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Περίληψη: Οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες σχεδίαζαν τους φιλοσόφους ως πνευματικούς
εκπροσώπους των αξιών της πόλης, για να εκφράσουν τη δύναμη που προέρχεται από την
πνευματική και ηθική υπεροχή. Κατά την Ελληνιστική εποχή κάθε ανδριάντας φιλοσόφου
αποτελεί μια «οπτική βιογραφία»: Οι δάσκαλοι παρουσιάζονται καθιστοί. Η έκφραση, η
στάση του σώματος, το είδος καθίσματος, γενειάδας, κόμης κι ενδύματος κάθε ενός
φιλοσόφου χαρακτηρίζει οπτικά τη διδαχή και τη στάση ζωής του. Είναι ολοφάνερες οι
δομικές διαφορές σε σώμα και κεφαλή μεταξύ ηγετών των Κυνικών, των Επικούρειων, των
Στωϊκών κ. ά. ακόμη και μεταξύ Επίκουρου και Επικούρειων. Τον τύπο της μακάριας
ηρεμίας των Επικούρειων θα χρησιμοποιήσουν ευρέως οι καλλιτέχνες στην ύστερη
Αρχαιότητα και οι αγιογράφοι στα πρόσωπα των αγίων του Βυζαντίου. Περί τον 2ο αι. μ. Χ.,
μία κατηγορία φιλοσόφων με όψη που τους διαχωρίζει από τους παλαιότερους φιλοσόφους
είναι οι Χαρισματικοί ή πεφωτισμένοι («θείοι άνδρες»): μυστικιστές, θαυματοποιοί,
προφήτες. Εικονίζονται με μακριά κόμη που ακουμπά στους ώμους και χωρίστρα στη μέση.
Ακτινοβολούν υπερβατική αγαθότητα, έχουν όμορφη κι ευγενική όψη. Πρόκειται για εικόνα
που θα επικρατήσει σαν ένα μέρος της τυπικής εικόνας του Χριστού. Με την επικράτηση του
Χριστιανισμού διατηρείται η συνέχεια των εικόνων: ο Χριστός ως δάσκαλος της σοφίας, οι
Απόστολοι, οι προφήτες, οι άγιοι ως διανοούμενοι.Χαρακτηριστικές ασυμμετρίες
παρουσιάζονται σε ορισμένες μαρμάρινες κεφαλές αρχαίων επιφανών του πνεύματος, οι
οποίες είναι αντίγραφα Ρωμαϊκής εποχής των πρωτοτύπων γλυπτών κεφαλών. Φιλόσοφοι και
ποιητές εμφανίζονται με ασυμμετρίες (ανομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών του
προσώπου). Τα γλυπτά αυτά πορτρέτα τους αποτελούν μικρό ποσοστό μεταξύ των
εκατοντάδων γλυπτών ρωμαϊκών αντιγράφων. Οι ασυμμετρίες είναι υπολογισμένες, δεν
οφείλονται σε κακοτεχνία ή συνήθεις φυσικές διαφορές στα χαρακτηριστικά των προσώπων
και φαίνεται πως σχεδιάστηκαν από τους γλύπτες της Ρωμαϊκής εποχής (οι οποίοι κατά
κανόνα ήταν ελληνικής καταγωγής) κατόπιν παραγγελίας. Τα πρωτότυπα αρχαία ελληνικά
αγάλματα δεν παρουσίαζαν πιθανώς τις ασυμμετρίες των ρωμαϊκών αντιγράφων τους. Τα
αντίγραφα αυτά εικονίζουν συνήθως ανομοιότητες μεταξύ των οφθαλμών και αυτιών, έως
και ελαφρά παραμόρφωση της μιας πλευράς του προσώπου. Οι γλύπτες, επιθυμούσαν να
παρουσιάσουν όχι μόνον τα ατομικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των τιμώμενων
επιφανών, αλλά και τις εξέχουσες, ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητές τους: εικόνιζαν τη μια
πλευρά τους με οφθαλμό ή και αυτί ελαφρώς μεγεθυμένα, ενίοτε σε μη «κανονική» θέση –
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καθώς οι επιφανείς του πνεύματος έβλεπαν, άκουγαν, αντιλαμβανόμενοι γενικώς πράγματα
και καταστάσεις διαφορετικά. Παρόμοιου τύπου ανομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών του
προσώπου εμφανίζονται στην ελληνική προσωπογραφική τέχνη από την Αρχαϊκή εποχή έως
και την Βυζαντινή. Τα σχήματα στα οποία επικρατούν η ανισότητα, η διαφορά και η
ανομοιότητα συνδέονται περισσότερο με την έννοια της δυάδας. Οι ασυμμετρίες που
παρουσιάζονται στην βυζαντινή αγιογραφία και συνδέονται με τον δυισμό, έχουν ισχυρές
καταβολές στην αρχαία ελληνική τέχνη και την φιλοσοφία.
Λέξεις κλειδιά: Φιλόσοφοι, Ελληνιστική τέχνη, Χαρισματικοί φιλόσοφοι, Βυζαντινή
αγιογραφία, Ασυμμετρίες.

ICONOGRAPHIES OF PHILOSOPHERS DURING THE HELLENISTIC PERIOD
AND LATE ANTIQUITY; THEIR INFLUENCE IN BYZANTINE HAGIOGRAPHY

Abstract: Ancient Greek sculptors designed philosophers as the intellectual representatives of
the values of the city, to convey the strength that originates from the intellectual and moral
supremacy. During the Hellenistic period every statue of a philosopher, consists a 'visualised
biography': Teachers were depicted seated. The expression, the posture of the body, the type
of the seat, the beard, the hair and the dresses of every philosopher is a visualisation of the
teachings and his attitude to life. The structural differences of the body and the head among
the founders of Cynicism, Epicureanism, Stoicism etc., are obvious; even between Epicurus
and Epicureans. The type of the blissful serenity of the Epicureans, will be used widely by the
artists in Late Antiquity and by the hagiographers to depict the faces of the Saints of the
Byzantium. At about 2nd century AD, a category of philosophers with an aspect that
differentiates them from their predated counterparts, are the Charismatic or Enlightened ('holy
men'): mystics, miracle performers, prophets. They are depicted with long hair, that rests on
the shoulders, with a hair part at the top of the head. They radiate transcendental benevolence,
their aspect is pretty and elegant. This is a depiction that will dominate as part of the typical
one of Jesus Christ. With the prevalence of Christianism, a continuity is kept to the depictions
of previous periods: Jesus Christ as a teacher of wisdom, the Apostles, the Prophets and the
Saints as intellectuals. Characteristic asymmetries are found in some marble heads from the
Roman period depicting prominent intellectuals and are copies of the original heads.
Philosophers and poets are presented with asymmetries (dissimilarities) between the two sides
of the face and comprise small proportion among hundreds of sculptured Roman copies.
These copies depict dissimilarities between the eyes and the ears, and/or a slight deformation
of the one side of the face. The asymmetries are calculated, they are not the result of poor
workmanship or the natural differences between the sides of the face and it seems that they
were designed by the sculptors of the Roman period (usually of Greek origin), upon request.
2

6ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών
6th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of
the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings
ISBN: 978-960-93-9691-2

The sculptors attempted to portray the individual characteristics of the face and the
intellectual substance of the depicted subject, designing one of their sides with the eye and/or
the ear slightly enlarged and/or with differences between them, occasionally out of their
normal position, separating them from ordinary people, as they perceive things and situations
differently. In all probability, the original ancient statues were not portrayed with the
asymmetries found on their Roman copies. The shapes in which disparity, difference and
dissimilarity prevail, are related more to the concept of the 'dyad'. Dissimilarities of the same
kind, between the two sides of the face, are found in the Greek portrait art from the Archaic to
the Byzantine period. The asymmetries depicted in the Byzantine hagiography and they are
connected to dualism, have deep roots in the Archaic Greek art and philosophy.

Keywords: Philosophers, Hellenistic art, Charismatic philosophers, Byzantine icons,
Asymmetries

1. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙEΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
1.1. Εισαγωγή
Οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες σχεδίαζαν τους φιλοσόφους ως πνευματικούς εκπροσώπους των
αξιών της πόλης, για να εκφράσουν τη δύναμη που προέρχεται από την πνευματική και ηθική
υπεροχή (Smith, 2009, σ. 46).
Κάθε ανδριάντας φιλοσόφου αποτελεί μια «οπτική βιογραφία» κατά την πρώϊμη Ελληνιστική
εποχή (περί τα 323-270 π. Χ.): Οι δάσκαλοι των φιλοσοφικών σχολών παρουσιάζονται
καθιστοί, συνήθως με το χέρι στο πηγούνι (στοχάζονται) ή τεντωμένο (διδάσκουν). Συχνά
εικονίζονται (συμβολικά) με κυλίνδρους. Oι γλύπτες, ανάλογα με τη Σχολή, τον χαρακτήρα
και τη στάση ζωής των φιλοσόφων, όριζαν την έκφραση, τη στάση του σώματος, το είδος του
καθίσματος, της γενειάδας, της κόμης και του ενδύματος των εικονιζόμενων. Οι διαρκώς
μετακινούμενοι Κυνικοί εικονίζονται συχνότερα σε όρθια στάση. Είναι ολοφάνερες οι
δομικές διαφορές σε σώμα και κεφαλή όχι μόνο μεταξύ ηγετών των Κυνικών, των
Επικούρειων, των Στωϊκών κ. ά., αλλά και μεταξύ Επίκουρου και Επικούρειων (Smith, 2009,
σ. 47-49).
Τα πρωτότυπα αγάλματα καταστράφηκαν στην πλειοψηφία τους, εξ αιτίας της
επαναχύτευσης του χαλκού. Διασώθηκαν γλυπτές απεικονίσεις φιλοσόφων, σε εξαίρετα
μαρμάρινα αντίγραφα των αυθεντικών, οι οποίες κοσμούν τα Μουσεία ανά τον κόσμο. Τα
αντίγραφα αυτά δημιουργήθηκαν κατά την Ρωμαϊκή εποχή, από γλύπτες ελληνικής
καταγωγής κατά κανόνα, μετά από παραγγελίες, για να διακοσμούν τους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους των κατακτητών (Smith, 2009, σ. 23, 147).
1.2. ΚΥΝΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
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Η κυνική φιλοσοφία διήρκεσε χίλια χρόνια - από τον 4ο π. Χ. αιώνα έως τον 6ο μ. Χ. αιώνα.
Οι Κυνικοί γενικά, καταδικάζουν τη δεισιδαιμονία, απορρίπτουν την εγκύκλιο παιδεία,
πιστεύουν πως οι αξίες της κοινωνίας είναι πλαστές. Η αρετή (που εκφράζεται με έργα και
όχι με λόγια) ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά των συμβάσεων. Οι Κυνικοί,
προκλητικά, δεν έδιναν καμία σημασία στην εμφάνισή τους και ζούσαν με απόλυτα λιτό
τρόπο (Τσούνα, 2000, σ. 105-109). Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα αγαλμάτων Κυνικών,
που δηλώνουν τρόπους με τους οποίους οι αρχαίοι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τη θεώρηση και
τη στάση ζωής τους.
Αντισθένης (445-360 π. Χ.)
Ο
Αντισθένης,
μαθητής
του
Σωκράτη,
υπήρξε θεμελιωτής του κινήματος των Κυνικών. Ο
ανδριάντας του, έργο του Φυρόμαχου του Αθηναίου,
στήθηκε αρκετές δεκαετίες μετά τον θάνατό του
φιλόσοφου
(Pollitt,
2006,
σ.
163).
Ο φιλόσοφος παρουσιάζεται με βαθιές ρυτίδες ενός
στοχαστή και φρύδια με έντονη ανάταση (εικ.
1). Καθαρή η «ματιά» ενός ανεξάρτητου
ατόμου, που μπορεί να αμφισβητεί και να
αντιμετωπίζει τον συνομιλητή του με
σθένος. Κόμη αχτένιστη και μακριά. Φαίνεται πως του λείπουν αρκετά δόντια. Αυτή καθαυτή
η όψη των Κυνικών αποτελούσε πρόκληση προς τον καθωσπρεπισμό. Αντίθετα, η μορφή της
περιποιημένης γενειάδας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της φιλοσοφίας του (συνήθως, ο τύπος
της γενειάδας είναι δηλωτικός της θεώρησης του φιλόσοφου). Όπως γράφει ο R. R. R.
Smith, o γλύπτης πέτυχε «μία σφριγηλή εικόνα της ηθικής φιλοσοφίας...» (Βατικανό) (Smith,
2009, σ. 50, 62).
1. Κεφαλή του Αντισθένη σε μαρμάρινο αντίγραφο
(Βατικανό) και αναπαράσταση. (Ζωγραφική: Ε. Σαραντέα)

Διογένης (π. 414-323 π. Χ.)
Ο Διογένης, ένας από τους κύριους εκπροσώπους του κινήματος
των Κυνικών φιλοσόφων, παρουσιάζεται σε αγαλματίδιο του 2ου
αι. π. Χ. (Villa Albani, Ρώμη).
Η μορφή του ίσως είναι επινοημένη (εικ. 2). Αποδίδεται γυμνός,
με εκπληκτικά άσχημο κι ασταθές σώμα, σαν κουρασμένος γέρος
που περπατά αργά, στηριζόμενος σε μπαστούνι. Η εμφάνιση του
σώματος εκφράζει την διαμαρτυρία – μια προκλητική
διαμαρτυρία μέχρι το γήρας - προς τις ωραιοποιήσεις και τις
κοινωνικές συμβάσεις. Αντίθεση βέβαια δημιουργεί το
εντυπωσιακό κεφάλι του φιλόσοφου. Η στοχαστική του έκφραση
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Διογένης σε αγαλματίδιο του 2ου
αι. π. Χ. (Villa Albani, Ρώμη)
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και η μακριά, αξιοπρεπής γενειάδα δηλώνουν, κατά τον P. Zanker, ότι οι διδασκαλίες του
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ο Διογένης δίδασκε να αποκηρύσσονται όλα τα υλικά
αγαθά, ως προϋπόθεση για μια πραγματική ανεξαρτησία και πνευματική ελευθερία (Zanker,
1995, σ. 176-177).

Άγνωστος Κυνικός(;) φιλόσοφος
Άγαλμα των μέσων του 3ου αι. π. Χ., o
«Κυνικός
του
Καπιτωλίου»,
όπως
αποκαλείται (Μουσεία Καπιτωλίου), είναι
ένα
επίτευγμα
της
γλυπτικής
προσωπογραφικής τέχνης (εικ. 3).
Εκπέμπει μία πρόκληση εναντίον του
«καθωσπρεπισμού».
Αποτελεί
προσωποποίηση της μομφής και ίσως της
χλεύης. Το πρόσωπό του χαρακτηρίζεται
από μία σύνθετη έκφραση: η δεξιά του
πλευρά αποδίδεται ειρωνική, περιπαιχτική,
σαν να αντικρίζει έναν κάπως ανόητο, όσο
και απροετοίμαστο θεατή. Η άλλη πλευρά
τρικυμισμένη,
περιφρονητική,
με
ετοιμότητα αγριμιού, μοιάζει αποφασισμένη
να ξεσκεπάσει άμεσα μια σκοτεινή κατάσταση του θεατή και να τον φέρει, ανελέητα, προ
των ευθυνών του. Ένα τράβηγμα των μυών στη δεξιά πλευρά του στόματός του, θυμίζει
εκείνο των κυνών (σκύλων) όταν γρυλλίζουν (Σαραντέα, 2015, σ. 181).
3. Ο «Κυνικός του Καπιτωλίου». Αριστερά, το άγαλμά του
σε μαρμάρινο ρωμαϊκό αντίγραφο του αυθεντικού
(Capitoline Museums). Δεξιά, αναπαράσταση της κεφαλής
του αγάλματος (Ζωγραφική: Ε. Σαραντέα)

1.3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Ο Επίκουρος μεταμόρφωσε τον
Δημοκρίτειο - Αριστιππικό ηδονισμό,
συνδυάζοντάς τον με την Ατομική
Φυσική (Δανέζης/Θεοδοσίου, 1999,
σ.23).
Έθεσε
τις
βάσεις
της
ατομιστικής αντίληψης και της
υλιστικής μεταφυσικής. Οι οπαδοί του
τον
θεωρούσαν
«σωτήρα»
και
«φωτοδότη». Ο
Επικουρισμός 4. Επίκουρος, Έρμαρχος και Μητρόδωρος, από αριστερά. Ρωμαϊκά
αντίγραφα των αυθεντικών αγαλμάτων τους. (Από τα Μουσεία:
θεωρείται ως η μόνη «ιεραποστολική» (Gottingen University στο Abgubammlung , Ny Carlsberg, στην
φιλοσοφία που δημιουργήθηκε από Κοπεγχάγη και Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας, αντίστοιχα)
Έλληνες (Θεοδωρίδης, σ. 145, 243).
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Ρίζωσε νωρίς στην Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια και διαδόθηκε ευρύτατα στην Ιταλία και
τη Γαλατία (Κακριδής, 2005, σ. 216).
Επίκουρος (341-271 π. Χ.)
Η καθιστή στάση του αγάλματος (Gottingen University, Abgubammlung) παρουσιάζει
εσωστρεφή τον «αναχωρητή» Επίκουρο, με σκυμμένο και σκεπτικό το καλοχτενισμένο
κεφάλι του και βαθιές ρυτίδες τεταμένης σκέψης (εικ. 4 και 5). Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο
προς το σαγόνι. Η εικόνα του αγάλματος, με ιδιαίτερα περιποιημένη την εμφάνιση, έρχεται
σε αντίθεση με καθιστά επίσης, αλλά εξωστρεφή αγάλματα Στωικών φιλοσόφων (Pollitt,
2006, σ.101-102).

5. Αναπαράσταση του
Επίκουρου από ρωμαϊκό
αντίγραφο της αυθεντικής
κεφαλής (Eθνικό
Μουσείο Νάπολης)
(Ζωγραφική: Ε. Σαραντέα)
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Οι καθιστές μορφές των αγαλμάτων του
Επίκουρου και των (κυριότερων) μαθητών του,
Μητρόδωρου (Ny Carlsberg, Κοπεγχάγη) και
Έρμαρχου (Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας),
παρουσιάζονταν όλες στον «Κήπο», τη Σχολή
τους. Εμφανίζουν τέτοια ομοιότητα μεταξύ τους
(εικ. 4), ώστε δίνουν την εντύπωση μιας Σχολής
συνεκτικής, «σχεδόν υποταγμένης στις διδαχές
του ιδρυτή της» (Ζanker, 1995, σ. 114, 122123). Η κύρια διαφορά έγκειται στη «μακάρια
ηρεμία» (αποφυγή πόνου
και
επίγειων
αντίγραφο (Ny Carlsberg, Κοπεγχάγη)
αριστερά. Δεξιά, αναπαράσταση της
δεσμεύσεων) των μαθητών του Επίκουρου, ενώ
μαρμάρινης κεφαλής του Κωλώτη (Staatliche
εκείνος παρουσιάζεται σκεπτικός (εικ. 5 και 6).
Antikensammlungen, Kassel) (Ζωγραφική: Ε.
Σαραντέα)
Αυτόν τον τύπο της μακάριας ηρεμίας και
κατακτημένης γαλήνης θα χρησιμοποιήσουν οι
καλλιτέχνες στην ύστερη Αρχαιότητα και οι αγιογράφοι στα πρόσωπα των αγίων του
Βυζαντίου (Smith, 2009, 49).
6. Κεφαλή του Μητρόδωρου σε ρωμαϊκό

1.4. ΣΤΩΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Ο Στωικισμός άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση στην ελληνιστική φιλοσοφία επί αιώνες και
επηρέασε πολλούς Χριστιανούς Πατέρες. Ο δυτικός πολιτισμός είναι διαποτισμένος με την
ηθική διδασκαλία των Στωικών (Long, 1990, σ. 177). Κατά τον Κ. Καστοριάδη, οι Στωικοί
«εισάγουν την προοπτική μιας αυστηρής συστηματοποίησης, συνοδευόμενης άλλωστε από
μία οντολογία, που είναι κατ’ ουσίαν θεολογία» (Καστοριάδης, 2007, σ. 273).
Ζήνων (π. 333-261 π. Χ.)

7. Κεφαλή του Ζήνωνα σε ρωμαϊκό αντίγραφο του
αυθεντικού γλυπτού (Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης)
αριστερά. Δεξιά, αναπαράσταση της μορφής του
(Ζωγραφική: Ε. Σαραντέα)

Υπήρξε ο ιδρυτής του Στωικισμού. Διακήρυσσε
μεταξύ άλλων, ότι σε μία ιδανική πολιτεία θα
έπρεπε να καταργηθούν δικαστήρια, χρήματα,
ναοί και μονογαμία. Στο γλυπτό του
(Αρχαιολογικό
Μουσείο
Νάπολης)
εμφανίζεται ως άτομο με αποστεωμένα, σοβαρά
χαρακτηριστικά, δηλώνοντας τον τρόπο ζωής του
(εικ. 7). Τα κοντά, προσεκτικά χτενισμένα
μαλλιά, τον διαχωρίζουν από τους Κυνικούς που
κυκλοφορούσαν αχτένιστοι και ατημέλητοι. Η
γενειάδα του δεν μοιάζει με τις γενειάδες των
Επικούρειων. Το ιδιαίτερο τετράγωνο σχήμα της
παραπέμπει στις ασυμβίβαστες, ριζοσπαστικές
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πεποιθήσεις του, ενώ τα φρύδια υψωμένα στο κέντρο του μετώπου σχηματίζουν βαθιές
ρυτίδες, που «εκφράζουν την ιδέα πως η σκέψη απαιτεί πάντα μία μεγάλη προσπάθεια και
έναν συνεχή αγώνα» (Ζanker, 1995, σ. 92-95).
Χρύσιππος (280-206 π. Χ.)
Ο Χρύσιππος ήταν ο πρώτος που συστηματοποίησε
και στήριξε τη στωική διδασκαλία σε ορθολογικές
βάσεις (Κακριδής, 2005, σ. 219, 273). Κατά τον Α.
Long, η στωική ηθική, όπως διαμορφώθηκε από τον
Χρύσιππο, αγγίζει τα όρια της χριστιανικής ηθικής
(Long, 1990, σ. 185, 187). Στον έξοχο ανδριάντα του,
που του έστησαν αμέσως μετά τον θάνατό του, ο
γέροντας στωικός φιλόσοφος (Louvre, Παρίσι)
παρουσιάζεται με ρυτίδες πνευματικής έντασης,
καθισμένος σε μία πέτρα, κι όχι σε κάθισμα (εικ. 8). 8. Αναπαράσταση της κεφαλής του Χρύσιππου ,
Οι Στωικοί ακόμη και σε μεγάλη ηλικία αρνούνται αριστερά (Ζωγραφική: Ε. Σαραντέα). Δεξιά,
ρωμαϊκό αντίγραφο του αυθεντικού αγάλματος
κάθισμα ή και εσώρουχο. Σώμα ισχνό, κυρτωμένο, (Λούβρο)
τυλιγμένο πρόχειρα σε ιμάτιο και πόδια σε στάση που
προδίδουν αδυναμία. Η κεφαλή του, εντούτοις, κλίνει
δυναμικά προς τα εμπρός, απευθυνόμενη σε φανταστικό συνομιλητή. Ο Χρύσιππος,
νευρώδης, σφίγγει τα δάκτυλά του, που μετρούν επιχειρήματα (πρώτον, δεύτερον, τρίτον...)
(Pollitt, 2006, σ. 384). Το αριστερό χέρι κάτω από το ιμάτιο, είναι σφιγμένο σε γροθιά. Ο
γλύπτης, κατά τον P. Zanker, πέτυχε να εκφράσει τη λιτή σεμνή εμφάνιση, τον δυναμισμό της
προσωπικότητας, τη διαλεκτική άνεση, τις συλλογιστικές ικανότητες, τη συστηματοποίηση
της στωικής διδασκαλίας. Επί πλέον, η όλη στάση σώματος και κεφαλής προβάλλει, τη
δραματική αντίθεση μεταξύ της σωματικής φθοράς και ενός ακατανίκητου πνευματικού
σφρίγους (Ζanker, 1995, σ. 97-99, 108-112). .

2. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Περί τον 2ο αι. μ. Χ., μία κατηγορία
φιλοσόφων με όψη που τους διαχωρίζει από
τους παλαιότερους φιλοσόφους είναι οι
Χαρισματικοί
ή πεφωτισμένοι («θείοι
άνδρες»):
μυστικιστές,
θαυματοποιοί,
προφήτες. Διατηρούν κυρίως μακριά κόμη, με
χωρίστρα στη μέση, που ακουμπά στους
9. Αγνωστος φιλόσοφος αριστερά (Ny Carlsberg 8
Glyptotek, Κοπεγχάγη ) και δεξιά γλυπτή κεφαλή
ενός ιερέα από την Απολλωνία. 2ος αι. μ. Χ.
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ώμους (κατά την παράδοση τα μακριά μαλλιά ενέχουν μαγική δύναμη, όπως στην περίπτωση
του Σαμψών). Δεν έχουν έκφραση βαθειάς σκέψης ή ψυχικής προσπάθειας. Ακτινοβολούν
υπερβατική αγαθότητα κι έχουν όμορφη κι ευγενική όψη. Πρόκειται για εικόνα που θα
επικρατήσει σαν ένα μέρος της τυπικής εικόνας του Χριστού (εικ. 9). Κατά τον P. Zanker, oι
Nεοπυθαγόρειοι είχαν επηρεάσει την εικόνα των Χαρισματικών φιλοσόφων (Ζanker, 1995, σ.
261-262).
Στο Μουσείο Ηρακλείου εκτίθεται άγαλμα από την Γόρτυνα της
Κρήτης (εικ. 10), ενός Χαρισματικού φιλοσόφου πιθανώς,
στηριζόμενου σε ράβδο, με πλούσια μακριά κόμη, ο οποίος διδάσκει
με προτεταμένο χέρι, (των αρχών περίπου του 2ου αι. μ. Χ.). Σύμφωνα
με περιγραφές του Φιλόστρατου (Κιτρινιάρης, 1967, σ. 11, 55, 123), ο
νεοπυθαγόρειος Απολλώνιος ο Τυανέας (25-98 μ. Χ.) ενδεχομένως
είχε ανάλογο τρόπο εμφάνισης, με μακριά μαλλιά (P. Zanker, 1995,
σ. 265).

3. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΑΙ

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

10. Άγαλμα φιλοσόφου από την
Γόρτυνα. 2ος αι. μ. Χ. (Μουσείο
Ηρακλείου).

ΤΩΝ

ΑΡΧΩΝ

ΤΗΣ

Παραθέτουμε
παραδείγματα
γλυπτών
του Χριστού, καθώς και
φιλοσόφων,
όπως
ο
εικονίζονταν τον 4 αι. μ.
Χ.:
Εικ.11α: Επινοημένη
γλυπτή απόδοση του
Εικ. 11. Εικονίσεις φιλοσόφων στα τέλη 4ου αι.: Από αριστερά: α. Πυθαγόρας σε
Πυθαγόρα,
στην
επινοημένη μορφή (Αφροδισιάδα Μ. Ασίας), β. άγνωστος φιλόσοφος
Αφροδισιάδα Μ. Ασίας,
(Αρχαιολογικό Μουσείο Κων/πολης), γ. Χαρισματικός φιλόσοφος (Μουσείο
Όστια).
τέλη του
4ου
αιώνα
(Smith, 1991, σ. 160-162).
Εικ.11β: Προτομή φιλοσόφου 400 μ.Χ. (Αρχ. Μουσείο Κωνστ/πολης).
Εικ. 11γ: «Opus Sestile» με το πορτρέτο ενός
Χαρισματικού φιλοσόφου, περί τα 395 μ. Χ.
(Οstia Museum).
Κατά τον 4ο αι., οι καλλιτέχνες εικονίζουν τον
Χριστό διδάσκοντα, κατά παρόμοιο τρόπο με
φιλοσόφους:
9

Εικ. 12. Αριστερά, άγαλμα αγένειου Χριστού, τέλη 4ου
αι. (Μουσείο Terme, Ρώμη). Δεξιά, Χριστός από
σαρκοφάγο, τέλη 4ου αι. (Sant’ Agnese fuori le

mura, Ρώμη).
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Εικ. 12α: Άγαλμα αγένειου Χριστού διδάσκοντος, περίπου 380 μ. Χ. (Μουσείο Terme,
Ρώμη).
Εικ. 12β: Χριστός με κόμη και κυλίνδρους, από σαρκοφάγο, περίπου 370 μ. Χ. (Sant’
Agnese fuori le mura, Ρώμη).
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού διατηρείται η συνέχεια των εικόνων, αλλά ο
διαχωρισμός μεταξύ δασκάλου και μαθητών οξύνεται: ο Χριστός ως δάσκαλος της σοφίας,
οι Απόστολοι, οι προφήτες, οι άγιοι ως διανοούμενοι (Zanker, 1995,σ. 290).
Στις ημέρες μας, οι ιερείς της Ορθοδοξίας διατηρούν ακόμη τη γενειάδα των παλαιών
φιλοσόφων, γράφει ο P. Zanker. Θα προσθέταμε και τα μακριά μαλλιά των Χαρισματικών.

4. ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΪΚΑ ΓΛΥΠΤΑ, ΡΩΜΑΪΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
4.1. Εισαγωγή
Χαρακτηριστικές ασυμμετρίες παρουσιάζουν ορισμένες μαρμάρινες κεφαλές κορυφαίων
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ποιητών, οι οποίες αποτελούν αντίγραφα των αυθεντικών
αρχαιοελληνικών έργων και δημιουργήθηκαν επί Ρωμαϊκής εποχής. Οι κεφαλές εικονίζονται
με ανομοιότητες μεταξύ των οφθαλμών και των αυτιών κυρίως, έως και ελαφρά
παραμόρφωση της μιας πλευράς του προσώπου. Οι ασυμμετρίες αυτές είναι σκόπιμες, δεν
οφείλονται σε κακοτεχνία ή στις συνήθεις φυσικές διαφορές των προσώπων, και αποτελούν
μικρό ποσοστό μεταξύ των εκατοντάδων ρωμαϊκών αντιγράφων.
Ανόμοια μάτια έχουν επισημανθεί σε αντίγραφα της κεφαλής του Αριστοτέλη και ενός
άγνωστου φιλόσοφου, από την S. Dillon, η οποία και τα περιέγραψε σαν ασύμμετρα
σχεδιασμένα μάτια "asymmetrical shaped eyes" (Dillon, 2006, σ 118). Ο όρος «ασυμμετρία»
υιοθετείται στο παρόν άρθρο.
Οι γλύπτες της Ρωμαϊκής εποχής που δημιουργούσαν τα αντίγραφα των κεφαλών Ελλήνων
φιλοσόφων και ποιητών με ανομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών, ακολουθούσαν μια
μακραίωνη παράδοση, η οποία διατρέχει την Αρχαϊκή έως και την Βυζαντινή περίοδο.
Επιθυμούσαν να παρουσιάσουν όχι μόνον τα εξωτερικά ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και
την πνευματική υπεροχή των εικονιζόμενων. Ας σημειωθεί ότι «όλοι οι γλύπτες της
Ρωμαϊκής περιόδου φαίνεται πως είχαν ελληνική καταγωγή» (Smith, 2009, σ. 24).
Αναφέρονται πιο κάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα.
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4.2. Η αρχαϊκή Κόρη αρ. 674 από την Ακρόπολη
Η «Κόρη με τα
αμυγδαλωτά
μάτια»
από την Ακρόπολη της
Αθήνας , αρ. 674 (περί
τα
500.
π.
Χ.)
παρουσιάζεται με το
δεξί της μάτι σε
υψηλότερη θέση του
13. Αριστερά, η «Κόρη με τα αμυγδαλωτά μάτια» από την Ακρόπολη (π. 500 π. Χ.)
αριστερού,
με
(Μουσείο Ακρόπολης). Στο μέσον και δεξιά, αναπαράσταση του επιχρωματισμένου
μεγαλύτερη ίριδα που
μαρμάρινου αγάλματος. (Ζωγραγική: Ε. Σαραντέα)
κοιτά προς τα κάτω,
ενώ το αριστερό μάτι
κοιτά εμπρός (εικ. 13). Εν τούτοις, είναι άψογη η συμμετρική σμίλευση της περίτεχνης
κόμης. Επίσης οι κάθετες γραμμές του διαδήματός της, επεκτεινόμενες, περνούν όλες από το
κέντρο του στόματός της. Η ασυμμετρία των ματιών της Κόρης και η υψηλή θέση του δεξιού
οφθαλμού της επομένως πρέπει να είναι σκόπιμες, σαν διακριτικά ιδιαίτερης σημασίας,
δηλώνοντας χαρίσματα, υψηλή υπόσταση ή ιδιότητα (βλέπει, και γενικά αντιλαμβάνεται
ευρύτερα - ξεχωριστή από κοινούς θνητούς) (Σαραντέα, 2015, σ. 230 και Sarantea, 2017, σ.
119). Ο Α. Πιερρής αναφερόμενος σε Κούρους, γράφει: «Οι υπολογισμένα ελαφρές
ασυμμετρίες …ανάγουν το πρόσωπο σε υπερβατική υπεροχή» (Πιερρής, 2016-2017, σ. 12,
18-21, 25).
4.3. Ασυμμετρίες κεφαλών αρχαίων επιφανών του πνεύματος σε αντίγραφα Ρωμαϊκής
εποχής
Μεταξύ
των
ρωμαϊκών
αντιγράφων
των κεφαλών
αρχαίων
ανδριάντων,
παρατηρείται μικρός αριθμός
ασύμμετρων κεφαλών, που
ανήκουν σε προσωπικότητες
του πνεύματος. Στις εικόνες 14
και 15 οι μαρμάρινες κεφαλές
αρχαίων
φιλοσόφων
και Εικ. 14. Κεφαλές ρωμαϊκών αντιγράφων των αυθεντικών γλυπτών. Από
ποιητών
εικονίζονται με αριστερά: Ζήνων ( Lyons Museum ), Αριστοτέλης (Kunsthistorishes Museum)
και ένας άγνωστος φιλόσοφος (Capitoline Museums).
ασυμμετρίες, ενώ οι
ίδιες
κεφαλές
δεν
εμφανίζουν
κακοτεχνίες σε άλλα σημεία τους. Στην εικόνα 14,
χαρακτηριστικές κεφαλές
11
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φιλοσόφων: Ζήνων (Lyons Museum) αποδιδόμενος με μεγαλύτερο αριστερό οφθαλμό και
αυτί, και σε διαφορετική θέση (Richter, 1965, εικ. 1095). Αριστοτέλης (Βιέννη) έχων
ογκωδέστερο τον αριστερό του οφθαλμό (Pollitt, 2006, σ. 84). Άγνωστος φιλόσοφος
(Capitoline Museums) με ελαφρά παραμορφωμένη την αριστερή πλευρά του (Dillon, 2006, σ.
16, εικ. 9). Σημειώνουμε ότι η κεφαλή του Ζήνωνα παρουσιάζεται σε άλλο αντίγραφό της με
διαφορετικές ασυμμετρίες (Richter, 1965, εικ.1092). Στην εικ. 15, κεφαλές ποιητών:
Πίνδαρος (Capitolin Museums) παρουσιαζόμενος με υψηλότερα σχεδιασμένο τον δεξιό
οφθαλμό του (Richter, 1965, εικ. 417). Αριστοφάνης (Wilton House, Richmont) με τον δεξιό
οφθαλμό του μεγαλύτερο (Richter, 1965, εικ. 795). Μένανδρος (Τerme Museum) με
μεγαλύτερο και υψηλότερα εικονιζόμενο τον αριστερό οφθαλμό (Richter, 1965, εικ. 1548).
Οι υπολογισμένες διαφοροποιήσεις στα μέρη των προσώπων αρχαίων επιφανών του
πνεύματος επιδέχονται οντολογική ερμηνεία.
Διαφορά στο μέγεθος
οφθαλμών
αρχαίου
επιφανούς
του
πνεύματος (συνήθως
το αριστερό είναι το
μεγαλύτερο)
υποδηλώνουν
ίσως
αντιθέσεις, όπως
«μέρος»-«όλον»,
«ειδικό»-«γενικό», «το
εν δυνάμει και το εν
Εικ. 15. Kεφαλές ρωμαίκών αντιγράφων των αυθεντικών έργων. Από αριστερά: Πίνδαρος
(Capitoline Museums), Αριστοφάνης (Wilton House) και Μένανδρος (Terme Museum)
ενεργεία», «σμικρόν
και μέγα» [«το κάθε τι
είναι σμικρόν και μέγα, ως προς τον εαυτόν του»
… προς εαυτό δε έκαστόν εστι και μέγα και σμικρόν (Αναξαγόρας, VS 59 B3)]. Μία φράση
του ποιητή Μενάνδρου: «Πώς μπορεί το μικρό μάτι να βλέπει τόσα πολλά;» (Βαβαί,το μικρόν
όμμα πώς πολλά βλέπει; (Αβτζής, 1970, σ. 83) πιθανώς σημαίνει: Ο έχων μεγάλον τον
«εσωτερικόν» οφθαλμόν, πολλά βλέπει. (Σαραντέα, 2015, σ. 230).
Σχεδιάζεται υψηλότερα ο ένας οφθαλμός, ενδεχομένως ως διακριτικό μιας ιδιαίτερης
προσωπικότητας, με υψηλά χαρίσματα.
Η παραμόρφωση της μιας εκ
των δύο πλευρών του αρχαίου
προσώπου
(συχνά
της
αριστερής), ίσως σημαίνει
επιφανή, ο οποίος εξετάζει το
απροσδιόριστο, το «έτερον»,
το «αντίθετον» (θέση-αντίθεση
12 φιλόσοφου σε ρωμαϊκό αντίγραφο, αριστερά
16. Κεφαλή άγνωστου
(Capitoline Museums). Δεξιά, τα δύο διαφορετικά πρόσωπα που συνθέτουν τη
γλυπτή μορφή του φιλοσόφου (Σχεδιασμός: Ε. Σαραντέα).
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ως κίνηση;), εξετάζει το όλον(;). Επίσης είναι δυνατόν να δηλώνεται δέος προς αυτόν, ή η
αυστηρότητά του, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και η θνητότητα. Στην εικόνα 16, τα
δύο διαφορετικά πρόσωπα που συνθέτουν τη μορφή ενός άγνωστου φιλόσοφου (ρωμαϊκό
αντίγραφο), με ελαφρά παραμόρφωση της αριστερής του πλευράς: αριστερός οφθαλμός,
φρύδι, ρουθούνι, παρειά έχουν διαφορετικό σχήμα, θέση καθώς και έκφραση, συγκρινόμενα
με τη δεξιά πλευρά.
Από τους αρχαϊκούς χρόνους το δεξιό παρουσιάζεται συνήθως ως καλό. Η αντίθεση «αγαθόν
– κακόν» και η αντιστοιχία της με «δεξιό – αριστερό» απαντάται και σήμερα στα Βαλκάνια
και τον αραβικό κόσμο: Ο επισκέπτης θα μπει σε σπίτι με το δεξί πόδι για το καλό, το παιδί
θα κατέβει με το δεξί από το κρεβάτι, το πέταγμα του δεξιού ματιού είναι σημάδι καλού
μαντάτου κ.λπ.. ( Sarantea, 2018, Electryone, υπό έκδοση).
Τα σχήματα στα οποία επικρατούν η ανισότητα, η διαφορά και η ανομοιότητα συνδέονται
περισσότερο με την έννοια της δυάδας(Taylor, 1995, σ. 20,154, 248). (Δυϊσμός είναι η
φιλοσοφική θεωρία η οποία δέχεται ότι ο κόσμος ή η πραγματικότητα βασίζεται στην ύπαρξη
δύο αρχών με ριζική διάκριση και ανομοιότητα).
Ο Πλάτων στον Τίμαιο θεωρεί πως η ουσία κάθε πράγματος είναι σύνθεση της ταυτότητας
και της διαφοράς (35α1-36β6). (Sarantea, 2018, Electryone, υπό έκδοση).
4.4. Ασυμμετρίες σε εικόνες Βυζαντινής εποχής
Ασυμμετρίες μεταξύ των δύο πλευρών της κεφαλής εικονίζονται στην τέχνη της Βυζαντινής
εποχής, με ανάλογους τρόπους με εκείνους που ακολουθούσαν οι καλλιτέχνες σε παλαιότερες
περιόδους. Ενδεικτικά, αναφέρονται μερικά παραδείγματα:
Σε ένα «Opus Sestile» στο Μουσείο της Όστια (εικ. 11γ) το πρόσωπο ενός Χαρισματικού
φιλοσόφου (πεφωτισμένος «θείος άνδρας») εικονίζεται μέσα σε φωτοστέφανο και με
ασυμμετρίες, καθώς η δεξιά πλευρά του είναι ελαφρά παραμορφωμένη (περί τα 395 μ. Χ.). Ο
δεξιός οφθαλμός του είναι σχεδιασμένος χαμηλότερα του αριστερού, η γραμμή των φρυδιών
κλίνει προς τα κάτω δεξιά, η μύτη είναι σε μη κανονική θέση.
Στην εικόνα Χριστός Παντοκράτωρ (6ος αι.) της Μονής Σινά (εικ. 17), έργο μεγάλου
καλλιτέχνη όπως γράφει ο Κ. Μανάφης, οι δύο πλευρές του προσώπου διαφέρουν σαφώς
στον σχεδιασμό, εκφράζοντας « ...τη Θεία φύση του Χριστού» και «...την ανθρώπινη φύση
του Θεανδρικού προσώπου» (Μανάφης,1990, σ. 93, 135). Ο αριστερός οφθαλμός εικονίζεται
μεγαλύτερος, όπως και η ίριδα, ενώ η κόρη είναι χαμηλότερα ζωγραφισμένη συγκρινόμενη
με τον δεξιό οφθαλμό. Αριστερό αυτί και ρουθούνι βρίσκονται ψηλότερα από εκείνα της
άλλης πλευράς.
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17. Εγκαυστική εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα Μονής Σινά (6ος αι. μ. Χ.), αριστερά.
Δεξιά, τα δύο διαφορετικά πρόσωπα που συνθέτουν τη μορφή του Χριστού (Σχεδιασμός: Ε. Σαραντέα)

18. Χριστός Παντοκράτωρ από την μεγάλη ψηφιδωτή σύνθεση της Δέησης (13ος αι.).,
στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης.

Στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, στη σύνθεση της Δέησης (1260 μ. Χ. περίπου), το
αριστουργηματικής εκφραστικότητας πρόσωπο του Χριστού παρουσιάζεται με τον αριστερό
του οφθαλμό μεγαλύτερο και διαφορετικού σχήματος (εικ. 18). Εικονίζεται η ανθρώπινη και
η θεϊκή φύση του Χριστού. Ο δεξιός οφθαλμός κοιτά εμπρός «εκείνα», ο αριστερός κοιτά το
«επέκεινα» ( Πουλόπουλος Τ., αγιογράφος και δάσκαλος - από προσωπική συνομιλία).
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4.5. Συμπέρασμα
Η παράδοση των σκόπιμων ασυμμετριών μεταξύ των δύο πλευρών της κεφαλής στην
ελληνική τέχνη είναι μακραίωνη. Στην παράδοση αυτή ανήκουν ορισμένα ρωμαϊκά
αντίγραφα γλυπτών κεφαλών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ποιητών. Είναι φανερές οι
ομοιότητες τύπων ασυμμετριών μεταξύ Αρχαϊκών κεφαλών, ρωμαϊκών αντιγράφων
κεφαλών αρχαίων Ελλήνων και αγιογραφιών Βυζαντινής εποχής. Τα εμφανιζόμενα με
υπολογισμένες ασυμμετρίες ρωμαϊκά αντίγραφα σχεδιάζονταν κατόπιν επιθυμίας των
πελατών, καθώς φαίνεται, και σε μικρό ποσοστό. Τα πρωτότυπα αρχαία ελληνικά αγάλματα
δεν παρουσίαζαν πιθανώς αυτού του είδους ανομοιότητες.
Πιστεύω πως ο στόχος των καλλιτεχνών – οι γλύπτες της Ρωμαϊκής εποχής ήταν ελληνικής
καταγωγής κατά κανόνα – που κατασκεύαζαν κεφαλές επιφανών του πνεύματος με κάποιες
διακριτικές ασυμμετρίες μεταξύ των δύο πλευρών, ήταν συγκεκριμένος: επιθυμούσαν αφενός
να παρουσιάσουν την ανθρώπινη φύση εκείνων, εικονίζοντάς τους με τα φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά τους, αφετέρου να εκφράσουν την πνευματική δύναμη και την υπεροχή τους.
Οι γλύπτες εικόνιζαν τις έξοχες πνευματικές ικανότητες των τιμώμενων, αποδίδοντας τη μια
πλευρά της κεφαλής τους με οφθαλμό ή και αυτί ελαφρώς μεγεθυμένα ή και διαφορετικά,
ενίοτε σε μη «κανονική» θέση - καθώς εκείνοι έβλεπαν, άκουγαν και γενικά
αντιλαμβάνονταν ευρύτερα, ήσαν ξεχωριστοί. Επιθυμώντας να παρουσιάσουν μία ιδιαίτερη,
σπάνια πνευματική προσωπικότητα, οι καλλιτέχνες εκείνοι παραγνώριζαν
κανόνες
αισθητικής, υπερέβαιναν όρια.
Διαφοροποιήσεις αυτού του είδους συνδέονται με τον δυισμό. Σε oρισμένες εικονιζόμενες
διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών της κεφαλής, δεν αποκλείεται σύνθεση ή συγκερασμός
εννοιών οντολογικού χαρακτήρα. Είναι βέβαιο πως οι παρουσιαζόμενες ανομοιότητες στα
αντίγραφα κεφαλών αρχαίων επιφανών του πνεύματος, δεν έχουν το ίδιο ακριβώς σκεπτικό
με εκείνες π. χ. των αρχαϊκών Κούρων ή των αγιογραφιών του Παντοκράτορα. Είναι φανερό
εν τούτοις, ότι οι ασυμμετρίες κεφαλών που παρατηρούνται στην Βυζαντινή αγιογραφία και
συνδέονται με τον δυισμό, έχουν ισχυρές καταβολές στην αρχαία ελληνική τέχνη και την
φιλοσοφία.
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