ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΜΟΣ 1ος
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΟΛΓΑ ΖΙΡΩ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., Μ.Α.
Ιστορίας της Τέχνης, ΠΕ8
ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΤΖΑΝΗ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8
Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
Αν. καθηγήτρια Ιστορίας
της Αρχιτεκτονικής Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου
Πατρών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Ι.
Δρ ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., σύμβουλος
Καλλιτεχνικών του Π.Ι.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ
Δρ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,
Ομότιμος καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΜΑΙΡΙΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ,
φιλόλογος
ΛΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ-ΓΚΕΣΟΥΡΑ,
φιλόλογος
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΟΕΔΒ
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To πλαίσιο αυξομειώνεται
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών
& Εκδόσεων «Διόφαντος»
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».
Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η αξιολόγηση,
η κρίση
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ των
ΒΙΒΛΙΟΥ
προσαρμογών
και η επιστημονική
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
επιμέλεια
του προσαρμοσμένου
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΟΡΑΣΗ
βιβλίου πραγματοποιείται από
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
τη Μονάδα Ειδικής Αγωγής
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
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μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από
το ΕΣΠΑ / ΕΠτου
«Εκπαίδευση
Η προσαρμογή
βιβλίου για& Διά
Βίου
Μάθηση»
/ Πράξη όραση
«ΣΤΗΡΙΖΩ».
μαθητές
με μειωμένη
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγματοποιείται με βάση
Οι
πραγματοποιήθηκαν
τιςδιορθώσεις
προδιαγραφές
που έχουν
κατόπιν
έγκρισης
του Δ.Σ. του
αναπτυχθεί
από ειδικούς
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
εμπειρογνώμονες
για το ΙΕΠ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Η συγγραφή και
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
η επιστημονική
επιμέλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο “Ιστορία της Τέχνης”
της Γ΄ Λυκείου αποτελεί ένα εισαγωγικό ταξίδι στον κόσμο της
τέχνης. Είναι μια περιπετειώδης διαδρομή στην καλλιτεχνική δημιουργία από την προϊστορία έως σήμερα. Το βιβλίο θέτει
τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα στο ιστορικό τους πλαίσιο,
ώστε να γίνει αντιληπτή η συνοχή τους, να διαπιστωθεί η άμεση
σχέση της τέχνης με την πολιτισμική εξέλιξη κάθε περιόδου και
να συνδεθεί η τέχνη με τη ζωή.
Η τέχνη, ως δημιούργημα του
ανθρώπου, είτε υπηρετεί τη
θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τα
ιδανικά είτε εξυπηρετεί πάθη,
5/7
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φιλοδοξίες, ελπίδες, την ανάγκη
για επικοινωνία, αποτελεί μοναδική αισθητική εμπειρία συνδυάζοντας το μύθο με την ιστορία
και την επιστήμη.
Μελετώντας το πολυδιάστατο φαινόμενο της τέχνης ιστορικά, μέσα από την παρατήρηση
και την ανάλυση των πιο γνωστών αριστουργημάτων - γιατί αυτά είναι συνήθως από πολλές απόψεις τα πιο σημαντικά
- θα γίνουν κατανοητοί ορισμένοι μηχανισμοί της Ιστορίας της
Τέχνης και θα εκτιμηθεί αυτή ως
επιστήμη.
Η μελέτη αυτού του εύληπτου
βιβλίου προσφέρει πληροφορίες και γνώσεις για έργα, για καλλιτέχνες, για τεχνοτροπίες, για
ερμηνεία και έρευνα, αλλά πάνω
από όλα προσφέρει μια από6/7
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λαυση· την απόλαυση της μαγείας της τέχνης.
Δρ Γιώργης Σιγάλας
Ζωγράφος, Σύμβουλος
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τέχνη
Μέσα από την ανάγκη του για
καλλιτεχνική δημιουργία ο άνθρωπος προσπάθησε να απαντήσει
στα αιώνια προβλήματα της ζωής:
τον έρωτα, το θάνατο, το θείο, την
ίδια τη ζωή. Επομένως, η καλλιτεχνική δημιουργία, δηλαδή αυτό που
ονομάζουμε τέχνη, εμφανίζεται από
τότε που εμφανίστηκε και ο άνθρωπος επάνω στη Γη.
H λέξη “τέχνη” προέρχεται, σύμφωνα με μία εκδοχή, από το ρήμα
“τίκτω”(= “γεννώ”) και, όπως κάθε
δημιουργία, είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνική πραγματικότητα και με τις αντιλήψεις κάθε
εποχής.
Τέχνη για τον Πλάτωνα ήταν “μίμησις της φύσεως”, δηλαδή
9/9
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αντιγραφή των πραγμάτων όπως
αυτά φαίνονται. Της αναγνώριζε τεράστια δύναμη επιβολής και γι’
αυτό έφτανε στο σημείο να την αρνείται. Για τον Αριστοτέλη τέχνη
ήταν η ικανότητα παραγωγής πραγμάτων σύμφωνα με κανόνες. Τα
είδη της χωρίζονταν σε “μιμητικά”
και “μη μιμητικά”. Στο πρώτο είδος
ανήκαν τα οπτικά φαινόμενα, στο
δεύτερο η μίμηση των πράξεων, δηλαδή η ποίηση.
Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα
έγινε διάκριση ανάμεσα στις “ευγενείς” και τις “βάναυσες τέχνες”,
(artes liberales και artes mechanicae ή serviles δηλαδή στις “ελευθέριες” και στις “χειρωνακτικές” ή
“δουλικές”). Ως “ελευθέριες” θεωρούνταν οι τέχνες που παράγονται
από την πνευματική προσπάθεια
του ανθρώπου (η γραμματική, η λο10 / 9
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γική, η ρητορική και η αριθμητική,
η μουσική, η γεωμετρία, η αστρονομία). Ως “δουλικές” θεωρούνταν
εκείνες που απαιτούν το χειρωνακτικό μόχθο και την επεξεργασία
της ύλης, και σε αυτές συγκαταλέγονταν η ζωγραφική και η γλυπτική.
Στην Αναγέννηση η ζωγραφική
και η γλυπτική αντιδιαστέλλονται
από τις άλλες “χειρωνακτικές” τέχνες και κατακτούν μια θέση ανάμεσα στις “ελευθέριες”. Η ζωγραφική
είναι επιστήμη, έλεγε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, και μάλιστα ανώτερη από την ποίηση και τη μουσική.
Στα μέσα του 16ου αιώνα η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική εντάχθηκαν στην κατηγορία των
arti di disegno (δηλαδή των τεχνών
του σχεδίου, όπου σχέδιο σήμαινε
και τη σύλληψη της ιδέας). Ως γνώστες της προοπτικής - δηλαδή των
11 / 9
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μαθηματικών - και των λόγιων κειμένων, της μυθολογίας και της θεολογίας, οι καλλιτέχνες περιελήφθησαν στους πολίτες της ανώτερης
πνευματικής τάξης. Στο τέλος του
16ου αιώνα ο καλλιτέχνης αποθεώνεται και θεωρείται ανώτερος άνθρωπος, ο οποίος χρειάζεται ελεύθερο πεδίο δράσης για τη σύλληψη
και την εκτέλεση του έργου του. Το
έργο του καλλιτέχνη αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά του ή, καλύτερα, είναι ενδιαφέρον και πολύτιμο
ακριβώς επειδή είναι δημιούργημά
του.
Ήδη από την Αναγέννηση αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες περί
τέχνης, ενώ αργότερα, μετά το 17ο
αιώνα και την εποχή του Διαφωτισμού, η καλλιτεχνική δραστηριότητα
απέκτησε μια αυτονομία τόσο από
τις επιστήμες όσο και από τα χειρω12 / 9
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νακτικά επαγγέλματα. Το 18ο αιώνα η ποίηση, η μουσική, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική και
ο χορός αποτέλεσαν τις “καλές τέχνες” και συνδέθηκαν, λόγω της κοινής ενασχόλησής τους, με την έννοια του “ωραίου”. Το 19ο αιώνα,
με την ανάπτυξη της βιομηχανικής
παραγωγής, οι τέχνες χωρίστηκαν
σε “καλές” και “εφαρμοσμένες”, με
τις τελευταίες να στοχεύουν στη σύμπραξη της καλλιτεχνικής παραγωγής με τη βιομηχανία. Είναι φανερό
ότι η κατάταξη των τεχνών σε κατηγορίες συμβαδίζει με τις αντιλήψεις
κάθε εποχής. Τον 20ό αιώνα ο κινηματογράφος αποτέλεσε την έβδομη
τέχνη.
Η Ιστορία της Τέχνης
Ο Γάλλος ιστορικός Ζακ Λε Γκοφ,
στο βιβλίο του Ιστορία και Μνήμη,
13 / 9 - 10
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αναφέρει: “Η λέξη histoire (σε
όλες τις γλώσσες που προέκυψαν
από τα λατινικά, καθώς και στα
αγγλικά) προέρχεται από την αρχαία
ελληνική λέξη “ιστορία” της ιωνικής
διαλέκτου. O τύπος αυτός κατάγεται
από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα “wid
weid”, “voir” (=βλέπω). Εξ ου και το
σανσκριτικό “βέτας”, “μάρτυρας”,
και το ελληνικό “ίστωρ”, “μάρτυρας”,
με την έννοια “εκείνου που βλέπει”.
Αυτή η αντίληψη για την όραση ως
ουσιαστική πηγή γνώσης οδηγεί
στην άποψη ότι ο “ίστωρ”, εκείνος
που βλέπει, είναι επίσης αυτός που
γνωρίζει. “Ιστορείν” στα αρχαία
ελληνικά σημαίνει “προσπαθώ να
γνωρίσω”, “να πληροφορηθώ”.
Ιστορία σημαίνει λοιπόν έρευνα.
Αυτή είναι η σημασία της λέξης
στον Ηρόδοτο στην αφετηρία των
“Ιστοριών” του, οι οποίες είναι
14 / 10
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“αναζητήσεις”, “έρευνες” (Ζακ Λε
Γκοφ, Ιστορία και Μνήμη, Αθήνα
1998, σελ. 147).
H Ιστορία, για να παρουσιάσει τις
διάφορες στιγμές της ανθρωπότητας, βασίζεται σε αποδείξεις και μαρτυρίες. Για την Ιστορία της Τέχνης
μαρτυρίες είναι τα έργα τέχνης.
H Ιστορία της Τέχνης μέσα από
την προσέγγιση των διάφορων επιτευγμάτων του πολιτισμού, έχει
ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του παρόντος. Από την αρχαιότητα το ενδιαφέρον για τα έργα
της τέχνης ήταν ζωηρό. H Φυσική
Ιστορία του Πλίνιου του Νεότερου
(1ος αιώνας μ.Χ.) αποτελεί μία από
τις πρώτες προσεγγίσεις παρουσίασης των έργων τέχνης. Το βιβλίο
που δημοσίευσε το 1550 ο Τζ. Βαζάρι (1511-74), με τίτλο Η ζωή των πιο
επιφανών ζωγράφων, γλυπτών και
15 / 10
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αρχιτεκτόνων, αποτέλεσε μια πρώτη Ιστορία της τέχνης και περιελάμβανε πληροφορίες για την εκτέλεση των έργων, καθώς και σχόλια
για την ικανότητα των καλλιτεχνών.
Κατά την Αναγέννηση, μέσα από τη
γενικότερη επαφή με την τέχνη των
κλασικών, το ενδιαφέρον για ιστορικές μαρτυρίες γύρω από τη δημιουργία των έργων τέχνης αυξήθηκε.
H Ιστορία της Τέχνης αναπτύχθηκε από τους διάφορους συλλέκτες
και τους “εραστές των τεχνών”, ενώ
το 1764 ο Γ. Γ. Βίνκελμαν (1717-68),
στο βιβλίο του Η τέχνη των αρχαίων
Ελλήνων, συνέδεσε την τέχνη με τη
γενικότερη πολιτισμική πορεία μιας
κοινωνικής ομάδας.
Τα κυριότερα προβλήματα που
αντιμετώπισε η Ιστορία της Τέχνης,
όταν από τα μέσα του 19ου αιώνα
αποτέλεσε μια ξεχωριστή επιστή16 / 10
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μη, ήταν ο τρόπος γραφής της ιστορίας, η διαμόρφωση των περιόδων
και των εποχών της τέχνης. Κυρίως οι δόκιμες ιστορίες αναφέρονται
σε ποικίλες μορφές της τέχνης, από
την κλασική εποχή και μετά, με έμφαση στην ανάλυση της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής και των εφαρμοσμένων τεχνών,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του δυτικού κόσμου. H τέχνη θεωρήθηκε ως τμήμα της πολιτισμικής πορείας της
ανθρωπότητας, ενώ η ιστορία της,
μαζί με την οικονομική, πολιτική και
κοινωνική ιστορία, θεωρήθηκε ότι
μπορούσε να πιστοποιήσει την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο
20ός αιώνας προσέθεσε στην Ιστορία της Τέχνης, ως επιστήμης, τη
συγκριτική παρατήρηση και μελέτη έργων διαφορετικών εποχών,
17 / 17
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μέσω της μορφολογικής προσέγγισης (X. Βέφλιν, 1864-1945), και την
εικονολογική μέθοδο, τη διείσδυση δηλαδή στην επιμέρους ανάλυση των εικονογραφικών στοιχείων
των έργων, συνδέοντας έτσι την τέχνη με άλλους τομείς του πνεύματος όπως τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, την ιστορία, την ψυχολογία (Α.
Βαρμπούργκ, 1866-1929, Ε. Πανόφσκυ, 1892-1968).
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το βιβλίο αυτό της Ιστορίας της
Τέχνης πραγματεύεται την ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία από
την παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Παρουσιάζει επίσης και ορισμένα στοιχεία για την εξωευρωπαϊκή τέχνη, έτσι ώστε να μπορεί
ο μαθητής να σχηματίσει μια γενικότερη αντίληψη των τάσεων των τε18 / 11
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χνών σε σχέση με τους διάφορους
πολιτισμούς. Ειδική μνεία στη νεοελληνική τέχνη γίνεται κυρίως στα
κεφάλαια που αναφέρονται στην
καλλιτεχνική δημιουργία μετά το
19ο αιώνα.
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε
εποχής και τα βασικά γνωρίσματα
των διάφορων κινημάτων προηγούνται της παρουσίασης των έργων
και των ιδιαιτεροτήτων κάθε ενότητας. Κάθε κεφάλαιο κλείνει με την
περιγραφή και την ανάλυση έργων
τα οποία προτείνονται για ανακεφαλαίωση κάθε ενότητας, αλλά και ως
ευκαιρία για συζήτηση και συλλογικό προβληματισμό. Στο τέλος κάθε
ενότητας υπάρχει το γλωσσάρι,
που έχει ως στόχο τη διευκρίνιση
κάποιων όρων, ενώ οι ερωτήσεις δραστηριότητες αποσκοπούν στην
επιπλέον ανάπτυξη των θεμάτων
19 / 11
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που εξετάστηκαν και στη συμμετοχή
των μαθητών στο γενικότερο προβληματισμό. Επιλεγμένα αποσπάσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία
και από βασικά κείμενα της τέχνης
παρουσιάζονται μέσα σε πλαίσιο.
Τέλος, προτείνεται στους μαθητές
ένας κατάλογος βιβλιογραφίας για
περαιτέρω εμβάθυνση.
Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την καλλιτεχνική δημιουργία των διάφορων
εποχών. Το ενδιαφέρον των μαθητών θα πρέπει να εστιάζεται στα ουσιαστικά στοιχεία των έργων και όχι
στην αποστήθιση των ημερομηνιών
και των ονομάτων, θα πρέπει δε να
χαρακτηρίζεται από μια κριτική τοποθέτηση τόσο απέναντι στα έργα
όσο και απέναντι στις αξίες που
εμπεριέχουν.
20 / 11
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ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ
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Ειδώλιο από στεατίτη
(3000-2500 π.Χ.),
περιοχή της Πάφου,
Λευκωσία, Κυπριακό
Μουσείο.
22 / 14
22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 22

5/12/2016 10:48:28 πµ

1

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Παλαιολιθική εποχή
Η δημιουργική παρόρμηση του
ανθρώπου αποτυπώνεται από την
εποχή που ο Ηomo sapiens αρχίζει
να σχεδιάζει στους βράχους και να
φτιάχνει αντικείμενα. Τα δημιουργήματα αυτά χρονολογούνται από
το 30.000 μέχρι το 10.000 π.Χ. περίπου. Η περίοδος αυτή, η οποία ονομάζεται παλαιολιθική, διακρίνεται
σε τρεις επιμέρους περιόδους, ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά
των ευρημάτων της εποχής:
1. στην ωρινιάκια περίοδο (περίπου 30.000-20.000 π.Χ.), κατά την
οποία όλες οι αναπαραστάσεις (συνήθως ζώων) προσεγγίζονται με
ένα γραμμικό - ρεαλιστικό τρόπο
απεικόνισης.
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2. στη σολουτραία (περίπου 20.00014.000 π.Χ.), που ήταν μια μεταβατική περίοδος,
3. στη μαγδαλήνια (περίπου 14.00010.000 π.Χ.), κατά την οποία οι αναπαραστάσεις προσεγγίζονται με
τρόπο που πλησιάζει αρκετά το φυσικό πρότυπο, αποδίδονται δηλαδή
φυσιοκρατικά (νατουραλιστικά).
Από τα σημαντικότερα δημιουργήματα ανάμεσα στο 20.000 και
10.000 π.χ. είναι οι βραχογραφίες
(ζωγραφική στους τοίχους και στις
οροφές σπηλαίων) που βρέθηκαν
κυρίως στην Ευρώπη, σε μια ευρεία
περιοχή η οποία εκτείνεται από την
Πορτογαλία μέχρι τη Ρωσία. Σήμερα είναι γνωστά περισσότερα από
300. Από τα σημαντικότερα είναι
αυτά του Λασκό στη Νοτιοδυτική
Γαλλία και της Αλταμίρα στη Βόρεια
Ισπανία. Επάλληλα ζωγραφισμένες
24 / 15
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οι παραστάσεις, απεικονίζουν ζώα
όπως βίσονες, ελάφια, ταύρους,
άλογα τα οποία (ιδιαίτερα στο σπήλαιο Λασκό) φαίνονται να κινούνται.
Μαγικές ιδιότητες πρέπει να φανταστεί κανείς ότι αποδίδονταν στις
μορφές αυτές, καθώς παρατηρούνται ακόμη και σήμερα παρόμοιες
δοξασίες σε κυνηγετικές φυλές που
έχουν επιζήσει όπως στους Μπουσμέν της Νότιας Αφρικής και στους
Αβορίγινες της Αυστραλίας. Ανάμεσα στα ευρήματα που ήρθαν στο
φως και έχουν διατηρήσει κάποια
ίχνη ζωγραφικής είναι επίσης κόκαλα ζώων, κέρατα ταράνδου, χαυλιόδοντες των μαμούθ και πέτρες.
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1
Εικ. 1. Ταύροι επιζωγραφισμένοι
επάνω σε άγρια ζώα (15.00012.000 π.Χ. περίπου), Γαλλία,
σπήλαιο Λασκό.
Η χρήση του ίδιου κομματιού βράχου
κατ’ επανάληψη φαίνεται πολύ καθαρά στο κάτω μέρος της εικόνας, εκεί
όπου τα ελάφια μπλέκονται με τους
ταύρους, το ζωγραφισμένο άλογο
και το κοπάδι με τα βόδια.
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2

Εικ. 2. Αποτύπωμα χεριού (15.00012.000 π.Χ. περίπου), Γαλλία
σπήλαιο Πες Μερλ.
Εντυπωσιακό το χέρι - αποτύπωμα
του καλλιτέχνη, μπορεί να χρησίμευε
ως υπογραφή ή ως άλλη ένδειξη.
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Εικ. 3. Πληγωμένος βίσονας
επιτίθεται σε άνθρωπο (15.00010.000 π.Χ. περίπου), λεπτομέρεια
από βραχογραφία, μήκος βίσονα
1,10 μ., Γαλλία, σπήλαιο Λασκό.
Η φυσικότητα με την οποία αποδίδονται τα ζώα δεν επεκτείνεται και
στην αναπαράσταση των ανθρώπων.
Η αντρική μορφή είναι αυστηρά σχηματοποιημένη, σε αντίθεση μ’ αυτήν
του βίσονα, ο οποίος ίσως να συμβολίζει το θάνατο. Εδώ φαίνεται να διεξάγεται μάχη μεταξύ δύο αντίπαλων
σαμάνων*, ο ένας από τους οποίους
είναι μεταμφιεσμένος σε βουβάλι και
ο άλλος φορά μάσκα πουλιού. Ένα
30 / 16
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κοντάρι φαίνεται να έχει τρυπήσει το
πλευρό του ζώου.
4

Εικ. 4. Παράσταση ταύρου
(15.000-12.000 π.Χ. περίπου),
σπήλαιο Αλταμίρα.
Λόγω της “ανατομικής” ακρίβειας
της εικόνας αντιλαμβανόμαστε τον
ταύρο σε καλπασμό. Βλέπουμε το
χρώμα του, αλλού να περιγράφει το
29 / 16 - 17
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τρίχωμά του και αλλού να γίνεται
έντονο για να σχηματίσει τον όγκο
του ζώου.
5

Εικ. 5. Η Αφροδίτη του Βίλεντορφ
(30.000-25.000 π.Χ. περίπου),
ύψος 11,5 εκ., ασβεστόλιθος,
Βιέννη.
Οι πιο γνωστές ανθρώπινες μορφές
30 / 16 - 17
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κατά την ωρινιάκια περίοδο ήταν
συνήθως γυναικείες και ονομάζονται Αφροδίτες. Πρόκειται για μικρά,
απρόσωπα ειδώλια, με ατροφικά χέρια, τεράστια στήθη και μηρούς, μια
παραμόρφωση που ερμηνεύεται ως
προσπάθεια σχηματοποίησης της γυναικείας γονιμότητας. Σ’ αυτό το ειδώλιο διακρίνονται ίχνη χρώματος.
Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά προσώπου, αλλά ολόκληρο το κεφάλι είναι καλυμμένο με σγουρά μαλλιά. Και
εδώ παρατηρούμε διογκωμένα στήθη, κοιλιά και μηρούς, που σημαίνει
ότι πρόκειται για μια απεικόνιση της
γονιμότητας.
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6

Εικ. 6. Η Αφροδίτη του Λοσέλ
(15.000-10.000 π.Χ. περίπου),
χαμηλό ανάγλυφο* σκαλισμένο σε
πέτρα, Γαλλία, Μουσείο Μπορντό.
Ο σαφής τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τα ογκώδη χαρακτηριστικά
(στήθος, κοιλιά και μηροί) έρχεται
σε αντίθεση με τα ασαφή χαρακτηριστικά του προσώπου και τα ατρο32 / 17
22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 32

5/12/2016 10:48:29 πµ

φικά χέρια. Η γυναίκα φαίνεται ότι
συμβολίζει τη γονιμότητα. Το κέρας του βίσονα που κρατά συνδέεται
μάλλον με μια θεότητα που εξουσιάζει τα ζώα και τα οδηγεί προς τους
κυνηγούς.
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Νεολιθική εποχή
Το 8000 π.Χ. περίπου περνάμε στη νεολιθική εποχή. Οι τροφοπαραγωγοί-γεωργοί της νεολιθικής
εποχής και της πρώτης εποχής του
χαλκού έζησαν την περίοδο 80003000 π.Χ. περίπου. Φαίνεται ότι
ήταν μια περίοδος μεγάλης μετακίνησης των πληθυσμών, η οποία
πρέπει να οφειλόταν στην εξαφάνιση των μεγάλων κοπαδιών και συνεπώς στην ανάγκη εξεύρεσης από
τον άνθρωπο άλλων μέσων προσπορισμού της τροφής. Έτσι, προέκυψαν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο
ζωής των ανθρώπων, καθώς αυτοί άρχισαν να “παράγουν”, δηλαδή να καλλιεργούν τη γη ή να εκτρέφουν ζώα. Οδηγήθηκαν επομένως
στην αναζήτηση μονιμότερων λύσεων για τη διαβίωσή τους. Η μόνιμη
εγκατάσταση, με όλες τις αλλαγές
34
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στον τρόπο ζωής που συνεπαγόταν, είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό οικισμών.
Πέτρινα μνημειακά οικοδομήματα
συναντάμε κατά μήκος του Ατλαντικού, εκεί όπου σήμερα βρίσκονται η
Δανία και η Βόρεια Γερμανία, αλλά
και στις μεσογειακές περιοχές της
Γαλλίας και της Ισπανίας, την Κορσική και τη Σαρδηνία.
Διακρίνουμε δύο είδη μνημειακών
οικοδομημάτων: 1. τις θολωτές* κατασκευές με πέτρες που στηρίζονται
η μία επάνω στην άλλη, χωρίς συνδετικό υλικό ανάμεσά τους, και 2. τα
μεγαλιθικά οικοδομήματα με τεράστιους ογκόλιθους τοπoθετημένους
οριζόντια επάνω σε ορθοστάτες.
Κατά την περίοδο αυτή συναντάμε επίσης οικισμούς που αποτελούνται από καλύβες φτιαγμένες με ξύλινα δοκάρια, στέγες από
35 / 18
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κλαδιά δέντρων και ευθύγραμμη διάταξη επάνω σε βασικούς άξονες
κυκλοφορίας. Διακρίνεται εμφανώς
μια πρώιμη μορφή οργάνωσης της
πόλης.
Περί το 5000 π.Χ. την εποχή του
λίθου (παλαιολιθική και νεολιθική)
διαδέχεται η εποχή των μετάλλων
(χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου), που
δίνουν το όνομά τους στις αντίστοιχες εποχές. Οι άνθρωποι αρχίζουν
σταδιακά να χρησιμοποιούν τα μέταλλα προκειμένου να κατασκευάσουν τα εργαλεία τους. Είναι η εποχή των μεγάλων πολιτισμών της
ανθρωπότητας οι οποίοι αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Η
ανάγκη κατασκευής ανθεκτικότερων
εργαλείων οδήγησε στην αναζήτηση μεθόδων για τη χύτευση σύνθετων μετάλλων και στην ανάπτυξη
πολύπλοκων τεχνικών με καλούπια
36 / 18
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από κερί και πηλό. Κατασκευάστηκαν έτσι χυτά όπλα και λατρευτικά
αντικείμενα. Οι στιλπνές μεταλλικές
επιφάνειες οδήγησαν σε διάφορες
ενδιαφέρουσες αισθητικές αναζητήσεις. Η ανάγκη κατασκευής ορειχάλκινων αντικειμένων δεν άργησε να
προκαλέσει και νέες εξελίξεις: ανακαλύφθηκαν καινούριοι εμπορικοί
δρόμοι - είτε από την ξηρά είτε από
τη θάλασσα - για να επιτευχθεί η
προμήθεια χαλκού και κασσίτερου.
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6

Εικ. 6. Καλύβες από κλαδιά.
Τα πρώτα κτίσματα ήταν φτιαγμένα
από διαθέσιμα υλικά όπως χώμα,
ξύλα, βράχους και δέρματα ζώων.
Κατασκευάζονταν απλώς και μόνο
για να καλύψουν τις ανάγκες των αν38 / 18
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θρώπων όσον αφορά την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες,
με αποτέλεσμα να μη μαρτυρούν ιδιαίτερες μορφικές αναζητήσεις. Εδώ
παρουσιάζονται καλύβες από κλαδιά τοποθετημένα κωνικά και στερεωμένα επάνω στους βράχους. Στις
συγκεκριμένες καλύβες οι άνθρωποι κατοικούσαν για λίγο χρονικό διάστημα, επειδή η αναζήτηση τροφής τούς ανάγκαζε να μετακινούνται
συνεχώς.
7

Εικ. 7. Ο οικισμός Τσατάλ Χουγιούκ
(Catal Huyuk) (6000 π.Χ. περίπου),
Τουρκία.
39 / 18 - 19
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Είναι από τους πρώτους οργανωμένους οικισμούς.
Τα σπίτια ήταν φτιαγμένα από ωμές
πλίνθους και κολλημένα το ένα με το
άλλο σχηματίζοντας ένα συμπαγές
σύνολο. Δεν υπήρχαν δρόμοι και η είσοδος στα σπίτια γινόταν από ανοίγματα που υπήρχαν στις οροφές. Σκάλες οδηγούσαν από την οροφή στο
εσωτερικό του σπιτιού. Οι ανασκαφές
που έγιναν εκεί αποτελούν τεκμήρια
για τον τρόπο οργάνωσης των πρώτων μεγάλων κοινοτήτων, οι οποίες
ανέπτυξαν συγχρόνως και πιο οργανωμένες μορφές λατρείας των θεοτήτων τους.
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8

Εικ. 8. Πολύχρωμο ζωγραφισμένο
αγγείο από το Διμήνι της Θεσσαλίας (2500 π.Χ. περίπου), λευκός
πηλός ζωγραφισμένος με κόκκινο
και μαύρο, Αθήνα, Εθνικό Μουσείο.
Κατά τη νεολιθική περίοδο αναπτύσσεται η αγγειοπλαστική. Στο νεολιθικό οικισμό Διμήνι της Θεσσαλίας
βρέθηκαν αγγεία με ενδιαφέροντα
σχήματα. Οι γυαλισμένες επιφάνειές
τους είναι διακοσμημένες με γραμμές και καμπύλες (“κτενισμένη διακόσμηση”).
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9

Εικ. 9. Η «Μεγάλη Μητέρα», ασβεστόλιθος, Σαρδηνία, Μουσείο
Κάλιαρι.
Τα μικρά πήλινα ή μαρμάρινα ειδώλια
που βρέθηκαν στη Σαρδηνία χαρακτηρίζονται από επίπεδες επιφάνειες
(εκτός από το στήθος), σε αντίθεση
με τις “στρογγυλές” Αφροδίτες της
παλαιολιθικής περιόδου.
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Πολιτισμοί του Σέσκλου,
του Διμηνίου και
της Χοιροκοιτίας (Κύπρος)
Στον ελλαδικό χώρο εμφανίζονται δείγματα ανθρώπινης παρουσίας ήδη από την παλαιολιθική
εποχή. Από τους πολυάριθμους νεολιθικούς οικισμούς που βρέθηκαν
(έχουν ανακαλυφθεί περισσότεροι
από 900) φαίνεται ότι ο χώρος αυτός ήταν κατοικημένος από το 7000
π.Χ., ιδιαίτερα στις πεδιάδες και τα
παράλιά του.
Στις αρχές του αιώνα (1901), κοντά στο Βόλο, στην περιοχή που
σήμερα λέγεται Καστράκι, ανακαλύφθηκε ο νεολιθικός οικισμός του
Σέσκλου. Ο οργανωμένος αυτός οικισμός αναπτύχθηκε σε μια έκταση εκατό στρεμμάτων. Η ακρόπολη είχε λιθόκτιστο περίβολο, που
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δείχνει ότι ήταν οχυρωμένη κατασκευή. Συγκεντρωμένα γύρω από
ένα κεντρικό κτίριο, το οποίο λειτουργούσε ως μέγαρο, βρίσκονταν τα σπίτια που ήταν φτιαγμένα
με λίθινα θεμέλια. Αυτό το μέγαρο φαίνεται ότι ανήκε στον αρχηγό της κοινότητας και ήταν χτισμένο με έναν ιδιαίτερα προσεγμένο
τρόπο. Είχε αυλή πλακόστρωτη και
δύο δωμάτια. Στο Σέσκλο βρέθηκαν επίσης πήλινα σκεύη με γραμμική διακόσμηση και έντονο κόκκινο χρώμα, γυναικεία ειδώλια - και
λίγα ανδρικά - καθώς και λίθινες
σφραγίδες, λίθινα εργαλεία κ.ά.
Η οχύρωση της πόλης μαρτυρεί
ότι οι καλλιεργητές της γύρω περιοχής φύλαγαν την παραγωγή τους
μέσα στον οικισμό, για να την προστατεύσουν από τους επιδρομείς,
44 / 20
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αλλά λειτουργούσε και ως καταφύγιο των κατοίκων σε περίπτωση
κινδύνου. Φαίνεται ότι η περιοχή
δοκιμάστηκε από πολλές επιδρομές και τελικά εγκαταλείφθηκε.
Αργότερα ένας άλλος οχυρωμένος οικισμός αναπτύχθηκε στην
περιοχή αυτή, το Διμήνι, που είχε
στενές σχέσεις με λαούς που έρχονταν από τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα μεγάλο νεολιθικό οικισμό που απλώνεται γύρω από μια
ακρόπολη οχυρωμένη με αλλεπάλληλες σειρές τοίχων σε ελλειπτικό σχήμα. Ανάμεσα στους τοίχους
ακτινωτοί διάδρομοι οδηγούσαν σε
έναν κεντρικό χώρο όπου υπήρχε “μεγαροειδές” κτίσμα. Πίσω
από αυτό βρέθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενδιαφέροντα κτίσματα της νεολιθικής εποχής, που
45 / 20
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αποτελείται από εργαστήριο, αποθηκευτικούς χώρους και κατασκευές για το ψήσιμο της τροφής. Επίσης, στη μια πλευρά του οικισμού
υπήρχε κυκλικός κεραμικός φούρνος, κοντά στον οποίο ανακαλύφθηκαν εξαιρετικά δείγματα κεραμικής με εγχάρακτη διακόσμηση.
Μεγάλος νεολιθικός οικισμός
βρέθηκε και στην Κύπρο, επάνω
σε έναν κωνικό λόφο κοντά στο
χωριό Χοιροκοιτία, από όπου πήρε
και το όνομά του ο οικισμός. Το χαρακτηριστικό του οικισμού είναι οι
πετρόκτιστες θολωτές κατοικίες με
στρογγυλή κάτοψη, τοποθετημένες σε μικρές ομάδες έξι ή επτά καλυβών γύρω από μια αυλή. Τα περισσότερα αγγεία που βρέθηκαν
εδώ είναι λίθινα, αλλά υπάρχουν
και μεταγενέστερα πήλινα με «κτε46 / 20 - 21
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νισμένη»* διακόσμηση. Οι νεκροί,
οι οποίοι θάβονταν σε αβαθείς τάφους κάτω από το δάπεδο του
σπιτιού, έφεραν επάνω στο στήθος
τους μια πολύ βαριά πέτρα, πράγμα που φανερώνει το φόβο που είχαν οι κάτοικοι για τους νεκρούς.
Μέσα στους τάφους βρέθηκαν διάφορα κτερίσματα (αγγεία, κοσμήματα κ.ά.).
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Εικ. 10. Πήλινο γυναικείο ειδώλιο
(6000-5300 π.Χ. περίπου), ύψος
17 εκ., Νέα Νικομήδεια, Βέροια,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Το ειδώλιο αυτό αποτελεί ένα από
τα πιο παλαιά δείγματα πλαστικής που βρέθηκαν στον ελλαδικό
χώρο. Πιθανότατα οι μορφές αυτές
να παραπέμπουν σε θεές της γονιμότητας, μια που δίνεται έμφαση
στο στήθος, στην κοιλιά και στους
γλουτούς.
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11

Εικ. 11. Πήλινο ειδώλιο καθιστής
γυναίκας (5300-4300 π.Χ. περίπου), ύψος 7 εκ., Βόλος, Αρχαιολογικό Μουσείο.
Οι ανασκαφές στην περιοχή της
Θεσσαλίας έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα της νεολιθικής εποχής. Η γυναικεία μορφή είναι καθισμένη, με τα χέρια ακουμπισμένα
στα γόνατα. Τα μάτια της σε σχήμα
καρπού σιταριού και η μεγάλη μύτη
δίνουν εκφραστικότητα στο
4949
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πρόσωπο. Παρ’ ότι το έργο είναι μικρό σε μέγεθος, η εκφραστικότητά
του είναι μεγάλη.
12

Εικ. 12. Ειδώλιο από στεατίτη
(3000-2500 π.Χ.), περιοχή της
Πάφου, ύψος 0,15 μ., Λευκωσία,
Κυπριακό Μουσείο.
Η απόδοση της μορφής από την
50 / 21
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Πάφο, εντάσσεται στο σχήμα ενός
σχεδόν ισοσκελούς σταυρού. Το κεφάλι, σφαιρικό και ανυψωμένο, με
διακριτικά χαρακτηριστικά, στηρίζεται στον μακρύ κυλινδρικό λαιμό.
Με το ειδώλιο-φυλακτό που κρέμεται στο λαιμό της μορφής, επαναλαμβάνεται το σταυροειδές σχήμα της και ορίζεται το κέντρο του
σταυρού.

51 51
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ

(2000 π.Χ. περίπου), Αγγλία,
πεδιάδα του Σόλσμπερυ
Το επιστέγασμα των επιτευγμάτων της μεγαλιθικής αρχιτεκτονικής
είναι το μνημείο Στόουνχεντζ της
Νότιας Αγγλίας. Αποτελείται από
52 / 22
22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 52

5/12/2016 10:48:31 πµ

ένα μεγάλο κύκλο φτιαγμένο με κάθετους ογκόλιθους οι οποίοι στηρίζουν οριζόντιες δοκούς από ψαμμίτη. Μέσα σ’ αυτό τον κύκλο περικλείεται ένας μικρότερος με την ίδια
δομή. Ο σκοπός για τον οποίο έγινε αυτή η κατασκευή προβλημάτισε
έντονα τους αρχαιολόγους, οι οποίοι υποθέτουν ότι μπορεί να αποτελούσε σημαντικό λατρευτικό τόπο
ή να λειτουργούσε ως ένα περίπλοκο αστρονομικό παρατηρητήριο,
επειδή οι πέτρες ήταν τοποθετημένες στον άξονα ορισμένων σημείων του ορίζοντα. Η κατασκευή του
είναι εντυπωσιακή, αν σκεφτούμε
τα μέσα τα οποία είχαν στη διάθεσή
τους οι άνθρωποι εκείνη την εποχή,
πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, για να καταβάλουν τόσο
κόπο και τόσο χρόνο για το συγκεκριμένο έργο, θα έπρεπε αυτό να
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είχε πολύ μεγάλη σπουδαιότητα.
Κατ’ αρχάς οι τεράστιοι αυτοί ογκόλιθοι θεωρείται ότι μεταφέρθηκαν
εκεί από την περιοχή Μάλμπορο
Ντόουνς, η οποία απέχει 32 χιλιόμετρα από το Στόουνχεντζ. Οι ορθοστάτες είναι δουλεμένοι με πέτρινα
σφυριά, για να γίνουν λείοι και να
λεπτύνουν προς τα πάνω. Εδώ επί54 / 22 - 23
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σης γίνονται, για πρώτη φορά στην
ιστορία, “οπτικές διορθώσεις”, δηλαδή τα υπέρθυρα (οι οριζόντιες πέτρες) κόβονται με μια ελαφριά κλίση
προς τα έξω, ώστε, όταν τα κοιτάζει
κανείς από το έδαφος, να δείχνουν
κατακόρυφα. Για να στερεωθούν αυτά τα υπέρθυρα, είχαν ανοιχτεί τρύπες οι οποίες εφάρμοζαν σε προεξοχές που είχαν οι ορθοστάτες και
το τελείωμά τους ήταν απόλυτα
ευθυγραμμισμένο.
Οι τεράστιοι αυτοί ογκόλιθοι είχαν
τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε
ο προσανατολισμός τους να σχετίζεται με την ανατολή του ήλιου την
πιο μεγάλη ημέρα του χρόνου (δηλαδή με την έναρξη του καλοκαιριού) και με τη δύση τη μικρότερη
ημέρα του χειμώνα. Γι’ αυτό το λόγο
πολλοί πιστεύουν ότι το Στόουνχεντζ ήταν ναός του ήλιου.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Σαμάνος: Μάγος, γιατρός ή ιερέας, αλλά οπωσδήποτε άτομο
με ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας και ιδιαίτερο ρόλο στις
ομάδες των πρωτόγονων ανθρώπων.
Χαμηλό ανάγλυφο: Η επιφάνεια
από πέτρα ή μάρμαρο (ή άλλο
υλικό) που δε λαξεύεται σε μεγάλο βάθος, η παράσταση της οποίας μόλις και εξέχει.
Θόλος: Η σκεπή που προκύπτει
από την περιστροφή ενός τοξωτού τμήματος γύρω από έναν
κεντρικό άξονα. Το σχήμα του θόλου εξαρτάται από το σχήμα του
τοξωτού τμήματος. Μπορεί να είναι ημισφαιρικός ή ελλειψοειδής,
με κυκλική ή πολυγωνική βάση.
Υπάρχουν και ημικυλινδρικοί
θόλοι (καμάρες).
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“Κτενισμένη” διακόσμηση: Όρος
που οφείλεται στα ιδιόμορφα επιζωγραφισμένα διακοσμητικά
σχήματα των αγγείων της νεολιθικής εποχής, τα οποία δίνουν
την εντύπωση ότι έχουν δημιουργηθεί με ένα εργαλείο όπως το
κτένι.
EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Οι βραχογραφίες αποκαλύπτουν στοιχεία του τρόπου ζωής
των ανθρώπων που βρίσκονταν
στην αρχή της εξέλιξης. Πώς τους
φαντάζεστε;
2. Συγκρίνετε ένα γυναικείο ειδώλιο της παλαιολιθικής με ένα της
νεολιθικής εποχής. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε;
3. Ποια νομίζετε ότι είναι η σημασία των ειδωλίων για τις κοινωνίες που τα δημιούργησαν;
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
- Η ΤΕΧΝΗ
ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
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Η Μεγάλη Σφίγγα
(2530 π.Χ. περίπου), Γκίζα.
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Η ΤΕΧΝΗ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
- Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Η τέχνη της Μεσοποταμίας
Στην περιοχή της Μεσοποταμίας,
ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και
Ευφράτη, αναπτύχθηκε ένας από
τους σπουδαιότερους αρχαίους πολιτισμούς. Η περιοχή κατοικήθηκε
αρχικά (περίπου το 5000 π.Χ.) από
αγρότες, οι οποίοι αξιοποίησαν το
εύφορο αυτό κομμάτι γης με τη βοήθεια αρδευτικών έργων κατά μήκος
των ποταμών και των παραποτάμων τους. Στην κοιλάδα της Μεσοποταμίας κτίστηκαν πόλεις, μεγαλοπρεπείς ναοί, ανάκτορα και μέγαρα
που τα περιέβαλλαν μεγάλα τείχη.
Ανάμεσα στα επιτεύγματα των κατοίκων της περιοχής περιλαμβάνεται και η ανακάλυψη του τροχού και
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του αρότρου. Αξιοποιώντας αυτά τα
επιτεύγματα αναπτύχθηκαν πόλεις,
που γρήγορα εξελίχθηκαν σε αυτοκρατορίες. Οι πρώτοι κάτοικοι της
περιοχής ήταν οι Σουμέριοι, ακολούθησαν οι Ασσύριοι και στη συνέχεια
οι Βαβυλώνιοι, οι οποίοι δημιούργησαν μια τεράστια αυτοκρατορία.
Οι Σουμέριοι ανακάλυψαν τη γραφή, (η οποία έμεινε στην ιστορία ως
σφηνοειδής) πράγμα που επέτρεψε
την καταγραφή των γεγονότων και
συνεπώς την ανάπτυξη και τη διάδοση του πολιτισμού της περιοχής.
Ο πολιτισμός των Σουμερίων αναπτύχθηκε κυρίως στις πόλεις Ουρ,
Ουρούκ και Λαγκάς. Οι γραφείς κατέγραφαν τις πληροφορίες με καλάμι
επάνω σε πέτρινες πλάκες. Οι Σουμέριοι ανέπτυξαν και αξιόλογη λογοτεχνία. Το Έπος του Γιλγαμές είναι
το πρώτο σημαντικό ποίημα στην
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ιστορία της ανθρωπότητας. Ακόμα,
ανακάλυψαν τη χρήση των αριθμών,
ένα σύστημα που βασίζεται στον
αριθμό 60 με το οποίο μέχρι σήμερα
μετράμε την ώρα και τις μοίρες.
Οι Ασσύριοι επινόησαν πολεμικές τακτικές και πολιορκητικές μηχανές που τους κατέστησαν σχεδόν
αήττητους, ενώ η ασσυριακή τέχνη
ήταν κυρίως φορέας προπαγανδιστικός της δύναμής τους. Οι κατακτήσεις τους τους έκαναν να εξαπλωθούν υπερβολικά, με συνέπεια
να ηττηθούν από τους Βαβυλωνίους. Οι Βαβυλώνιοι αντέγραψαν τη
μνημειώδη ασσυριακή αρχιτεκτονική. Όταν η Βαβυλώνα κατακτήθηκε από τους Πέρσες (539 π.Χ.), δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία των
Αχαιμενιδών, η οποία εξαπλώθηκε
από την Ινδία ως τη Μεσόγειο και
υιοθέτησε στοιχεία αρχιτεκτονικής
63 / 27, 30
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από τους κατακτημένους λαούς
όπως τα εφυαλωμένα τούβλα, τα
γλυπτά με τους φτερωτούς ταύρους,
τους κίονες με τις ραβδώσεις κ.ά.
Η μνημειακή τέχνη που αναπτύχθηκε την εποχή των Σουμερίων
αφορούσε παραγγελίες βασιλιάδων
για μνημεία που απεικόνιζαν τις φυλές και τα λάφυρα που αποκόμιζαν
αυτές από τους πολέμους.
Οι ναοί και τα ανάκτορα των Ασσυρίων ήταν διακοσμημένα με λαξευμένα στην πέτρα ανάγλυφα τα
οποία αναπαριστούσαν φτερωτές
φιγούρες και μυθικά τέρατα και ήταν
τοποθετημένα στις πύλες των κτιρίων αυτών για προστασία. Σε μερικά
ασσυριακά αγάλματα υπάρχουν εγχάρακτες λεπτομέρειες και βοστρυχωτά μαλλιά και γένια. Τα μάτια είναι
υπερτονισμένα και διακοσμούνται με
λαζουρίτη ή μαύρο ασβεστόλιθο.
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Επίσης, η επεξεργασία του ελεφαντόδοντου έδωσε θαυμάσια έργα,
που πιθανόν να κατασκευάζονταν σε
εργαστήρια μέσα στα ανάκτορα.
Η πτώση της Βαβυλώνας το 539
π.Χ. σήμανε το τέλος της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ίσως επειδή η τέχνη εκείνης της εποχής είχε συνδεθεί με τους μεγάλους ηγέτες των βασιλείων.
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1

Εικ. 1. Κατάλογος Σουμέριων βασιλέων.
Πρόκειται για έναν κατάλογο που περιλαμβάνει τους Σουμέριους βασιλείς
και συντάχθηκε το 1820 π.Χ. επάνω
σε έναν ορθογώνιο πλίνθο. Στο επάνω
του τμήμα γράφει: “Η Ουρούκ χτυπήθηκε με τα όπλα. Η βασιλεία μεταφέρεται στην Ουρ. Στην Ουρ ο ΟυρΝαμμού, έγινε βασιλιάς και βασίλεψε
8 χρόνια. Ο Σουλγκί, γιος του θεϊκού
66
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Ουρ-Ναμμού έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 48 χρόνια”.
2

Εικ. 2. Ζιγκουράτ της Ουρ
(2100 π.X.).
Σε κάθε πόλη της Μεσοποταμίας
υπήρχαν τα ζιγκουράτ (ναοί) που
ήταν φτιαγμένα από πλίθινα κλιμακωτά επίπεδα. Ο ναός του θεού της Σελήνης ήταν τοποθετημένος στην κορυφή του ζιγκουράτ, σύμβολο της
φυσικής και πνευματικής ανωτερό67 / 28
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τητας του θεού (δεν έχει διατηρηθεί). Οι τρύπες στο περίβλημα του
ζιγκουράτ ίσως να είχαν ανοιχτεί για
να μη σκάσουν τα πήλινα τούβλα την
περίοδο των βροχών.
3

Εικ. 3. Λάβαρο της Ουρ. Τμήμα
στήριξης μουσικού οργάνου (2500
π.Χ. περίπου), ψηφιδωτό με
κοχύλια, λαζουρίτη και κόκκινο
ασβεστόλιθο επάνω σε ορυκτή
άσφαλτο, βασιλικό νεκροταφείο
Ουρ, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο.
Απεικονίζεται μια επιτυχής εκστρατεία του βασιλιά της πόλης Ουρ.
68 / 28 - 29
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Στην επάνω λωρίδα εικονίζεται ο βασιλιάς με την ακολουθία του, καθώς
και πολλοί αιχμάλωτοι που οδηγούνται προς αυτόν. Στη μέση μια φάλαγγα αιχμαλώτων οδηγείται από πεζούς στρατιώτες με κράνη, ενώ στην
κάτω λωρίδα διθέσια άρματα ανοίγουν δρόμο επάνω από τα πτώματα
του εχθρού.
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Εικ. 4. Πύλη της Ιστάρ (Ιράκ)
(7ος-8ος π.Χ. αι.), επισμαλτωμένοι
πλίνθοι, Βερολίνο, αναπαράσταση
στο Μουσείο της Περγάμου.
Πομπική πύλη στο ανάκτορο του Ναβουχοδονόσορα, στο οποίο υπήρχαν
επίσης οι περίφημοι κρεμαστοί κήποι και ο Πύργος της Βαβέλ ύψους
90 μέτρων. Ως υλικό δόμησης έχει
χρησιμοποιηθεί το τούβλο, το οποίο
όμως έχει καλυφθεί με εφυαλωμένα
πλακάκια. Η διακόσμηση παρουσιάζει
ταύρους, που είναι το ιερό ζώο των
Σουμερίων, και δράκους, που είναι το
σύμβολο του Βαβυλώνιου θεού Μαρδούκ. Η αψίδα με τις ανάγλυφες παραστάσεις που πρωτοεμφανίζεται
εδώ εξελίχθηκε αργότερα, σε άλλους πολιτισμούς, ως μια σημαντική
αρχιτεκτονική μορφή. Αυτή η πύλη
ήταν μία από τις έξι μνημειακές πύλες του οχυρού της Βαβυλώνας.
71 / 29
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5

Εικ. 5. “Λαμασσού” (750 π.Χ.
περίπου), ασβεστόλιθος, Παρίσι,
Μουσείο Λούβρου.
Ο φτερωτός ταύρος με το ανθρώπινο κεφάλι συνδυάζει τη δύναμη του
ζώου με την πνευματική δύναμη του
ανθρώπου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του αγάλματος είναι τα
πέντε πόδια, έτσι ώστε από όποια
πλευρά και να το κοιτάξει κανείς εμφανίζεται με τέσσερα πόδια.
72 / 29
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Η τέχνη της Αιγύπτου
Την Αίγυπτο ο Ηρόδοτος την ονόμασε “δώρο του Νείλου”, επειδή ο
Νείλος αποτελούσε την κύρια πηγή
πλούτου αυτής της χώρας. Οι καλλιέργειες της άνυδρης γης της Αιγύπτου εξαρτιόταν απόλυτα από τα
νερά του Νείλου τα οποία, όταν
πλημμύριζαν, κάλυπταν την κοιλάδα
με ένα γόνιμο στρώμα λάσπης.
Στην κοιλάδα του Νείλου, το 5000
π.Χ. περίπου, εμφανίστηκαν οι πρώτοι μόνιμα εγκατεστημένοι γεωργοί.
Αυτοί δημιούργησαν δύο βασίλεια:
της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου. Χάρη στον αγροτικό πλούτο που εξασφάλιζε ο ποταμός, δημιουργήθηκε
εκεί ένας ακμαίος και σταθερός πολιτισμός. Η Αίγυπτος ενώθηκε για
πρώτη φορά κάτω από ένα μοναδικό άρχοντα το 3100 π.Χ., δηλαδή 400
χρόνια πριν από την “εποχή των
73 / 30
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πυραμίδων”, ενώ η τέχνη και η αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκαν εκεί
έφτασαν στο απόγειό τους με τις πυραμίδες της Γκίζας. Το Αρχαίο Βασίλειο κατέρρευσε το 2160 π.Χ. περίπου. Γύρω στο 2040 π.Χ. ιδρύθηκε
το Μέσο Βασίλειο, το οποίο σταθεροποίησαν ισχυροί Φαραώ, ενώ την
περίοδο 1550-1086 π.Χ. δημιουργήθηκε το Νέο Βασίλειο, που ήταν και
η σημαντικότερη περίοδος στην
ιστορία της Αιγύπτου. Τότε η Αίγυπτος επεκτάθηκε στη Νουβία, τη Λιβύη και την Ασία. Εμπνευσμένη από
τα πρότυπα της Μεσοποταμίας, ανέπτυξε ένα δικό της σύστημα γραφής (τα ιερογλυφικά) με το οποίο καταγράφονταν όλα τα γεγονότα, ενώ
οι γραφείς κατείχαν σημαντική θέση
στην αιγυπτιακή κοινωνία.
Η αιγυπτιακή τέχνη έχει να επιδείξει θαυμάσια επιτεύγματα στην αρχι7474
/ 30,
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τεκτονική (ναούς, πυραμίδες, τάφους), στη γλυπτική (ανάγλυφα ή
γλυπτά από πέτρα, ξύλο, γύψο), στη
ζωγραφική (τοιχογραφίες, ταφική
ζωγραφική, παπύρους), καθώς και
στην αγγειοπλαστική, την υφαντική
τέχνη και την κοσμηματοποιία.
Ο Νείλος διευκόλυνε τη μεταφορά βαριάς πέτρας από τα λατομεία
των γύρω βουνών προκειμένου να
χτιστούν τα στιβαρά οικοδομήματα της Αιγύπτου. Οι απέραντες εκτάσεις και το έντονο φως συνέβαλαν
στη δημιουργία των οριζόντιων μορφών, των λιτών γραμμών και της τάσης για πολύ μεγάλα κτίσματα που
χαρακτηρίζει την αιγυπτιακή αρχιτεκτονική. Οι Φαραώ, με την απόλυτη
εξουσία τους (θεωρούνταν η ενσάρκωση του θεού Όσιρι), προσέδωσαν
στην αιγυπτιακή τέχνη τις τεράστιες διαστάσεις της. Στις πυραμίδες,
75 75
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τόπους ενταφιασμού των Φαραώ,
το σώμα του νεκρού έπρεπε να μείνει προφυλαγμένο και άφθαρτο και
γι’ αυτό ταριχευόταν. Οι ζωγραφικές
παραστάσεις και τα ανάγλυφα που
βρίσκονται στις πυραμίδες είχαν ως
στόχο να βοηθήσουν το νεκρό να
περάσει στην άλλη ζωή.
Η αιγυπτιακή ζωγραφική ακολουθούσε αυστηρούς κανόνες αναπαράστασης. Χαρακτηρίζεται από ευκρινή περιγράμματα, τα οποία οι
δημιουργοί γέμιζαν με επίπεδο και
καθαρό χρώμα. Τα πράγματα αποδίδονταν με βάση τη γνώση που είχαν οι άνθρωποι γι’ αυτά και όχι με
βάση τη συγκεκριμένη οπτική γωνία που εμφανίζονταν. Για να είναι
ένα σχέδιο σαφές, έπρεπε να ακολουθεί τις πιο χαρακτηριστικές όψεις
των αντικειμένων. Για παράδειγμα,
το μάτι και το στήθος παρουσιάζο76
76 // 32
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νταν μετωπικά, ενώ το πρόσωπο και
το υπόλοιπο σώμα πλάγια. Οι καθιστές φιγούρες εικονίζονταν με τα χέρια επάνω στα γόνατα. Τα ιερογλυφικά λειτουργούσαν επεξηγηματικά
και συνόδευαν τις παραστάσεις.
Η γλυπτική αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην Αίγυπτο. Μαλακά υλικά λαξεύονταν με χάλκινα ή μπρούτζινα
εργαλεία. Στη συνέχεια ήταν δυνατόν να επιχρυσωθούν και να χρωματιστούν. Τα αγάλματα των Φαραώ
και των θεών ήταν λαξευμένα επάνω σε σκληρές πέτρες όπως ο γρανίτης, για να διατηρηθούν “αιώνια”.
Τα αγάλματα των ιδιωτών βρέθηκαν μέσα σε “παρεκκλήσια” ή εντοιχισμένα σε ένα είδος “αναπαυτηρίου”, που επικοινωνούσε μέσω μιας
στενής σχισμής με τον κόσμο των
ζωντανών.
7777
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6

Εικ. 6. Σαρκοφάγος του
Τουταγχαμών (1300 π.Χ. περίπου),
Κάιρο, Αιγυπτιακό Μουσείο.
Οι σαρκοφάγοι έφεραν μαγικές ρήσεις που βοηθούσαν την ψυχή να φύγει από τον Κάτω Κόσμο και να ταξιδέψει στη μελλοντική ζωή. Ο πλούτος
και η κοινωνική θέση των Φαραώ εκφράζονταν μέσα από την πολυτελή
κατασκευή και διακόσμηση των σαρκοφάγων τους.
78 78
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7

Εικ. 7. Στήλη του Θησαυροφύλακα, 12η δυναστεία (1991-1786
π.Χ. περίπου), πέτρα, Φλωρεντία,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Οι πλάκες που βρέθηκαν μέσα σε αιγυπτιακούς τάφους είχαν γραμμένες
με ιερογλυφικά ευχές που απευθύνονταν στις θεότητες, προκειμένου αυτές να εξασφαλίσουν την αιώνια ζωή
στους νεκρούς. Ένα μεγάλο μέρος
της γνώσης μας για τη ζωή στην Αίγυπτο προέρχεται από τα ταφικά ευρήματα (κτερίσματα).
7979
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8

Εικ. 8. Ο Ραχοτέπ και η Νοφρέτ,
4η δυναστεία, ασβεστόλιθος, ύψος
1,20 μ., Μουσείο Καΐρου.
Ο πλούτος του Ραχοτέπ και η θηλυκότητα της Noφρέτ αποδίδονται με
τα ρούχα και τα κοσμήματα της Νοφρέτ. Οι άντρες απεικονίζονται πάντοτε πιο σκούροι, ενώ οι γυναίκες
ανοιχτόχρωμες. Οι επιγραφές στους
θρόνους αναφέρουν τα ονόματα και
τους τίτλους των εικονιζόμενων.
80
80 // 31
22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 80

5/12/2016 10:48:34 πµ

9

Εικ. 9. Η Μεγάλη Σφίγγα (2530 π.Χ.
περίπου), Γκίζα.
Μπροστά από τις πυραμίδες της Γκίζας υπάρχει αυτό το πέτρινο σώμα
λιονταριού με κεφάλι βασιλιά. Θεωρείται ότι απεικονίζει το Φαραώ Χεφρήνο και συμβολίζει μια μορφή του
Ήλιου.
81 81
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Εικ. 10. Νεφερτίτη (σύζυγος του
Ακενατών) (1365 π.Χ. περίπου),
ασβεστόλιθος, Βερολίνο,
Αιγυπτιακό Μουσείο.
Τα ιδιαίτερα τονισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου δείχνουν ότι οι
παραδοσιακοί κανόνες απόδοσης της
μορφής καταργούνται, αλλά η εικόνα της βασίλισσας δεν παύει να υποδηλώνει την εξουσία της. Κατά την
82
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περίοδο της βασιλείας του Ακενατών
η θρησκεία αλλάζει και η τέχνη αντιμετωπίζεται με μια πιο φιλελεύθερη
στάση. Τα γωνιώδη σχήματα αντικαθίστανται από πιο στρογγυλεμένες
φόρμες και η ακαμψία με μια λιγότερο τυπική και περισσότερο ελεύθερη
απόδοση.
11

Εικ. 11. Κιονοστοιχία του ναού του
Άμμωνα, Λούξορ, 18η δυναστεία
83 / 32 - 33
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(1400-1360 π.Χ. περίπου), ύψος
κίονα 22,5 μ.
Η κιονοστοιχία αυτή έχει μήκος 53 μ.
και αποτελείται από επτά παπυρόσχημους κίονες στην κάθε πλευρά.
Οι κίονες μοιάζουν με τεράστια πέτρινα φυτά παπύρου.

12

Εικ. 12. Πυλώνας εισόδου του
ναού του Άμμωνα, Καρνάκ,
“λεωφόρος των κριών”.
84 / 33
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Όταν ήταν βασιλιάς ο Ραμσής ο Β’,
ο ναός του Λούξορ ήταν ενωμένος
με το ναό του Καρνάκ με μια πλακόστρωτη λεωφόρο πλαισιωμένη από
λέοντες, εν είδει σφίγγας, με κεφάλι κριαριού. Κάθε χρόνο το είδωλο
του Άμμωνα έκανε, μέσω του Νείλου
(μέσα σε ιερή βάρκα), τη διαδρομή
Λούξορ - Καρνάκ, για τη γιορτή του
Ιωβηλαίου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
(2723-2563 π.Χ. περίπου)
Πρόκειται για τις πυραμίδες του
Μυκερίνου, του Χεφρήνου και του
Χέοπα. Δεσπόζει με το μέγεθός της
η πυραμίδα του Χέοπα, με ύψος
146,5 μ., πλευρά 235 μ. και 52 μοίρες κλίση. Οι τέσσερις έδρες της πυραμίδας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τα τέσσερα σημεία του
86 / 34
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ορίζοντα. Οι πυραμίδες χτίζονταν
κατά τη διάρκεια της ζωής ενός Φαραώ. Υπολογίζεται ότι, για να χτιστούν, χρειαζόταν χιλιάδες άντρες
να δουλεύουν επί είκοσι χρόνια, τοποθετώντας τεράστιους ογκόλιθους
που ζύγιζαν μέχρι και δεκαπέντε τόνους ο καθένας. Οι ογκόλιθοι σέρνονταν επάνω σε ράμπες (κεκλιμένες
εξέδρες) ή -σύμφωνα με τον Ηρόδοτο- μεταφέρονταν με ανυψωτικές μηχανές. Η μούμια του Φαραώ, που
ήταν τοποθετημένη μέσα στη σαρκοφάγο, ερχόταν με πλοίο από το Νείλο. Μέσω μιας σκεπαστής οδού που
υπήρχε μέσα στον ταφικό ναό και
ύστερα από μια τελετή που επιτελούσαν οι ιερείς, εναπόθεταν το νεκρό βαθιά μέσα στην πυραμίδα, την
οποία σφράγιζαν με έναν τεράστιο
ογκόλιθο. Γύρω από τις πυραμίδες
υπήρχε μια ολόκληρη νεκρόπολη.
87 87
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ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΛΑΡΙΑ
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Οι μικρότερες πυραμίδες φτιάχτηκαν
για τις βασίλισσες, ενώ για τους ηγεμόνες και τους αυλικούς έχτιζαν τους
μασταμπά*.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Μασταμπά: Ταφικά μνημεία, προγενέστερα των πυραμίδων, χτισμένα από πλίνθους ή λίθους, με
ορθογώνια κάτοψη, κεκλιμένους
τοίχους και επίπεδη οροφή.
EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σε τι συμπεράσματα καταλήγετε όσον αφορά την κοινωνική,
πολιτική και θρησκευτική οργάνωση της Αιγύπτου, από το γεγονός ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης μπόρεσαν να μεταφέρουν και να ανυψώσουν τους
τεράστιους ογκόλιθους με τους
οποίους χτίστηκαν οι πυραμίδες;
2. Τα ζιγκουράτ και οι πυραμίδες
είχαν κλιμακωτό σχήμα στη φάση
της κατασκευής τους. Μπορείτε
να αιτιολογήσετε γιατί;
90 / 36
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3. Συγκρίνετε ένα ασσυριακό
με ένα αιγυπτιακό ανάγλυφο
και συζητήστε στην τάξη για τις
ομοιότητες ή τις διαφορές που
παρουσιάζουν.
4. Όπως γνωρίζουμε, οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι, όταν η ψυχή κάποιου ανθρώπου επιστρέψει στη
γη μετά το θάνατο, θα πρέπει να
βρει ακέραιο το σώμα. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε αυτή την
παραδοχή για να ερμηνεύσετε
την τέχνη της Αιγύπτου (μούμιες,
ταφικά μνημεία, αναπαραστάσεις);
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Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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“Ο αρπιστής” (2700 π.Χ.
περίπου), μαρμάρινο ειδώλιο
ανδρικής μορφής, Αθήνα,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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3

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
ΟΙ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ
• ΜΙΝΩΙΚΟΣ
• ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γύρω στο 3000 π.Χ. μετακινήθηκαν και αναμείχθηκαν με τους προϋπάρχοντες κατοίκους του Αιγαίου
λαοί που ανήκαν στις μεσογειακές
ή τις μικρασιατικές φυλές. Από τον
τόπο της εγκατάστασής τους, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, ο πολιτισμός που δημιούργησαν ονομάστηκε αιγαιακός. Ανάλογα με την περιοχή που ο πολιτισμός αυτός αναπτύχθηκε, ονομάστηκε κυκλαδικός, κρητικός ή μινωικός και μυκηναϊκός. Ο μυκηναϊκός
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είναι ο πρώτος πολιτισμός που
αναπτύχθηκε από Έλληνες στην
ηπειρωτική χώρα γύρω στο 2000
π.Χ.
Κυκλαδικός πολιτισμός
Τα νησιά των Κυκλάδων φαίνεται
ότι είχαν κατοικηθεί από τα τέλη της
πέμπτης χιλιετίας π.Χ. Εκεί αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερος πολιτισμός
που ονομάστηκε κυκλαδικός. Η
πρώτη του φάση ονομάζεται πρωτοκυκλαδική περίοδος (3200-2000
π.Χ.). Από τα ηφαιστειογενή πετρώματα των νησιών κατασκευάστηκαν τα πρώτα εργαλεία. Επί χιλιάδες χρόνια κατασκευάζονταν από
οψιανό της Μήλου βέλη, δρεπάνια
και μαχαίρια, ενώ από τραχείτη κατασκευάζονταν μύλοι και γουδιά. Παράλληλα, η ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων μαρμάρου στην Πάρο και
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στη Νάξο συνέβαλε στη δημιουργία
αντικειμένων και έργων τέχνης.
Η περίοδος της μεγάλης ακμής
του πολιτισμού των Κυκλάδων, κατά την οποία αναπτύχθηκαν τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Ακρωτήρι στη Θήρα και η Φυλακωπή στη
Μήλο, ήταν η μεσοκυκλαδική περίοδος (2000-1600 π.Χ. περίπου). Τα
ιστιοφόρα των Κυκλαδιτών, που
απεικονίζονται στις παραστάσεις
της “μικρογραφικής ζωφόρου” στο
Ακρωτήρι της Θήρας, φαίνεται ότι κινούνταν τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην Ανατολική και τη Δυτική Μεσόγειο.
Περίπου στα μέσα του 17ου αιώνα π.Χ. η έκρηξη του ηφαιστείου της
Θήρας σήμανε το τέλος της μεσοκυκλαδικής και την αρχή της υστεροκυκλαδικής περιόδου (1600-1100
π.Χ. περίπου). Παχύ στρώμα τέφρας
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έθαψε τον οικισμό της Θήρας. Μετά
την καταστροφή της κυκλαδικής κοινωνίας της Θήρας, στους οικισμούς
των γειτονικών νησιών, που είχαν
πληγεί λιγότερο (Μήλος, Κέα, Νάξος, Πάρος), η ζωή επανήλθε στους
ρυθμούς της. Η ανερχόμενη δύναμη των Μυκηνών επηρέασε τον κυκλαδικό πολιτισμό (εκμυκηναϊσμός),
όμως αυτός ποτέ δεν έχασε το νησιωτικό χαρακτήρα του: την ευελιξία,
την ευρηματικότητα, την ελευθερία
έκφρασης.
Οι Κυκλαδίτες, λαός ναυτικός, συνέδεσαν τη ζωή τους με τη θάλασσα. Οι οικισμοί τους ήταν χτισμένοι
σε πλαγιές ή υψώματα κοντά στην
ακτή, σε τέτοιες θέσεις που να εξασφαλίζεται η εποπτεία της θάλασσας και επομένως η προστασία των
κατοίκων από το ενδεχόμενο πειρατικών επιδρομών. Η αρχαιολογική
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σκαπάνη έφερε στο φως οικισμούς
με σπίτια χτισμένα από ακατέργαστες πέτρες και λάσπη και με χαρακτηριστικό ευθύγραμμο ή καμπυλόγραμμο σχήμα. Τα δάπεδα ήταν από
πατητό χώμα ή πέτρες και οι στέγες
από σχιστολιθικές πέτρες που συγκροτούνταν με ξύλινα δοκάρια.
Άλλο ένα στοιχείο που μαρτυρεί
την ανάπτυξη της κυκλαδικής κοινωνίας είναι οι τάφοι, η οργάνωση των οποίων δείχνει τη φροντίδα
με την οποία οι ζωντανοί περιέβαλλαν τους νεκρούς τους. Τα κάθε λογής κτερίσματα που βρέθηκαν στους
τάφους, τα αγαπημένα δηλαδή αντικείμενα που συνοδεύουν τους νεκρούς (όπλα, κοσμήματα, εργαλεία,
αλλά και ειδώλια και σκεύη), αποδεικνύουν το σεβασμό των ζωντανών προς τους προσφιλείς νεκρούς
τους.
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1
Εικ. 1. Μικρογραφική ζωφόρος
νηοπομπής (1650 π.Χ. περίπου),
τοιχογραφία, ύψος 0,43 μ.,
Ακρωτήρι της Θήρας, Αθήνα,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η τοιχογραφία αυτή είναι από τα
σπουδαιότερα μνημεία της ευρωπαϊκής τέχνης. Το πλήθος των λεπτομερειών δίνει την αίσθηση μιας αφήγησης που ξετυλίγεται με εικόνες.
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2
Εικ. 2. Πίθηκοι - Νεαροί πυγμάχοι
- Αντιλόπες (1650 π.Χ. περίπου),
τμήματα τοιχογραφιών, Ακρωτήρι
της Θήρας, Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αν η πρωτοκυκλαδική περίοδος
(3200-2000 π.Χ.) μπορεί να χαρακτηριστεί από την άνθηση της γλυπτικής, οι επόμενες, μέση και υστε102 / 40 - 41
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ροκυκλαδική
(2000-1100
π.Χ.), χαρακτηρίζονται από
την άνθηση της
ζωγραφικής.
Το σπουδαιότερο δείγμα των
ζωγραφικών επιδόσεων του κυκλαδικού πολιτισμού είναι οι τοιχογραφίες
από το Ακρωτήρι της Θήρας. Οι κυκλαδικές τοιχογραφίες δείχνουν όχι
μόνο καθημερινές δραστηριότητες,
αλλά και εξωτικά τοπία, απόρροια
των εμπειριών από τα ταξίδια των
Κυκλαδιτών.
103 /103
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Εικ. 3. Ψαράς (1650 π.Χ. περίπου),
τμήμα τοιχογραφίας, Ακρωτήρι
της Θήρας, Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Οι νωπογραφίες στο Ακρωτήρι διακοσμούσαν τα σπίτια των κατοίκων
της Θήρας. Η τέφρα, που μετά την
έκρηξη του ηφαιστείου έθαψε τον
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οικισμό, συνέβαλε στη διατήρηση
των καλλιτεχνικών δημιουργιών. Η
παράσταση αυτή δείχνει ένα νεαρό ψαρά που κρατά στα δύο χέρια
την ψαριά του. Εδώ είναι μια από τις
πρώτες προσεγγίσεις του γυμνού
ανδρικού σώματος, θέμα που θα
απασχολήσει την ελληνική τέχνη για
αιώνες. Παρ’ όλη την επιρροή της αιγυπτιακής τέχνης, οι τοιχογραφίες
της Θήρας διατηρούν μια μοναδικότητα, χαρακτηριστική της κυκλαδικής τέχνης, που δημιούργησε ένας
λαός ευέλικτος και ελεύθερος.
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4

Εικ. 4. Πρόχους, Ακρωτήρι της
Θήρας, Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα
της κυκλαδίτικης αγγειοπλαστικής τέχνης είναι τα κεραμικά σκεύη τα οποία
βρέθηκαν σε τάφους. Είναι διακοσμημένα με γεωμετρικά ή φυσιοκρατικά
μοτίβα καταπληκτικής αρμονίας και
106
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συμμετρίας, τα οποία οι κεραμοπλάστες δημιούργησαν με την τεχνική της
εμπίεστης* και της χαρακτής* διακόσμησης. Αλλά και σε μάρμαρο σμιλεύονταν αντικείμενα (πυξίδες, φιάλες,
ποτήρια, κύλικες), καθώς η ανάπτυξη της μεταλλουργίας και η τελειοποίηση των εργαλείων επέτρεπαν στους
μαρμαρογλύπτες το λάξευμα περίτεχνων μοτίβων που δανείζονταν από
την αγγειοπλαστική.
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Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΤΡΙ)
Προτείχισμα και τείχος της Ακροπόλεως. Κτίσματα.
Εσωτερικοί χώροι των πύργων
Α - Ζ του Τείχους.
Οικήματα.
Σιταποθήκες.
Εργαστήριο μεταλλοτεχνίας.
Εστίες.
Αύλες.
Είσοδος προτειχίσματος.
Είσοδος τείχους.
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Υπολείμματα διαμορφωμένων
δρόμων.
Εικ. 5. Οικισμός στη Χαλανδριανή
της Σύρου (2800-2300 π.Χ.
περίπου).
Στη Χαλανδριανή της Σύρου βρίσκεται το πιο χαρακτηριστικό δείγμα κυκλαδικού οικισμού, οργανωμένου και,
προφανώς, πολυάνθρωπου. Ο οικισμός προστατευόταν με τεχνητή
και φυσική οχύρωση. Η ακρόπολη δέσποζε στην περιοχή και προστάτευε
τους ανθρώπους και τα αγαθά τους
από τις επιδρομές των εχθρών. Μέσα
στην ακρόπολη είχαν οργανωθεί όλη
η βιοτεχνία και το εμπόριο, και τα ευρήματα μαρτυρούν την παραγωγή κεραμικών σκευών, αλλά και την ύπαρξη
μεταλλουργικών εργαστηρίων για την
επεξεργασία του χαλκού, του αργύρου και του μολύβδου.
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6α

6β

6γ

Εικ. 6. α) “Ο αυλητής της Κέρου”
(2700 π.Χ. περίπου), μαρμάρινο
ειδώλιο ανδρικής μορφής, Αθήνα,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
β) “Ο αρπιστής” (2700 π.Χ.
περίπου), μαρμάρινο ειδώλιο
ανδρικής μορφής, Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
γ) “Ο εγείρων πρόποσιν” (2700
π.Χ. περίπου), μαρμάρινο ειδώλιο
110 / 43
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ανδρικής μορφής, Αθήνα, Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης.
Στις μορφές του “Αυλητή της Κέρου”, του “Αρπιστή” και της ανδρικής
μορφής που υψώνει το χέρι σε θέση
πρόποσης φαίνεται η πλήρης κατάκτηση της τρίτης διάστασης. Τα γλυπτά είναι περίοπτα, δηλαδή ορατά
από κάθε πλευρά.
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Μινωικός πολιτισμός
Η Κρήτη ήταν η πρώτη θαλασσοκράτειρα που αναφέρεται στην ιστορία. Οι στόλοι της εξουσίαζαν τις Κυκλάδες και τα παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας και ταξίδευαν σε όλη τη
Μεσόγειο, ιδρύοντας εμπορικά κέντρα και σταθμούς, γνωστά ως Μινώες. Το πολύπλοκο διοικητικό σύστημα
της κοινωνίας αυτής εξυπηρετήθηκε
από τη γραμμική γραφή Α, που έπεται της ιερογλυφικής γραφής του δίσκου της Φαιστού.
O αρχαιολόγος Έβανς, ο οποίος
ανακάλυψε το ανάκτορο της Κνωσού
στις αρχές του 20ού αιώνα, συνέδεσε
το μυθικό βασιλιά Μίνωα με τον πολιτισμό της Κρήτης και έτσι αυτός ονομάστηκε μινωικός (πιθανόν η ονομασία Μίνως να ήταν βασιλικός τίτλος,
όπως ο τίτλος Φαραώ). Οι βασιλείς είχαν στα χέρια τους τόσο την κοσμική
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όσο και τη θρησκευτική εξουσία. Ζούσαν σε επιβλητικά ανάκτορα και αγαπούσαν την πολυτέλεια. Οι πόλεις
φαίνεται πως ήταν ανοχύρωτες, γεγονός που φανερώνει την απόλυτη
εμπιστοσύνη των Κρητών στην κυριαρχία τους τόσο στον εσωτερικό όσο
και στο θαλάσσιο χώρο γύρω από το
νησί.
Στην Κρήτη δεν υπήρχαν ναοί.
Η λατρεία, που πιθανόν σχετιζόταν
με θεότητες της φύσης, της βλάστησης, της καρποφορίας των φυτών και
της γονιμότητας, γινόταν στο ύπαιθρο
ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
μέσα στα ανάκτορα. Φαίνεται ακόμη
ότι οι θεότητες δηλώνονταν με τα
σύμβολά τους - διπλοί πελέκεις, κέρατα, ιερά δέντρα - και όχι με αναπαραστάσεις τους.
Η Κνωσός και η Φαιστός με τα μνημειώδη ανάκτορά τους ήταν τα μεγάλα
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πολιτικά και θρησκευτικά κέντρα των
βασιλέων του νησιού. Άλλα ανάκτορα
υπήρχαν στα Μάλια, στις Αρχάνες και
στη Ζάκρο. Ένας σεισμός, γύρω στο
1700 π.Χ., προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Τα ανάκτορα γκρεμίστηκαν.
Ανοικοδομήθηκαν μετά το σεισμό, κατά
την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής
της μινωικής Κρήτης, που χαρακτηρίστηκε ως “χρυσός αιώνας” (1700-1400
π.Χ. περίπου).
Η μινωική τέχνη είναι σαφώς ιδιαίτερη σε σχέση με την τέχνη των πολιτισμών της περιοχής της Μεσογείου (του κυκλαδικού, της ηπειρωτικής
Ελλάδας, του αιγυπτιακού, της Εγγύς
Ανατολής), παρ’ όλες τις ομοιότητες
που υπάρχουν ανάμεσά τους. Στους
οργανωμένους οικισμούς των Κρητών αναπτύχθηκαν η λιθοτεχνία, η
κεραμική, η χρυσοχοΐα, η ελεφαντουργία.
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7

Εικ. 7. “Η Παριζιάνα” (1450 π.Χ.
περίπου), τμήμα τοιχογραφίας,
Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τμήμα τελετουργικής πομπής. Πρόκειται πιθανόν για ιέρεια ή ακόμα και
θεά, που με την εκλεπτυσμένη μορφή της, το ύφος, τα βαμμένα μάτια
και χείλη, τα μακριά κατσαρά μαλλιά
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εντυπωσιάζει. Αντίθετα από τους Αιγυπτίους, που ζωγράφιζαν σε επιφάνεια στεγνή, οι Μινωίτες δούλευαν σε
νωπή επιφάνεια, πράγμα που προσδίδει περισσότερη αμεσότητα στο έργο, στο οποίο ο ζωγράφος έπρεπε να
δουλέψει γρήγορα, σχεδόν ενστικτωδώς, με μεγάλη δεξιοτεχνία.
Παρ’ όλη την ομοιότητα των κατατομών με την αιγυπτιακή και τη μεσοποταμιακή ζωγραφική, στις οποίες το μάτι εμφανίζεται “κατενώπιον”,
η κομψότητα της μινωικής μορφής
με τα μακριά σγουρά μαλλιά, το γεμάτο αυτοπεποίθηση παράστημα και
το χαμογελαστό πρόσωπο ξεχωρίζει.
Επίσης, η γωνιακότητα των μορφών
που παρατηρούμε στην αιγυπτιακή
ζωγραφική εδώ γλυκαίνει με καμπύλες, οι οποίες υποβάλλουν την ελαστικότητα και την κίνηση των ζωντανών όντων.
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8

Εικ. 8. “Τα ταυροκαθάψια” (λίγο
μετά το 1500 π.Χ.), τοιχογραφία
από την Κνωσό, Ηράκλειο,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η τοιχογραφία είναι τμήμα ευρύτερης σύνθεσης και προέρχεται από το
ανάκτορο της Κνωσού, όπως και η
“Παριζιάνα”. Μόνο μερικά κομμάτια
της παράστασης παραμένουν σώα.
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Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος των κινήσεων των νέων γυναικών (οι οποίες απεικονίζονται με ανοιχτόχρωμο δέρμα) και των νέων ανδρών (με
σκουρότερο) που παίρνουν μέρος
σε αυτή την τελετουργία. Τα παιχνίδια με τον ταύρο (δεν έχουν καμιά
σχέση με τις σύγχρονες ταυρομαχίες) συνέβαιναν στις κεντρικές αυλές των μεγάλων ανακτόρων. Ο νέος
άντρας παρουσιάζεται να εκτελεί ριψοκίνδυνα ακροβατικά επάνω στην
πλάτη του ταύρου, ενώ η κίνηση του
ταύρου υποβάλλεται από την επιμήκυνση του σώματος και της καμπύλης που διαγράφει.
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9

Εικ. 9. “Η μεγάλη θεά των όφεων”
(1600 π.Χ. περίπου), φαγεντιανή*,
ύψος 34,2 εκ., Κνωσός, Ηράκλειο,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αφιερωματικά στη θεά-Μητέρα είναι
πολλά πήλινα ειδώλια όπως οι ολόγλυφες θεές των όφεων από επισμαλτωμένο πηλό. Με λιτότητα αλλά
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και με λεπτομέρειες στο ρούχο και
στα τυλιγμένα με φίδια χέρια, η μορφή αποπνέει πνευματικότητα, που
φανερώνεται στα έντονα μάτια και
στα χρώματα του προσώπου.

10

Εικ. 10. Ο δίσκος της Φαιστού
(1600 π.Χ. περίπου), Ηράκλειο,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στις δύο πλευρές του δίσκου είναι
χαραγμένη ιερογλυφική γραφή, το
περιεχόμενο της οποίας δεν έχει έως
σήμερα αποκρυπτογραφηθεί.
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11

Εικ. 11. Πήλινος καμαραϊκός κρατήρας (1850-1750 π.Χ. περίπου),
Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο.
Από τα χαρακτηριστικότερα κεραμικά
αγγεία είναι τα περίφημα καμαραϊκά.
Ονομάστηκαν έτσι από το χωριό Καμάρες, στην Κεντρική Κρήτη, όπου
βρέθηκαν μέσα σε σπήλαιο. Τα καμαραϊκά αγγεία έχουν πρωτότυπα σχήματα και είναι διακοσμημένα με πολύπλοκα σχέδια από ατέρμονες συστροφές και στιλιζαρισμένα ζωικά και
φυτικά μοτίβα.
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12

Εικ. 12. Ανάκτορο της Κνωσού.
Μετά το 2000 π.Χ. οι Κρήτες δημιούργησαν τα μνημειώδη ανάκτορά
τους. Η πολύπλοκη εσωτερική οργάνωση των ανακτόρων πέρασε στη
μνήμη των αρχαίων με το όνομα “Λαβύρινθος”. Τα ανάκτορα, κέντρα διοικητικά, οικονομικά και θρησκευτικά, ήταν όχι μόνο κατοικίες των
βασιλέων, αλλά στέγαζαν και ένα
πλήθος πολιτών που ήταν βιοτέχνες
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(μεταλλοτεχνίας, αγγειοπλαστικής
κτλ.), έμποροι, τεχνίτες. Έξω από τα
ανάκτορα υπήρχαν ορθογώνιοι χώροι, στους οποίους πραγματοποιούνταν αγώνες και άλλες εκδηλώσεις
(όπως τα ταυροκαθάψια). Το σπουδαιότερο ανάκτορο της Κρήτης είναι
το ανάκτορο της Κνωσού. Η κάτοψη του ανακτόρου αυτού έχει έκταση 22.000 τ.μ. Με την πρώτη ματιά
μοιάζει δαιδαλώδες. Αν όμως περπατήσει κανείς στο ανάκτορο, ανακαλύπτει ότι η ακολουθία των χώρων
με τις τοιχογραφίες, με τα ανοίγματα, με το φωτισμό από τους φωταγωγούς, με τις κλίμακες με τις διαφορετικές κατευθύνσεις, με τις
εναλλαγές χρωμάτων δημιουργεί μια
αρχιτεκτονική σύνθεση που δίνει την
εντύπωση της κίνησης, ενός λαβυρίνθου γεμάτου εναλλαγές, οργανωμένου γύρω από μια κεντρική αυλή.
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Μυκηναϊκός πολιτισμός
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός πήρε
το όνομά του από τις Μυκήνες, που
βρίσκονται κοντά σε ένα λόφο και
περιβάλλονται από πελώρια τείχη,
τα οποία αργότερα ο λαός απέδωσε
στους Κύκλωπες και γι’ αυτό τα ονόμασε “κυκλώπεια”.
Χρονικά συμπίπτει με την τελευταία φάση της εποχής του χαλκού
στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου,
ανάμεσα στο 1600 και το 1100 π.Χ.,
που ονομάζεται υστεροελλαδική περίοδος. Από το 1500 π.Χ. και μετά ο
μυκηναϊκός πολιτισμός, αφού αναπτύχθηκε πλήρως στην ηπειρωτική
Ελλάδα (Μυκήνες, Τίρυνθα, Πύλος,
Ορχομενός, Αθήνα), εξαπλώθηκε
στο Αιγαίο, τη Μέση Ανατολή και την
Κεντρική Μεσόγειο. Μετά την έκρηξη
του ηφαιστείου της Θήρας οι Αχαιοί της ηπειρωτικής Ελλάδας εγκατα124 / 47
22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 124

5/12/2016 10:48:38 πµ

στάθηκαν στην Κνωσό και κυριάρχησαν στη Μινωική Κρήτη. Ο 14ος
και ο 13ος αιώνας π.Χ. ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής της ηπειρωτικής Ελλάδας και οι Αχαιοί κυριάρχησαν τόσο στο Αιγαίο όσο και σε
όλη τη Μεσόγειο - η εποχή ονομάστηκε μυκηναϊκή κοινή.
Ανάκτορα βρέθηκαν, εκτός από τις
Μυκήνες, και στην Τίρυνθα, την Πύλο,
τη Θήβα, την Ελευσίνα, την Εγκωμή
της Κύπρου, την Αθήνα. Γενικώς, οι
μυκηναϊκές ακροπόλεις ήταν ικανές
να προστατεύσουν το λαό της πόλης
που εκτεινόταν κοντά τους.
Χωρίς αμφιβολία, η μυκηναϊκή τέχνη επηρεάστηκε από τη μινωική.
Ανέπτυξε όμως έναν εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος εκφράστηκε
με εντυπωσιακά στοιχεία σε διαφορετικές μορφές τέχνης που επηρέασαν τους λαούς των παραλίων της
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Μεσογείου. Ο Όμηρος ονόμαζε τις
Μυκήνες “πολύχρυσες” εξαιτίας του
πλούτου της πολιτισμικής τους παραγωγής, όπως αποδείχθηκε από τα
χρυσά αρχαιολογικά ευρήματα.
Τα βασίλεια των μυκηναϊκών κέντρων καταλύθηκαν περί το 1100
π.Χ., με την κάθοδο των Δωριέων
στον ελληνικό χώρο.

13
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Εικ. 13. “Η Πύλη των Λεόντων”
(1300-1250 π.Χ. περίπου),
Μυκήνες.
Από τη μεγαλοπρεπή πύλη των τειχών της πόλης σήμερα σώζονται ένα
κατώφλι και ένα υπέρθυρο, που στηρίζεται σε δύο παραστάδες. Επάνω
από το υπέρθυρο, σε μια τεράστια
κατακόρυφη πλάκα, είναι σκαλισμένο
ανάγλυφα το σύμβολο της πόλης ή
το οικόσημο της δυναστείας των βασιλέων. Δεξιά και αριστερά από έναν
κίονα που στηρίζεται σε διπλή βάση
βρίσκονται δύο λιοντάρια (γρύπες;)
τα οποία πιθανότατα είχαν επιχρυσωμένα χάλκινα κεφάλια.
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14

Εικ. 14. “Ο θησαυρός” του Ατρέως
(1300-1250 π.Χ. περίπου),
Μυκήνες.
Οι πολυτελείς τάφοι δηλώνουν τη
λατρεία στους νεκρούς, τους οποί128 / 48
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ους συνόδευαν στο ταξίδι τους εξαιρετικά πολύτιμα αντικείμενα (κτερίσματα) όπως όπλα, εγχειρίδια, χρυσά
προσωπεία, κοσμήματα, αργυρά ποτήρια, πήλινα αγγεία, χάλκινα ξίφη.
Ο τάφος του Αγαμέμνονα, γνωστός
ως “θησαυρός του Ατρέως”, είναι
ένα πολύ καλά διατηρημένο δείγμα
θολωτού τάφου. Αυτό που θαυμάζει κανείς στην τοιχοποιία του θόλου
και των τοιχωμάτων του δρόμου που
οδηγεί σ’ αυτόν είναι η τέλεια προσαρμογή των αρμών. Ο θόλος έχει
διάμετρο 14,50 μ. και ύψος 13,20 μ.,
ενώ ο δρόμος έχει μήκος 35 μ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θολωτά
σκεπασμένο χώρο, χωρίς εσωτερικά
υποστηρίγματα, σε όλη την αρχαιότητα. Το Ρωμαϊκό Πάνθεον θα χτιστεί χίλια πεντακόσια χρόνια αργότερα με μια τεχνολογία άγνωστη στους
Μυκηναίους τεχνίτες.
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Εικ. 15. Μυκήνες. Ταφικός
περίβολος μέσα από τα τείχη:
α. “Πύλη των Λεόντων”,
β. σιταποθήκη,
γ. άνοδος προς τα ανάκτορα,
δ. ο περίβολος (σχ. Lawrence). Κάτοψη μεγάρου στην Τίρυνθα.
Μέσα στην πανίσχυρη ακρόπολη των
Μυκηνών, στην οποία μπαίνει κανείς
από την επιβλητική “Πύλη των Λεό130 / 48
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ντων”, υπάρχουν τα ανάκτορα των
βασιλέων που καταπλήσσουν με τον
όγκο τους, παρ’ όλο που δεν είναι πολυδαίδαλα και πολυώροφα όπως τα
μινωικά. Χαρακτηριστική είναι η κεντρική αίθουσα, το “μέγαρον”, που
προοριζόταν για το βασιλιά και την
ακολουθία του. Οι μεταγενέστεροι
ελληνικοί ναοί χτίστηκαν πάνω στον
τύπο του μυκηναϊκού ανακτόρου. Τα
ανάκτορα και οι βασιλικοί τάφοι ανακαλύφθηκαν από το Σλήμαν στο τέλος του 19ου αιώνα, το 1876. Τα μυκηναϊκά ανάκτορα έχουν μερικά βασικά χαρακτηριστικά: την ίδρυσή τους
επάνω σε λόφο ή ύψωμα, την οχύρωση, την ανάπτυξη γύρω από μια αυλή,
το τριμερές ισόγειο μέγαρο του οποίου η πρόσοψη είναι στραμμένη προς
νότο, τη στέγαση συνήθως με οριζόντιο δώμα, τα πλάγια διαμερίσματα
ανυψωμένα σε όροφο.
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Εικ. 16. “Η Μυκηναία”
(13ος αιώνας π.Χ.), τμήμα
τοιχογραφίας, 0,53 x 0,70 μ.,
Μυκήνες, Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Από τα πιο σπουδαία δείγματα της
μυκηναϊκής τέχνης, η γυναικεία αυτή
μορφή είναι εντυπωσιακή για τη φυσικότητα, τη ζωντάνια, τη λεπτότατη
εργασία στην απόδοση των λεπτομερειών. Το πρόσωπο είναι σε κατατομή, το μάτι και ο κορμός κατενώπιον.
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Εικ. 17. Δύο χρυσά κύπελλα με
έκκρουστη διακόσμηση*
(1500 π.Χ. περίπου), ύψος 7,8 εκ.
και 8,4 εκ., αντίστοιχα, Βαφειό
Λακωνίας (θολωτός τάφος), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στη μεταλλοτεχνία ανήκουν τα δύο
χρυσά κύπελλα από το Βαφειό της
Λακωνίας, από τα σπουδαιότερα
δείγματα της τέχνης των Μυκηναίων, τα οποία φέρουν έκκρουστες
παραστάσεις.
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Εικ. 18. Χρυσή έκκρουστη νεκρική
προσωπίδα (κατά το Σλήμαν,
ανήκει στον Αγαμέμνονα) από τον
τάφο V του περιβόλου Α, Μυκήνες
(1600-1500 π.Χ. περίπου),
ύψος 0,26 μ., Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βρέθηκε σε τάφο των Μυκηνών να
σκεπάζει το πρόσωπο νεκρού, με
αποτυπωμένα τα χαρακτηριστικά
του. Η προσωπίδα απεικονίζει ώριμο
άντρα, ίσως βασιλιά.
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Εικ. 19. Χάλκινο εγχειρίδιο με εμπίεστη χρυσή διακόσμηση σε νιέλο*,
μήκος 23,8 εκ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στα εμπίεστα έργα τα διακοσμητικά
στοιχεία είναι κομμένα από λεπτό
φύλλο μετάλλου, θερμαίνονται και
σφυρηλατούνται επάνω στο επίσης
μεταλλικό αντικείμενο σε φόντο από
νιέλο (συνδυασμός από μεταλλικά
θειούχα άλατα μαύρου χρώματος),
ώσπου να κολλήσουν. Είναι τεχνική
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που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη
διακόσμηση των λεπίδων χάλκινων
εγχειριδίων με παραστάσεις κυνηγιού ή ζώων και φυτών. Οι συνθέσεις
είναι ζωηρές και ισορροπημένες, γεμάτες φυσικότητα και κίνηση, και
ακολουθούν το σχήμα της λεπίδας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΕΙΔΩΛΙΑ
Τα κυκλαδικά ειδώλια, τα σπουδαιότερα δείγματα της κυκλαδικής τέχνης, είναι αφιερώματα στους
νεκρούς. Βρέθηκαν εκατοντάδες
στους κυκλαδικούς τάφους. Είναι
σμιλεμένα αποκλειστικά σε μάρμαρο (σκληρό και άφθαρτο υλικό), με έναν τρόπο που προσδίδει
στα σχηματοποιημένα αυτά γλυπτά μια ομορφιά απίστευτης λιτότητας. Από τα ίχνη που βρέθηκαν
επάνω τους φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε χρώμα για να αποδοθούν
τα χαρακτηριστικά του προσώπου
και του σώματος. Για τα μάτια και
το στόμα χρησιμοποιήθηκε το κόκκινο, ενώ το μαύρο και το γαλάζιο
για το ηβικό τρίγωνο και τα μαλλιά.
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Εικονίζονται γυναικείες μορφές, κυρίως όρθιες, και ανδρικές, που συνήθως είναι καθιστές. Το μέγεθός
τους ποικίλλει από μερικά εκατοστά
έως το φυσικό ανθρώπινο μέγεθος.
Η αφθονία του μαρμάρου στα κυκλαδικά νησιά έδωσε στους Κυκλαδίτες καλλιτέχνες τη δυνατότητα να
αποδώσουν την ανθρώπινη μορφή
με απλό αλλά και αρμονικό, πλαστικό τρόπο. Τα ειδώλια, μέσα από
τους μετασχηματισμούς τους, διαμόρφωσαν τους δικούς τους καλλιτεχνικούς κανόνες, γεγονός που τα
κάνει τόσο ιδιαίτερα. Αυτή ακριβώς
η ιδιαίτερη αξία τους είχε ως συνέπεια την αρχαιοκαπηλία. Πλήθος
από αυτά βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών, αλλά και πλήθος
πλαστών αντιγράφων δημιουργήθηκαν για την κάλυψη της παράνομης αγοράς.
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Το γλυπτό (εικ. 21) παριστάνει μια
γυναικεία μορφή με τα χέρια σταυρωμένα κάτω από το στήθος. Είναι πιθανόν λατρευτικό ειδώλιο κάποιας θεότητας, ίσως σύμβολο της
γονιμότητας. Η μορφή, λεπτή και
ανάλαφρη, είναι σχεδόν επίπεδη
και το σώμα αποδίδεται σχηματικά. Όλη η μορφή είναι τριγωνική,
αν παρατηρήσει κανείς το μεγάλο
άνοιγμα των ώμων και την απόληξη στα λεπτά άκρα. Κι άλλα όμως
τρίγωνα οργανώνουν τη μορφή. Το
κεφάλι, μεγάλο και τριγωνικό, έχει
σχήμα λύρας και μια κλίση προς
τα πίσω. Στο επίπεδο του προσώπου ξεχωρίζει μια τριγωνική ανάγλυφη μύτη. Το κεφάλι στηρίζεται σε μακρύ και κυλινδρικό λαιμό.
Οι ώμοι ανοίγουν και επαναλαμβάνουν το τρίγωνο του κεφαλιού.
Ένα χαραγμένο τρίγωνο δηλώνει τη
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θέση της ήβης. Έχει τονισμένα τα
χαρακτηριστικά του φύλου, όπως
οι ελαφρά διογκωμένοι μαστοί και
η φουσκωμένη κοιλιά, που πιθανόν δηλώνουν εγκυμοσύνη. Τα πόδια είναι πολύ λεπτά, για να σηκώσουν το βάρος της φιγούρας, και
ελαφρώς λυγισμένα, με καθαρό διαχωρισμό των κνημών από τους μηρούς. Χαρακτηριστικό είναι το ανασήκωμα στις άκρες των δακτύλων.
Αν το έργο ήταν προσφορά στο νεκρό που συνόδευε, μάλλον το τοποθετούσαν στον τάφο πλαγιασμένο
όπως ο νεκρός.
Ίχνη χρώματος στο γλυπτό,
όπως και σε άλλα κυκλαδικά γλυπτά, μας επιτρέπουν να εικάσουμε
ότι τουλάχιστον ορισμένα μέρη του
ήταν βαμμένα. Ίσως ήταν βαμμένα
τα μάτια και το στόμα.
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Εικ. 20. Μαρμάρινο ειδώλιο
γυναικείας μορφής (2700 π.Χ.
περίπου), ύψος 17,5 εκ., Αθήνα,
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
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Εικ. 21. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής (2500 π.Χ. περίπου),
από νεκροταφείο στη Χαλανδριανή
της Σύρου, ύψος 0,46 μ., Αθήνα,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Εμπίεστη και χαρακτή διακόσμηση: Πρόκειται για τρόπους
δημιουργίας διακοσμητικών μοτίβων επάνω σε μαλακό υλικό
όπως ο πηλός. Στην εμπίεστη
διακόσμηση σκληρά αντικείμενα,
που έχουν σχήμα ανάλογο με το
προς αποτύπωση σχήμα, πιέζονται επάνω στην επιφάνεια και
αφήνουν το αποτύπωμά τους.
Στη χαρακτή διακόσμηση τα επιθυμητά σχήματα χαράσσονται με
αιχμηρά αντικείμενα.
Έκκρουστη διακόσμηση: Πρόκειται για την τεχνική κατά την
οποία ένα φύλλο μετάλλου απλώνεται σε μια επιφάνεια από μαλακό υλικό, όπως ξύλο ή μολύβι, και
σφυρηλατείται, ώσπου να πάρει
την επιθυμητή ανάγλυφη μορφή.
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Νιέλο: Είναι η προετοιμασία μιας
επιφάνειας η οποία επιστρώνεται
με μεταλλικά θειούχα άλατα μαύρου χρώματος, για να διακοσμηθεί με χάραξη ή με εγκόλλητα
χρυσά διακοσμητικά μοτίβα.
Φαγεντιανή: Πρόκειται για τεχνική επισμάλτωσης κεραμικών.
Ο όρος συναντάται και ως “φαγιάνς”. Προέρχεται από τη φημισμένη για τα κεραμικά της πόλη
της Ιταλίας Φαέντσα (Faenza).
EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Τα κυκλαδικά ειδώλια είναι λατρευτικά και απεικονίζουν, τα περισσότερα, γυναικείες μορφές.
Μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για τη δομή της κυκλαδικής κοινωνίας και το ρόλο της
γυναίκας σ’ αυτήν;
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2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε
τις διαφορές και τις ομοιότητες
ανάμεσα στον κυκλαδικό, το μινωικό και το μυκηναϊκό πολιτισμό και να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά τους.
3. Υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο
στο μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου ή ήταν απλώς ένα παιχνίδι της φαντασίας των προγόνων μας και πώς το δικαιολογείτε;
4. Τι ξέρετε για τις μεθόδους αποκρυπτογράφησης των γραφών
της αρχαιότητας; Πού συναντάμε
ιερογλυφικά στην αρχαία ιστορία;
5. Οργανώστε επίσκεψη σε
αρχαιολογικό χώρο. Καταγράψτε
λεπτομερώς τις παρατηρήσεις
σας για ένα συγκεκριμένο θέμα,
φωτογραφίστε το χώρο, δώστε
προσοχή στις λεπτομέρειες.
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Παρουσιάστε την εργασία σας με
φωτογραφίες, τίτλους και σχόλια
σε ένα ντοσιέ.

146 / 52
22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 146

5/12/2016 10:48:40 πµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ου ΤΟΜΟΥ
Πρόλογος.......................................... 5
Εισαγωγή.......................................... 9
1. Παλαιολιθική και
Νεολιθική εποχή......................... 21
2. Η τέχνη της Μεσοποταμίας Η τέχνη της Αιγύπτου................. 59
3. Η τέχνη του Αιγαίου.
Οι αφετηρίες της ευρωπαϊκής
τέχνης: Κυκλαδικός, Μινωϊκός,
Μυκηναϊκός Πολιτισμός............. 93

22-0135_l_c_istexnhs_5-52_28b_7.11.16.indd 147

5/12/2016 10:48:40 πµ

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου,
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί
να διατίθενται προς πώληση, όταν
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο
που διατίθεται προς πώληση και δεν
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946
(ΦΕΚ 1946,108, Α').
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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