ κνπζείν Καζηνξηάο. Γηαθξίλεηαη ν νθηαγσληθφο «ςεπηνθνπκπέο» κε
αλάγιπθε δηαθφζκεζε πνπ αλαπαξηζηά έλαλ ξφδαθα ζην ζρήκα καξγαξίηαο
ην θέληξν ηνπ ηαβαληνχ ζπλαληάηαη ζπλήζσο νθηαγσληθφ ή πην ζπάλην ζηξνγγπιφ
ζθάιηζκα, ν «ηακπιάο» ή «ςεπηνθνπκπέο» (εηθ. 6.41. θαη 6.42.) [18]. πλήζε ζέκαηα ησλ
θέληξσλ ησλ νξνθψλ είλαη ζέκαηα γεσκεηξηθά θαη θπηηθά πνπ άιινηε ζρεκαηίδνπλ
ζπλζέζεηο πνηθηιφκνξθεο ή άιινηε άιιεο πνπ αθνινπζνχλ απζηεξή αθηηλσηή δηάηαμε.
Πνιιά μπιφγιππηα ηαβάληα ζπκίδνπλ πνιχ έληνλα αξαβνπξγήκαηα, κε ηα ζπκπιεθφκελα
αζηεξνεηδή ζρήκαηα, ηα αλζέκηα θαη ηνπο ξφδαθεο [4]. Ζ παξάζηαζε θεθαιήο ή θεθαιψλ ζε
μπιφγιππηε νξνθή, ζπαλίδεη, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα ζσδφκελα ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηα
[16]. ηελ Κξήηε ήηαλ πνιχ ζπάληα ε μπιφγιππηε δηαθφζκεζε ησλ νξνθψλ εθηφο απφ
ειάρηζηα δηνηθεηηθά θηίξηα (εηθ.6.43.) πνπ αλήθαλ ζηνπο πξνχρνληεο ηεο πεξηνρήο. Πην
ζπλεζηζκέλε ήηαλ ε απιή παξάηαμε πήρεσλ αλάκεζα ζηα ζαλίδηα ηεο νξνθήο, θπξίσο γηα
ζεξκνκνλσηηθνχο ιφγνπο [3].

Δηθ. 6.42.

Δηθ. 6.42. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη «θνπκπέδσλ» απφ αξρνληηθά ηεο
Μαθεδνλίαο.
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Δηθ. 6.43.

Δηθ. 6.43. Σν ηαβάλη ηεο νηθίαο Υξνλάθε ζην Ζξάθιεην, έλα απφ ηα
ειάρηζηα μπιφγιππηα ηαβάληα πνπ ζψδνληαη ζηελ Κξήηε.

Γεληθά, ε μπινθαηαζθεπή ηνπ ηαβαληνχ επελδχεηαη κε περάθηα ζε δηάθνξνπο
ζπλδπαζκνχο ζρεδίσλ [18]. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ζπλδπαζκνί είλαη :
α) Με παξάιιειε παξάζεζε ίδησλ πήρεσλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ηνπο αξκνχο ησλ ζαλίδσλ ηνπ
ηαβαληνχ. Απηή είλαη θαη ε πην πξψηκε θαη απιή κνξθή πνπ ζπλαληάηαη.
β) Με μχιηλεο πήρεηο δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζπλδπάδνληαη ζε
απιά ή ζχλζεηα γεσκεηξηθά ζρέδηα. Μηθξή ηεηξαγσληθή ή ξνκβηθή επηθάλεηα ζηε κέζε ηεο
νξνθήο θαηαζθεπάδεηαη ζε εζνρή ή πξνεμνρή, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θέξεη κηθξφ
μπιφγιππην ζην θέληξν.
γ) Ξχιηλεο πήρεηο πνπ ζπλζέηνληαη ζε απιά ή ηδηφκνξθα γεσκεηξηθά ζρέδην κε θεληξηθφ
θάηλσκα ή θαηλψκαηα.
δ) Κακπχιεο ιεπηέο πήρεηο θαιχπηνπλ ηνπο αξκνχο ηεο νξνθήο θαη ζρεκαηίδνπλ
ηεηξαγσληθά, ξνκβνεηδή ή θπκαηνεηδή ζρήκαηα.
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ε) εηδηθή πεξίπησζε απνηεινχλ νη νξνθέο κε κεγάιν θάηλσκα, ηνλ θνπκπέ ή ηξνχιν ζηα
ειιεληθά (απφ μπινθαηαζθεπή ή επηρξηζκέλε επηθάλεηα, ζπλήζσο θακππιφκνξθε). ην
θέληξν ηνπ θνπκπέ ππάξρνπλ πνηθίια γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κε βαζηθά ζρέδηα ζπλζέζεηο
θπιισκάησλ.

Δηθ. 6.44.
Δηθ. 6.44. Πξνβνιέο ησλ μπιφγιππησλ νξνθψλ απφ ην αξρνληηθφ Μαλνχζε ζηε ηάηηζηα.
Πνιιέο θνξέο ζε έλαλ εληαίν ρψξν ζπλαληάηαη δηαθνξεηηθή δηαθφζκεζε ζηα ηαβάληα. Απηφ
ζε ζπλδπαζκφ κε ιεπηέο θνιψλεο θαη ηφμα δηαηξνχζε νπηηθά ηνπο ρψξνπο.

Δηθ. 6.45.

Δηθ. 6.45. Σν ρξψκα θπξηαξρεί ηφζν ζην
θεληξηθφ θάηλσκα φζν θαη ζηελ ππφινηπε
επηθάλεηα απηνχ ηνπ ηαβαληνχ. Αξρνληηθφ
Μαλνχζε, ηάηηζηα.
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6.3.2. ΜΟΤΑΝΣΡΔ
Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο καο ήηαλ πνιχ
δηαθνξεηηθή απηή ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ δηαθνξεηηθή
δηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ζπηηηψλ αιιά θαη ησλ επίπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Έλα
απφ ηα πην ρξήζηκα ζηαζεξά έπηπια ηνπ λνηθνθπξηνχ ήηαλ νη κνπζάληξεο ή κεζάληξεο, νη
εληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρξεζίκεπαλ γηα ηελ απνζήθεπζε
ησλ ζηξσκάησλ θαη ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ χπλνπ. Μπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε φια ηα
ππλνδσκάηηα ησλ παιηψλ αξρνληηθψλ φπσο θαη ζηνπο θαινχο νληάδεο, φπνπ ρξεζίκεπαλ θαη
γηα ηελ απνζήθεπζε ζθεπψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ξνχρσλ αιιά πνιχηηκσλ νηθνγελεηαθψλ
θεηκειίσλ. Δίλαη πάληα ελζσκαησκέλεο ζηελ δηαθφζκεζε ησλ ηνίρσλ, πνπ ζε γεληθέο
γξακκέο αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ησλ Βπδαληηλψλ ηέκπισλ κε θαζ‟ χςνο δηαρσξηζκφ ζε
δψλεο κε δηαθνξεηηθή μπιφγιππηε θαη δσγξαθηθή δηαθφζκεζε [4]. ηε Κξήηε ε εληνηρηζκέλε
ληνπιάπα απνηεινχζε εμαηξεηηθά ζπάλην έπηπιν θαη ζπλήζσο θαηαζθεπαδφηαλ κε επηκέιεηα
αιιά ρσξίο δηαθνζκήζεηο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηερλνηξνπίαο ηεο επηπινπνηίαο [3].
Οη εμαηξέζεηο ππάξρνπλ βέβαηα αιιά πεξηνξίδνληαη ζε ειάρηζηα αξρνληηθά ζπίηηα (εηθ. 6.46).
Δηθ. 6.46. Οη κνπζάληξεο ηεο
νηθίαο Υξνλάθε ζην Ζξάθιεην,
δηαθνζκεκέλεο κε ζπλδπαζκφ
δσγξαθηθήο θαη εγράξαθηεο
δηαθφζκεζεο. Δίλαη εκθαλήο ν
δηαρσξηζκφο ηνπ ηνίρνπ ζε δψλεο
κε δηαθνξεηηθή δηαθφζκεζε,
επηξξνή απφ ηα Βπδαληηλά ηέκπια.

Δηθ. 6.46.

Δηθ. 6.47.

Δηθ. 6.47. Οη
κνπζάληξεο
απνηεινχζαλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηεο δηαθφζκεζεο ησλ
δσκαηίσλ γεκίδνληαο
ην θάησ δηάδσκα ησλ
ηνίρσλ κέρξη ην
νξηδφληην
δηαρσξηζηηθφ, ην
γθηιίβη ή πνπιίηζα.
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Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ηνίρσλ ζηα Μαθεδνλίηηθα αξρνληηθά είλαη έλα νξηδφληην
εζσηεξηθφ γείζν, ε πνπιίηζα ή γθηιίβη, πνπ θαζνξίδεη παξάιιεια θαη ην πάλσ κέξνο
(ππέξπζξν) ησλ εμσηεξηθψλ παξαζχξσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ (εηθ. 6.47). Σν θαηψηεξν
ηκήκα ησλ ηνίρσλ πεξηιακβάλεη ηα αλνίγκαηα, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, θαζψο θαη φιεο ηηο
μχιηλεο επελδχζεηο θαη ηηο εληνηρηζκέλεο κνπζάληξεο. Σα πνξηάθηα ησλ κνπζαληξψλ είλαη
πάληα ηακπιαδσηά θαη θέξνπλ πεξίηερλεο δηαθνζκήζεηο ζπλήζσο μπιφγιππηεο [25].
Σα
πην ζπλεζηζκέλα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα είλαη ηα ινπινχδηα ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο
παξαιιαγέο, ζπλδπαζκέλα κε γεσκεηξηθά κνηίβα. Κάπνηεο θνξέο βξίζθνληαη αγγειάθηα λα
πξνβάιινπλ ζε δηάθνξεο ζηάζεηο κέζα απφ γηξιάληεο θαη ζηεθάληα. Σν αλψηεξν κέξνο ησλ
ηνίρσλ, πνπ είλαη έλα είδνο δσθφξνπ, πεξηιακβάλεη ηνπο θεγγίηεο (ηηο βπδαληηλέο θσηηζηηθέο
ζπξίδεο) θαη είλαη φιν θαιπκκέλν κε δσγξαθηθέο ή μπιφγιππηεο δηαθνζκήζεηο ρσξηζκέλεο ζε
θάζεηα αςηδφκνξθα ηκήκαηα. Αγαπεκέλα κνηίβα ήηαλ δηάθνξα αλζέκηα ζε ζηπι κπαξφθ,
παξαζηάζεηο θαληαζηηθψλ ηνπίσλ, κε θαληαζηηθά δψα, πφιεηο, ιηκάληα θαη θπξίσο απφςεηο
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνλ Κεξάηην θφιπν (εηθ. 6.48.). ε απηέο ηηο ηνηρνγξαθίεο αιιά
θαη γεληθφηεξα ζηηο δηαθνζκήζεηο είλαη εκθαλήο ε επίδξαζε ηνπ επξσπατθνχ Μπαξφθ, πνπ
είρε πνιηηνγξαθεζεί ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία κε ηε κνξθή ηνπ Σνπξθνκπαξφθ [4].

Δηθ. 6.48. To αξρνληηθνχ
Νεξάηδε – Ατβαδή ζηελ
Καζηνξηά. Ξερσξίδνπλ νη
κνπζάληξεο κε γεσκεηξηθέο
δηαθνζκήζεηο θαη νη
ηακπιαδσηέο επελδχζεηο ησλ
ηνίρσλ ελψ ε ηνηρνγξαθίαο
απεηθνλίδεη ηνλ Κεξάηην
θφιπν.

Δηθ. 6.48.

Δηθ. 6.49. Σν θακπχιν
ηδάθη πιαηζηψλεηαη απφ
δχν κνπζάληξεο κε απιά
ηακπιαδσηά θχιια ζε
απηφ ην αξρνληηθφ ηεο
ηάηηζηαο.
Δηθ. 6.49.
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6.3.3. ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ
Οη εμσηεξηθέο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ησλ αξρνληηθψλ ζπηηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ
Διιάδα απνηεινχλ έλαλ αλαληηθαηάζηαην ζεζαπξφ κηθξνγιππηηθήο, θαη θαλεξψλνπλ ηελ
νηθνλνκηθή επρέξεηα θαη θαηαγσγή ηνπ εθάζηνηε
ηδηνθηήηε. Δίλαη ην πξψην πξάγκα πνπ αληηθξίδεη έλαο
επηζθέπηεο θαη δεκηνπξγεί ηελ πξνδηάζεζε γηα ην ηη
αθνινπζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθίαο. πρλά
πιαηζησκέλεο κε μπιφγιππηεο θάζεο, ραξαθηεξηζηηθφ
ζηνηρείν ησλ θξεηηθψλ θαηνηθηψλ, ιεηηνπξγνχλ ζαλ
ζπκβνιηθή πχιε ζηελ αζθάιεηα θαη απνκφλσζε ησλ
ζπηηηψλ. ην πάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ππάξρνπλ
μχιηλα ζθαιηζηά ππέξπζξα κε θνηιφθπξην πεξίγξακκα,
αληίζηνηρα κε ηα ιίζηλα ππέξπζξα ζηηο εηζφδνπο
ζπηηηψλ θαη εθθιεζηψλ [25].

Δηθ. 6.50. Σακπιαδσηή πφξηα εηζφδνπ ζην
Ρέζπκλν. Πξφθεηηαη γηα έξγν ηέρλεο κε ηελ
επαλάιεςε ηνπ κνηίβνπ ησλ κηθξψλ
ηακπιάδσλ ζηελ φςε.

Δηθ. 6.50.

Οη μπιφγιππηεο πφξηεο απνηεινχληαη απφ πνιιά κηθξά ζθαιηζηά ηακπιαδάθηα πνπ
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξεο ξπζκηθέο ζπλζέζεηο (εηθ. 6.50) Αλάκεζα ηνπο
πεξηιακβάλνληαη ζθαιηζηέο ζπλδεηηθέο δψλεο ζε δηαθνξεηηθά πιάηε. Οη πην πνιχπινθεο
πφξηεο απνηεινχληαη απφ κέρξη 24 θαη 38-42 θνκκάηηα
αιιά έλαο ηππηθφο ηχπνο ζα είρε 3 κε 4 ηακπιάδεο. Οη
ζπλδέζεηο γίλνληαη πάληα ρσξίο ηε ρξήζε θφιιαο αιιά κε
γθηληζηέο ζηνπο νξζνζηάηεο θαη θαηάιιειεο εζνρέο ζηηο
ζπλδεηηθέο δψλεο, έηζη ψζηε λα κπαίλνπλ «ζπξηαξσηά».
Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ην ζηξέβισκα θαη ε
κεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ απφ ηηο ελαιιαγέο
ζεξκνθξαζίαο –ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα θαζψο ην μχιν
ηνπ ηακπιά έρεη ρψξν κεηαηφπηζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ
ξηθλψζεηο θαη δηνγθψζεηο [36]. Μνλάρα ζην εμσηεξηθφ
πιαίζην ρξεζηκνπνηνχληαη θαβίιηεο θαη θφιια γηα ηελ
έλσζε ησλ νξζνζηαηψλ (κπφγηα) κε ηηο θαηαθφξπθεο
ηξαβέξζεο [19].

Δηθ. 6.51.

Δηθ. 6.51. Απιφζπξα Δλεηηθνχ αξρνληηθνχ
ζην Ρέζπκλν. Σν ζρήκα ηεο θακάξαο
θπξηαξρνχζε ζηα θξεηηθά θνπθψκαηα.
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Οη ζπλδπαζκνί ησλ ηακπιάδσλ κε ηηο ζπλδεηηθέο δψλεο είλαη πάξα πνιινί αιιά ζε
φινπο ππάξρεη έλα θνηλφ ζηνηρείν, έλα θεληξηθφ κνηίβν γχξσ απφ ην νπνίν μεδηπιψλεηαη ην
ζρέδην. Άιινηε ε ζχλζεζε είλαη απιή θαη ζηαηηθή, κε ζπκκεηξηθή δηάηαμε ίδησλ ή αλάινγσλ
παξαιιειφγξακκσλ. Κάπνηεο θνξέο παξαηεξνχκε κία πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ ηακπιάδσλ
γχξσ απφ ην θεληξηθφ κνηίβν πνπ ραξίδεη κία θίλεζε ζηελ πφξηα. Οη πην πνιχπινθεο πφξηεο
είλαη έλαο δπλακηθφο ζπλδπαζκφο νξηδφληησλ
θαη θάζεησλ παξαιιειφγξακκσλ κε κηθξά
παξέλζεηα ηεηξαγσλάθηα. Οη δηαθνζκήζεηο
είλαη θαηά θαλφλα ζε ρακειφ αλάγιπθν
ιφγσ ηνπ είδνπο ηεο μπινθαηαζθεπήο θαη
πεξηνξίδνληαη ζε θπηηθά ζέκαηα [19]. Σν
κνηίβν ηνπ θεληξηθνχ ηακπιά κπνξεί λα
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηφπν ζε ηφπν αιιά θαη
απφ ζπίηη ζε ζπίηη. Πνιιέο ζχξεο θέξνπλ ζην
θέληξν ην νηθφζεκν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ
νπνία αλήθαλ πιαηζησκέλν κε πνιχπινθα
θπηηθά ζρέδηα. Δπίζεο ζπρλά ήηαλ ηα
αλζέκηα δηαθφξσλ εηδψλ κε ζαθείο
επηδξάζεηο Μπαξφθ.
Δηθ. 6.52. Ξπιφγιππηε πφξηα
πιαηζησκέλε απφ εμίζνπ πεξίηερλα
ζθαιηζκέλε θάζα. Αξρνληηθφ Υαξίζε –
Σξάληα, Λανγξαθηθφ κνπζείν Κνδάλεο.

Δηθ. 6.52.

Δηθ. 6.53.
Δηθ. 6.53. Δμσηεξηθή φςε ηνπ αξρνληηθνχ Νεξαηδφπνπινπ ζηελ ηάηηζηα.
Γηαθξίλνληαη ηα ηακπιαδσηά παξάζπξα ζηελ πξνεμνρή ηνπ «ειηαθνχ» θαζψο
θαη κία πφξηα πνπ νδεγνχζε ζε κπαιθφλη, θαηαζθεπαζκέλε κε ηελ ίδηα ινγηθή.
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6.3.4. ΚΑΓΚΔΛΑ
Ο ειηαθφο ησλ αξρνληηθψλ ήηαλ ζπλήζσο ππεξπςσκέλνο θαη δηαθνξνπνηνχηαλ απφ
ηνλ ρψξν ηεο εηζφδνπ κε έλα «ηξίβεινλ», δχν ιεπηά θνινλάθηα κε ηδηφκνξθα θηνλφθξαλα κε
ζθαιίζκαηα θαη ρξσκαηηζκέλα ζηνπο ίδηνπο ηφλνπο κε ην ππφινηπν δσκάηην. Σα θνινλάθηα
απηά ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο κε κία ζεηξά ρακειφηεξα θάγθεια, δεκηνπξγψληαο έηζη ην
μερσξηζηφ ρψξν ηνπ «θαινχ νληά» [19]. Δπίζεο θάγθεια ζπλαληψληαη ζε πνιιά άιια ζεκεία
ηεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ γπλαηθσλίηε ή ζηα παηάξηα. Σα
ηειεπηαία ήηαλ πνιχ ζπλεζηζκέλα ζηελ ιατθή Κξεηηθή θαηνηθία κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο
αςίδαο (ηφμνπ) ζηηο θαηαζθεπέο. Με ηελ ρξήζε αςίδσλ δεκηνπξγνχληαη θφγρεο ζηνλ
εζσηεξηθφ ρψξν, πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη παηάξηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνληα μχιηλα ζηνηρεία, φπσο ζθαιηζηά θάγθεια [3].
Απηά ηα θάγθεια κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο : ηα ζηξνγγπιά
(ηνξλεπηά) θαη ηα επίπεδα (μεγπξηζηά). Σα ζηξφγγπια θαηαζθεπαδφηαλ ζε μχιηλνπο
πνδνθίλεηνπο ηφξλνπο, φπνπ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε δχλακε ηεο πεξηζηξνθήο εμαζθάιηδε
έλαο ρνληξφο θχιηλδξνο απφ βαξχ μχιν. Έθεξαλ ζπκκεηξηθέο κνξθέο, ζε φιν ην κήθνο ηνπο
κε ελαιιαζζφκελνπο θφκπνπο θαη δαρηπιίδηα. Σα επίπεδα θάγθεια γηλφηαλ κε ηε ρξήζε
ζέγαο θαη ηελ ηερληθή ηεο μπινθνπηηθήο. Πνηθίινη ζπλδπαζκνί ξφκβσλ, θακπχισλ, ηξηγψλσλ
θαη θχθισλ ραξίδνπλ ζε απηφ ην είδνο θάγθεισλ κία μερσξηζηή ειαθξάδα θαη θίλεζε [19].

Δηθ. 6.54.

Δηθ. 6.54. Αξρνληαξίθη ηνπ
19νπ αηψλα. Γηαθξίλεηαη ην
επίπεδν θάγθειν κε
γεσκεηξηθά κνηίβα.

109

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
7.1.

Ζ ΔΛΛΗΠΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο καο αληηκεησπίζακε αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθήο κε ηελ ιανγξαθία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθήο κε ηελ αζηηθή
μπινγιππηηθή. Γπζηπρψο πνιινί απφ ηνπο ζεζαπξνχο ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο ράζεθαλ
ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο,
πνιηηηζκηθνχο θαη ελ ηέιεη ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ησλ «λενειιήλσλ». Ζ ηάζε ηνπ
λενθιαζηθηζκνχ πνπ επηθξάηεζε απφ ηα πξψηα ρξφληα χπαξμεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
νδήγεζε ζηελ αθάλεηα έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο. Οη ηέρλεο πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζεσξήζεθαλ θαηψηεξεο θαη δελ εμέθξαδαλ ην
αξραίν ειιεληθφ πλεχκα πνπ ζέιεζε λα πξνβάιιεη ε Διιάδα. Ζ δηάζσζε ηεο ιατθήο ηέρλεο
έκεηλε ζηελ ζέιεζε ιίγσλ αθνζησκέλσλ κειεηεηψλ νη νπνίνη αθηέξσζαλ πνιχ ρξφλν ζε
έξεπλεο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδνηνχζαλ νη ίδηνη. Αλεθηίκεηε βνήζεηα πήξακε
απφ ηα θείκελα ηνπ Κίηζνπ Μαθξή, ιανγξάθνπ απφ ην Πήιην ηνπ Βφινπ ν νπνίνο έρεη
γξάςεη ζσξεία βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ιανγξαθία. Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε
πξνζθνξά ηεο Καηεξίλαο Κνξξέ ζηελ έξεπλα καο, ζηελ νπνία κάιηζηα αλήθεη θαη ν
δηαρσξηζκφο ησλ μπιφγιππησλ ζε λαπηηθά, πνηκεληθά, εθθιεζηαζηηθά θαη πνηκεληθά.
Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε βηβιηνγξαθία ηνπ Νίθνπ Μνπηζφπνπινπ, νκφηηκνπ θαζεγεηή ηνπ
ηκήκαηνο ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Α.Π.Θ., ζρεηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ηηο
επεθηάζεηο ηεο ζηελ ιατθή ηέρλε. Γεληθφηεξα, αλαθαιχςακε πσο ππάξρεη θελφ ζηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία, κε ηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά θείκελα λα έρνπλ γξαθηεί πξηλ πνιιά ρξφληα θαη λα
αθνξνχλ θπξίσο ηα εθθιεζηαζηηθά παξά ηα αζηηθά μπιφγιππηα.

7.2.

ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΓΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΡΡΟΩΝ

ε κία κηθξή ρψξα φπσο είλαη ε Διιάδα ζα πεξίκελε θαλείο λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα
ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ επηκέξνπο ηφπσλ, κε ηνπο ίδηνπο θαηαθηεηέο θαη ηηο ίδηεο επηξξνέο
αλά πεξηφδνπο. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο κε ηελ καθξαίσλε
ηζηνξία ηεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ θαηέρεη. Γχν πεξηνρέο πνπ ηνπνζεηνχληαη
γεσγξαθηθά ζε αληίζεηεο ζέζεηο, ε Κξήηε ζηνλ Νφην θαη ε Μαθεδνλία ζηνλ Βνξξά, έρνπλ
ξηδηθέο δηαθνξέο ζηα ηνπηθά πνιηηηζκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Καη νη δχν πεξηνρέο
βξίζθνληαη ζηελ κέζε κεγάισλ εκπνξηθψλ νδψλ, ε Κξήηε ζηελ ζαιάζζηα νδφ πξνο ηα
Αλαηνιηθά θαη ε Μαθεδνλία ζηε κέζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξραίνπ δξφκνπ, ηεο Δγλαηίαο νδνχ.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηηο ζπλερείο κάρεο θαη θαηαθηήζεηο ηνπο απφ φινπο ηνπο κεγάινπο
πνιηηηζκνχο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Μεζφγεην. Οη δηάθνξεο ρξνληθέο πεξίνδνη ησλ
θαηαθηήζεσλ επεξέαζαλ ηνπο θαηνίθνπο σο πξνο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ηελ κνξθή ησλ
ζπηηηψλ ηνπο, κέρξη θαη ηα έπηπια πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζηελ Μαθεδνλία
μεθίλεζε ε αλαγέλλεζε ησλ ηερλψλ, ζηελ Κξήηε έγηλε αθξηβψο ην αληίζεην. Τπήξμε δηαθνπή
νπνηαζδήπνηε θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα
αθήλεη ην λεζί γηα ηα Δπηάλεζα θαη ηελ Βελεηία. Απφ εθεί ιέγεηαη πσο πνιινί Έιιελεο
πέξαζαλ ζηελ Ήπεηξν θαη απφ εθεί ζηε ζπλέρεηα ζηελ Μαθεδνλία θέξλνληαο καδί ηνπο ηηο
ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Ίζσο ν ξφινο απηψλ ησλ κεηαλαζηψλ λα ήηαλ ζεκαληηθφο
ζηελ άλζηζε ηεο ιατθήο ηέρλεο αθξηβψο απηή ηελ πεξίνδν. Ζ εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία ησλ
110

Κξεηηθψλ ηερληηψλ ηνπ μχινπ κεηαιακπαδεχηεθε ζηνπο Μαθεδφλεο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά
ηνπο ηελ εμέιημαλ θαη ηελ πξνζάξκνζαλ ζηηο δηθέο ηνπο πξνζδνθίεο. Απηφ ην γεγνλφο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαρψξεζε πξνλνκίσλ απφ ηνλ νπιηάλν θαηά ηα κέζα ηνπ 16 νπ αηψλα
ζε πφιεηο φπσο ή ηάηηζηα θαη ε Καζηνξηά, νδήγεζε ζηελ εμαηξεηηθή αλάπηπμε ησλ ηερλψλ
εθείλε ηελ πεξίνδν.
Ζ Κξήηε πέξαζε κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο (πεξ. 450 ρξφληα) ζαλ επαξρία ηεο
Γαιελφηαηεο Γεκνθξαηίαο ησλ Γφγεδσλ ηεο Βελεηίαο. Μάιηζηα απνηεινχζε ηελ
ζεκαληηθφηεξε απνηθία ηελ Βελεηψλ νη νπνίνη ηελ νρχξσζαλ κε θάζηξα θαη ηείρε θαη
αληηζηάζεθαλ ξσκαιέα ζηηο Οζσκαληθέο επηδξνκέο γηα ζρεδφλ εθαηφ ρξφληα. Πξηλ ηελ
θαηάθηεζε ηεο απφ ηνπο Βελεηνχο, ζαλ θνκκάηη ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, είρε
απνηθεζεί απφ πνιιέο πινχζηεο νηθνγέλεηεο Βπδαληηλψλ νη νπνίνη έθεξαλ καδί ηνπο ηηο
αληηιήςεηο πεξί ηέρλεο θαζψο θαη δηάθνξα έπηπια. Οη νηθνγέλεηεο απηέο παξέκεηλαλ ζην λεζί
θαη κεηά ηελ έιεπζε ησλ Βελεηψλ, απνθηψληαο ζηαδηαθά δηθαηψκαηα θαη ζπλέρηζαλ ηελ
βπδαληηλή παξάδνζε, εκπινπηηζκέλε απφ Ηηαιηθά ζηνηρεία. Μέρξη ην 1669 νπφηε έγηλε θαη ε
θαηάθηεζε ηεο Μεγαινλήζνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε Κξήηε απνηεινχζε θέληξν
μπινγιππηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεκαληηθέο εμαγσγέο μπιφγιππησλ επίπισλ πξνο φιε ηε
Γπηηθή Δπξψπε. Ζ απνπζία ηνπ Οζσκαληθνχ ζηνηρείνπ είλαη εκθαλήο ζηελ Κξεηηθή ηέρλε, ε
νπνία αληιεί ηελ έκπλεπζε θαη ηηο επηξξνέο ηεο απφ ην Βπδάληην. Ζ Κξήηε θαη ε θχξνο (ην
λεζί πνπ νη Βπδαληηλνί απηνθξάηνξεο εμφξηδαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη δελ γλψξηζε πνηέ
ηνλ ηνχξθηθν δπγφ) απνηεινχλ μερσξηζηά παξαδείγκαηα ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία. Δίλαη
κνλαδηθνί θάξνη πνπ καο νδεγνχλ κε αζθάιεηα ζηηο ηερλνηξνπίεο θαη ηα κνηίβα ησλ
Βπδαληηλψλ.
Ζ Μαθεδνλία βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο Κξήηεο, ηφζν γεσγξαθηθά φζν θαη
πνιηηηθά. Ζ Θεζζαινλίθε απνηέιεζε ζπκβαζηιεχνπζα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο κε ην
ιηκάλη ηεο λα είλαη ζεκαληηθφ θέληξν εκπνξίνπ ησλ Βπδαληηλψλ γηα ζρεδφλ ρίιηα ρξφληα. Ζ
πφιε θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ιίγα ρξφληα πξηλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη καδί
ηεο «έπεζε» θαη ν ππφινηπνο Μαθεδνληθφο ρψξνο. Ζ καθξνρξφληα παξνπζία ηνπ
αλαηνιίηηθνπ ζηνηρείνπ ήηαλ ινγηθφ λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ,
νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα κελ πξνθαινχλ κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο. Απηφ γίλεηαη
θαλεξφ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ αλαηνιίηηθνπ ηξφπνπ εζηίαζεο, κε ηελ απνπζία θαζηζκάησλ
θαη ηε ρξήζε ζηξσκάησλ ζην πάησκα θαη ρακειψλ ηξαπεδηψλ ζην θαγεηφ. Δπίζεο είλαη
εκθαλείο νη επηξξνέο ζηηο δηαθνζκήζεηο κε ηελ ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ «αξαβνπξγεκάησλ»,
πνιχπινθσλ γεσκεηξηθψλ ζρεδίσλ κε αλαηνιίηηθε πξνέιεπζε. Ζ καθεδνληθή ηέρλε ζηελ πην
γλήζηα κνξθή ηεο ρξεζηκνπνηεί έλα κείγκα αξραίσλ ειιεληθψλ ζπκβφισλ, εκπινπηηζκέλσλ
κε εθθιεζηαζηηθά βπδαληηλά ζχκβνια θαη αλαηνιίηηθα κνηίβα. Ζ έιεπζε ηνπ Μπαξφθ κέζσ
ησλ εκπνξηθψλ νδψλ νδήγεζε ζηνλ ζηαδηαθφ εθθπιηζκφ ηνπ ιατθνχ ζηπι κε ηελ πξνζζήθε
ππέξκεηξσλ δηαθνζκήζεσλ. Υάζεθε ε ηζνξξνπία ησλ κνξθψλ θαη ησλ δηαθνζκήζεσλ πνπ
εμέθξαδαλ ην ιατθφ πλεχκα θαη αλαπφθεπθηα νδεγήζεθε ζηελ αθάλεηα.

7.3.

ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΩΝ ΔΠΗΠΛΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ ΣΟΤ

Σα θηλεηά έπηπια απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλα ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ήηαλ απιέο ρξεζηηθέο θαηαζθεπέο ρσξίο πεξηηηέο δηαθνζκήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ηα ηξαπέδηα θαη ηα θξεβάηηα πνπ ιάκπνπλ δηα ηεο απνπζίαο ηνπο, ηφζν απφ
ηελ καθεδνληθή φζν θαη απφ ηελ θξεηηθή μπινγιππηηθή παξάδνζε. Οη ζνθξάδεο, ηα ρακειά
ηξαπέδηα πνπ βξηζθφηαλ ζε φια ηα ζπίηηα ζπάληα θέξνπλ μπιφγιππηεο ιεπηνκέξεηεο θαη νη
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δηαθνζκήζεηο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζηελ κνξθνπνίεζε ησλ πνδηψλ κε ηφξλν ή κε ζέγα. Σα
θξεβάηηα, φπνπ δελ ήηαλ κεηαιιηθά ή ρηηζηά, απνηεινχληαλ απφ απιέο μχιηλεο ηάβιεο
δεκέλεο γεξά κεηαμχ ηνπο. Βέβαηα, ήηαλ θνηλή ζπλήζεηα ηεο επνρήο νη άλζξσπνη λα
θνηκνχληαη ζε ζηξψκαηα πνπ απισλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ηελ εκέξα
απνζεθεπφηαλ ζε εξκάξηα θαη κπανχια. Σν ζπίηη θαη ε επίπισζε ηνπ κε ηελ κνξθή πνπ είλαη
γλσζηή ζηηο κέξεο καο αλαπηχρζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα, πνιχ κεηά ηελ εμαθάληζε ησλ
παξαδνζηαθψλ μπινγιππηψλ. Αλ θαη καο είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα
καο ρσξίο θάπνηα απφ ηα ζεκεξηλά έπηπια, νη παιηφηεξνη άλζξσπνη θάιππηαλ φιεο ηνπο
αλάγθεο κε ηα ιηγνζηά ππάξρνληα ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο.
Ζ Μαθεδνληθή αζηηθή μπινγιππηηθή αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηα μχιηλα δνκηθά
ζηνηρεία πνπ θνζκνχζαλ ηα καθεδνλίηηθα αξρνληηθά ζπίηηα. Οη ηερλίηεο δεκηνχξγεζαλ
θαιιηηερλήκαηα ελζσκαησκέλα ζηελ ηνηρνπνηία εκπλένληαο κία αίζζεζε πινχηνπ θαη
πνιπηέιεηαο ζε φπνηνλ έκπαηλε ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Σα μπιφγιππηα ηαβάληα, νη πφξηεο
θαη ηα παξάζπξα, νη επελδχζεηο ησλ ηνίρσλ θαη ηα πνξηάθηα ησλ εληνηρηζκέλσλ ληνπιαπηψλ
δεκηνπξγνχλ έλα εληαίν ζχλνιν ζηνπο «θαινχο νληάδεο». Σν κνλαδηθφ μπιφγιππην έπηπιν
πνπ αμίδεη αλαθνξάο είλαη νη θαζέιεο γηα ηελ θχιαμε ησλ ξνχρσλ, ησλ ζθεπψλ θαη ησλ
πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη Μαθεδφλεο, επεξεαζκέλνη θαη απφ ηηο εκπνξηθέο
ηνπο ζρέζεηο κε ηελ Ηηαιηθή ρεξζφλεζν πνπ ε θαζέια ήηαλ ζεκαληηθφ έπηπιν, δεκηνπξγνχλ
θαηαπιεθηηθά δείγκαηα μπιφγιππησλ κπανχισλ γηα θάζε ρξήζε. Οη δηαθνζκήζεηο είλαη
επεξεαζκέλεο απφ ηελ αλαηνιίηηθε ηερλνηξνπία κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα λα θπξηαξρνχλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη επηξξνέο απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή πνπ
ζπλερίζηεθε αδηάιεηπηα απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα. Ζ άκπεινο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θχιια θαη ηνλ πνιχηηκν θαξπφ ηεο βξίζθεηαη πνιχ ζπρλά ζηηο επηινγέο ησλ Μαθεδφλσλ
μπινγιππηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζθελέο απφ δσέο ησλ αγίσλ. Γηάθνξεο ζπλζέζεηο κε κπζηθά
φληα παξκέλα απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία πξαγκαηνπνηνχλ ηελ ζχλδεζε κε ην καθξηλφ
παξειζφλ. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο άλζηζεο ηεο ιατθήο μπινγιππηηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ
κπαξφθ δηαθνζκεηηθά, θπξίσο αλζέκηα θαη ζπλζέζεηο ινπινπδηψλ.
Ζ Μαθεδνληθή παξάδνζε ηεο επέλδπζεο ησλ δσκαηίσλ κε μπιφγιππηα δελ βξήθε
αληηζηνίρηζε ζηελ Κξήηε, φπνπ ηα δσκάηηα είλαη πην αλάιαθξα, κε εκθαλή ηνηρνπνηία θαη
απιά μχιηλα ηαβάληα, κε ζαλίδεο θαη αξκνθάιππηξα. Ζ Κξεηηθή μπινγιππηηθή ήθκαζε ζηελ
θαηαζθεπή θαζειψλ θαη θαζηζκάησλ θαηά θχξην ιφγν. Έλα βαζηθφ θαη γεληθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θξεηηθψλ επίπισλ είλαη ε απζηεξφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο θαη ην
«ηεξαηηθφ» χθνο ησλ θαζηζκάησλ κε ηελ ππεξπςσκέλε πιάηε. ια ηα θαζίζκαηα θέξνπλ
ραξαθηεξηζηηθφ ζθάιηζκα ζηηο απνιήμεηο ησλ ππεξπςσκέλσλ πνδηψλ ηεο πιάηεο. Τπάξρνπλ
δηάθνξεο κνξθέο ησλ απνιήμεσλ αιιά ζηελ Κξήηε θπξηάξρεζε ε ζηελφκαθξε ππξακίδα πνπ
θαηαιήγεη ζε έλα εκηθπιηλδξηθφ ζρήκα, πνπ κνηάδεη κε ξάκθνο πνπιηνχ. Ζ κνξθή ζπκίδεη
θεθάιη αεηνχ θαη πηζηεχεηαη πσο ζπκβνιίδεη ην βπδαληηλφ δηθέθαιν αεηφ. Σα γεσκεηξηθά
κνηίβα δελ ζπλεζίδνληαη κε ηελ εμαίξεζε δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ξνδάθσλ, ηεο εμάθπιιεο
καξγαξίηαο θαη ηνπ ήιηνπ κε αθηίλεο ζε ζρήκα S ή C. Σέινο, ζηελ Κξήηε ζπλαληάηαη πάξα
πνιχ ζπρλά ε ηερληθή ηεο «λπρηάο» ζην ζθάιηζκα ηνπ θφληνπ, θάηη πνπ δελ ζπλεζίδεηαη ζηα
καθεδνληθά μπιφγιππηα. Ζ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη ηε ζηαδηαθή βχζηζε ελφο θνίινπ
ζθαξπέινπ ζην μχινπ θαη ηελ θάζεηε θνπή ηεο αηρκήο.
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14. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
–
ΟΗ
ΗΓΗΟΣΖΣΔ
ΣΩΝ
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΩΝ ΔΗΓΩΝ ΞΤΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ
ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη ηδηφηεηεο ησλ 9 ζεκαληηθφηεξσλ
εηδψλ μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα νη Έιιελεο μπινγιχπηεο.[9]Απηά είλαη :
1. Φιακνχξη (Δηθ. 3.3)
2. Ομηά ε επξσπατθή (Δηθ. 3.4)
3. Γξπο Ακεξηθήο ιεπθή (Δηθ. 3.5)
4. Καξπδηά ε επξσπατθή (Δηθ. 3.6)
5. Μαχξε Πεχθε (Δηθ. 3.7)
6. θέλδακνο (Δηθ. 3.8)
7. Ππμάξη (Δηθ. 3.9)
8. Διηά Αλαηνιηθήο Αθξηθήο (Δηθ. 3.10)
9. Μαφλη Ακεξηθήο (Δηθ. 3.11)
1. Φιακνύξη (Tilia Vulgaaris. T. Europea (πι). Οηθ. : Tiliaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν κέηξην ζε βάξνο κε ρξψκα θξεκ-θίηξηλν πνπ
πξνέιεπζε :
κεηαηξέπεηαη ζε θίηξηλν-θαθέ θαη σρξφ-θαθέ. Ξχιν
επζχΐλν κε ιεπηή πθή (ιεπηφπνξν) θαη νκνηφκνξθε.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Σν ζνκθφ κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ ην θνηλφ έληνκν ησλ
επίπισλ. Σν εγθάξδην δελ είλαη αλζεθηηθφ μχιν.
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
Ξχιν κε κέζε αληνρή ζε θάκςε θαη ζιίςε, κε ρακειφ
Μ.Δ. θαη ρακειή αληίζηαζε ζε θξνχζε. Έρεη αληνρή ζε
ζρίζε. Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,54 gr/cm3
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε Ξεξαίλεηαη ζρεδφλ γξήγνξα κε θάπνηα ηάζε γηα
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ παξακφξθσζε. Παξνπζηάδεη κέζε κεηαβιεηφηεηα
μήξαλζε :
δηαζηάζεσλ κεηά ηελ μήξαλζε. Μπνξεί λα ππνζηεί
ηερλεηή μήξαλζε κε αξγφ ξπζκφ θαη κηθξή ππνβάζκηζε.
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ : Γηαπεξαηφ ζηνλ εκπνηηζκφ
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Έρεη κέηξηα ζπκπεξηθνξά ζηελ θάκςε
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα – Καηεξγάδεηαη εχθνια αιιά έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ : εξηψδε επηθάλεηα γη‟ απηφ θαη απαηηεί θνθηεξά εξγαιεία.
Μεησκέλε γσλία ηνκήο απαηηείηαη γηα πιάληζκα θαη
κνξθνπνίεζε.
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα Καιφ θάξθσκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Καιή ζπγθφιιεζε
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Καιή βαθή, θαιφ θηλίξηζκα
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Ηδαληθφ γηα ζθάιηζκα ρσξίο λα ζρίδεηαη ζε θακία
θαηεχζπλζε. Σξάπεδα θνπήο δεξκάησλ, Δθθιεζηαζηηθά
μπιφγιππηα, ρεξνχιηα γηα ζθνχπεο, θεξήζξεο κειηζζψλ,
πιήθηξα πηάλσλ, ζήκαληξα, άξπεο, παηρλίδηα, πψκαηα
δνρείσλ ειαίσλ, ηερλεηά κέιε, ηζφθαξα θαη ζφιεο,
ηνξλεπηά, δηαθνζκεηηθνί θαπιακάδεο
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2. Ομηά ε επξωπαηθή (FagusSylvatica (πι.). Οηθ. : Fagaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν βαξχ (720 kg/m3). Σν εγθάξδην είλαη πνιχ σρξφ
πξνέιεπζε :
ξνδέ-θαθέ. ε φιε ηελ Δπξψπε αηκίδεηαη θαη απνθηά
νκνηφκνξθν θνθθηλσπφ θαθέ ρξψκα. Οξηζκέλνη θνξκνί
έρνπλ ζθνχξν θφθθηλν εγθάξδην. Ξχιν επζχΐλν κε ιεπηή
θαη νκνηφκνξθε πθή.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Δίλαη εχζαξην ζηνλ ρξφλν. Πξνζβάιιεηαη απφ ην έληνκν
αλφβην (έληνκν ησλ επίπισλ θαη ξνιφη ηνπ ζαλάηνπ). Σν
ζνκθφ πξνζβάιιεηαη απφ ην longhorn beetle.
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
Έρεη πςειή αληνρή ζε ζιίςε, κε κέηξην Μ.Δ. θαη κέζε
αληνρή ζε αηθλίδηα θνξηία. Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,72
gr/cm3
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε Ξεξαίλεηαη αξθεηά γξήγνξα αιιά κε ηάζε γηα ζηξέβισζε,
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ ζρίζκαηα ζηα άθξα, επηθαλεηαθέο ξσγκέο γηα ξίθλσζε.
μήξαλζε :
Απαηηεί πξνζνρή ζηελ ηερλεηή μήξαλζε. Μεηά ηελ
μήξαλζε παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηηο
δηαζηάζεηο θαηά ηελ ρξήζε.
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ : Γηαπεξαηφ ζηνλ εκπνηηζκφ
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Δμαηξεηηθά θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ θακπχισζε κε άηκηζε
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα – Ζ πνηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ : αλάπηπμεο ηνπ δέληξνπ θαη ηελ πνηφηεηα μήξαλζεο. Ξχιν
κε αλψκαιε δνκή θαη θαθή μήξαλζε ζθελψλεη ζηνπο
δίζθνπο, θαίγεηαη ζηελ εγθάξζηα ηνκή θαη είλαη δχζθνιν
ζην πιάληζκα. Παξνπζηάδεη κέζε αληίζηαζε ζηελ
θαηεξγαζία κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα θαη πξνθαιεί
κέζν βαζκφ ζηφκσζεο εξγαιείσλ.
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα Απαηηείηαη πξνηξχπεκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Καιή ζπγθφιιεζε
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Καιή βαθή, εμαηξεηηθφ θηλίξηζκα
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Έπηπια, ληνπιάπηα, μπινπξγηθή πςειήο πνηφηεηαο, πάγθνη,
ηαθνχληα παπνπηζηψλ, παηρλίδηα, ηνξλεπηά, είδε ζπνξ,
κνπζηθά φξγαλα, παηψκαηα, βαξηέο θαηαζθεπέο, έξγα ζε
καξίλεο (κεηά απφ εκπνηηζκφ), αληηθνιιεηά, επέλδπζε
επηθαλεηψλ.
3. Γξπο Ακεξηθήο ιεπθή (Quercusalba, Q. montana, Q. lyrata, Q. michauxii (πι.).
Oηθ. : Fagaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν βαξχ (760 kg/m3) κε πνηθίιν ρξψκα απφ σρξφ
πξνέιεπζε :
θίηξηλν-θαθέ κέρξη θίηξηλν-γθξη κε ξνδέ ρξνηά. Δπζχηλν
μχιν κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ρξπζαιίδα ζηελ αθηηληθή
ηνκή. Νφηηεο πεξηνρέο παξάγνπλ ηαρπαπμείο δξπο κε επξείο
εηήζηνπο δαθηπιίνπο. Ξχιν κε ηξαρηά θαη αλνκνηφκνξθε
πθή.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Σν εγθάξδην μχιν είλαη αλζεθηηθφ. Σν ζνκθφ μχιν
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Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ
μήξαλζε :
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ :
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα –
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ :
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :

πξνζβάιιεηαη έληνλα απφ έληνκα.
Ξχιν κε κέζε αληνρή ζε θάκςε θαη ζιίςε, κε ρακειφ
Μ.Δ. Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,76 gr/cm3
Ξήξαλζε ζρεηηθά αξγή κε ηάζε γηα ξσγκέο, ζρίζηκν θαη
θπςειίδσζε. Απαηηεί πξνζνρή ζηε θπζηθή θαη ηερλεηή
μήξαλζε. Τπάξρεη κέζε κεηαβιεηφηεηα δηαζηάζεσλ κεηά
ηελ μήξαλζε.
Σν ζνκθφ μχιν είλαη κέηξηα αλζεθηηθφ θαη ην εγθάξδην
είλαη αλζεθηηθφ ζηνλ εκπνηηζκφ
Δμαηξεηηθά θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ θακπχισζε κε άηκηζε
Οη βξαδπαπμείο δξπο ησλ βνξεηφηεξσλ πεξηνρψλ είλαη
επθνιφηεξεο ζηελ θαηεξγαζία κε εξγαιεία θαη κε
κεραλήκαηα.
Καιή ζπκπεξηθνξά αιιά πξνηείλεηαη πξνηξχπεκα
Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε
ζπγθφιιεζε πνηθίιεη.
Καιή βαθή, θαιφ θηλίξηζκα
Πην επθαηέξγαζηε απφ ηελ Δπξσπατθή δξπ, θαηάιιειε γηα
έπηπια θαη ληνπιάπηα, μπινπξγηθή, βαξηέο θαηαζθεπέο,
παηψκαηα, μπιφλαππεγηθή, ζθάιεο, αγξνηηθά εξγαιεία,
βαγφληα, βαξεινπνηία, θέξεηξα, ζηαζίδηα-άκβσλεο
εθθιεζηψλ, μπιφγιππηα, δηαθνζκεηηθνί θαπιακάδεο.

4. Καξπδηά ε Δπξωπαϊθή (Junglansregia (πι.). Οηθ. : Juglandaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν κέηξηνπ βάξνπο (640 kg/m3) κε ρξψκα εγθάξδηνπ
πξνέιεπζε :
πνηθίινπ αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο. πλήζσο γθξηθαθέ κε αθαλφληζηεο ζρεδηάζεηο θαθέ γξακκψλ. Ξχιν
επζχηλν αιιά θαη κε θπκαηνεηδή ζρεδίαζε κε κάιινλ
ηξαρηά πθή. Ξχιν εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Ξχιν κέηξηα αλζεθηηθφ ζε κχθεηεο. Σν ζνκθφ κπνξεί λα
πξνζβιεζεί απφ ηα έληνκα Lyctus θαη Anobium, ελψ νη
θνξκνί απφ ην έληνκν Ambrosia.
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
Ξχιν κε κέζε αληνρή ζε θάκςε, αληνρή ζε θξνχζε, πςειή
αληνρή ζε ζιίςε θαη ρακειή αθακςία. Ππθλφηεηα : R(1215%)=0,64gr/cm3
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε Ξήξαλζε θαιή θαη αξγή. Απαηηείηαη πξνζνρή θαηά ηελ
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ ηερλεηή μήξαλζε γηαηί έρεη ηάζε γηα θπςειίδσζε θαη
μήξαλζε :
ξσγκέο ζε ρνλδξά μχια. Τπάξρεη κέζε κεηαβιεηφηεηα
δηαζηάζεσλ κεηά ηελ μήξαλζε.
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ : Σν εγθάξδην είλαη αλζεθηηθφ ζηνλ εκπνηηζκφ θαη ην ζνκθφ
δηαπεξαηφ.
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ θακπχισζε κε άηκηζε
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα – Καιή θαη εχθνιε θαηεξγαζία κε εξγαιεία ρεηξφο θαη
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ : κεραλήκαηα, κε κφλν κέηξην βαζκφ άκβιπλζεο ησλ
εξγαιείσλ.
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα Καιφ θάξθσκα θαη βίδσκα
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θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Ηθαλνπνηεηηθή ζπγθφιιεζε
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Πνιχ θαιή βαθή, πνιχ θαιφ θηλίξηζκα
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Έπηπια πςειήο πνηφηεηαο, ιεπηνμπινπξγηθή, εμαξηήκαηα
γξαθείσλ, ηξαπεδηψλ, ιαβέο φπισλ, ηνξλεπηά, ζθαιηζηά,
πφξηεο,
αζιεηηθά
είδε,
ηακπιφ
απηνθηλήησλ,
δηαθνζκεηηθφο θαπιακάο ζε δηάθνξεο ζρεδηάζεηο γηα
επελδχζεηο, καξθεηεξί.
5. Μαύξε πεύθε (Pinus nigra) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Δίλαη ην ζπνπδαηφηεξν είδνο πεχθεο απφ άπνςε
αμηνπνίεζεο κε θχξηα πξντφληα : πξηζηή μπιεία,
επελδχζεηο, παηψκαηα, επηθνιιεηή μπιεία, ιεπηή
ζηξνγγπιή μπιεία.
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν κέηξηνπ βάξνπο θαη κέηξηαο ζθιεξφηεηαο. Έρεη
πξνέιεπζε :
εγθάξδην θαζηαλφ ρσξίο έληνλε παξνπζία ξεηίλεο θαη
ζρεηηθά ζηελφ ζνκθφ. ςηκν μχιν έληνλν κε απφηνκα φξηα
πξψηκνπ φςηκνπ.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Σν ζνκθφ μχιν είλαη επαίζζεην ζε πξνζβνιέο, ζπρλά
παξνπζηάδεη θπάλσζε.
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,55gr/cm3
Ρίθλσζε : αθηηληθή : 4,1%, εθαπηνκεληθή : 7,7%
Μέηξν ειαζηηθφηεηαο : 120.000 N/mm2
Μέηξν ζξαχζεσο : 1.049 kp/cm2
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε Δχθνιε μήξαλζε
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ
μήξαλζε :
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ : νκθφ δηαπεξαηφ, εγθάξδην αλζεθηηθφ
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα – Καιή.
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ :
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα πγθξαηεί θαξθηά θαη βίδεο θαιά
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Ηθαλνπνηεηηθή.
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Λείαλζε κέηξηα ιφγσ ξεηίλεο, βαθή ηθαλνπνηεηηθή.
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Πφξηεο, παξάζπξα, παηψκαηα, ηαβάληα κπαιθφληα, ζηέγεο,
έπηπια, ληνπιάπηα, μπινπξγηθέο θαη νηθνδνκηθέο
θαηαζθεπέο, ζηχινπ, βαξέιηα, μπιφγιππηα, μπινπιάθεο,
λαππεγηθή, πεξηθξάμεηο θαη θαηαζθεπέο ππαίζξνπ (κεηά
απφ εκπνηηζκφ κε άιαηα).
6. θέλδακνο (Acer pseudoplatanus. Οηθ. : Aceracae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν κέηξηνπ βάξνπο (610 kg/m3) κε ρξψκα ιεπθφ πξνο
πξνέιεπζε :
θξεκ-ιεπθφ κε θπζηθή ζηηιπλφηεηα. Ξχιν επζχηλν αιιά
ζπρλά κε θπκαηνεηδή θαη θαηζαξή ζρεδίαζε πνπ
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Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν :
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ
μήξαλζε :
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα –
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ :

δεκηνπξγεί δηαθνζκεηηθή εκθάληζε ζε αθηηληθή ηνκή.
Ξχιν κε ιεπηή θαη νκνηφκνξθε πθή θαη γεληθά εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο.
Ξχιν φρη αλζεθηηθφ ζε κχθεηεο. Σν ζνκθφ κπνξεί λα
πξνζβιεζεί απφ ην έληνκν Lyctus.
Ξχιν κέζεο ππθλφηεηαο κε κέζε αληνρή ζε θάκςε θαη
ζιίςε, ρακειή αληίζηαζε ζε θξνχζε θαη πνιχ ρακειή
αθακςία. Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,61gr/cm3
Φπζηθή μήξαλζε θαιή, αιιά έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί
ρξσκαηηθέο θειίδεο. Σν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε
γξήγνξε μήξαλζε θαη θαιά ζηνίβαμε. Γηα ηερλεηή
μήξαλζε είλαη πξνηηκφηεξεο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.
Γξήγνξε μήξαλζε δηαηεξεί ην ιεπθφ.
Πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ θακπχισζε κε άηκηζε
Δχθνιε θαηεξγαζία κε εξγαιεία ρεηξφο θαη κεραλήκαηα
πνπ δίλνπλ ιεπηή θαη ιεία επηθάλεηα. Μέηξηνο βαζκφο
άκβιπλζεο ησλ εξγαιείσλ.
Πνιχ θαιφ θάξθσκα θαη βίδσκα

πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Πνιχ θαιή ζπγθφιιεζε
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Δμαηξεηηθή βαθή, εμαηξεηηθφ θηλίξηζκα
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Σνξλεπηά, εμαξηήκαηα πθαληνπξγίαο, έπηπια, ρεξνχιηα
εξγαιείσλ,
παηψκαηα,
ζθεχε
θνπδίλαο
θαη
γαιαθηνθνκείσλ, ζθεχε θξενπσιείσλ θαη πιπληεξίσλ,
ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, βαξεινπνηία, κνπζηθά φξγαλα,
δηαθνζκεηηθνί θαπιακάδεο, ληνπιάπηα, καξθεηεξί.

7. Ππμάξη (Buxus sempervirens (πι.). Οηθ. : Buxaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο ζε κηθξέο δηαζηάζεηο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν πνιχ βαξχ (830-1140 kg/m3) θαη ζπκπαγέο κε σρξφ
πξνέιεπζε :
θίηξηλν ρξψκα. Ξχιν αξθεηά επζχηλν κε πνιχ ιεπηή θαη
νκνηφκνξθε πθή.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Σν εγθάξδην κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ ην έληνκν ησλ
επίπισλ, αιιά ην μχιν είλαη γεληθά αλζεθηηθφ.
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
Έρεη πςειφ Μ.Δ., θαιή αληνρή ζε ζιίςε θαη θξνχζε.
Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,91gr/cm3
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε Ξεξαίλεηαη πνιχ αξγά, κε ηζρπξή ηάζε γηα επηθαλεηαθέο
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ ξαγάδεο. Έρεη ηάζε γηα ζρηζίκαηα ζηα άθξα φηαλ
μήξαλζε :
μεξαίλεηαη ζε κνξθή ζηξνγγπιήο μπιείαο. Απαηηεί
επάιεηςε ησλ άθξσλ θαη μήξαλζε ζε ππφζηεγα.
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ : Σν ζνκθφ είλαη δηαπεξαηφ ζηνλ εκπνηηζκφ ππν πίεζε.
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ θακπχισζε κε άηκηζε
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα – ρεηηθά δχζθνιν ζηελ θαηεξγαζία κε πςειή αληίζηαζε
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ : ζηελ θνπή θαη κε κέηξην βαζκφ ζηφκσζεο εξγαιείσλ.
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα Απαξαίηεην πξνηξχπεκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Καιή ζπγθφιιεζε
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:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Καιή βαθή, θαιφ θηλίξηζκα
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Ξχιν εμαηξεηηθφ γηα ζθάιηζκα θαη ηνξλάξηζκα.
Δμαξηήκαηα θαη ζαΐηεο πθαληνπξγίαο, καηζφιεο, ρεξνχιηα
εξγαιείσλ, θαλφλεο, κνπζηθά φξγαλα, ζθάθηα, ελζέκαηα ζε
μχιηλα θνπηηά ππφ κνξθή θαπιακά, δηαθνζκεηηθά
κηθξναληηθείκελα.
8. Διηά αλαηνιηθήο Αθξηθήο (1. Olea hochstetteri, 2. Olea welwithcii, 3. Olea
europaea, 4. Olea laurifolia (πι.). Οηθ. : Oleaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν βαξχ (890kg/m3) κε σρξφ πξνο θαθεηί ρξψκα, κε
πξνέιεπζε :
δηαθνζκεηηθή αλψκαιε ζρεδίαζε απφ γθξη-θαθέ-καχξεο
γξακκέο, πνπ δίλνπλ ηελ εκθάληζε καξκάξνπ. Ξχιν κε
ζχλζεηε ζηξεςνΐληα, ιεπηφπνξν θαη κε νκνηφκνξθε πθή.
Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν : Οη θνξκνί κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ απφ ην έληνκν
Ambrosia. Σν εγθάξδην είλαη κέηξηα αλζεθηηθφ.
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
Τςειή κεραληθή αληνρή ζε θάκςε, ζιίςε θαη θξνχζε θαη
θαιή αληνρή ζε απνηξηβή. Ππθλφηεηα : R(1215%)=0,89gr/cm3
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε Αξγή μήξαλζε κε ηάζε γηα ξσγκέο θαη ζρηζίκαηα.
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ Γξήγνξε μήξαλζε πξνθαιεί ξσγκέο θαη θπςειίδσζε.
μήξαλζε :
Τπάξρεη κεγάιν πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο δηαζηάζεσλ
κεηά ηελ μήξαλζε. Μπνξεί λα μεξαλζεί ζην μεξαληήξην κε
αξγφ ξπζκφ.
πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ : Σν ζνκθφ είλαη δηαπεξαηφ θαη ην εγθάξδην κέηξηα
αλζεθηηθφ ζηνλ εκπνηηζκφ.
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Σν ζνκθφ μχιν έρεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά απφ ην
εγθάξδην ζε θακπχισζε κε άηκηζε. Ζ άηκηζε ζπλνδεχεηαη
απφ έμνδν ξεηίλεο.
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα – Γχζθνιν ζηελ θαηεξγαζία ιφγσ αλψκαιεο δνκήο.
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ : Πξνθαιεί κέηξηα άκβιπλζε ησλ εξγαιείσλ.
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα Απαξαίηεην πξνηξχπεκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Βαθή θαη θηλίξηζκα ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ.
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Παηψκαηα πςειήο πνηφηεηαο κε αληνρή ζε απνηξηβή,
ηνξλεπηά έπηπια, ρεξνχιηα εξγαιείσλ, δηαθνζκεηηθνί
θαπιακάδεο. Ζ επξσπατθή ειηά δίλεη μχιν κηθξψλ
δηαζηάζεσλ.
9. Μαόλη Ακεξηθήο (Swietenia macrophyla (πι.). Οηθ. : Meliaceae) [11]
Κχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά :
Πξηζηή μπιεία, θαπιακάο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο – δνκή – Ξχιν κέηξην ζε βάξνο, κε εγθάξδην ρξψκαηνο πνπ
πξνέιεπζε :
πνηθίιιεη απφ αλνηρηφ έσο ζθνχξν θνθθηλσπφ θαθέ έσο
βαζχ θφθθηλν. Ξχιν επζχΐλν έσο ζηξεςνΐλν. Ζ πθή είλαη
κέηξηα έσο ηξαρεηά θαη είλαη αλνκνηφκνξθε. θνχξνπ
ρξψκαηνο θφκκη ή ιεπθέο απνζέζεηο εκθαλίδνληαη ζηνπο
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Φπζηθή δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν :
Μεραληθέο ηδηφηεηεο :
πκπεξηθνξά ζηελ μήξαλζε
θαη ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ
μήξαλζε :

πφξνπο θαη ζπρλά εκθαλίδνληαη θπκαηνεηδείο ζρεκαηηζκνί.
Δγθάξδην αλζεθηηθφ. Σν ζνκθφ μχιν κπνξεί λα
πξνζβιεζεί απφ ηα έληνκα Lyctus θαη ην θνηλφ έληνκν ησλ
επίπισλ.
Ξχιν κε ρακειή αληνρή ζε θάκςε, κέζε αληνρή ζε ζιίςε,
κε πνιχ ρακειφ Μ.Δ. θαη πνιχ ρακειή αληίζηαζε ζε
θξνχζε. Ππθλφηεηα : R(12-15%)=0,54-0,64 gr/cm3
Ξεξαίλεηαη γξήγνξα θαη θαιά ρσξίο παξακφξθσζε, αιιά
ε παξνπζία μχινπ κε αλψκαιε δνκή θαη εληεξηψλησλ
αθηίλσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πςειή θαηά κήθνο
ξίθλσζε θαηά ηελ ηερλεηή μήξαλζε. Παξαηεξείηαη κηθξή
κεηαβιεηφηεηα δηαζηάζεσλ κεηά ηελ μήξαλζε.
Δγθάξδην εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζηνλ εκπνηηζκφ.
Έρεη κέηξηα ζπκπεξηθνξά ζηελ θάκςε κε άηκηζε.
Καηεξγαζία κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα εχθνιε εθφζνλ
απηά δηαηεξνχληαη θνθηεξά.
Καιφ θάξθσκα θαη βίδσκα

πκπεξηθνξά ζηνλ εκπνηηζκφ :
πκπεξηθνξά ζηελ θάκςε :
Καηεξγαζία κε κεραλήκαηα –
βαζκφο ζηφκσζεο εξγαιείσλ :
πκπεξηθνξά ζην θάξθσκα
θαη ην βίδσκα :
πκπεξηθνξά ζηε ζπγθφιιεζε Καιή ζπγθφιιεζε
:
πκπεξηθνξά ζηε βαθή θαη ην Καιή βαθή, εμαηξεηηθφ θηλίξηζκα
θηλίξηζκα :
Δθαξκνγέο :
Έπηπια πςειήο πνηφηεηαο, ληνπιάπηα, εζσηεξηθή
μπινπξγηθή, ξακπνηέ επέλδπζεο, εζσηεξηθέο θαηαζθεπέο
ζθαθψλ, πηάλν, θέξεηξα, πξφηππα, μπιφγιππηα, θαινχπηα,
αληηθνιιεηά, θαπιακάο δηαθφζκεζεο θαη καξθεηεξί.
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