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Περίληψη 

Η τέχνη είναι μια ιδιαίτερη και πολύμορφη διεργασία, μια στοχαστική κίνηση 

του ανθρώπινου νου μέσω της οποίας όντα και μορφές που βρίσκονται στη σφαίρα του 

άυλου και φανταστικού, αποκτούν υλική ύπαρξη και αισθητικά αντιληπτή υπόσταση. 

Η τέχνη  ως προϊόν της διάνοιας και του πολιτισμού του ανθρώπου, εξελίσσεται μαζί 

με αυτόν, προσαρμόζεται, μεταλλάσσεται, ποικίλει. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη που 

συνοδεύει την τέχνη χαρακτηρίζεται και από μια αναλλοίωτη σταθερότητα όσον αφορά 

στον κεντρικό της πυρήνα, αναφορές του οποίου βρίσκουμε σε πολιτισμούς άλλων 

εποχών και άλλων τόπων. 

 

Στην παρούσα εργασία επιδιώξαμε να αναδείξουμε τη σημασία που έχει η 

ελληνική τέχνη για τη διαμόρφωση της νεότερης ευρωπαϊκής.  

 

Η ελληνική ζωγραφική, η ελληνική αρχιτεκτονική και η αρχαία γλυπτική 

αποτέλεσαν το πρότυπο για πολλές νεότερες γενιές καλλιτεχνών: στην Ιταλία της 

Αναγέννησης, σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη του Διαφωτισμού και της Γαλλικής 

Επανάστασης. Ταυτόχρονα, λειτουργώντας διαχρονικά, καθόρισαν  και ίσως 

καθορίζουν ως σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 

και αποτιμούμε την καλλιτεχνική δημιουργία.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής τέχνης σχετίζονται τόσο με 

μορφολογικά στοιχεία όσο και με τις ευρύτερες αντιλήψεις που επικράτησαν  μεταξύ 

των καλλιτεχνών ως προς το πώς πρέπει να είναι ένα έργο τέχνης. Σε γενικές γραμμές 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής πέντε: μίμηση της φύσης παράλληλα με 

εξιδανίκευση, συμμετρία και ρυθμός, συνεχείς αλλαγές και πολυχρωμία. 

 

Τα παραπάνω  αποτυπώνονται ενδεικτικά στη θρησκευτική αρχιτεκτονική με 

τον δωρικό και ιωνικό ρυθμό,  στην επίδραση στην Ιταλία του 15ου αιώνα, όπου τα 

χαρακτηριστικά της αρχαίας τέχνης αναδείχθηκαν ως πρότυπο φιλοκαλίας και κυρίως, 

στην επίδραση στη δυτική Ευρώπη του 18ου αι. με την «ελληνική αναβίωση» που 

παραπέμπει στα πρότυπα της δημοκρατικής Αθήνας και η οπόια εξελίσσεται ως  το 

αισθητικό ιδεώδες της νέας κοινωνικής δύναμης, των αστών. 


