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 «Το τοπίο είναι αντικείμενα σε διάφορες αποστάσεις, που 
χαρακτηρίζονται με χρώματα, σε διάφορες πλάκες, οριζόντιες, κάθετες, 
διαγώνιες κτλ. … Η δραματική εμφάνιση ενός τοπίου είναι η στιγμή που 
τα σχήματα και τα χρώματα βρίσκονται στο σημείο ακριβώς που 
πλησιάζει το ένα το άλλο – επειδή το χρώμα μεταβάλλεται έξω, από την 
απόσταση και από το φως· από την ποσότητα και τη θέση που 
βρίσκεται». 
 Αυτά τονίζει ο Σπ. Παπαλουκάς στο περιοδικό  «Τρίτο μάτι» 
(τεύχος 2 – 3, 1935). 
 Πίσω από το σκεπτικό αυτό δικαιολογείται και η παρατήρηση του 
Ν. Πετζίκη για το έργο που του χάρισε ο Σπ. Παπαλουκάς, ότι 
«Μολύβια, μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μαύρο και σινική μελάνη. 
Δαίδαλος ποικίλων γραμμών, επάνω στη λευκή επιφάνεια από το χαρτί» 
χαρακτηρίζουν το έργο αυτό  (1945). 
 Η κα Ελένη Βακαλό παρατηρεί σχετικά ότι «ο Παπαλουκάς δεν 
αναζητεί πλέον εμπειρικά την ισορροπία, αλλά διαιρεί τις επιφάνειές του 
με τομές και αρμονικές χαράξεις, που δεν είναι «ερμητικές και μυστικές» 
αλλά μαθηματικά επαληθεύσιμες». 
 Το εξαπλό τεύχος (7 – 12) του περιοδικού «Τρίτο Μάτι» του 1937 
ήταν αφιερωμένο στο «Νόμο του Αριθμού στη φύση και στην Τέχνη». Ο 
Παπαλουκάς ανήκε στην εκδοτική ομάδα. Μεταξύ των άλλων υπάρχουν 
πολλά άρθρα που σχετίζονται με τις αρμονικές χαράξεις, όπως η μελέτη 
του Αθανασίου Γεωργιάδη ή Γεωργέα για την Αρμονία, του Κων. 
Δοξιάδη για τις «θεωρίες των αρμονικών χαράξεων εις την 
Αρχιτεκτονικήν», με ωραία κριτική στο τέλος, καθώς και του Δ. Πικιώνη 
άρθρα σχετικά με την διαμόρφωση του χώρου «εν τη αρχαία 
αρχιτεκτονική», «τους Ορθογωνικούς Δυναμικούς Κανόνες στο επίπεδο 
και στο χώρο» καθώς και για την «Αρμονία εις τα χρώματα και τους 
τόνους», όπου μελετά σχέσεις αναλογικές ανάμεσα στους τόνους και στις 
αποχρώσεις των χρωμάτων. 
 Το τεύχος αυτό φαίνεται να στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει ο 
Παπαλουκάς να μελετά τις αρμονικές χαράξεις και να τις εφαρμόζει στα 
έργα του. 



 Αναθεωρεί λοιπόν την τεχνική. Οι χαράξεις οδηγούν στη σύνθεση, 
ρυθμίζουν την άρθρωσή της και κατανέμουν τα στοιχεία της στο χώρο. 
Όμως «πίσω από τις χαράξεις του και τις αναλύσεις του υπήρχε μια 
ανθρώπινη καρδιά γεμάτη ενθουσιασμό και μια όραση μεστή» όπως 
παρατηρεί ο Τσαρούχης. 
 Το έργο το «Σπίτια στου Κυπριάδη» της Εθνικής Πινακοθήκης, 
έργο του 1938, ο ίδιος ο Παπαλουκάς το θεωρεί σταθμό στην εξέλιξη της 
ζωγραφικής του, αφετηρία της νέας του τεχνικής. 
 Ίχνη χαράξεων είναι ορατά ακόμα πάνω στην επιφάνεια του πίνακα. 
Σημασία δίδει στις αναλογίες πλάτους – ύψους, στις διαγώνιες των 
ορθογωνίων που προκύπτουν από την υποδιαίρεση, στις κάθετες επί των 
διαγωνίων και στη χάραξη οριζοντίων και καθέτων στα σημεία τομής 
των ευθειών. 
 

 
  
        Όλα αυτά τα στοιχεία, που σποραδικά απαντώνται στη σχετική 
βιβλιογραφία, επιχειρήσαμε να τα αναζητήσουμε στα έργα του. 
 Ανατρέξαμε στο άρθρο του Δ. Πικιώνη στο «Τρίτο Μάτι» για τους 
Ορθογωνικούς Δυναμικούς κανόνες στο επίπεδο και προσπαθήσαμε να 
δημιουργήσουμε τα αρμονικά πλέγματα και τις σπείρες που δημιουργούν 
τα γεωμετρικά σημεία των ορθογωνίων, ξεκινώντας από το τετράγωνο. 



 Έτσι σχηματίσαμε  τα αρμονικά πλέγματα, τους κανόνες, και τις 
σπείρες των ορθογωνίων με μεγάλη πλευρά 2 , 3  και 4  καθώς και 
της χρυσής τομής. 
 Δοκιμάσαμε, αν καταλήγουμε στο ίδιο αρμονικό πλέγμα, 
χρησιμοποιώντας την μία ή την άλλη διαγώνιο του ορθογωνίου και 
διαπιστώσαμε ότι πράγματι δημιουργείται το ίδιο αρμονικό πλέγμα, 
ανεξάρτητα από την αφετηρία. 
 

Αρμονικές χαράξεις στο έργο

Τραπέζι με κανάτα, 1941

Λάδι σε χαρτόνι 45 x 59 εκ  
  
        Η διαδικασία δημιουργίας του αρμονικού πλέγματος είναι η εξής. 
 Φέρουμε την διαγώνιο του ορθογωνίου και από τις απέναντι 
κορυφές άγουμε καθέτους. Στα σημεία τομή φέρουμε  ευθεία κάθετη 
προς την πλευρά. Η κάθετη αυτή τέμνει την διαγώνιο. Στο σημείο τομής 
φέρουμε οριζόντια που τέμνει την αρχική κάθετο. Με τον ίδιο τρόπο 
συνεχίζουμε να φέρνουμε κάθετες και οριζόντιες γραμμές και έτσι  
σχηματίζουμε το αρμονικό πλέγμα. 
 Το έργο που επαληθεύει αυτή την διαδικασία είναι το «τραπέζι με 
κανάτα» (1941 λάδι σε χαρτόνι 45 Χ 59 εκατ.). Στο έργο αυτό σώζονται 
οι χαράξεις του. 
 Πρώτα φέρεται η διαγώνιος και κατόπιν η κάθετη από την απέναντι 
κορυφή. Στο σημείο τομής διαγωνίου – καθέτου, άγονται η κατακόρυφη 
και οριζόντια, που όπως παρατηρούμε αποτελούν δύο βασικούς άξονες 
της σύνθεσης. Στη συνέχεια από το σημείο τομής της κατακόρυφης με 
την επάνω οριζόντια πλευρά του αρχικού ορθογωνίου, φέρει κάθετο στη 



διαγώνιο και συνεχίζει από το σημείο τομής την ίδια διαδικασία 
φέροντας οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές. 
 Επίσης δημιουργεί ελικοειδώς τα σημεία τομής της αρχικής 
διαγωνίου και της αρχικής καθέτου με τον τρόπο που αναφέραμε, για την 
δημιουργία πλέγματος. 
 Διαπιστώνουμε ότι ο Παπαλουκάς: 
        1) επιλέγει τις κάθετες και οριζόντιες που επιθυμεί. 
 2) Ότι δημιουργεί γεωμετρικά και άλλες π.χ. μια οριζόντια και μια 
κατακόρυφη, που δεν ανήκουν στο αρχικό πλέγμα. 
 3) Στον πίνακα «σπίτια του Κυπριάδη» φαίνονται ίχνη από την 
διαγώνιο και την κάθετο στο πάνω δεξιό τμήμα. Επίσης βλέπουμε ότι οι 
κλίσεις των στεγών ακολουθούν συνήθως τις διαγώνιες. 
 4) Παρατηρήσαμε ότι ο Παπαλουκάς, ενώ στα έργα του Άθω δεν 
έχει σταθερές αναλογίες μήκους – πλάτους, αντίθετα από τότε που 
άρχισε να δημιουργεί με βάση τις αρμονικές χαράξεις χρησιμοποιεί 
σταθερές συνήθως αναλογίες, διότι τον διευκολύνουν, έτσι ώστε να μην 
αναγκάζεται να δημιουργεί νέο αρμονικό πλέγμα, αλλά να το έχει έτοιμο. 
π.χ. στη Πάρο έχουμε 5 έργα με διαστάσεις 0,20 Χ 0,24. Τέλος 
 

Πιθανές αρμονικές χαράξεις

Θάλασσα της Πάρου, 1948

Λάδι σε χαρτόνι 22 x 25 εκ  
  
        5)  Στα έργα της Πάρου βλέπουμε ότι από το αρμονικό πλέγμα 
επιλέγει σε άλλα μόνο τις οριζόντιες και σε άλλα οριζόντιες αλλά και 
μερικές κάθετες. 



Πιθανές χαράξεις

σπίτια στου Κυπριάδη, 1941

Λάδι σε χαρτόνι 50,5 x 61 εκ  
  
       Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Σπ. Παπαλουκάς χρησιμοποίησε τις 
αρμονικές χαράξεις και αξιοποίησε τις σχέσεις  των διαφόρων αξόνων 
και χαράξεων, ώστε να πετύχει την αρμονία σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη χρήση του φωτός και των χρωμάτων. 


