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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
 

Κείμενα – επιμέλεια: Βασιλική Λύτρα. Τα κείμενα βασίστηκαν στις σημειώσεις της κ. 
Ιφιγένειας Σδούκου από το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, που μας παραχωρήθηκαν 
ευγενώς στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του σχολείου μας αποκλειστικά για χρήση και 
βοήθεια των μαθητών μας. 

 

 

 

 

 



 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Η επαφή με τα έργα τέχνης αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία για τις αισθήσεις μας, 
είτε τα απολαμβάνουμε στα μουσεία, στις εκθέσεις, στα θέατρα, είτε στο σαλόνι μας. 
Σύμφωνοι ως εδώ, τα παραπάνω όμως ισχύουν για μας, που ζούμε σε μια συγκεκριμένη 
κοινωνία μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, δε σημαίνει ότι ίσχυαν πάντα.  
Πριν από μερικά χρόνια οι άνθρωποι δε θεωρούσαν τα αγάλματα ή τους πίνακες σαν έργα 

τέχνης, αλλά σαν αντικείμενα για μια ειδική χρήση. 
Όσο πιο παλιά προχωρούμε στον χρόνο, τόσο πιο παράξενοι μοιάζουν οι στόχοι που 

εξυπηρετούσε το έργο τέχνης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν δε 
σκεφτόταν ίδια μ’ εμάς, ούτε είχαν τις ίδιες γνώσεις ή τις ίδιες ανάγκες. Κι αν για μας το 
«ωραίο» δε σημαίνει απαραίτητα και χρήσιμο (το χρήσιμο αντικείμενο όμως μπορεί να 
είναι και ωραίο), για τους μακρινούς προγόνους μας ωραίο ήταν ότι ήταν και χρήσιμο. 
Εξάλλου μέχρι πριν από πεντακόσια χρόνια καλλιτέχνης ήταν αυτός που ήταν πολύ καλός 
τεχνίτης. 

Μέσα από ντοκιμαντέρ και ταινίες στην τηλεόραση έχουμε αποκτήσει μια κάποια 
ιδέα για τη ζωή στις πρωτόγονες κοινωνίες, μερικές από τις οποίες επέζησαν μέχρι 
πρόσφατα σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Αξίζει να τις μελετήσουμε, γιατί είναι 
ίσως πιο κοντά στην κατάσταση από την οποία ξεκίνησε κάποτε ολόκληρη η ανθρωπότητα. 
Γι’ αυτούς π.χ. το κτίσμα δεν αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα αλλά μια καλύβα 
που θα τους προστατέψει από τον ήλιο ή τη βροχή. Η εικόνα ή το άγαλμα είναι το μαγικό 
σύμβολο που θα τους προστατέψει από τα πνεύματα ή τα στοιχεία της φύσης. Το τοτέμ-
ξόανο που έστηναν στο κέντρο του χωριού οι πρωτόγονες φυλές δεν είχε καμία σχέση με 
την έννοια που αποδίδουμε σήμερα σ’ ένα γλυπτό. Το τοτέμ είχε σκοπό λειτουργικό και 
μαγικό, όπως άλλωστε και οι χοροί τους, οι μάσκες, οι μεταμφιέσεις τους, που εμείς τα 
έχουμε συνδέσει με το θέατρο ή τις αποκριές. Μήπως όμως η τέχνη του θεάτρου ή τα 
διάφορα έθιμα που διατηρούνται ως τη σημερινή εποχή έχουν τις ρίζες τους σε τόσο πολύ 
μακρινούς καιρούς; Μήπως τα παράξενα έθιμα που διαδραματίζονται στα λαϊκά πανηγύρια 
σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας δεν ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα ή έχουν τις 
ρίζες τους ακόμα και στα προϊστορικά χρόνια; Μήπως για μας ακόμα, μερικές ζωγραφιές-
εικόνες (εκτός από τις θρησκευτικές) δεν έχουν συμβολικό ή και για μερικούς, ιερό 
χαρακτήρα; Για παράδειγμα: τα εθνικά σύμβολα, τα σύμβολα από πολιτικές ή θρησκευτικές 
ομάδες …   

Ξεκινήσαμε λοιπόν να λέμε ότι η έννοια της τέχνης για τον πρωτόγονο , τον αρχαίο , 
το μεσαιωνικό  … άνθρωπο (δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας) , διέφερε απ΄ αυτή 
που της αποδίδουμε εμείς σήμερα. Είπαμε επίσης ότι παλιά οι έννοιες ωραίο και χρήσιμο 
ήταν ταυτόσημες. επειδή ως ένα βαθμό το ίδιο ισχύει και σήμερα χωρίζουμε τις τέχνες σε  
καλές  και εφαρμοσμένες. 

Κ α λ έ ς  τ έ χ ν ε ς  είναι αυτές που απευθύνονται στις αισθήσεις μας και είναι: η 
ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική (εικαστικές τέχνες). Ακόμα: η ποίηση, η μουσική, 
ο χορός και το θέατρο και τέλος οι πιο σύγχρονες, όπως ο κινηματογράφος , η video art ή 
τα multimedia. Τα προϊόντα από τις παραπάνω τέχνες ονομάζονται έργα τέχνης κι έχουν τα 
στοιχεία της μοναδικότητας , της εμπνευσμένης δημιουργίας και της διαχρονικότητας 
(τουλάχιστον όσα νομίζουμε ότι αξίζουν αυτόν τον τίτλο). Ο δημιουργός τους ονομάζεται 
καλλιτέχνης και είτε είναι ζωγράφος , γλύπτης , συνθέτης , σκηνοθέτης κλπ . 

Ο ι  ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν ε ς  τ έ χ ν ε ς  έχουν σχέση με τη δημιουργία αντικειμένων 
ωραίων, εμπνευσμένων , λειτουργικών , χρήσιμων και όχι πάντως μοναδικών. Μιας και 
παράγονται μαζικά και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ένα πλατύ κοινό. Σ’ αυτές τις 



 

τέχνες μπορούμε να κατατάξουμε: την υφαντική , την κεραμική, τη διακόσμηση , τις 
γραφικές τέχνες , το design (βιομηχανικό σχέδιο), την ξυλογλυπτική κα . 

Τα σύνορα ανάμεσα στις καλές και τις εφαρμοσμένες τέχνες δεν πρέπει να τα 
φανταστούμε  ερμητικά κλειστά. Υπήρξαν και υπάρχουν στιγμές που κάποιο κεραμικό , 
κάποιο κόσμημα ή κάποιο ακόμα ένα έπιπλο είχε όλα τα γνωρίσματα ενός έργου τέχνης και 
μπορεί να το συναντήσουμε σε κάποιο μουσείο. Αλλά μήπως και η αρχιτεκτονική – που 
παράγει σίγουρα κάποια κτήρια - έργα τέχνης – δεν παρήγαγε και δεν παράγει έργα 
προορισμένα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό (κατοικίες , εκκλησίες , δημόσια κτήρια κλπ.);     

 

Μαγεία και τέχνη  
 

Οι αντιθέσεις της φύσης και το μεγαλείο της , έκαναν τον πρωτόγονο άνθρωπο να 
αισθάνεται αδύναμος μπροστά της. Τα εργαλεία και τα όπλα που κατασκεύασε του 
χάρισαν αυτοπεποίθηση. Πίστεψε πως με κάποιο τρόπο θα κατάφερνε να δαμάσει και τα 
στοιχεία της φύσης , που τόσο φόβο και θαυμασμό του προκαλούσαν. Αυτό που δεν 
μπορούσε να κατορθώσει με τα όπλα, πίστεψε ότι θα το κατόρθωνε με τη μ α γ ε ί α . Με 
τη μίμηση ενός φαινομένου (μαγική τελετή) , νόμισε πως μπορούσε να το προκαλέσει ή να 
το αποτρέψει. Με ζωγραφιές, γλυπτές παραστάσεις , χορομιμική και ήχους , 
επικοινωνούσε με τις μυστηριώδεις δυνάμεις της φύσης. Και ποιος δεν έχει ακούσει 
ιστορίες για το χορό της βροχής, τα κουκλάκια βουντού, το μάγο της φυλής με την 
τρομακτική αμφίεση και άλλα, που φαντάζουν σε μας γραφικά και απλοϊκά . Αλλά για τους 
ανθρώπους μιας μακρινής εποχής αυτά δεν ήταν καθόλου αστεία πράγματα. 

Μέσα σ’ αυτές τις μαγικές εκδηλώσεις μπορούμε 
να αναγνωρίσουμε μερικούς από τους λόγους γέννησης των 
τεχνών. Κυρίως όμως αναγνωρίζουμε την εκφραστική 
δύναμη της τέχνης γιατί αυτή έγινε το μέσο, για να 
επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τη φύση και την υπερφύση. 
Όταν η μαγεία εξελίχθηκε σε θρησκεία και σιγά σιγά , μέσα 
από τη γνώση και την εμπειρία , σε επιστήμη, ο ρόλος της 
τέχνης εξακολούθησε να είναι ισχυρός, είτε συμπλέοντας, 
είτε σε σύγκρουση, είτε προφητεύοντας. 

 

Θρησκεία και τέχνη 
 

Όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανωμένες 
κοινωνίες, από αναγκαιότητα ή «γνώση» τα στοιχειώδη 
φυσικά φαινόμενα έγιναν θεοί: με ανθρώπινες μορφές (Δίας), ζωικές (Ώρος), φυσικές 
(ήλιος) ή άϋλα πνεύματα. Εμπειρίες από το μακρινό παρελθόν, όπως ο κατακλυσμός, και 
οι φόβοι, όπως η θεία τιμωρία, έγιναν μύθοι. Κι όλα μαζί έγιναν θρησκεία που από λαό σε 
λαό απέκτησε διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα μα την ιδιοσυγκρασία του, 
κρατώντας όμως και κοινά στοιχεία. 
  Η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική, απέκτησαν ρόλο πρωταγωνιστικό. Ανέλαβαν να 
παριστάνουν, να υπενθυμίζουν, να διδάσκουν, να υμνούν. Η μουσική πήρε μέρος στη 
θρησκευτική λειτουργία, από τότε και για πάντα. Οι πρώτες αρχιτεκτονικές κατασκευές 
προοριζόταν για τάφους και μνημεία (στα πλαίσια της λατρείας των νεκρών και των 
ηρώων). Αργότερα οι ναοί, οι οίκοι των θεών. 

Η θρησκεία θα χρησιμοποιήσει την τέχνη, για να διδάξει και να δοξαστεί. Η τέχνη 
θα εμπνευστεί και θα παράγει αριστουργήματα με αφορμή τη θρησκεία. Ας πάρουμε για 



 

παράδειγμα την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική: αρχαίος Ελληνικός ναός, Βυζαντινός ναός, 
Γοτθικός κλπ. 

Η θρησκευτική τέχνη όλων των εποχών και δογμάτων (Χριστιανισμός, Ινδουϊσμός, 
Ισλαμισμός, κλπ.) αποτελεί έναν ιδιαίτερο και γοητευτικό τομέα της ιστορίας της τέχνης. 
Κάποιες φορές η τέχνη θα έρθει σε σύγκρουση με τη θρησκεία ή τουλάχιστον με κάποιες 
εκφράσεις της. Για παράδειγμα στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου, όταν ο χριστιανισμός 
προσπαθεί να εδραιωθεί, καταστρέφονται πολύτιμα αρχαία γλυπτά. Σε άλλες εποχές η 
τέχνη εκφράζει την αντίθεση της στην παντοκρατορία της καθολικής Εκκλησίας 
διαλέγοντας νέα θέματα (Αναγέννηση, Διαφωτισμός …). Μερικές θρησκείες όπως ο 
Ιουδαϊσμός και ο Ισλαμισμός απαγόρευαν κάποιες μορφές τέχνης (ζωγραφικές και 
γλυπτικές απεικονίσεις ανθρώπων). Και σ’ αυτές ακόμα τις περιπτώσεις η τέχνη κατάφερε 
να βρει διέξοδο χάρη στην εφευρετικότητα εμπνευσμένων καλλιτεχνών.         

 

Φύση και Τέχνη 
 

Μέσα από την παρατήρηση της φύσης , ο άνθρωπος γνώρισε τον ρ υ θ μ ό : από τις 
αλλαγές των εποχών , τη διαδοχή ημέρας – νύχτας, το κύμα της θάλασσας. 
 Στις μορφές και τα σχήματα των λουλουδιών, των κρυστάλλων, των ζωντανών 
πλασμάτων ανακάλυψε τη σ υ μ μ ε τ ρ ί α . 

 Ζώντας μέσα στους χρωματικούς συνδυασμούς της φύσης και τους ήχους της , 
τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, θαύμασε την α ρ μ ο ν ί α  της. 
 Από τις φυσικές φόρμες – μορφές, θορύβους, κινήσεις κι από τα συναισθήματα που 
προκαλούν (ηρεμία , ένταση , θλίψη….), μορφοποιήθηκε η τέχνη. 
 Ο  ρ υ θ μ ό ς ,  η  σ υ μ μ ε τ ρ ί α ,  η  α ρ μ ο ν ί α  ,έγιναν τα βασικά συστατικά που 
συνθέτουν ένα έργο τέχνης. 
 Σ κ ο π ό ς  τ η ς  τ έ χ ν η ς  δεν είναι η στείρα μίμηση της φύσης. Ο καλλιτέχνης σαν 
ευαίσθητος δέκτης αναλαμβάνει να την ερμηνεύσει. Να θυμίσει , μέσα από το έργο του , 
εντυπώσεις που γεννιούνται από την επαφή μας μαζί της. 
 Η  μ ο υ σ ι κ ή  αναστατώνει την ψυχή μας την ηρεμεί ή την ξαφνιάζει όπως και οι ήχοι 
της φύσης , χωρίς ακριβώς να τους αντιγράφει. 
 Η  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή  μας θυμίζει πότε δέντρα (κίονες ), σπηλιές, βουνά. Όλα τα 
καταφύγια που αναζήτησε ο άνθρωπος εξελίχθηκαν μέσα απ’ αυτή την τέχνη σε 
δημιουργίες λειτουργικές και αισθητικές. 
 Τ α  δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ά  σ χ έ δ ι α  που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να στολίσει τη 
ζωή του, θυμίζουν τις λεπτεπίλεπτες, αρμονικές φυσικές μορφές. 
Κάθε πολιτισμός και κάθε εποχή της τέχνης ερμήνευσε τη φύση ανάλογα με τη σχέση που 
είχε μαζί της. Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε κάθε λαός διαμόρφωνε και την 
αισθητική του.  

           Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ό π ω ς  : Η γεωγραφική θέση, το κλίμα , τα υπάρχοντα υλικά (πέτρες, 
ξύλα, χώμα) , οι δυνατότητες επικοινωνίας με άλλους τόπους , ο πλούτος ή η 
φτώχια , η τεχνική πρόοδος , οι κοινωνικές δομές , η θρησκεία , η πολιτική , έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τέχνης κάθε λαού – έθνους . 

Προοδευτικά η τέχνη έπαψε να έχει εθνικό χαρακτήρα. Σ΄ αυτό συνέβαλε η βιομηχανική 
επανάσταση , η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας και συγκοινωνίας. 

 Η τεχνολογική πρόοδος προκάλεσε καινούργιες καταστάσεις, επέβαλε νέες αξίες , 
δημιούργησε νέες μορφές. Η έλλειψη γνώσης και υπευθυνότητας συνέβαλε (στις 
περισσότερες των περιπτώσεων ) στη διατάραξη της φυσικής ισορροπίας και την 
επικράτηση της κακογουστιάς. 



 

 Η επαφή με την τέχνη , ο σεβασμός απέναντι στη φύση κι ένας πιο ενεργητικός ρόλος 
από τη μεριά μας (με συνείδηση και ευαισθησία) θα είχε σαν αποτέλεσμα την ποιοτική 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Αρχίζοντας από το πιο κοντινό (σπίτι, χώρος εργασίας) 
και καταλήγοντας , μέσα από την συμμετοχή , στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.              

      



 

Π α λ α ι ο λ ι θ ι κ ή  Ε π ο χ ή   
 
 

 Πριν από εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε στη γη το γένος των 
ανθρώπων. Από τη στιγμή που αυτοί οι μακρινοί μας πρόγονοι 
κατάφεραν να σταθούν όρθιοι, χρησιμοποίησαν την πέτρα 
σκαλίζοντάς την και δίνοντάς της βολικό σχήμα. Η ικανότητα αυτή 
του ανθρώπου να κατασκευάζει εργαλεία τον διαφοροποίησε από 
τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου(Homo habilis).  

Αυτή η πιο παλιά και η πιο μεγάλη σε χρονική διάρκεια 
εποχή ονομάστηκε Π α λ α ι ο λ ι θ ι κ ή  ε π ο χ ή . Ο άνθρωπος 
κατασκευάζει τα πρώτα λ ί θ ι ν α  ε ρ γ α λ ε ί α . Εκτός από το 
λ ί θ ο  ως πρώτη ύλη χρησιμοποιεί ακόμα ο σ τ ά  και κ έ ρ α τ α . 
Με τα εργαλεία αυτά ο άνθρωπος ή επεξεργαζόταν την τροφή 
του ή λάξευε στόμια (εισόδους) σπηλαίων. 

Στο τέλος αυτής της εποχής δημιουργεί και τα π ρ ώ τ α  
έ ρ γ α  τ έ χ ν η ς  τα οποία ανήκουν σε δυο κυρίως κατηγορίες: α) 
τα πιο φημισμένα είναι οι ζ ω η ρ ό χ ρ ω μ ε ς  α π ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς  
ζ ώ ω ν  (βραχογραφίες) που βρίσκονται σε τοίχους και οροφές 
σπηλαίων, όπως αυτά του Λασκώ στη Γαλλία και της Αλταμίρας 
στην Ισπανία  
β) λιγότερο ίσως γνωστά, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα, είναι και τα 
μ ι κ ρ ο γ λ υ π τ ά  και οι σ κ α λ ι σ τ έ ς  α π ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς  
ζ ώ ω ν  ή  γ υ ν α ι κ ε ί ω ν  σ ω μ ά τ ω ν  τα οποία βρίσκονται σε 
σπήλαια ή στην επιφάνεια του εδάφους σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης. Τα πιο μυστηριώδη γλυπτά είναι αυτά που 
παριστάνουν γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (Αφροδίτες) 
και θεωρούνται σύμβολα γονιμότητας.    

Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Ε π ο χ ή  
 

 
«Νεολιθική  Η παλαιολιθική εποχή , όπως είδαμε, ήταν μια εποχή 

Επανάσταση»  κυνηγών. Ο άνθρωπος είχε υποταχθεί παθητικά στην υπεροχή της 
φύσης, σαν ένας απροσανατόλιστος οδοιπόρος στο έλεος του 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούσε. Η νεολιθική εποχή 
απεναντίας, υπήρξε εποχή τόσων αλλαγών, που πολλοί επιστήμονες 
κάνουν λόγο για « ν ε ο λ ι θ ι κ ή  ε π α ν ά σ τ α σ η » .  Ο άνθρωπος 
από κυνηγός και τροφοσυλλέκτης γίνεται γεωργός και τεχνίτης. 
Ξεκινά να κατακτήσει το περιβάλλον στο οποίο ζει, να το εξουσιάσει. 

Γεωργία   Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η αλλαγή αυτή 
έγινε στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή της αρχαίας 
Μ ε σ ο π ο τ α μ ί α ς . Ο άνθρωπος καλλιεργεί τη γη, σπέρνει και 
μαζεύει την πρώτη σοδειά. Εξημερώνει ζώα τα οποία ή τον βοηθούν 
στις γεωργικές εργασίες (βόδια) ή τα έχει κοντά του ως κατοικίδια 
(πρόβατο, σκύλος). Η εξασφάλιση της τροφής με τη γ ε ω ρ γ ί α  τον 
οδηγεί να δημιουργήσει τους π ρ ώ τ ο υ ς  ο ι κ ι σ μ ο ύ ς  (εικ.1) , 
όπου εγκαθίσταται πλέον μ ό ν ι μ α . Κατοικεί σε σπίτια (εικ. 2)τα 
οποία κατασκευάζει από πλίνθους ή από ξύλο. Η πιο διαδεδομένη 
μορφή οικισμού όμως είναι η συστάδα από καλύβες. 



 

 
(εικ. 1) 
 

 
(εικ. 2) 
Εργαλεία  Τ α  λ ί θ ι ν α  ε ρ γ α λ ε ί α  στη νεολιθική εποχή απόκτησαν τέλειο 

σχήμα, σαν να είχαν πελεκηθεί από ένα σύγχρονο τεχνίτη. Χειροπελέκεις 
και σκεπάρνια κατασκευάζονταν σε εργαστήρια, όπου μεταφέρονταν 
ογκόλιθοι από τα λατομεία για επεξεργασία. Ανασκαφές έφεραν στο 
φως α ι χ μ έ ς  δ ο ρ ά τ ω , π ε σ σ ο ύ ς  σ φ ε ν τ ό ν α ς , ξ έ σ τ ρ α ,  
π ρ ι ο ν ά κ ι α  ( γ ι α  ξ υ λ ο υ ρ γ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς ),  δ ρ ε π ά ν ι α ,  
λ ί θ ι ν ε ς  λ ε π ί δ ε ς ,  σ ο υ β λ ι ά ,  μ υ λ ό π ε τ ρ ε ς ,      
π έ τ ρ ι ν ο υ ς  δ α κ τ ύ λ ι ο υ ς  ( για το σπάσιμο των βόλων του 
χώματος), κ ρ α ν ι ο θ ρ α ύ σ τ ε ς .  

 
 

Τέχνη   Την ίδια  εποχή οι άνθρωποι έ π λ ε κ α ν  καλάθια και από 
την τέχνη αυτή γεννήθηκαν σύντομα δύο άλλες:  η  υ φ α ν τ ι κ ή  κ α ι  
η  κ ε ρ α μ ι κ ή .  



 

Τα αντικείμενα της υφαντικής, όπως είναι φυσικό, δεν έχουν 
διασωθεί. Η ύ φ α ν σ η  όμως πιστοποιείται από άφθονα σφοντύλια, 
πήλινα ή οστέινα, κωνικού, κατά κανόνα, σχήματος, καθώς και από ένα 
πλήθος «υφαντικά σχέδια», που έχουν ζωγραφιστεί πάνω στα νεολιθικά 
αγγεία. 

 Σπανιότερα ευρήματα, επίσης εξαρτήματα για την υφαντική 
είναι τα πήλινα πηνία , τα οποία χρησίμευαν πιθανώς ως κουβαρίστρες. 
Επίσης έχουν βρεθεί μικρά λίθινα κουμπιά, οστέινες καρφίδες και 
περόνες που χρησίμευαν για τη στήριξη του φορέματος. 

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πλήθος α γ γ ε ί α , τα 
οποία χρησίμευαν για την αποθήκευση υγρών ή άλλων τροφίμων ή υλών 
(εικ.12). Τα αρχαιότερα δείγματα αγγειοπλαστικής βρέθηκαν στη Μέση 
Ανατολή και χρονολογούνται γύρω στο 7000π.χ , όταν άρχισαν να 
χρησιμοποιούν πήλινα, στεγνωμένα αρχικά στον ήλιο, αγγεία μαζί με τα 
κοίλα λίθινα δοχεία. Η κεραμική, μια από τις πολλές τέχνες του 
νεολιθικού ανθρώπου και όχι κατ΄ ανάγκη η σπουδαιότερη, θα 
αποτελέσει με τα άφθονα κατάλοιπά της το πιο αξιόπιστο στοιχείο για να 
χρονολογήσουμε έναν αρχαίο πολιτισμό και να ανιχνεύσουμε τη 
διάδοσή του. 

Τα χαρακτηριστικότερα όμως δείγματα τέχνης στη Νεολιθική Εποχή 
είναι τα ε ι δ ώ λ ι α . Στην αρχή πρόκειται για σχηματικές παραστάσεις του 
ανθρώπινου σώματος. Στη συνέχεια όμως οι μορφές αποκτούν 
πλαστικότητα. Τα περισσότερα παριστάνουν γυναικείες μορφές, ενώ δεν 
είναι άγνωστα τα ανδρικά καθώς και τα ειδώλια ζώων.     

 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

 
Αξία του Αιγυπτιακού Πολιτισμού. Αρχή της αιγυπτιακής Τέχνης. Χαρακτηριστικά 
της Αιγυπτιακής Τέχνης. 

Αν θεωρήσουμε σήμερα την Ελλάδα σαν την πηγή του Ευρωπαϊκού πολιτισμού 
πρέπει να παραδεχτούμε συγχρόνως πως οι Αρχαίοι Έλληνες μαθήτευσαν στους 
Αιγυπτίους. Η Τέχνη της Αιγύπτου λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για μας 
 

Η Αίγυπτος είναι μια περιοχή που η ιστορία ξεκινάει από την προϊστορία και 
συνεχίζεται, χωρίς διακοπή, για πολλές χιλιετίες. Την αρχαία της ιστορία τη χωρίζουμε 
σε τρεις περιόδους: Παλαιό Βασίλειο, Μέσο Βασίλειο, Νέο Βασίλειο. 
 

Η αιγυπτιακή τέχνη είναι ένας μεγάλος τομέας μέσα στον τεράστιο σε έκταση 
και σημασία αιγυπτιακό πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην εύφορη κοιλάδα του 
Νείλου. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που βοήθησαν στη διαμόρφωση της 
αιγυπτιακής τέχνης είναι: α) η θρησκεία  

β) ο τρόπος που αντίκριζαν οι Αιγύπτιοι τη ζωή και το θάνατο 
γ) το περιβάλλον και 
δ) τα διαθέσιμα υλικά. 

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το βασιλιά πλάσμα θεϊκό που τους εξουσίαζε και που, όταν 
θα άφηνε τη γη, θα ανέβαινε στον ουρανό από όπου είχε έρθει. Πίστευαν ότι ο θάνατος δεν 
ήταν μια τελειωτική κατάσταση και ότι η ζωή, τουλάχιστον της ψυχής, συνεχίζονταν και μετά 
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το θάνατο του σώματος.  γι’ αυτό και διατηρούσαν το σώμα του νεκρού με την τεχνική της 
ταρίχευσης, του πρόσφεραν όλα τα εφόδια και τις ανέσεις για τη συνέχεια της ζωής στο 
«βασίλειο των νεκρών». Το σώμα δηλαδή έπρεπε να μείνει άφθαρτο, για να μπορεί να ζήσει 
η ψυχή στον άλλο κόσμο. Επειδή η αιγυπτιακή τέχνη στο σύνολό της εξυπηρετεί τη θρησκεία, 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή .   Μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί και ως 
«τέχνη της αιωνιότητας» , γιατί εκφράζει τον πόθο των αρχαίων Αιγυπτίων για την 
κατάκτηση της αθανασίας. Αυτός ο πόθος, που έγινε πίστη μέσα από τη θρησκεία τους, ίσως 
προήλθε και από την ίδια τη φύση της μεγάλης χώρας. Η πλημμύρα του Νείλου και η 
σταδιακή υποχώρηση των νερών είναι τόσο κανονική (ίδια εποχή κάθε χρόνο) που 
συμβολίζει τη διαρκή και μόνιμη αναγέννηση. Επιθυμούν λοιπόν, και τα έργα της τέχνης τους 
να διατηρηθούν στην αιωνιότητα , να είναι δηλαδή δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά  .   Γι’ αυτό το σκοπό 
χρησιμοποιούν ανθεκτικά υλικά – κυρίως την πέτρα που αφθονεί στη χώρα, το σκληρό και 
άφθαρτο γρανίτη – αλλά και υποτάσσουν τις μορφές έκφρασης σε ένα σύστημα κανόνων 
αναπαράστασης , ώστε μένουν αναλλοίωτες για χιλιετίες. Έτσι η διατήρηση μορφών 
έκφρασης που νικά το χρόνο προσδίδει στην αιγυπτιακή τέχνη σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό  
χαρακτήρα.  Κάτι τέλος που παρατηρεί κανείς εύκολα στην αιγυπτιακή τέχνη είναι οι 
τεράστιοι όγκοι στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και σε ένα μεγάλο μέρος στη ζωγραφική 
στους Τάφους. Η αίσθηση του μ ν η μ ε ι ώ δ ο υ ς  χαρακτηρίζει την τέχνη της Αιγύπτου. 
Έτσι η θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό τ η τ α ,  η  δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό τ η τ α ,  ο  σ υ ν τ η ρ η τ ι σ μ ό ς  
κ α ι  τ ο  μ ν η μ ε ι ώ δ ε ς  είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής 
τέχνης στο σύνολό της. 

Α. Αρχιτεκτονική 
1. Πυραμίδες 

Θρύλοι και μυστήρια περιβάλλουν τις πυραμίδες, αυτά τα μεγάλα πέτρινα 
σύμβολα της Αιγύπτου. Δεν ήταν παρά τ ε ρ ά σ τ ι ο ι  τ ά φ ο ι  που χτίζονταν, 
για να φυλάξουν τη μούμια (= το ταριχευμένο σώμα) του βασιλιά. γιατί , για να 
επιζήσει η ψυχή του βασιλιά στον άλλο κόσμο, το σώμα του έπρεπε να μείνει 
άφθαρτο. Τοποθετούσαν λοιπόν το σώμα του ακριβώς στο κέντρο της πυραμίδας. 
Ολόγυρα στο νεκρικό θάλαμο ήταν γραμμένες μαγικές λέξεις και ξόρκια, για να 
τον βοηθήσουν στο ταξίδι του στον άλλο κόσμο. Παράλληλα παράγγελναν σε 
γλύπτες να σκαλίσουν το κεφάλι του βασιλιά σε σκληρό και άφθαρτο γρανίτη και 
το τοποθετούσαν μέσα στον τάφο, για να ασκήσει τη μαγεία του και να βοηθήσει 
την ψυχή να μείνει ζωντανή μέσα στην εικόνα και διαμέσου της εικόνας. 

Πολλές θεωρίες διατυπώθηκαν για τον σ υ μ β ο λ ι σ μ ό  των 
π υ ρ α μ ί δ ω ν . Μια από αυτές υποστηρίζει πως το σχήμα τους, που ανοίγει 
από την κορυφή προς τη βάση, συμβολίζει τις ακτίνες του θεοποιημένου ήλιου 
που πέφτουν στη γη, ενώ μια άλλη υποστηρίζει πως το σχήμα τους συμβολίζει την 
ιεραρχική δομή της αιγυπτιακής κοινωνίας με το Φαραώ στην κορυφή, πιο κάτω 
το ιερατείο, ακόμη πιο κάτω τους αξιωματούχους και στη βάση τους κοινούς 
θνητούς και τους εργάτες. 

Η πυραμίδα δεν ήταν μεμονωμένο οικοδόμημα. αποτελούσε πάντα το 
κ ε ν τ ρ ι κ ό  σ η μ ε ί ο  ενός μνημειακού αρχιτεκτονικού συμπλέγματος το 
οποίο περιελάμβανε δυο ναούς που συνδέονταν μεταξύ τους με μια ιδιωτική οδό. 
Έχουν βρεθεί περίπου 80 βασιλικές πυραμίδες στην Αίγυπτο. Η πιο παλιά 
πυραμίδα χτίστηκε στη Σ α κ ά ρ α  περίπου στα 2700π.Χ . Είναι κλιμακωτή και 
μοιάζει με ζιγκουράτ. Λίγο πιο βόρεια από τη Σακάρα, στη Γ κ ί ζ α  , χτίστηκε η 
πυραμίδα του Χ έ ο π α   η περίφημη μεγάλη πυραμίδα, την οποία οι αρχαίοι 
Έλληνες θεωρούσαν σαν ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Δίπλα στη 
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μεγάλη πυραμίδα στέκεται η λίγο μικρότερη του Χ ε φ ρ ή ν ο υ  και η τρίτη 
πυραμίδα, αυτή του Μ υ κ ε ρ ί ν ο υ . 

Η μεγάλη πυραμίδα με αριθμούς  

Μήκος πλευράς στη βάση = 230,4 μ 
Αρχικό ύψος = 147μ 
Σημερινό ύψος = 138μ 
Βάρος των ογκολίθων = 6.000.000 τόνοι 
Χρόνος εργασιών = 20 χρόνια 
Αριθμός εργατών = 100.000 άνθρωποι 
Η κάτοψη των πυραμίδων της  Γκίζας είναι πολύ απλή. Η βάση τους είναι 
τετράγωνη και εκεί ορθώνεται ένας πυραμιδοειδής όγκος. Γενικά η αρχαία 
αιγυπτιακή αρχιτεκτονική βασίζεται σε ευθείες γραμμές , σε επίπεδες επιφάνειες 
και σε αυστηρούς γεωμετρικούς όγκους. 
 

2. Τάφοι – Τάφος του Τουταγχαμών 

Η εποχή των πυραμίδων έφτασε στο τέλος της γύρω στο 2150π.Χ περίπου. 
Στην εποχή του Νέου Βασιλείου οι Φαραώ διάλεγαν να ταφούν σε τάφους στην 
κοιλάδα των Βασιλέων. Η κοιλάδα ήταν απομακρυσμένη από την πλημμυρισμένη 
πεδιάδα κι απλώνονταν σε γκρεμούς δυτικά του Νείλου. Μερικοί τάφοι ήταν 
χτισμένοι ψηλά στην πλαγιά του γκρεμού. Όλοι σχεδόν είχαν ένα βαθύ διάδρομο – 
αγωγό με παγίδες για να αποθαρρύνονται οι τυμβωρύχοι. Αυτός οδηγούσε στην 
προστατευμένη αίθουσα του χρυσού. Εκεί έθαβαν το βασιλιά. Τη μούμια του 
περιστοίχιζαν επίχρυσα έπιπλα, εμβλήματα και άλλοι θησαυροί. Παρά τα διάφορα 
μέτρα που έπαιρναν, για να τους προστατέψουν , οι περισσότεροι τάφοι 
συλλήθηκαν. Μόνο ο τάφος του Φαραώ Τουταγχαμών, που πέθανε σε ηλικία 18 
χρονών , παρέμεινε άθικτος μέχρι το 1922 , οπότε τον ανακάλυψε ο Άγγλος 
αιγυπτιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ. Ανάμεσα σε αυτά που περιείχε ήρθαν στο φως η 
χρυσή νεκρική μάσκα , όπλα , ρούχα , έπιπλα , μουσικά όργανα , ζωγραφιές , 
γλυπτά, όλα πολύτιμες μαρτυρίες για την αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης. 

3. Ναοί 
Από τους πιο εντυπωσιακούς ναούς είναι οι δυο ναοί που ανήγειρε ο Ραμσής ο 

Β΄ στην τοποθεσία Αμπού Σιμπέλ. Οι ναοί είναι λαξευμένοι σε ψαμμιτικό βράχο 
στη δυτική όχθη του Νείλου. Την είσοδο του κυρίως ναού φρουρούν τέσσερα 
κολοσσιαία αγάλματα του Ραμσή, ύψους 20 μέτρων περίπου, από τα πιο 
θεαματικά δείγματα της αρχαίας αιγυπτιακής τέχνης. 

Ένας άλλος ναός αφιερωμένος στο θεό Άμμωνα Ρα είναι και ο ναός στο 
Λούξορ. Στην είσοδο του ναού είχαν στηθεί από το Ραμσή το Β’ δυο οβελίσκοι. 
Μπροστά στο ναό υψώνονται κολοσσιαία αγάλματα του Ραμσή του Β’. Μετά την 
είσοδο ακολουθούν δυο αυλές , υπόστηλες αίθουσες, στεγασμένος ναός , όπου 
έχουν απεικονιστεί σκηνές από τη ζωή του Φαραώ (γέννηση- γάμος) και από τη 
δράση του (ανάγλυφα με θέματα πολεμικού περιεχομένου). 

Το ίδιο εντυπωσιακά με τα προηγούμενα είναι και τα θρησκευτικά 
οικοδομήματα στο Καρνάκ. Από το Μέσο Βασίλειο μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή οι 
Φαραώ δεν έπαψαν να καλλωπίζουν την τοποθεσία αυτή όπου βασίλευε ο 
Άμμωνας. Ο ναός του Άμμωνος, ένα μοναδικό αρχιτεκτόνημα, εκτός των άλλων 
περιλαμβάνει μια μεγάλη αυλή, (100μ χ 80μ) και μια υπόστηλη αίθουσα (με 194 
κίονες ) . Εδώ υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός αριθμός από ανάγλυφα , 
επιγραφές και αγάλματα.   
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Β΄ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η ζωγραφική των Αιγυπτίων έχει ταφικό χαρακτήρα, δηλαδή τη 
συναντούμε κυρίως στους τάφους στη μορφή της τοιχογραφίας αλλά και σε 
παπύρους και σε ξύλο. Όταν ο τάφος ανήκει σε κάποιο σημαντικό πρόσωπο, τα 
θέματα είναι επίσημες πράξεις, ιεροτελεστίες, προσφορές, απόδοση τιμών ενώ, 
όταν ο τάφος ανήκει σε λιγότερο σημαντικό πρόσωπο, ο τιμώμενος νεκρός 
παριστάνεται σε μια αγαπημένη του ασχολία, κυνήγι αγριόπαπιας, ψάρεμα, 
όργωμα, τρύγο κ.λ.π. Στη σκηνή περιλαμβάνονται και η γυναίκα και τα παιδιά 
του. Στο περιθώριο ζωγραφίζονται επεισόδια συχνά με χιουμοριστική διάθεση 
όπως ψαράδες που χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν από τις βάρκες στο 
νερό, κορίτσια που χορεύουν ή τσακώνονται κ.λ.π. Περίφημες είναι οι 
τοιχογραφίες από τους τάφους στις Θήβες.  

Και όπως είναι κατανοητό τα 
έργα αυτά της ζωγραφικής δεν ήταν 
καμωμένα για να προσφέρουν 
απόλαυση. Σκοπός των καλλιτεχνών 
ήταν μέσα από τη ζωγραφική τους 
να «διατηρούν τη ζωή», ώστε με 
αυτό τον τρόπο να φροντίζουν το 
νεκρό. Πίστευαν ότι όλα όσα 
φαίνονται στις εικόνες θα 
ζωντανέψουν, αν χρειαστεί. Γι αυτό 
και όλα έπρεπε να είναι απλά, 
ξεκάθαρα και να μην παραλείπεται 
τίποτα το ουσιαστικό, ακόμα κι αν αυτό αποτελούσε κάποια λεπτομέρεια. Το 
σημαντικότερο για τους Αιγυπτίους ζωγράφους ήταν η  π λ η ρ ό τ η τ α  και 
ό χ ι  η  ο μ ο ρ φ ι ά . Γι αυτό ζωγράφιζαν τα πάντα όσο το δυνατό σαφέστερα 
και μονιμότερα. Ζωγράφιζαν  από μνήμης, ακολουθούσαν αυστηρούς κανόνες 
και συνδύαζαν τη γεωμετρική κανονικότητα και τη λεπτομερή αναπαράσταση της 
φύσης, την οποία κατόρθωναν με την οξεία παρατήρηση του φυσικού κόσμου.  

 

(εικ. 1) 
 
 
 
Παρατηρώντας την εικόνα 1 μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε  τη 

διαδικασία που ακολουθεί ο καλλιτέχνης. Στην εικόνα 1 απεικονίζεται «ο κήπος 
του Νεμαμπούν», τοιχογραφία από τάφο στις Θήβες 1400 π.Χ. ( Βρετανικό 
Μουσείο Λονδίνο). Η λίμνη ζωγραφίζεται τετράγωνη σαν να την παρατηρεί κανείς 
από ψηλά. Ανάμεσα στα γαλάζια νερά βλέπουμε ψάρια, πουλιά και φυτά. Όλα 
σχεδιάζονται από πλάγια όψη, για να μπορέσουμε να τα δούμε καθαρά, αφού 
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αν τα σχεδίαζαν από πάνω, δε θα μπορούσαμε να τα αναγνωρίσουμε. Και πώς θα 
φανούν καθαρά τα δέντρα στις όχθες της λίμνης; Για τον Αιγύπτιο δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Σχεδιάζει τα δέντρα από το πλάι, γιατί μόνο με αυτό τον 
τρόπο φαίνεται καθαρά το σχήμα και το είδος των δέντρων.  

 

 (εικ.2) 
 
Στην εικόνα 2  παρατηρούμε ότι και το ανθρώπινο σώμα παριστάνεται από 

την πιο χαρακτηριστική οπτική του γωνία. Σχεδίαζαν τ ο  κ ε φ ά λ ι  α π ό  τ ο  
π λ ά ι  (  π ρ ο φ ί λ )  .  Τ ο  μ ά τ ι  έ π ρ ε π ε  ν α  κ ο ι τ ά ε ι  π ρ ο ς  
τ ο  θ ε α τ ή . Ο  κ ο ρ μ ό ς ,  τ ο  σ τ ή θ ο ς  κ α ι  ο ι  ώ μ ο ι  φαίνονται 
καλύτερα από μπροστά. Τα ζωγραφίζουν λοιπόν μ ε τ ω π ι κ ά  ( e n  f a c e )  
και μάλιστα το σ τ ή θ ο ς  σαν ένα τ ρ ί γ ω ν ο . Τα χ έ ρ ι α  όμως και τα 
π ό δ ι α , που συνήθως υποδηλώνουν κίνηση, παριστάνονται από το π λ ά ι , 
από όπου φαίνονται καθαρότερα ( π ρ ο φ ί λ ) .  Τα πόδια συνήθως 
παριστάνονται ανοιχτά και τα χέρια εκτελούν κινήσεις ανάλογα με την περίσταση. 
Ακολουθούσαν έναν κανόνα που τους επέτρεπε να ζωγραφίζουν τις ανθρώπινες 
μορφές με ό,τι θεωρούσαν σημαντικό. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να 
παρατηρήσει κανείς είναι η α π ο υ σ ί α  π ρ ο ο π τ ι κ ή ς . Πράγματα που 
είναι στο βάθος ζωγραφίζονται πιο ψηλά στο ζωγραφικό επίπεδο (φαίνονται να 
αιωρούνται) ή είναι διαταγμένα σε οριζόντιες ζώνες. Ο λόγος που τίποτα δεν 
απεικονίζεται με προοπτικό βάθος είναι γ ι α  ν α  μ η  
δ ι α σ τ ρ ε β λ ω θ ε ί  η  ε ι κ ό ν α .   

Όλες οι προσπάθειες των ζωγράφων λοιπόν εστιάζονται σε ένα σημείο: 
καθαρές γραμμές και πληρότητα συνδυασμένα με εικόνες από τη φύση. Και αν 
δεν υπήρχε αυτή η αρμονική σχέση φύσης και γεωμετρίας, οι σοφοί χρωματισμοί 
και η ήρεμη μεγαλοπρέπεια των μορφών , οι εικόνες αυτές θα μπορούσαν να 
φαντάζουν απλοϊκές και παιδιάστικες στα μάτια μας. 

Γ’ ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

 Από τον καιρό του Παλαιού Βασιλείου οι γλύπτες έφτιαχναν ωραιότατα γλυπτά 
πορτραίτα των Φαραώ και τα τοποθετούσαν μέσα στο νεκρικό θάλαμο. Από το 
Μέσο Βασίλειο και μετά κατασκευάζουν αγάλματα από διάφορα υλικά (γρανίτη , 
ασβεστόλιθο , χαλκό , μπρούντζο , ξύλο κ.λ.π.) σε διάφορα μεγέθη, από μικρές 
φιγούρες μερικών εκατοστών ως και τεράστιες μορφές ύψους 20 μ..  Όποιον και 
να παρουσιάζουν αυτά τα γλυπτά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά (που 
χαρακτηρίζουν εξάλλου την Αιγυπτιακή γλυπτική): οι μορφές είναι άκαμπτες , 
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ανέκφραστες , χωρίς ηλικία και ιδιαίτερες μικρολεπτομέρειες , απόμακρες και 
γοητευτικές. Η κίνηση στα όρθια γλυπτά είναι σχεδόν ανύπαρκτη και περιορίζεται 
στην προβολή του ενός ποδιού λίγο πιο μπροστά από το άλλο, να θυμίζει 
(υποβάλει) μάλλον την κίνηση του βηματισμού.  Το βλέμμα είναι ευθυτενές, στον 
ορίζοντα, το ύφος γαλήνιο , μακάριο και απλησίαστο και η αίσθηση της εμπειρίας 
ενός άλλου κόσμου , της αιωνιότητας , πολύ έντονη.  
 Στα ανάγλυφα , που ήταν κιόλας ζωγραφισμένα , συναντούμε πάλι όπως και στη 
ζωγραφική , την ίδια απεικόνιση των μορφών στην πιο χαρακτηριστική τους όψη , 
σε προφίλ.  Τα προβλήματα  της προοπτικής λύνονται με ζώνες αναπαράστασης , 
οριζόντια διατεταγμένες , η μια πιο ψηλά από την άλλη έτσι ώστε αυτή που 
βρίσκεται πιο ψηλά να «παριστάνει» ό,τι βρίσκεται στο βάθος , σε κάποια 
απόσταση.  Στο «φόντο» υπάρχουν στοιχεία από το περιβάλλον και έτσι 
υποδηλώνεται και το ίδιο το περιβάλλον.     
 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Ο όρος «Κυκλαδικός πολιτισμός» καθιερώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον 

έγκριτο αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα , για να περιγράψει έναν πανάρχαιο 

νησιωτικό πολιτισμό , που αφορά την πρώιμη περίοδο της Εποχής του Χαλκού 

στις Κυκλάδες.  Οι Κυκλάδες είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στο 

κέντρο του Αιγαίου.  Τα νησιά απλώνονται κυκλικά γύρω από τη μικρή Δήλο.  Η 

Δήλος ήταν το ιερό νησί όπου γεννήθηκε , φανερώθηκε (δηλώ= φανερώνω) ο 

Απόλλωνας , ο θεός του φωτός και των Τεχνών.  

Οι Κυκλαδίτες με ορμητήριο το Αιγαίο ταξιδεύουν στη Μεσόγειο και 

φτάνουν ως τον Εύξεινο Πόντο και την Αδριατική.  Επιδέξιοι ναυπηγοί και 

ναυτικοί με τα πολύκωπα και τα ιστιοφόρα πλοιάρια τους οργώνουν τις 

θάλασσες.  Εξαίρετοι Κυκλαδίτες μεταλλουργοί και τεχνίτες του μαρμάρου 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η οικονομική άνθηση και οι επαφές 

των Κυκλαδιτών με άλλους λαούς τους έκαναν μια ισχυρή ναυτική δύναμη, με 

δική τους πολιτιστική φυσιογνωμία. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός ζει και 

αναπτύσσεται για χίλια διακόσια περίπου χρόνια , από το 3200 π.Χ. μέχρι και το 

1900 π.Χ. Είναι ένας από τους πιο ιδιότυπους και ζωντανούς πολιτισμούς , που 

τον διέκρινε σε όλη τη μακραίωνη ζωή του το έντονο Αγαιακό χρώμα του τόπου 

και του λαού δημιουργού του.   

 
α .  Κ υ κ λ α δ ι κ ά  Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί α  

Από την κοινωνική τους οργάνωση , ιδιαίτερη μνεία αξίζουν τα κυκλαδικά 

νεκροταφεία . Σε αντίθεση με τους νεολιθικούς ανθρώπους που θα μπορούσε 

κανείς να πει πως δεν έδειχναν ιδιαίτερη φροντίδα για το νεκρό, οι Κυκλαδίτες 

τιμούσαν τους νεκρούς με ολόκληρη διαδικασία ταφικών εθίμων .  Αυτό 
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φανερώνουν τα πολλά και εκτεταμένα κοινοτικά νεκροταφεία , που ήρθαν στο 

φως , και τα οποία συχνά, ξεπερνούν σε έκταση τους οικισμούς τους…  

Οι τάφοι ήταν μικροί , κιβωτιόσχημοι , που χτίζονταν όμως με μεγάλη επιμέλεια.  

Μέσα σ’ αυτούς τοποθετούσαν με πολλή φροντίδα το νεκρό, συντροφευμένο από 

ό,τι πιο πολύ αγαπούσε στη ζωή του: κοσμήματα και εργαλεία , όπλα και 

ψιμύθια, αγγεία και πανέμορφα ειδώλια. Η τοποθέτηση όλων αυτών των 

κ τ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν  σε τάφους , δείχνει την πίστη των Κυκλαδιτών σε κάποια 

μεταθανάτια συνέχεια, κάποια άλλη ίσως μορφή ζωής. 

β .  Κ υ κ λ α δ ι κ ά  ε ρ γ α λ ε ί α  ,  ό π λ α  κ α ι  μ ι κ ρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α  

 Την πρώιμη Κυκλαδική Εποχή σημαδεύει η χρήση και η κατεργασία του χαλκού 

για την κατασκευή εργαλείων και όπλων και η καταπληκτική ανάπτυξη της 

μεταλλοτεχνίας. Αν και χρησιμοποιείται ακατάπαυστα από τα Νεολιθικά Χρόνια 

ως και την Κυκλαδική  Εποχή μια ηφαιστειογενής και εξαιρετικά σκληρή πέτρα 

από τη Μήλο, ο οψιανός, εντούτοις μπαίνει αποφασιστικά στη ζωή του 

ανθρώπου και ο χαλκός. Η χρήση του χαλκού δίνει στον άνθρωπο απεριόριστες 

δυνατότητες για την κατασκευή νέων, πρωτόφαντων  εργαλείων και ταυτόχρονα 

σημαδεύει ως κυρίαρχο υλικό ολόκληρη την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού 

ως τη Βιομηχανική Επανάσταση. 

 Η επινόηση και η κατασκευή νέων εργαλείων από χαλκό έπαιξε αποφασιστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της μαρμαρογλυφίας και της ξυλογλυπτικής. Εκτός από τον 

οψιανό που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη για μαχαίρια , ξυράφια , 

ξέστρα και άλλα αντικείμενα, το νέο υλικό, ο χαλκός , τελικά επικρατεί και ο 

άνθρωπος επινοεί νέους τύπους εργαλείων. Οι χάλκινες σμίλες, οι χάλκινοι 

οπείς (=τρυπάνια), οι χάλκινες βελόνες και τα μηνοειδή ξέστρα καθιερώνονται 

πια στις Κυκλάδες και παίρνουν τη θέση των παραδοσιακών λίθινων εργαλείων 

της Νεολιθικής Εποχής. Οι ξυλοτέχνες χρησιμοποιούν χάλκινα κοπίδια, καρφιά 

και μαχαίρια και για πρώτη φορά τέλειο μεταλλικό πριόνι με ξύλινη χειρολαβή. 

Εκτός από τα παραπάνω βρέθηκαν χάλκινα αγκίστρια, χάλκινα εγχειρίδια και 

χάλκινες λόγχες, απαραίτητα για το ψάρεμα, το κυνήγι αλλά και τον πόλεμο. 

 Η Κυκλαδική μεταλλοτεχνία παράλληλα με τα εργαλεία και τα όπλα έχει να δείξει 

κοσμήματα από χαλκό και άργυρο: βραχιόλια , διαδήματα , περόνες (που 

χρησίμευαν για να συγκρατείται το φόρεμα στους ώμους), χάντρες που στόλιζαν 

τα φορέματα, τα μαλλιά και τα χέρια των Κυκλαδιτών και ταυτόχρονα 
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φανερώνουν το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους για το στολισμό και την 

αμφίεση. 

γ .  Κ υ κ λ α δ ι κ ά  π ή λ ι ν α  κ α ι  μ α ρ μ ά ρ ι ν α  α γ γ ε ί α  

 Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα 

δημιουργήματα του Κυκλαδικού πολιτισμού έχουν τα πήλινα και μαρμάρινα 

αγγεία και σκεύη που στο σύνολό τους προέρχονται αποκλειστικά από τάφους. Ο 

Κυκλαδίτης εφοδιάζει το νεκρό του , για να ζήσει καλύτερα στην άλλη , την 

άγνωστη ζωή, με τα ίδια τα αντικείμενα της καθημερινής χρήσης , αλλά 

εξιδανικευμένα , ξεχωριστά δουλεμένα , με καταπληκτική τελειότητα , τόσο στο 

σχήμα όσο και στη μορφή τους. 

 Τα αγγεία φέρουν χαραχτή διακόσμηση που 

καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια και τα καπάκια τους , σχηματίζοντας 

«ψαροκόκκαλο» σε συνεχείς επάλληλες οριζόντιες ή κατακόρυφες συνθέσεις. Οι 

χαρακιές της διακόσμησης γεμίζονται με λευκή ύλη , δίνοντας μια διχρωμία και 

ταυτόχρονα η εναλλαγή λευκού- σκοτεινού δημιουργεί την εντύπωση 

καλοδουλεμένου κεντήματος. Εκτός από το ψαροκόκκαλο τα πιο συνηθισμένα 

θέματα της χαρακτής διακόσμησης είναι οι σπείρες , σειρές από κουκκίδες , 

κυματοειδείς γραμμές , κύκλοι , ημικύκλια, τρίγωνα, ρομβοειδή και χιαστικά 

συμπλέγματα, με πιο χαρακτηριστική διακόσμηση ένα συνδυασμό σπείρας και 

κυματοειδούς γραμμής (σπειροκύματα). 

 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν μια κατηγορία σκευών , τα περίφημα 

«τηγανόσχημα», τα οποία βρίσκονται στους Κυκλαδικούς Τάφους και έχουν όλα 

πλούσια χαραχτή διακόσμηση με σπείρες , ομόκεντρους κύκλους , τρίγωνα, 

κυκλάκια , ακόμα και με χαρακτή παράσταση πολύκωπων πλοιαρίων. Η χρήση 

τους είναι άγνωστη. Φαίνεται όμως πως ο σκοπός τους ήταν τελετουργικός.     

δ .  Τ α  Κ υ κ λ α δ ι κ ά  ε ι δ ώ λ ι α  

Τα Κυκλαδικά ειδώλια, αφιερώματα των Κυκλαδιτών στους νεκρούς τους, 

όλα από παριανό μάρμαρο, ασφαλώς αποτελούν τη μεγαλύτερη και 

πολυτιμότερη προσφορά του Κυκλαδικού Πολιτισμού στην Τέχνη, προσφορά 

πρωτοφανή , μοναδική και ανεπανάληπτη, ασταμάτητα για μια χιλιετία. 

 Σε εκατοντάδες μετριούνται τα μαρμάρινα ειδώλια που βρέθηκαν στους 

κυκλαδίτικους τάφους , το καθένα με τη δική του ξεχωριστή φυσιογνωμία και 

ασφαλώς πολλά έχει να προσφέρει ακόμα  η κυκλαδίτικη γη. 
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 Από την αρχή πρέπει να τονιστεί ότι αποκλειστικό υλικό για την κατασκευή των 

ειδωλίων υπήρξε μόνο το μάρμαρο ενώ για την κατασκευή αγγείων , σκευών και 

εργαλείων , οι Κυκλαδίτες χρησιμοποιούσαν παράλληλα με το μάρμαρο, τον πηλό 

και τον χαλκό. 

 Κανένα κυκλαδικό ειδώλιο δεν κατασκευάστηκε από πηλό , παρά το γεγονός ότι 

οι Κυκλαδίτες αποδείχτηκαν εξαίρετοι μάστοροι και στα πήλινα καλλιτεχνικά τους 

δημιουργήματα. Ασφαλώς η αφθονία μαρμάρου στα νησιά έπαιξε αποφασιστικό 

ρόλο στην εκλογή του υλικού για την παραγ ωγή των ειδωλίων. 

 Αξίζει κανείς να αναφέρει τα βιολόσχημα ειδώλια. Είναι σχηματοποιημένα 

ανθρωπόμορφα ειδώλια με επίπεδες και τις δυο όψεις με σχήμα βιολιού. 

Διακρίνει κανείς εύκολα τον ψηλό λαιμό και τα δυο μέρη του κορμού, το πάνω 

και το κάτω διαχωρισμένα συμμετρικά. 

 Η ανάπτυξη της μεταλλουργίας έδωσε νέες δυνατότητες στα χέρια των 

καλλιτεχνών. Το μέγεθος του ειδωλίου ποικίλει και κυμαίνεται από ελάχιστα 

εκατοστά ως το φυσικό μέγεθος του ανθρώπινου σώματος. Εικονίζονται 

γυναικείες και ανδρικές μορφές, συνήθως καθιστές. Ξακουστά ειδώλια «ο 

αρπιστής» και «ο αυλήτης της Κέρου». 

 Όπως έχει διαπιστωθεί , από ίχνη που έχουν σωθεί πάνω σε ειδώλια , το χρώμα , 

που έπαιξε όπως φαίνεται σημαντικό ρόλο, χρησιμοποιήθηκε, για να δηλωθούν 

λεπτομέρειες του προσώπου και του σώματος που ήταν δύσκολο να δοθούν 

πλαστικά , ή για να τονιστούν ιδιαίτερα αυτές και να εντυπωσιάσουν 

περισσότερο με τη ζωντάνια που αποκτούσαν με το χρώμα. 

 Τα Κυκλαδικά ειδώλια , με το πλήθος, την ποικιλία, την ποιότητα και την υψηλής 

αισθητικής ομορφιά τους , δικαιολογημένα μπορεί να ονομαστούν  η Κυκλαδική 

πλαστική, η πρώτη αληθινά μεγάλη πλαστική στην Ελλάδα , κι ας μην είναι 

μνημειώδης , που μετά το τέλος του Κυκλαδικού Πολιτισμού, και ύστερα από 

πολλούς αιώνες , την ξαναβρίσκουμε , από τον 7ο αιώνα π.Χ., να ανθεί και πάλι 

στον ίδιο χώρο , με άλλες βέβαια μορφές και άλλες εκφράσεις , αλλά και πάλι 

από το ίδιο μαρμάρινο υλικό , παρμένο από τα ίδια κυκλαδίτικα λατομεία.      

Μινωικός Πολιτισμός 

  Από το 1900 άρχισαν ανασκαφές στην Κρήτη ( Κ ν ω σ ό ς  –  Έ β α ν ς )  σε 

μεγάλη κλίμακα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή είχαν πειστεί οι αρχαιολόγοι ότι 

ένας πολύ σπουδαίος πολιτισμός είχε αναπτυχθεί στην Κρήτη , τον οποίο ο Έβανς 

ονόμασε μ ι ν ω ι κ ό  εξαιτίας του μυθικού βασιλιά Μίνωα.  
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 Οι Κρήτες , λαός ανήσυχος και δημιουργικός , ασχολήθηκε εκτός από τη γεωργία 

και την κτηνοτροφία με το θαλάσσιο εμπόριο και τη ναυτιλία . Μέτριοι στο 

ανάστημα, ελαφρά μελαψοί και λεπτοκόκκαλοι ανήκουν στο μεσογειακό φυλετικό 

τύπο . Δημιούργησαν έναν αξιόλογο πολιτισμό χάρη στην ευφυία τους στην ειρηνική 

τους πολιτική και στην οργάνωση μιας ευημερίας συνολικής , χρήσιμης και 

αποτελεσματικής για όλους. 

Ανάκτορα         Η χ ρ υ σ ή  ε π ο χ ή  του Μινωικού πολιτισμού είχε διάρκεια τριών 

περίπου αιώνων α π ό  τ ο  1 7 0 0  ω ς  τ ο  1 4 5 0  π . Χ . Η ειρήνη και η 

ευημερία που επικρατούσαν επέτρεψαν την ανάπτυξη μεγάλων οικισμών 

γύρω από τα ανακτορικά κέντρα . Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 

τ έ σ σ ε ρ α  σ π ο υ δ α ί α  α ν ά κ τ ο ρ α  σ τ η ν  Κ ν ω σ ό  , σ τ η  Φ α ι σ τ ό  

σ τ η  Ζ ά κ ρ ο  και σ τ α  Μ ά λ ι α . Σ’ όλα τα ανάκτορα οι αρχιτέκτονες 

ακολούθησαν τις ίδιες βασικές αρχές για τη διάταξη του γενικού σχεδίου : 

κύριο στοιχείο του ανακτόρου ήταν η κεντρική αυλή. Γύρω από αυτή 

οργανώθηκε το υπόλοιπο κτίριο . Βασιλικά διαμερίσματα , αίθουσες 

υποδοχής , διάδρομοι , είσοδοι που διευκόλυναν την πρόσβαση σε κάθε 

χώρο, βασιλικά εργαστήρια, βασιλικές αποθήκες . 

 Ιερά , βωμοί, αυλές στοές , βοηθητικοί χώροι όλα συνθέτουν ένα 

πολυόροφο κτίριο, απλωμένο και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα . Η 

κίνηση μέσα στο ανάκτορο ήταν αδιάκοπη. Η βασιλική οικογένεια , οι 

υπηρέτες , οι καλλιτέχνες , οι ιερείς , οι τεχνίτες, στο λαβύρινθο εκείνο των 

χιλίων πεντακοσίων δωματίων στα ανάκτορα της Κνωσού , έκαναν το 

ανάκτορο να σφύζει από ζωή. 

Τοιχογραφίες    Τα ανάκτορα έφεραν λαμπρή εξωτερική και εσωτερική 

διακόσμηση. Τα δάπεδα , οι οροφές και οι τοίχοι σκεπάζονταν με 

τοιχογραφικά θέματα που έδιναν στο ανάκτορο έντονη πολυχρωμική 

εντύπωση. Τ α  θ έ μ α τ α  στις τοιχογραφίες είναι κυρίως παρμένα α π ό  

τ η  φ ύ σ η  κ α ι  τ η  λ α τ ρ ε ί α  τ η ς  θ ε ό τ η τ α ς . Πουθενά δεν 

αποθανατίζονται ιστορικά γεγονότα ή τα κατορθώματα των ηγεμόνων. 

καμιά επιγραφή δε συνοδεύει τις μινωικές τοιχογραφίες. Ζώα , πουλιά , 

ψάρια , φυτά , ο βυθός , δελφίνια που σκιρτούν πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας και χελιδονόψαρα ή ναυτίλοι που παίζουν με το αφρισμένο 

κύμα είναι τα αγαπημένα θέματα των Μινωιτών. Το θεματολόγιο 

εμπνέεται επίσης και από τη ζωή , από πραγματικές πομπές , τελετουργίες 
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και αγώνες. Οι περισσότερες τοιχογραφίες έχουν σκοπό να τέρψουν , να 

μεταφέρουν στους κλειστούς χώρους , το θεοποιημένο κόσμο της φύσης, 

τους μαγικούς κήπους με τα πουλιά , τα ζώα και τα φυτά , να ανοίξουν 

«παράθυρα» στη φύση. Όσο για τις ανθρώπινες μορφές οι άνδρες 

ζωγραφίζονται με κόκκινο χρώμα και οι γυναίκες με λευκό, τα χρυσά 

αντικείμενα με κίτρινο , τα ασημένια με γαλάζιο και τα χάλκινα με κόκκινο. 

Οι πιο σημαντικές τοιχογραφίες προέρχονται από το παλάτι και τα σπίτια 

της Κνωσού μια και τα παλάτια της Φαιστού, των Μαλίων και της Ζάκρου 

δεν έδωσαν παρά ελάχιστα δείγματά τους. Οι πιο γνωστές τοιχογραφίες 

είναι «  Ο  Π ρ ί γ κ ι π α ς  μ ε  τ α  κ ρ ί ν α » , η  τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α  τ ω ν  

δ ε λ φ ι ν ι ώ ν ,  τ ω ν  π ε ρ δ ί κ ω ν ,  α υ τ ή  π ο υ  π α ρ ι σ τ ά ν ε ι  τ α  

τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α , « η  Π α ρ ι ζ ι ά ν α » ,  η τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α  « τ ο υ  

γ α λ ά ζ ι ο υ  π ο υ λ ι ο ύ », «τ η ς  χ ο ρ ε ύ τ ρ ι α ς » αλλά και άλλες που 

παριστάνουν κάποια π ο μ π ή  ή θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  τ ε λ ε τ ή . 

Κεραμική 

Η κεραμική στο Μινωικό πολιτισμό παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Στα πρώτα 

χρόνια πέτρες σε εξαιρετική ποικιλία, μάρμαρα με πολύχρωμες φλέβες, κροκάλες , 

πολύχρωμοι σταλακτίτες διαλέγονται, για να σμιλευτούν με θαυμαστό τρόπο. 

Δημιουργούνται έτσι πλήθος αγγεία με ιδιότυπα σχήματα. Τα πιο σημαντικά λίθινα 

αγγεία έχουν βρεθεί στη Σητεία και στη Μεσαρά. Σπείρες, τριγωνικές διατάξεις, χαρακτές 

γραμμώσεις διακοσμούν τα αγγεία. 

 Παράλληλα χρησιμοποιείται και εύπλαστος πηλός στην κεραμική. Τα 

περισσότερα αγγεία είναι χειροποίητα , αλλά από το 2000 π.Χ. περίπου έχει αρχίσει να 

χρησιμοποιείται ο κεραμικός τροχός. Η ιδιαίτερη κλίση των μινωιτών στη διακοσμητική 

ζωγραφική εκδηλώθηκε με το λαμπρότερο τρόπο και στην κεραμική. Τα περισσότερα 

σκεύη αντιπροσωπεύουν τον πολύχρωμο καμαραϊκό ρυθμό που ονομάστηκε έτσι από τα 

αγγεία που βρέθηκαν , το 1884, στο σπήλαιο των Καμαρών. Εδώ το ζωγραφικό στοιχείο 

συνδυάζεται με το πλαστικό. Η επιφάνεια των αγγείων καλύπτεται από ένα μαύρο και 

γυαλιστερό χρώμα. Επάνω σ’ αυτό απλώνεται μια πολύ ευαίσθητη διακόσμηση με 

άσπρο χρώμα που διανθιζόταν με κόκκινο χρώμα. Αξιοθαύμαστη είναι η προσαρμογή 

του πάνω στα αγγεία διακοσμητικών θεμάτων : σπείρες , ρόδακες  ή άνθη. Αρκετά 

χρόνια αργότερα η ανάπτυξη της ζωγραφικής επηρεάζει και την κεραμική. Σιγά – σιγά 

προτιμώνται θέματα από τον κόσμο των φυτών και τη θάλασσα. Πασίγνωστα είναι τα 

περίφημα αγγεία των άσπρων κρίνων της Κνωσού και τα μικρά πιθάρια με τα δελφίνια 
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από την Παχυάμμο. Τα σχήματα των αγγείων γίνονται πιο δυναμικά και λυγερά καθώς η 

βάση λεπτύνεται και το κέντρο βάρους ανεβαίνει προς τους ώμους. Αν και τα σκεύη 

αυτά εξυπηρετούσαν διάφορες πρακτικές ανάγκες της ζωής , εντούτοις η αισθητική τους 

αξία είναι πολύ μεγάλη , αντίθετα με ότι συμβαίνει στα σκεύη πρακτικής χρησιμότητας 

σε άλλους πολιτισμούς.        

Μυκηναϊκός πολιτισμός 

Ο πολιτισμός στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εποχής του χαλκού 

ονομάζεται Μυκηναϊκός γιατί η πρώτη γνωριμία αυτού του σπουδαίου πολιτισμού, 

ελληνικής δημιουργίας, προήλθε από την ανασκαφή του Μυκηναϊκού. Οι Μυκήνες και οι 

άλλες πόλεις  - κράτη τη Πελοποννήσου: Τίρυνθα , Δέρνη , Ορχομενός , Πύλος , ήταν τα 

κυριότερα κέντρα αυτού του πολιτισμού. 

 Τα ερείπια της ακρόπολης των Μυκηνών που σώζονται, χρονολογούνται από το 

1700 π.Χ. περίπου. Συμπεριλαμβάνουν το βασιλικό ανάκτορο στην κορυφή του λόφου , 

ορισμένες κατοικίες , μια σιταποθήκη και τους θολωτούς τάφους που βρίσκονται δίπλα 

στα συμπαγή τείχη. 

 Η μεγάλη μάζα του πληθυσμού ζούσε κάτω από την ακρόπολη σε πλίνθινα σπίτια 

και κατέφευγε σ’ αυτή μόνο σε περιπτώσεις εξωτερικής απειλής. Οι οχυρώσεις και τα 

πολλά όπλα που έχουν βρεθεί μαρτυρούν έναν λαό που δεχόταν συχνά απειλές και 

εξαπέλυε επιθέσεις. Γύρω στο 1000 π.Χ. οι Ελλαδικές ακροπόλεις λεηλατήθηκαν και 

καταστράφηκαν από το κύμα των πολεμικών φυλών που κατέβηκε στην Ελλάδα από τον 

βορρά, τους Δωριείς. Τα ερείπιά τους ωστόσο ενέπνευσαν μύθους, θρύλους και 

παραδόσεις που εξιστορούν τα κατορθώματα των βασιλιάδων τους και τον πλούτο τους. 

Έφτασαν ως εμάς μέσω των επών του Ομήρου , των ωδών του Πίνδαρου και από τα 

κλασσικά ελληνικά δράματα που έγραψαν τον 5ο αι. π.Χ. ο Αισχύλος, Ο Σοφοκλής και ο 

Ευριπίδης. 

 Ο Όμηρος ενέπνευσε και τον Γερμανό Σλήμαν που το 1876 έφερε στην επιφάνεια 

τα ερείπια των Μυκηνών. Εκεί βρήκε τάφους περιβαλλόμενους από χαμηλό κυκλικό 

περίβολο Οι τάφοι περιείχαν κοσμήματα, τις περίφημες νεκρικές μάσκες κ.α που 

επιβεβαιώνουν τα λόγια του Ομήρου που περιέγραφε τις Μυκήνες σαν «πολύχρυσες». 

 Τα Μυκηναϊκά αγγεία που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας είναι 

διακοσμημένα χαριτωμένα πολύχρωμα σχέδια επηρεασμένα από την Μινωϊκή τέχνη. 

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι . Ο πιο λαμπρός 

είναι αυτός που ονομάζεται «τάφος του Αγαμέμνονα» ή «θησαυρός του Ατρέα». 

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χωρίς υποστηρίγματα χώρο που χτίστηκε οπουδήποτε , ως 
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την ανέγερση του Πάνθεου στη Ρώμη 1500 χρόνια αργότερα. Έχει διάμετρο 14,5 μ. και 

ύψος 13μ. Κάθε ογκόλιθος της κατασκευής είναι προσεκτικά δουλεμένος και 

υπολογισμένος με ακρίβεια. 

 Η κύρια πύλη της ακρόπολης των Μυκηνών αποτελείται από τρεις μεγάλιθους σε 

διάταξη ανάλογη μ’ εκείνη του Στόουνχεντζ.       

Αρχιτεκτονική 

 Στις αρχές του 19ου αι. ο γερμανός αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν με οδηγό τα 

ποιήματα του Ομήρου , που ιστορικοί των αρχών του 19ου αι. τα θεωρούσαν μυθικά, 

άρχισε ανασκαφές στην Τροία. Οι πρώτες ανακαλύψεις στο παλάτι του Πρίαμου 

ενίσχυσαν την πίστη του Σλήμαν στην ιστορικότητα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Στη 

συνέχεια ο ίδιος ο Σλήμαν ανασκάπτει τις Μυκήνες και δίνει στον πολιτισμό που 

ανακαλύπτει το όνομα Μυκηναϊκός. 

 Εκτός από τις Μυκήνες ανασκαφές γίνονται και σε άλλες πόλεις όπως η Τίρυνθα 

και η Πύλος, όπου αποκαλύπτονται και τα κυριότερα ανάκτορα της εποχής. Οι 

Μυκηναίοι χτίζουν τα ανάκτορά  τους πάνω στην κορυφή λόφων και τα περιβάλλουν με 

οχυρώσεις. Οι ακροπόλεις αυτές εκτός από το ανάκτορο του βασιλιά περικλείουν ένα 

μικρό αριθμό από άλλες κατοικίες. Είναι γνωστά τα κυκλώπεια τείχη της Τίρυνθας και 

των Μυκηνών. 

 Στο ανάκτορο μπορεί κανείς να βρει δωμάτια , διαδρόμους , βωμούς ξενώνες , 

γραφεία , αρχεία και το μέγαρο. Στο μέγαρο ο βασιλιάς δέχεται τους ξένους και εκεί 

υπάρχει η εστία και ο θρόνος του βασιλιά. Στην ακρόπολη των Μυκηνών υπάρχει η 

περίφημη Πύλη των Λεόντων :δυο λιοντάρια , σύμβολα του βασιλιά , προστατεύουν ένα 

κεντρικά τοποθετημένο κίονα , που έχει επίσης συμβολική σημασία. 

 Ανάμεσα στα σπουδαιότερα ευρήματα των Μυκηνών είναι ο θησαυρός του 

Ατρέα. Πρόκειται για ένα θολωτό τάφο ο οποίος αν και λείπουν οι διακοσμήσεις του 

εσωτερικού χώρου και της πύλης (χάλκινη επένδυση) , γεννάει συναισθήματα 

θαυμασμού . εκτός από το θησαυρό του Ατρέα βρέθηκαν άλλοι έξι θολωτοί τάφοι, στους 

οποίους δόθηκαν συμβολικές ονομασίες (όπως τάφος της Κλυταιμνήστρας  , του 

Αιγίσθου )  γιατί όλοι ήταν άδειοι, μιας και τους είχαν συλήσει στην αρχαιότητα από τα 

κτερίσματά τους.  

Γλυπτική 

 Η μυκηναϊκή γλυπτική μας έχει αφήσει λιγοστά έργα. Έχουμε ήδη αναφερθεί στο 

λίθινο ανάγλυφο της πύλης των λεόντων. Δυο λέαινες, σύμβολα δύναμης και της 

ηγεμονικής επιβολής εγγράφονται σ’ ένα ισόπλευρο τρίγωνο και μοιάζουν να φρουρούν 
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την πύλη . Ας σημειωθεί ότι το θέμα του λιονταριού είναι εισαγμένο από την Ανατολή. 

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και ένα γυναικείο κεφάλι από ζωγραφισμένο κονίαμα. Τα μάτια 

και τα καμαρωτά φρύδια είναι μεγάλα αλλά το στόμα μικρό και κάπως σφιχτό με στενά 

χείλη. Τα χρώματα είναι λευκό, λουλακί και κόκκινο. 

Ζωγραφική 

 Από τις Μυκήνες ,την Τίρυνθα και την Πύλο μας έχουν σωθεί ελάχιστα δείγματα 

από τις τοιχογραφίες που κοσμούσαν τους αντίστοιχους αρχιτεκτονικούς χώρους (π.χ το 

μέγαρο). Στην Τίρυνθα σώζονται θραύσματα από τοιχογραφίες με κρητικά θέματα. όπως 

τα ταυροκαθάψια ή ακόμη με κρητική επίδραση στη σύλληψη της μορφής. Στις 

Μυκήνες σημαντική είναι μια τοιχογραφία που παριστάνει μια γυναικεία μορφή σε 

γαλάζιο φόντο. Το κορμί στρέφεται εν μέρει κατενώπιον , ενώ το κεφάλι διατηρεί την 

πλάγια θέση του. Το χρώμα των στολιδιών στα μαλλιά , το λαιμό και τα χέρια είναι σε 

αρμονία με τα χρώματα του φορέματος.  

Κεραμική 

 Η μυκηναϊκή κεραμική έχει να 

παρουσιάσει σημαντικά δείγματα. Περίφημος 

είναι ο μυκηναϊκός κρατήρας των 

πολεμιστών (1200 π.Χ. – Εθνικό Μουσείο), 

όπου βλέπουμε μια φάλαγγα οπλιτών τους 

οποίους ξεπροβοδίζει μια γυναικεία μορφή. 

Στο Κυπριακό Μουσείο βρίσκουμε έναν 

αμφοροειδή κρατήρα (ενδιάμεση μορφή 

ανάμεσα σε αμφορέα με δυο λαβές κι σε 

κρατήρα) των αρχών του 14ου αι. π.Χ. Το θέμα 

είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δυο άντρες στέκουν πάνω σε άρμα που το σέρνει ένα άλογο , 

ενώ μπροστά τους βρίσκεται μια μορφή που κρατά ζυγαριά. Οι αρχαιολόγοι τον ταυτίζουν 

με το Δία που αποφασίζει για τη μοίρα των δυο πολεμιστών, όπως αναφέρεται στην 

Ιλιάδα . Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η έντονη γεωμετρημένη απόδοση των μορφών 

και των άλλων λεπτομερειών που θυμίζουν επιτεύγματα του γεωμετρικού ρυθμού από 

τον 8ο αι. π.Χ. και μετά.   

Γεωμετρική Τέχνη 
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Οι αιώνες που ακολουθούν μετά την κάθοδο των Δωριέων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται 

ως Γεωμετρική εποχή γιατί η κατ’ εξοχήν μαρτυρία της εποχής η τέχνη και ειδικότερα η 

αγγειογραφία είναι ολοκληρωτικά συνεπαρμένη από τη γεωμετρική διακόσμηση. Το 

γεωμετρικό στυλ που κρατά από το 1050 ως τα 700 π.Χ. πρωτοεμφανίστηκε στην Αθήνα. 

Αρχικά τα σχέδια περιορίζονται σε ομόκεντρα ημικύκλια και κύκλους. σχεδιάζονται με 

διαβήτη και παίρνουν το πάνω μέρος του αγγείου. Αργότερα , καθώς το γεωμετρικό 

ρεπερτόριο πλουτίζεται με παράλληλες ή διασταυρούμενες γραμμές, τετραγωνίδια, 

τρίγωνα, ρόμβους και κυρίως μαιάνδρους, καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του 

αγγείου. Όμως τα διακοσμητικά σχέδια ακολουθούν μια αυστηρή και λογική διάταξη 

στις αυστηρά καθορισμένες ζώνες που γυροφέρνουν το αγγείο. Στο τέλος της περιόδου 

φιγούρες ανθρώπων, κι αυτές γεωμετρημένες , οργανώνονται σε συνθέσεις που 

περιγράφουν μια σκηνή. συνηθέστερη είναι η «πρόθεση»  και «εκφορά» του νεκρού με 

συνοδευτικές παραστάσεις πομπών με άρματα, όπως τις συναντούμε στους τεράστιους 

αμφορείς του και κρατήρες  του Διπύλου που στήνονται μνημεία στους τάφους. Άλλες 

παραστάσεις πομπών με πλοία είναι ίσως εμπνευσμένες από τα επικά τραγούδια , 

μύθους και παραδόσεις. (Σ’ αυτή την εποχή, εξάλλου εμφανίζονται τα ομηρικά έπη, η 

ελληνική μυθολογία , η ολυμπιακή θρησκεία). 

 Τα σχήματα των αγγείων είναι τώρα διαρθρωμένα με αισθητικές αναλογίες στα 

τρία βασικά τους μέρη, τη βάση , κοιλιά και λαιμό. Σχήμα και διακόσμηση του αγγείου 

υπακούουν στις ίδιες βασικές αρχές , αναλογία, συμμετρία, ακρίβεια, σαφήνεια και 

λιτότητα, αρχές που καθιέρωσε η Γεωμετρική εποχή και που αποτέλεσαν τη βάση για την 

εξέλιξη της ελληνικής τέχνης. Οι ίδιες αρχές ακολουθούνται και στη γλυπτική της εποχής 

γνωστή από τα μικρά ειδώλια ανθρώπων , κενταύρων, αλόγων. 

 Η εξέλιξη της τέχνης στη Γεωμετρική εποχή, που κρατά περισσότερο από 4 

αιώνες, επιτελείται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό , αθόρυβα , σε μια Ελλάδα κλειστή 

στον εαυτό της, απομονωμένη από τον έξω κόσμο, που ζυγίζει τις δυνάμεις της , πλάθει 

και σφυρηλατεί για πρώτη φορά τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πνεύματος. 

 Στη πλούσια κεραμική της ιδιάζουσας γεωμετρικής εποχής στην Κύπρο με το 

χαρακτηριστικό της λευκό επίχρισμα οι διάφορες γεωμετρικές γραμμικές διακοσμήσεις 

συχνά σχηματίζουν ζώνες ή μετόπες που φιλοξενούν πουλιά, κατσίκια, ελάφια και 

ανθρώπινες μορφές.        

Ανατολίζουσα περίοδος (700-625 π.Χ.) 

 Με την αύξηση του πληθυσμού και την ανεπάρκεια της ελληνικής γεωργίας να 

καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων, πολλές πόλεις ίδρυσαν αποικίες σε Ανατολή και 
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Δύση. Κάποιες από αυτές έγιναν πολύ πλούσιες. Το βέβαιο είναι ότι ο ελληνικός 

πολιτισμός δέχτηκε επιρροές από την Ανατολή. Έτσι η γεωμετρική Τέχνη έδωσε τη θέση 

της στον ανατολίζοντα ρυθμό. 

 Την εποχή αυτή παρατηρούμε στα αγγεία μια διαφοροποίηση στη ζωγραφική 

παράσταση και όχι στο σχήμα τους. Τα γεωμετρικά σχήματα δίνουν τη θέση τους στα 

φυτά, όπως είναι ο λωτός και το ανθέμιο, σε μυθικά ζώα και τέρατα όπως είναι η 

σφίγγα και σε ανθρώπινες μορφές. 

 Τα αγγεία γίνονται τώρα πιο κομψά και στολίζονται με περισσότερα χρώματα (τα 

προηγούμενα χρόνια τα αγγεία ήταν μαύρα ή καστανά και στολίζονταν με άσπρες 

γραμμές). Επίσης κάθε πόλη αναπτύσσει μια δική της καλλιτεχνική δημιουργία. Στην 

Κόρινθο, για παράδειγμα, κατασκευάζουν «αρύβαλλους» (μικρά αγγεία για αρώματα) 

και τα στολίζουν με σφίγγες και γρύπες. 

Αρχαϊκή (625-480 π.Χ.) – Κλασική Τέχνη (480-330 π.Χ.) 

 Από τα μέσα του 7ου  αιώνα , αλλά κυρίως κατά τον 6ο αιώνα αρχίζει να 

αναπτύσσεται ανάμεσα στους Έλληνες ένα αίσθημα εθνικής ενότητας. τους άλλους 

λαούς τους αποκαλούν «βαρβάρους» . Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ακμή 

του εμπορίου , τη μεγάλη αποικιακή εξάπλωση και την εγκαθίδρυση σε αρκετές από τις 

πόλεις–κράτη του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι Έλληνες γεμάτοι αυτοπεποίθηση 

ζητούν μια τέχνη μνημειακή , έργα δηλαδή εντυπωσιακά και μεγάλου μεγέθους. Τα 

πρότυπά τους τα αναζητούν, που αλλού; Στην Ανατολή: Αίγυπτο, Εγγύς Ανατολή, 

Μεσοποταμία. 

 

Γλυπτική 

 Ο πρώτος μεγάλος Έλληνας γλύπτης λέγανε ότι ήταν ο Δαίδαλος και γι’ αυτό επί 

πολλά χρόνια οι γλύπτες ονομάζονταν Δαιδαλίδες. Λέγανε λοιπόν πως ο Δαίδαλος ήταν 

αυτός που μετέτρεψε το μονοκόμματο ξόανο σε άγαλμα με κάποια κίνηση. Η αλήθεια 

είναι ότι οι Έλληνες αντιγράφουν κατά τον 6ο αι. π.Χ. σε μεγάλο βαθμό τα Αιγυπτιακά 

αγάλματα . Όμως ο Έλληνας γλύπτης θα γυρέψει να αποδώσει όχι απλώς την 

πραγματικότητα, αλλά τη βαθύτερη ουσία της ζωής. 

 Χαρακτηριστικά αγάλματα της εποχής είναι οι Κούροι και οι Κόρες. 

Κ ο ύ ρ ο ι  ονομάζονται τα αγάλματα που παριστάνουν νέους άνδρες. Πρόκειται για 

μνημεία νεκρών νέων. Φαίνονται σα να στέκονται σε στάση προσοχής υπακούοντας στο 

νόμο της μ ε τ ω π ι κ ό τ η τ α ς . Έχουν τα χέρια κολλημένα στο σώμα και σφιγμένα σε 

γροθιές. Ο κορμός αποδίδεται με ένα παραλληλεπίπεδο του οποίου οι πλευρές 
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ξεχωρίζουν καθαρά, ενώ το κεφάλι είναι κυβικό. Οι ανατομικές λεπτομέρειες 

αποδίδονται με εγχάραξη, στην επιφάνεια της πέτρας χωρίς μεγάλη ρεαλιστική ακρίβεια. 

Οι κούροι μοιάζουν να βρίσκονται κιόλας εν κινήσει. Το βάρος μοιράζεται ανάμεσα στο 

δεξί πόδι που εξασφαλίζει βασικά τη στήριξη και το αριστερό που προβάλλει. Το κορμί 

και το πρόσωπο του αγάλματος εμψυχώνονται από τη « λ α ν θ ά ν ο υ σ α  κ ί ν η σ η »  

όπως την ονομάζει ο Κ.Α. Ρωμαίος, την καλλιτεχνική αξιοποίηση μιας σειράς 

ασσυμετριών που χαρίζουν στο γλυπτό ζωντάνια και εκφραστικότητα. Το πρόσωπο 

ζωντανεύει από το α ι ν ι γ μ α τ ι κ ό  α ρ χ α ϊ κ ό  μ ε ι δ ί α μ α  και τα μαλλιά μοιάζουν 

με περούκα. Ακόμη το στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι η απόλυτη γυμνότητα των 

αγαλμάτων σε αντίθεση με τα αιγυπτιακά. Οι κούροι φτάνουν σε ύψος ακόμη και τα 3 

μέτρα. Οι πιο σημαντικοί κούροι είναι ο κούρος του Σουνίου (ύψος 3,10 μ. ), ο Κλέοβις 

και ο Βίτων, ο κούρος της Μήλου, της Βαλομάνδρας, τηςΑναβύσσου. 

 Κ ό ρ ε ς  λέγονται τα αγάλματα που παριστάνουν νεαρές κοπέλες. Είναι πάντοτε 

ντυμένες με π ο δ ή ρ η  χ ι τ ώ ν α  , ένα ελαφρό ένδυμα με λεπτές συνήθως πτυχές που 

φθάνει ως τα πόδια και σχεδόν πάντα με το ι μ ά τ ι ο ν , είδος ορθογώνιου υφάσματος 

που τυλίγεται γύρω από το χιτώνα με κάθε δυνατό τρόπο και σχηματίζει συνήθως 

φαρδύτερες πτυχές. Και στις κόρες μπορούμε να παρατηρήσουμε το αρχαϊκό χαμόγελο, 

τα τονισμένα ζυγωματικά αλλά ακόμη και τα μαγνητικά μάτια , το περήφανο μέτωπο , τα 

οποία υπογραμμίζουν το ήθος του αγάλματος, ενώ η απλή κόμμωση και το κάλυμμα του 

κεφαλιού επιτείνουν το μνημειακό χαρακτήρα του. Σπουδαία αγάλματα είναι η 

περίφημη Πεπλοφόρος του Μουσείου της Ακρόπολης (530 περίπου π.Χ.), η κόρη 674 

του Μουσείου της Ακρόπολης (ή η σφιγγοπρόσωπη, η κόρη με τα αμυγδαλωτά μάτια, 

η delicata) και η αρχαιότερη η κόρη του Βερολίνου (575 π.Χ.) 

Ο  Ν α ό ς  

Οι Ναοί ήταν τα μεγαλύτερα και ωραιότερα οικοδομήματα των Ελλήνων. 

Θεωρούνταν σαν οι οίκοι των θεών και χρησίμευαν, για να στεγάσουν το λατρευτικό 

άγαλμα και να το προστατεύσουν από τις καιρικές συνθήκες. Μέσα στο ναό έμπαιναν 

μόνο οι ιερείς και ελάχιστοι πιστοί (συνήθως αυτοί που έκαναν μεγάλες δωρεές). Το 

εσωτερικό των ναών ήταν απλό και σκοτεινό, το φως έμπαινε από την είσοδο. Αυτή 

παρέμενε ανοιχτή για να μπορεί η θεότητα να βλέπει, όταν γινόταν θυσία προς τιμήν της 

σ’ ένα βωμό τοποθετημένο μπροστά στο ναό. 

 Αφού λοιπόν οι περισσότεροι πιστοί έμεναν έξω από το ναό, οι αρχιτέκτονες 

διαμόρφωσαν το κτίσμα εξωτερικά με μεγάλη τέχνη. Για την κατασκευή του ναού 

χρησιμοποιούσαν ασβεστόλιθο ή μάρμαρο, για τα ταβάνια και τις σκεπές ξύλο. Τα 
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κεραμίδια ήταν πήλινα ή πέτρινα. Η οικοδομή απαιτούσε πολλούς εργάτες. Οι πέτρινοι 

όγκοι της κατασκευής μεταφέρονταν από τα λατομεία με βοϊδάμαξες. Τις πέτρες τις 

λάξευαν στον χώρο που χτίζονταν ο ναός λιθοξόοι με σφυριά και άλλα εργαλεία. Οι 

ψηλοί κίονες γίνονταν από κυλινδρικά τμήματα (τους σπονδύλους) που τοποθετούνταν 

το ένα πάνω στο άλλο με σχοινιά και τροχαλίες και στερεώνονταν με μέταλλο. Τα 

ανάγλυφα που διακοσμούσαν τη ζωφόρο και τα αετώματα συνέβαλλαν κατά πολύ στην 

ομορφιά των ναών. 

Τα μέρη του ναού. 

Οι ελληνικοί ναοί αποτελούνται συνήθως από τρία μέρη: τον κυρίως ναό, που 

λέγεται «σηκός» και στεγάζει το λατρευτικό άγαλμα, ένα μικρό χώρο μπροστά απ’ 

αυτόν, που λέγεται «πρόναος», και έναν αντίστοιχο χώρο στο πίσω μέρος, που λέγεται 

«οπισθόδομος». Οι πιο μεγαλοπρεπείς απ’ αυτούς περιβάλλονται γύρω-γύρω από 

κίονες, που δημιουργούν το «πτερόν». Όταν ο ναός περιβάλλεται από μια σειρά κιόνων 

ονομάζεται «περίπτερος», ενώ όταν περιβάλλεται από δύο σειρές λέγεται «δίπτερος».   

Η ανωδομή του ναού 

Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί είχαν γερά θεμέλια που ονομάζονταν 

σ τ ε ρ ε ο β ά τ η ς .  Πάνω στον στερεοβάτη στηρίζονταν η ε υ θ υ ν τ η ρ ί α  δηλαδή το 

χαμηλότερο ορατό μέρος του ναού. Πάνω της σχηματίζονταν η κ ρ η π ί δ α  που 

αποτελούσε και τη βάση του ναού. Αυτή αποτελούνταν συνήθως από τρία σκαλιά ή 

α ν α β α θ μ ο ύ ς  ή β α θ μ ί δ ε ς . Η ανώτερη βαθμίδα λεγόταν σ τ υ λ ο β ά τ η ς  γιατί σ’ 

αυτή στηρίζονταν οι στύλοι, δηλαδή οι κ ί ο ν ε ς  του ναού. Οι κίονες καταλήγανε στα 

κ ι ο ν ό κ ρ α ν α . Πάνω στα κιονόκρανα στηριζότανε το ε π ι σ τ ή λ ι ο , η ζ ω φ ό ρ ο ς  

και το γ ε ί σ ο , που σχημάτιζαν το θ ρ ι γ κ ό  του ναού, δηλαδή το ανώτερο τμήμα του.  

 

Ο ρυθμός 

Οι ρυθμοί που κυριάρχησαν στους αρχαίους ελληνικούς ήταν ο Δωρικός, που 

αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις αποικίες της κάτω Ιταλίας, Και ο Ιωνικός 

που αναπτύχθηκε στη Μ. Ασία και στα νησιά.  

Στο δωρικό ρυθμό οι κίονες πατούν κατευθείαν στην κρηπίδα, χωρίς ιδιαίτερη βάση. 

Επάνω στα κιονόκρανά τους στηρίζεται το «επιστύλιο» και ακολουθούν οι «τρίγλυφοι» 

και οι «μετόπες» και, τέλος, το «αέτωμα». Στον ιωνικό ρυθμό οι κίονες έχουν ιδιαίτερη 

βάση και διαφορετικής μορφής κιονόκρανα (με έλικες) και αντί για τρίγλυφους και 

μετόπες υπάρχει η «ζωφόρος». Οι μετόπες, η ζωφόρος και τα αετώματα συχνά έχουν 

γλυπτή διακόσμηση, τις περισσότερες φορές με μυθολογικά θέματα.        
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 Στην κάτοψη οι πρώτοι ναοί θυμίζουν τον αρχιτεκτονικό τύπο του μεγάρου που 

συναντήσαμε στο Διμήνι και αργότερα στις Μυκήνες. Στην αρχή οι ναοί ήταν φτιαγμένοι 

από ξύλο. Οι πρώτοι πέτρινοι και μαρμάρινοι ναοί εμφανίζονται στον 7ο π.Χ. αι. Στον 6ο 

π.Χ. αι. ο ναός εξελίσσεται και διακοσμείται. Ότι, κατακτήθηκε τεχνικά και μορφολογικά 

στον 6ο π.Χ. αι. θα διατηρηθεί για τα επόμενα χίλια χρόνια.  

 Τα σημεία που διέφεραν μεταξύ τους οι ναοί ήταν κυρίως η μορφή (τύπος), το 

μέγεθος, ο ρυθμός και οι αναλογίες. Οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής των ναών ήταν 

η συμμετρία και οι αναλογίες. Οι παραπάνω αρχές τηρούνταν δε με τόση προσοχή που 

οι σύγχρονοι μελετητές της αρχαίας αρχιτεκτονικής μπορούν να υπολογίσουν το μέγεθος 

ενός ναού, τον αριθμό των κιόνων κι άλλα στοιχεία , έστω κι αν έχει διασωθεί ένα τμήμα 

από τον σπόνδυλο ενός κίονα. Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί ήταν πολύχρωμοι. Το χρώμα, 

βαθυκόκκινο, μπλε, χρυσό , τόνιζε τα διάφορα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία. 

Πόσο δύσκολο είναι να το πιστέψουμε βλέποντας σήμερα τα λευκά ερείπια της 

αρχαιότητας;  

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 

«ποτέ αριθμός και μουσική δεν έσμιξαν με τόση κατανόηση και αγάπη» 

 

 Αν και ο 5ος αι. π.Χ. έχει αφήσει πάμπολλα παραδείγματα αρχιτεκτονικής και στην 

Ελλάδα και στις αποικίες, θα ήταν σκόπιμο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο 

τελειότερο δημιούργημα του κλασικού πνεύματος, τον Παρθενώνα.  

Βρίσκεται πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών και 

είναι τι σημαντικότερο από τα μνημεία της. Το χτίσιμό της άρχισε το 

447 π.Χ. και τελείωσε το 438 π.Χ. Είναι έργο των αρχιτεκτόνων : 

Χρόνος 

Αρχιτέκτονες 

Γλύπτης 
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Ικτίνου και Καλλικράτη. Ο «Πάντων επίσκοπος» (κατά τον Πλούταρχο), η πιο ισχυρή και 

πολύπλευρη καλλιτεχνική προσωπικότητα του 5ου αι. π.Χ. ήταν όμως ο Φειδίας. Διότι ο 

Φειδίας ήταν εκείνος που οργάνωσε το τεράστιο εργοτάξιο, έκανε τον τέλειο 

καταμερισμό εργασίας μιας στρατιάς ολόκληρης καλλιτεχνών, τεχνιτών, οικοδόμων και 

απλών χειρωνακτών, που με υμνητικές και υποβλητικές περιγραφές μας διέσωσε ο 

Πλούταρχος στο βίο του Περικλή. 

Ο Ναός ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Είναι δωρικού ρυθμού και 

συγκεντρώνει μια σειρά από ιωνικά στοιχεία που συνδυάζονται με τα 

δωρικά. Η προσθήκη ζωφόρου, μέσα από την εξωτερική κιονοστοιχία, 

γύρω από το κύριο κτίριο, είναι επίδραση ιωνικής αρχιτεκτονικής, όπως και οι τέσσερις 

ιωνικοί κίονες που στηρίζουν την οροφή στο πίσω μέρος του Παρθενώνα. Η συνάντηση 

αυτή του αυστηρότερου και κάπως πιο συντηρητικού δωρικού ρυθμού με τον πιο 

ανάλαφρο και τολμηρό ιωνικό δεν είναι απλώς αισθητικό εύρημα: συμβολίζει ακόμα την 

τιτάνεια προσπάθεια της Αθήνας του Περικλή να συμπυκνώσει τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά ολόκληρου του Ελληνικού κόσμου, στον οποίο τα χρόνια αυτά ζητά να 

επιβάλλει την ηγεμονία της.  

Αν και οι πιο πολλοί δωρικοί ναοί είχαν 6 κίονες στις στενές πλευρές, ο 

Παρθενώνας παρατάσσει 8 κίονες στις στενές πλευρές και 17 στις μακρές πλευρές: 

κερδίζει έτσι την τέλεια αναλογία μήκους – πλάτους (9 προς 4), απλώνεται ηγεμονικός, 

σεμνός και μεγαλοπρεπής, μας επιβάλλεται. Είναι λοιπόν οκτάστυλος, αμφιπρόστυλος 

(έχει δηλαδή κιονοστοιχία = σειρά κιόνων και στις στενές πλευρές) και περίπτερος (έχει 

δηλαδή κιονοστοιχία και στις στενές πλευρές και στις μακρές πλευρές). Ο κυρίως ναός 

είναι χωρισμένος σε δυο μέρη: το ανατολικό μέρος, όπου υπήρχε το χρυσελεφάντινο 

άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, έργο του Φειδία και το δυτικό μέρος που είχε είσοδο 

από τον οπισθόδομο και όπου έβαζαν τα πολύτιμα αφιερώματα και τα χρήματα της 

συμμαχίας της Δήλου. Έχει μήκος 69,50 μ και πλάτος 30,86 μ. 

Ο Παρθενώνας είναι χτισμένος από μάρμαρο , εκτός από την ξύλινη 

κατασκευή της στέγης. ακόμη και η στέγη του ήταν από παριανό μάρμαρο ( από την 

Πάρο), για να έχει διαφάνεια. 

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα είναι οι περίφημες 

τελειοποιήσεις ή εκλεπτύνσεις ή λεπτότητες  των γραμμών στον 

Παρθενώνα, στοιχείο που πιθανότατα δεν είναι τυχαίο, αφού 

σημειώνονται και από τον Βιτρούβιο.  

 

Ρυθμός 

Μέρη του 

Ναού 

Υλικό 

Οι «λεπτότητες» 

(refinements) 

του Παρθενώνα  
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Να μερικές: 

α) Οι καμπύλες . Πρόκειται για το γεγονός ότι πολλές από τις γραμμές και των 

άλλων ναών του 5ου αιώνα κυρίως όμως του Παρθενώνα, μοιάζουν εκ πρώτης όψεως 

κάθετες ή οριζόντιες ευθείες στην πραγματικότητα όμως είναι ελαφρά καμπύλες . Ο 

στυλοβάτης για παράδειγμα μοιάζει να «φουσκώνει» προς το κέντρο του και να 

χαμηλώνει στα άκρα «σαν χαλί που το έχουν καρφώσει μόνο στις γωνίες», όπως 

παρατηρεί ο D.S Robertson. 

β) Η μείωση: οι κίονες παρουσιάζουν την τάση να έχουν μικρότερη διάμετρο 

καθώς πλησιάζουν στην κορυφή. 

γ) Η ένταση: Στους κίονες παρατηρείται ένα «φούσκωμα», σαν να «εντείνουν» τη 

δύναμή τους να κρατήσουν το βάρος του θριγκού. 

δ) Η κλίση: Οι κίονες κλίνουν προς το εσωτερικό, σε τρόπο που το κτίριο να 

σχηματίζει τη βάση μιας πυραμίδας. (με τη μείωση, την ένταση και την κλίση των κιόνων, 

ο σφυγμός της ζωής διατρέχει το μάρμαρο σε μια πορεία από κάτω προς τα πάνω, η ζωή 

φουσκώνει την άψυχη πέτρα, η δύναμη αντιστέκεται στο βάρος) 

ε) Ο βηματισμός: καμιά απόσταση από κίονα σε κίονα δεν είναι εντελώς ίδια. 

Αποφεύγεται έτσι η μονοτονία της νεκρής επανάληψης και δίνεται μια αίσθηση 

ελευθερίας.           

Ο ΓΛΥΠΤΌΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

 Ο γλύπτης Φειδίας σχεδίασε τα γλυπτά που διακοσμούν τον Παρθενώνα 

και είχε και την γενική ευθύνη εκτέλεσης του έργου. Στη κατασκευή του συνεργάστηκαν 

πολλοί γλύπτες μεταξύ των οποίων μερικοί από τους καλύτερους μαθητές του Φειδία. 

Γλυπτή διακόσμηση φέρουν οι μ ε τ ό π ε ς , τα α ε τ ώ μ α τ α  και η ζ ω φ ό ρ ο ς   

α) Οι μετόπες    

Και οι 92 μετόπες του ναού καλύπτονταν από γλυπτά. Αυτό το γεγονός αποτελεί 

μια πρωτοτυπία για εκείνη την εποχή. Σε κάθε πλευρά του ναού αναπτύσσεται κι από 

ένα μυθολογικό θέμα: Στην ανατολική πλευρά η Γιγαντομαχία, στη βόρεια η άλωση της 

Τροίας στη νότια η Κενταυρομαχία και στη δυτική η Αμαζονομαχία. 

β)Η ζωφόρος 

Ο Φειδίας ήθελε να αυξήσει την επιφάνεια της γλυπτής διακόσμησης και γι’ αυτό 

δανείστηκε ένα στοιχείο του ιωνικού ρυθμού, τη ζωφόρο. Με τη ζωφόρο τύλιξε το πάνω 

μέρος του κύριου κτιρίου στην εξωτερική του όψη. 
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Στη ζωφόρο παριστάνεται η πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων προς τιμή της 

Αθηνάς. Στη δυτική πλευρά απεικονίζεται η προετοιμασία της πομπής. Στις δυο μακρές 

πλευρές του ναού οι ιππείς, οι μουσικοί και τα ζώα για τη θυσία. Και στην ανατολική 

πλευρά η αναπαράσταση της τελετουργίας που την παρακολουθούν οι 12 θεοί του 

Ολύμπου. Η ζωφόρος έχει μήκος 160 μ. και ύψος 1 μ.  

γ) Τα αετώματα 

Για τα δυο αετώματα του ναού κατασκευάστηκαν 50 ολόγλυφα αγάλματα που 

εικονίζουν μυθολογικές σκηνές σχετικές με την Αθηνά. Στο ανατολικό αέτωμα 

απεικονίζεται στο κέντρο η γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία, με την παρουσία 

των άλλων θεών. Στις γωνίες αριστερά το άρμα του Ήλιου βγαίνει από τα νερά του 

Ωκεανού και δεξιά το άρμα της Σελήνης βυθίζεται σε αυτά 

Τ ο  λ α τ ρ ε υ τ ι κ ό  ά γ α λ μ α  τ η ς  Α θ η ν ά ς  έ ρ γ ο  τ ο υ  Φ ε ι δ ί α . 

Το κύριο πλαστικό έργο του ναού ήταν το κολοσσιαίο λατρευτικό άγαλμα της 

Παρθένου που βρισκόταν στο βάθος του σηκού, καμωμένο από ελεφαντόδοντο και 

χρυσό. Η Αθηνά παριστάνονταν όρθια κρατώντας τη Νίκη στο απλωμένο δεξί χέρι της και 

έχοντας το δόρυ στον αριστερό ώμο και την ασπίδα ακουμπισμένη κάτω, φορώντας στο 

κεφάλι κράνος με πρωτόφαντη πλουμιστή διακόσμηση. Η θεά συνταίριαζε έτσι και τις 

δυο πλευρές της την ειρηνική και την πολεμική. 

Αγγειογραφία 

 Η μελανόμορφη τεχνική 

που παρουσιάστηκε κατ’ αρχάς 

στην Κόρινθο, από τα μέσα του 

7ου αι. π.Χ. εμφανίζεται καις την 

Αθήνα. Η τεχνική αυτή των 

μαύρων μορφών πάνω στο 

φυσικό χρώμα του πηλού (στο 

ανοιχτόχρωμο φόντο) 

συνοδεύεται από πλούσια 

εγχάραξη. Στη σχετική 

πολυχρωμία της Κορίνθου και των 

νήσων απαντά η αττική 

αυστηρότητα. Λευκό χρώμα 

χρησιμοποιείται για τις γυναικείες 

μορφές, τα μαλλιά και τα γένια 
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των γερόντων. Κόκκινο 

χρησιμοποιείται για τις ανδρικές 

μορφές, για να αποδώσει μαλλιά 

και γένια. Τα θέματά της είναι 

από την Ιλιάδα, τους άθλους του 

Ηρακλή, το δωδεκάθεο κ.α. Η 

επίδραση της αιγυπτιακής τέχνης 

είναι ακόμη φανερή: 

 

 

 αδιαφορία ως προς τη φωτοσκίαση 

 μορφές σχεδιασμένες σύμφωνα με τον 

«αιγυπτιακό κανόνα» 

 κείμενο που εξηγεί τα όσα διαδραματίζονται 

και που αποτελεί ταυτόχρονα και διακοσμητικό 

στοιχείο της αγγειογραφίας     

Προς τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. εμφανίζονται τα ερυθρόμορφα αγγεία. Τώρα χρωματίζεται 

μαύρο το φόντο ενώ οι μορφές έχουν το φυσικό χρώμα του πηλού (ερυθρόμορφα). Η 

προσοχή τώρα είναι μεγάλη στην απόδοση της ανατομίας, του ενδύματος αλλά και των 

χαρακτηριστικών. Τα πιο συχνά θέματα στα ερυθρόμορφα αγγεία είναι σκηνές της 

καθημερινής ζωής και μύθοι σχετικοί με το Διόνυσο, τους κενταύρους, τα ομηρικά έπη 

κ.λ.π.  

Κλασική Εποχή 

 Κατά τον 5ου αι. π.Χ. οι αγγειογράφοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν την αρχαϊκή 

νοοτροπία Τα πρόσωπα των μορφών αποκτούν μεγαλύτερη αληθοφάνεια ενώ επίσης 

χρησιμοποιείται η σμίκρυνση, σε μια προσπάθεια απόδοσης του προοπτικού βάθους. 

Κάποιοι αγγειογράφοι τοποθετούν τις μορφές σε διαφορετικά επίπεδα για να 

δημιουργήσουν την αίσθηση του βάθους και του χώρου. Το ίδιο συνέβαινε και στις 

τοιχογραφίες από τις οποίες οι αγγειογραφίες είναι επηρεασμένες. Θέματα όπως: επικές  

σκηνές, άθλοι ηρώων, σκηνές χορού και συμποσίων, δίνανε την ευκαιρία στους 

αγγειογράφους να πειραματιστούν με στάσεις και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 
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 Στα μέσα περίπου του 5ου π.Χ. αι. οι ζωγράφοι 

των ερυθρόμορφων αγγείων επηρεασμένοι από την 

τεχνική της τοιχογραφίες αρχίζουν να χρησιμοποιούν 

το άσπρο φόντο. Αυτή η τεχνική εφαρμόστηκε κυρίως 

στις ταφικές ληκύθους, τα θέματα τους θυμίζουν 

επιτύμβιες στήλες. Προς το τέλος του αιώνα αυτή η 

τεχνική εγκαταλείπεται ενώ γίνονται δημοφιλή τα 

θέματα με σκηνές που εξελίσσονται στα ιδιαίτερα 

διαμερίσματα των γυναικών. 

 Τα πιο δημοφιλή αγγεία στη διάρκεια της κλασικής 

περιόδου είναι τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία 

της Αθήνας που τα συναντάμε σ’ όλο τον Ελληνικό χώρο. 

Συγχρόνως όμως είχαν μεγάλη επιτυχία και τα 

μελανόμορφα αγγεία από τη Μεγάλη Ελλάδα με τα 

κωμικά τους θέματα από τον κόσμο του θεάτρου.          

    

                                                          

Πελίκη Ερυθρόμορφος 

5ος αιώνας π.Χ.από τη 

Στρύμη. Μουσείο 

Κομοτηνής 


