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«Η ελληνική τέχνη, συνύπαρξη γόνιµη µύθου και λόγου, σύζευξη άρτιας ιδέας και
πράξης, έκφανση πανηγυρική και δοξολογία του ανθρώπου και των έργων του
αναδεικνύεται, µε τη συνέχεια, τη συνοχή, την αφοµοιωτική ικανότητα και
διαχρονική της αλκή στη µακραίωνη εξελικτική της πορεία, ως πηγή ζωοδόχος
της πνευµατικής µας υπόστασης και καθοριστική συντεταγµένη του ηθικού µας
προορισµού».
Γ. Α. Χριστόπουλος

Το πρόγραµµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων «Ελληνικές Αρχαιότητες του Μουσείου
του Λούβρου» αναπτύχθηκε µε τη µέθοδο Project και συµµετείχαν οι µαθητές:
Της Α΄Λυκείου: Αγγελοπούλου Λυδία, Βρόντα Ρωξάνη, Γώγος ∆ηµήτρης, Ευθυµίου
Νίκη, Καρράς Σωτήρης, Καρύδη Αλίκη, Κοκκίνη Φαίδρα, Κολοβού Μαριάννα,
Κορωναίος Ευθύµιος, Λαµπαδάριος Αριστείδης, Λαµπρινίδης Σωτήρης, Λογοθέτης
Μιχάλης, Μαγγίρα Μελαχρινή, Μοναστηριώτη Αντωνέλλα, Μοσχοβάκη Μαρία,
Μπούνταλης Νίκος, Παπαγεωργίου Ελισάβετ, Παπαλεξανδρή Τριάδα, Παπανικολάου
Έλενα, Παπαχρήστος Φάνης, Πεφάνη Θεοδώρα, Σακαλής Κωνσταντίνος,
Εικοσιδέκας Κωνσταντίνος, Σαριγκούλης Σταύρος, Σκύφτας ∆ηµήτρης, Στέλλας
Γεώργιος, Στεφανάκης Αλέξανδρος, Σούρσου Παναγιώτα, Χαϊκάλης Στέφανος.
Της Β΄Λυκείου: Γιαννάκης Ιωάννης, Γιαννουδάκης Βασίλης, ∆ηµητρακόπουλος
Βαλεντίνος, Καραγεώργου Ελευθερία, Κλάδη Γεωργία, Κοψίνη Βούλα, Μωρόπουλος
Απόλλων, Πεντεφούντη Γαριφαλιά, Μαϊστράλη Νεφέλη, Τσακνάκης Κωνσταντίνος,
Χασάπης Γιώργος
Το πρόγραµµα συντόνισαν οι καθηγητές Αριστοτέλης Αναγνώστου και Ιωάννα
Κοµνηνού. Τους µαθητές συνόδευσαν στην επίσκεψή τους στο Παρίσι οι παραπάνω
καθηγητές µαζί µε την κ. Σόνια Γελαδάκη, η οποία είχε και την ευθύνη για την
αξιολόγηση των ιστορικών πηγών αυτού του εντύπου. Αρχηγός της εκπαιδευτικής
εκδροµής ήταν η ∆ιευθύντρια του 1ου Ενιαίου Πειραµατικού Λυκείου Αθηνών κ.
Ελένη Σακαντάνη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το έντυπο αυτό είναι το προϊόν της συλλογικής δουλειάς µαθητών και δασκάλων
γύρω από τις ελληνικές αρχαιότητες που φυλάσσονται και εκτίθενται στο Μουσείο
του Λούβρου στο Παρίσι. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων που ξεκίνησε από την αρχή του σχολικού έτους 2004 – 2005 µε
πρωτοβουλία της καθηγήτριας Θρησκευτικών του σχολείου µας κυρίας Ιωάννας
Κοµνηνού, Mphil, υποψήφιας ∆ρ. στην Ειδική ∆ιδακτική, σε συνεργασία µε τους
καθηγητές Αριστοτέλη Αναγνώστου, φιλόλογο, ∆ρ. Παπυρολογίας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου και Σοφία Γελαδάκη, καθηγήτρια Αγγλικών, ∆ρ. Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι µαθητές, σαράντα περίπου, που συµµετείχαν στο
πρόγραµµα, φοιτούν στην πρώτη και τη δεύτερη τάξη του Λυκείου, αφού όπως είναι
σε όλους γνωστό, οι µαθητές της τρίτης τάξης δεν έχουν πλέον χρόνο να αφιερώσουν
σε δραστηριότητες πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού προγράµµατος. Οφείλουµε
επίσης να σηµειώσουµε ότι το πρόγραµµα αυτό αρχικά ξεκίνησε σε συνεργασία µε το
1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο, αλλά διαχωρίστηκε στη συνέχεια.
Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και
εργάστηκαν µε κέφι υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους. Ερεύνησαν τις πηγές
που τους είχαν υποδειχθεί σε δηµόσιες βιβλιοθήκες αλλά και στο ∆ιαδίκτυο. Στη
συνέχεια έγινε επιλογή του υλικού που συγκεντρώθηκε και συγκροτήθηκαν οµάδες,
θεµατικές αυτή τη φορά. Ο ενθουσιασµός δεν µειώθηκε, διότι τα παιδιά ήξεραν πως
όλες αυτές οι προσπάθειες θα κατέληγαν σε µια επιτόπια έρευνα στις αίθουσες
Ελληνικών Αρχαιοτήτων του Μουσείου του Λούβρου, δηλαδή σ΄ ένα επταήµερο
ταξίδι στο Παρίσι! Το ταξίδι πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία κι οι µαθητές
µπόρεσαν, εκτός από τις συγκεκριµένες αίθουσες, να επισκεφθούν και να γνωρίσουν,
για πρώτη φορά οι περισσότεροι, τη γαλλική πρωτεύουσα και τη µεγάλη της
πολιτιστική κληρονοµιά. Αλλά αυτό που είδαν µε τα ίδια τους τα µάτια κι ασφαλώς
συνειδητοποίησαν, είναι πως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός δεν είναι ένας
θησαυρός που κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες αποκλειστικά σε µας τους
νεότερους Έλληνες, αλλά «κτήµα εσαεί» της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα του
ευρωπαϊκού πολιτισµού.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όσοι µαθητές ήξεραν γαλλικά σε αρκετά καλό
επίπεδο, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τµήµατα των εργασιών τους σε οµάδα
µαθητών και καθηγητών του παρισινού Collège Jean Moulin. Επιστρέφοντας τα
παιδιά οργάνωσαν το υλικό που είχαν συγκεντρώσει, πάντα µε την καθοδήγηση των
καθηγητών τους, σε τρεις θεµατικές ενότητες, ώστε να προκύψει το πόνηµα που έχετε
στα χέρια σας. Τέλος, τα κείµενα τα επιµελήθηκε γλωσσικά ο κύριος Αναγνώστου.
Πριν κλείσω το µικρό αυτό σηµείωµα θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων
και Κηδεµόνων του 1ου Πειραµατικού Λυκείου και ιδιαίτερα τους γονείς των
µαθητών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα για την πολύτιµη βοήθειά τους κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης του προγράµµατος και ιδιαίτερα για την προετοιµασία και την
πραγµατοποίηση του ταξιδιού στο Παρίσι. Όσο για την έκδοση αυτού του βιβλίου, το
οποίο προορισµό έχει τη σχολική κοινότητα, ώστε όσοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα
να δουν τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους συγκεντρωµένα και όσοι δεν
συµµετείχαν να ωφεληθούν από τις γνώσεις και τις εµπειρίες των προηγουµένων, δεν
µπορώ παρά να αναφέρω την αποφασιστική συµβολή του κυρίου και της κυρίας

Στεφανάκη, γονείς µαθητή που συµµετείχε στο πρόγραµµα, και των εκδόσεων αφοι
Στεφανάκη . Επίσης οφείλω να υπογραµµίσω την εργατικότητα, την επιµονή και την
παιδαγωγική και οργανωτική ικανότητα της υπεύθυνης του προγράµµατος κυρίας
Ιωάννας Κοµνηνού. Αυτή, περισσότερο από όλους µας, ενέπνευσε και καθοδήγησε
τους µαθητές µας. Τέλος οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τις υπηρεσίες της
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που παρακολούθησαν µε
µεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη του προγράµµατος και συνέβαλαν στην
πραγµατοποίησή του.
Αθήνα 22. 4. 2005
Η ∆ιευθύντρια του 1ου Πειραµατικού Λυκείου Αθηνών
«Γενναδείου»
Ελένη Σακαντάνη Μπότσογλου
∆ιδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
του Πανεπιστηµίου του Παρισιού.

ΛΟΥΒΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
Το παλαιότερο, το µεγαλύτερο (60.000 τ.µ.) και ίσως το πλουσιότερο µουσείο του
κόσµου ήταν στο πέρασµα των αιώνων φρούριο, φυλακή, ανάκτορο των Γάλλων
βασιλιάδων, διοικητική έδρα, Ακαδηµία και πινακοθήκη.
Οι πρώτες συλλογές αρχαίων έργων στο ανάκτορο του Λούβρου άρχισαν να
συγκροτούνται την εποχή της Αναγέννησης. Τα πρώτα ρωµαϊκά αγάλµατα
συγκεντρώθηκαν από τον Φραγκίσκο τον Α΄, ο οποίος ήταν προστάτης των
ανθρωπιστικών σπουδών και ιδιαίτερα της ελληνικής γλώσσας. Ο Ερρίκος ∆΄, αν και
δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση αρχαιοτήτων, διέθεσε µια
πολυτελέστατη αίθουσα για τη στέγαση των αρχαιοτήτων. Στη συνέχεια ο δυναµικός
καρδινάλιος Ρισελιέ, όταν βασιλιάς της Γαλλίας ήταν ο Λουδοβίκος ΙΓ΄, κατάφερε να
συλλέξει αντικείµενα της αρχαίας κλασσικής τέχνης και εντυπωσιακά έργα
ζωγραφικής. Αυτή τη συλλογή εµπλούτισε ο καρδινάλιος Μαζαρίνος, επί βασιλείας
Λουδοβίκου Ι∆΄, µε αρχαία και νεότερα έργα.
Το Μουσείο του Λούβρου µπορεί να θεωρηθεί µία από τις κοινωνικές κατακτήσεις
της Γαλλικής Επανάστασης. Η ίδρυσή του ανάγεται σε ένα διάταγµα της Συµβατικής
Συνέλευσης (1791) που εγκατέστησε στο Λούβρο την έδρα του «Κεντρικού
Μουσείου των Τεχνών και της ∆ηµοκρατίας».
Το µουσείο εγκαινιάστηκε το 1793 και αρχικά περιείχε έργα από τις συλλογές του
στέµµατος, στις οποίες ανήκε και η περίφηµη «Τζοκόντα», καθώς και έργα
προερχόµενα από πύργους και µοναστήρια.
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1
Τον πυρήνα των σηµερινών εκθεµάτων του Μουσείου του Λούβρου αποτέλεσε η
αρχική συλλογή αρχαιοτήτων του βασιλιά Φραγκίσκου Α' που διέταξε να γίνουν
εκµαγεία των αρχαίων πρωτοτύπων για τα ανάκτορά του. Αυτή η βασιλική συλλογή,
που ανανεωνόταν από τους επόµενους βασιλιάδες, κατασχέθηκε µετά τη Γαλλική
Επανάσταση και αποτέλεσε αναπόσπαστο µέρος του Μουσείου. Χάρη στην αγορά
πλουσίων ιδιωτικών συλλογών και στη µεταφορά ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών
θησαυρών από τις χώρες που κατέλαβε ο Ναπολέων, αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός
αρχαίων έργων τέχνης.
Κυριότερα εκθέµατα:
i) Μία σηµαντική συλλογή ελληνικών αγγείων που τεκµηριώνει την εξέλιξή τους από
τον γεωµετρικό ρυθµό µέχρι τον 4ο αι. π.Χ.
ii) Η αίθουσα του Φειδία µε ρωµαϊκά αντίγραφα από τα αγάλµατα και τα ανάγλυφα
του καλλιτέχνη.
iii) Πρωτότυπα γλυπτά από την αρχαϊκή περίοδο της ελληνικής γλυπτικής τέχνης (8ος
–6ος αι. π.Χ.)
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Αλίκη Σαμαρά‐Κάουφμαν, Οι ελληνικές αρχαιότητες, σ. 15‐115.

iv) Η αίθουσα µε την Αφροδίτη της Mήλου, δηλαδή το άγαλµα (3ος αι. π.Χ.) της
γυναικείας θεότητας που βρέθηκε το 1820 στο νησί της Μήλου.
ν) Η αίθουσα των Καρυάτιδων.
vi) Η Νίκη της Σαµοθράκης (200 π.Χ.), το πιο αξιοθαύµαστο ίσως καλλιτέχνηµα της
αρχαίας ελληνικής γλυπτικής τέχνης, που παριστάνει τη φτερωτή θεά της νίκης.
∆υστυχώς, από το άγαλµα λείπει το κεφάλι της. Ανακαλύφθηκε το 1863 από τον
Γάλλο πρόξενο Σαµπουαζώ2.

«…από το µόχθο της ελπίδας νέα γη ετοιµάζεται
Για να βαδίσει εκεί µε αετούς και λάβαρα
Ένα πρωί γεµάτος ιριδισµούς,
Η φυλή που ζωντανεύει τα όνειρα
Η φυλή που τραγουδάει στην αγκαλιά του ήλιου…»
(Οδυσσέας Ελύτης, Προσανατολισµοί)

2 www.louvre.fr

ΓΛΥΠΤΙΚΗ
Η γλυπτική αποτελεί ένα σηµαντικό κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής τέχνης και της
πανανθρώπινης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η αρχαία ελληνική τέχνη ήταν έκφραση
θρησκευτικότητας και πράξη ιερή, ένα συνταίριασµα µύθου και λόγου, µία
προσέγγιση της αδιαίρετης ενότητας του αρχικού Είναι που ο καλλιτέχνης µε
δυναµισµό και ευαισθησία προσπαθούσε να εντοπίσει και να αποτυπώσει. Αυτή
είναι η αιώνια και αµετάβλητη αρχή της καλλιτεχνικής δηµιουργίας των αρχαίων
Ελλήνων. Τα οντολογικά αρχέτυπα, που επαναλαµβάνονται σε όλη τη διάρκεια της
αρχαίας γλυπτικής τέχνης, υπόκεινται σε µια αέναη µεταβολή καλλιτεχνικών
αποκλίσεων, αναδροµών και αντιφατικών µαρτυριών.
Στα πρώτα της βήµατα η γλυπτική θα απεικονίσει θεούς και ήρωες µε την ίδια
απόκοσµη ακτινοβολία. Στη συνέχεια οι ήρωες και τα κατορθώµατά τους θα
αποτελέσουν τη βασική έµπνευση των καλλιτεχνών. Τέλος ο πολίτης,
απογυµνωµένος από
οποιαδήποτε
ιδανική προσέγγιση, θα απεικονιστεί
περιπτωσιακά αλλά εξίσου συναρπαστικά.
Η αρχαία ελληνική γλυπτική τέχνη σε όλες της τις εκφράσεις µένει πάντοτε
βαθύτατα ανθρωποκεντρική. Αφετηριακή της έκφραση είναι τα πρωτοελλαδικά και
κυκλαδικά ειδώλια µε τη σαφή αρχιτεκτονική δοµή και την αφαιρετική σύλληψη
στην απόδοση της πραγµατικότητας. Μετά από την επαφή µε την τέχνη της
Ανατολής, οι Έλληνες τεχνίτες επιδίδονται µε ζήλο στην πλαστική που δίνει έργα
υψηλού επιπέδου. Η ιδιοµορφία της ελληνικής τέχνης έγκειται στο γεγονός ότι ο
Έλληνας τεχνίτης σκέπτεται και εκφράζεται µε χειροπιαστές εικόνες και δηµιουργεί
έργα µέσα από τα οποία µπορούµε να ανιχνεύσουµε το «λόγο» που βλέπει η ελληνική
σκέψη στον άνθρωπο και στη φύση.3

Ι. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
Α. Πρωτοκυκλαδική περίοδος4
Η Πρωτοκυκλαδική περίοδος ΙΙ διακρίνεται σε δύο διαδοχικές φάσεις: τη φάση
Κάµπου (από την περιοχή Κάµπος στην Πάρο) και τη φάση Σύρου (από το οµώνυµο
νησί). Η διάκριση αυτή έγινε µε κριτήριο την εξέλιξη της κεραµικής τέχνης, των
µαρµάρινων αγγείων και των ειδωλίων. Από ανασκαφικές έρευνες µπορούµε να
διακρίνουµε έναν νέο τύπο ειδωλίου, τον τύπο του Λούρου, ο οποίος µοιάζει να
αποτελεί την αφηρηµένη έκδοση του προκανονικού τύπου5. Παρόλο που τα
µεταλλικά εργαλεία για την εποχή εκείνη περιορίζονται σε βελόνες και όπεις, η
δηµιουργία πολύπλοκων µορφών στο µάρµαρο δείχνει ότι υπήρχε σηµαντική πρόοδος
και στον τοµέα της µεταλλουργίας. Η διάδοση των µορφών της φάσης Κάµπου
αποκλείει τον τοπικό χαρακτήρα και ενισχύει την χρονολογική τους διαφοροποίηση.
Η φάση Σύρου είναι η µεγαλύτερη στον Πρωτοκυκλαδικό πολιτισµό και
χαρακτηριστικά της είναι η ποικιλία στα σχήµατα των αγγείων αλλά και τους τύπους
και τις παραλλαγές στα ειδώλια. Η φάση Σύρου διακρίνεται κυρίως για την ανάπτυξη

Πρβλ. Νικ. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, σ.8-15.
Πρβλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.21-27.
5
Ο προκανονικός τύπος παρουσιάζει τα φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά του τύπου του Πλαστηρά, µε
άλλα του λεγόµενου κανονικού τύπου της φάσης της Σύρου, και θα µπορούσε να θεωρηθεί
δηµιούργηµα της φάσης του Κάµπου.
3
4

της ειδωλογλυπτικής. Εξακολουθούν να υπάρχουν σχηµατικά ειδώλια, παράλληλα
όµως αποκρυσταλλώνεται και ο τύπος ειδωλίου µε τους αναδιπλωµένους βραχίονες.
Ένας επίσης τύπος ειδωλίου που απαντά στη φάση Σύρου είναι ο γνωστός
«κανονικός» που δέχεται πολλές παραλλαγές συµπεριλαµβανοµένων και κάποιων
ασυνήθιστων µορφών σε εικονική κίνηση. Τέτοια ειδώλια είναι ο «στοχαστής», η
γυναίκα µε το φίδι στο κεφάλι, ο αυλητής κ.α.
Προς το τέλος της φάσης της Σύρου εµφανίζονται στα νησιά των Κυκλάδων νέοι
οχυρωµένοι οικισµοί σε δυσπρόσιτες πλαγιές βουνών και σε απόµερες θέσεις. Οι
οικισµοί αυτοί είναι γνωστοί ως οµάδα Κασρίου ή Λευκανιού, λόγω των τεχνικών
χαρακτηριστικών και του σχήµατος µερικών αγγείων που απαντούν στην Τρωάδα.
Στα ειδώλια παρατηρούνται δύο νέες τάσεις: η πρώτη ακολουθεί χαρακτηριστικά από
ειδώλια παραλλαγής της Χαλανδριανής µε αποκλίσεις, που θα καταλήξουν στα
µετακανονικά ειδώλια, δηµιουργώντας έτσι ακόµα πιο περίπλοκες και ειδικές µορφές
όπως είναι ο κυνηγός ή πολεµιστής. Η δεύτερη τάση παράγει µορφές άψυχες και
συµπαγείς, που επιβεβαιώνουν τη φτώχεια της περιόδου. Τα ειδώλια αυτά στερούνται
κάθε καλλιτεχνική πνοή και αποτελούν τις τελευταίες ακτινοβολίες µιας τέχνης που
άνθησε για περίπου 1000 χρόνια στα νησιά των Κυκλάδων και εξαπλώθηκε και πέρα
απ’ αυτά.6

Β. Η Αρχαϊκή Εποχή7
Οι θεµελιακές µεταβολές του τέλους της Γεωµετρικής Εποχής, που επέφεραν οι
πολιτικοκοινωνικές αναστατώσεις και οι περιβαλλοντικές αντιξοότητες, ανάγκασαν
πολλούς Έλληνες να ιδρύσουν αποικίες σε όλα τα παράλια της Μεσογείου. Η
µετακινήσεις αυτές στάθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού
πολιτισµού. Η επαφή µε την Ανατολή έδωσε µια δυναµική ώθηση στην τέχνη. Οι
καλλιτέχνες µαθαίνουν νέες τεχνικές και εµπνέονται από τα ανατολικά πρότυπα. Σε
καµία περίπτωση η µίµηση αυτών των προτύπων δεν είναι δουλική. Οι Έλληνες
τεχνίτες µε τη λιτή πλαστικότητα που χαρακτηρίζει τη γνήσια ελληνική δηµιουργία
σφραγίζουν τη µοναδικότητα της τέχνης τους. Αρχικά κυριαρχεί η µνηµειακή
απόδοση των µορφών. Βαθµιαία όµως οι Έλληνες γλύπτες αποδεσµεύονται από τα
πρότυπα αυτά και αποκτούν αυτονοµία αποτυπώνοντας στα δηµιουργήµατά τους την
κίνηση, την έκφραση, την αναπτυγµένη αίσθηση της ατοµικότητας και την αντίληψη
του ωραίου.

Στην αρχαϊκή εποχή η γλυπτική τέχνη έχει µία εξελικτική πορεία που δεν είναι
ενιαία αλλά διαφοροποιείται από αιώνα σε αιώνα. Συνοπτικά η πορεία αυτή µπορεί
να αποδοθεί ως εξής:

6
7

Πρβλ. S. Hood, Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, σ.109-114.
Πρβλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.153-165.

7ος – 6ος
αιώνας
τέλος 6ου –
αρχές 5ου
αιώνα π.Χ.
4ος αιώνας

Τα αγάλµατα δεν έχουν αποδεσµευτεί από τη στατικότητα και την
προσκόλληση στα πρότυπα των κούρων και των κορών. Είναι
µεγάλων διαστάσεων µε κολληµένα τα χέρια στον κορµό, και µόνο το
ένα πόδι παρουσιάζει κάποια κίνηση. Τα πρόσωπα δεν εκφράζουν
συναισθήµατα, απλώς διαγράφεται ένα µειδίαµα. Οι βόστρυχοι
καλύπτουν τα ζυγωµατικά και καταλήγουν στους ώµους.
Γίνεται ανανέωση στην έκφραση και την κίνηση. Κάνει την εµφάνισή
του ο «αυστηρός ρυθµός» και η κίνηση γίνεται ελεύθερη (Ηνίοχος
∆ελφών, ∆ίας ή Ποσειδώνας Αρτεµισίου).
Στα πρόσωπα οι εκφράσεις γίνονται έντονες και αποτυπώνονται τα
ισχυρά συναισθήµατα (αγωνία, ανησυχία, πάθος, πόνος ή φόβος).

Γεωµετρική περίοδος8
Η πρώτη και παλαιότερη περίοδος, η λεγόµενη γεωµετρική, δεν έχει να
παρουσιάσει αξιόλογα γλυπτά παρά µόνο κάποια συµπλέγµατα µε πρωτόγονο
χαρακτήρα.
Ανατολίζουσα περίοδος9
Στην ανατολίζουσα περίοδο (720-650 π.Χ.) έχουµε τα πρώτα σπουδαία
δείγµατα ελληνικών γλυπτών. Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., λόγω των πολιτικών και
κοινωνικών αλλαγών, οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή µε τους λαούς της Ανατολής,
ανέπτυξαν εµπορικές σχέσεις µαζί τους και, εκτός από την ανταλλαγή αγαθών,
αντάλλαξαν και πολιτιστικά στοιχεία.10 Στη γλυπτική τα δάνεια και οι επαφές µε την
Ανατολή οδήγησαν στη γέννηση της ελληνικής µνηµειακής πλαστικής11 και η
περίοδος αυτή έχει να µας παρουσιάσει πολλά σπουδαία επιτεύγµατα.12
Με την ανάπτυξη των πόλεων-κρατών και το β΄ αποικισµό οι Έλληνες ήρθαν
πιο κοντά εγκαταλείποντας τις πολιτισµικές ανταλλαγές µε τους κατοίκους της
Ανατολής. Οι κάτοικοι της Ιωνίας στη Μ.Ασία ανέπτυξαν τη φιλοσοφία στη µορφή
που τη γνωρίζουµε από τους σοφιστές και τους στωικούς της κλασικής εποχής και
δηµιουργήθηκαν νέα πανελλήνια ιερά και κοινές θρησκευτικές δοξασίες. Όλοι αυτοί
οι παράγοντες συντέλεσαν στη δηµιουργία των θαυµάσιων αγαλµάτων της εποχής,
τους κούρους και τις κόρες, που παριστάνουν νέους και νέες µε αβρά
χαρακτηριστικά.
Οι κούροι και κόρες είναι τα πολύ µεγάλα αγάλµατα που κοσµούσαν τα ιερά13.
Είναι στατικά γλυπτά, σχεδόν ακίνητα, εκτός από το δεξί πόδι που βρίσκεται σε θέση
λίγο πιο µπροστά από το αριστερό. Στα βασικά χαρακτηριστικά τους
8

Πρβλ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σ.33-36.
Πρβλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.221-226.
10
Οι Έλληνες γνώρισαν τα γλυπτά και τα ανάγλυφα που οι κάτοικοι των ανατολικών χωρών άφηναν
ώς αναθήµατα στους δικούς τους τάφους ή δώριζαν στα πανελλήνια ιερά (Ολυµπία, ∆ελφοί, ∆ήλος).
Μερικά απ’αυτά σώζονται µέχρι σήµερα.
11
Η διαφορά µεταξύ ελληνικής και ανατολικής πλαστικής έγκειται στο ότι οι Έλληνες γλύπτες
δηµιουργούσαν µε γνώµονα το τέλειο και το ιδανικό, ενώ οι ανατολικοί λαοί µε βάση την
επιβλητικότητα και τη µεγαλοπρέπεια, κατάλοιπο του παρελθόντος, όταν οι Φαραώ ήθελαν µε τα
τεράστια αγάλµατα να δείξουν την παντοδυναµία τους.
12 Το πιο σπουδαίο άγαλµα της εποχής «Η κυρία της Auxerre», βρίσκεται στο Λούβρο από το 1820
(βλ. παρακάτω).
13
Πρβλ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σ.76 και 170-3.
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περιλαµβάνονται το αινιγµατικό µειδίαµά τους, οι προσεγµένες λεπτοµέρειές τους
(σώµα, µαλλιά)14 και η ευφορία και η χαρά που φαίνεται στα πρόσωπά τους. Από τα
ελάχιστα υπολείµµατα χρωµάτων που έχουν βρεθεί, συµπεραίνουµε ότι ήταν
αγάλµατα χρωµατισµένα.
Εκτός από τους κούρους και τις κόρες στην αρχαϊκή εποχή έχουµε και τα
επιτύµβια και αναθηµατικά γλυπτά, που τα τοποθετούσαν πάνω στους τάφους
επιφανών Ελλήνων (σπουδαίων πολεµιστών και ανθρώπων των γραµµάτων). Θέµα
αυτών των γλυπτών ήταν συνήθως η ζωή του νεκρού. Υπήρχαν ωστόσο και
περιπτώσεις που τα επιτύµβια γλυπτά είχαν ως θέµα τις Τιτανοµαχίες, τη γέννηση της
Αθήνας κτλ. Ανάλογα γλυπτά έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία
και την Πελοπόννησο, ενώ και στο Μουσείο του Λούβρου µπορεί κανείς να δει µία
τέτοια ελληνική επιτύµβια στήλη.15
Γ. Κλασσική Εποχή
Κλασική εποχή ονοµάζουµε την περίοδο που αρχίζει το 480 π.Χ. και τελειώνει το
323 π.Χ., δηλαδή τα χρόνια από το τέλος των Περσικών Πολέµων έως το θάνατο του
Μ. Αλεξάνδρου. Κέντρο του πολιτισµού υπήρξε κυρίως η Αθήνα, όπου τα
καλλιτεχνικά επιτεύγµατα ήταν πολλά (π.χ. οικοδόµηση σπουδαίων έργων στην
Ακρόπολη).
Πρώιµη Κλασική Περίοδος (480-450 π.Χ.)16
Τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου (Περσικοί Πόλεµοι, εγκαθίδρυση
δηµοκρατίας κτλ.) έχουν αντίκτυπο στις τέχνες και ειδικότερα στη γλυπτική. Τότε
είναι που συντελούνται πολλές µεταβολές. Για παράδειγµα, το βάρος του σώµατος
µετατοπίζεται στα αγάλµατα στο ένα σκέλος, κάτι που έχει ως συνέπεια την
αλυσιδωτή µετατόπιση και των λοιπών µελών. Στα γυναικεία αγάλµατα προβάλλει ο
δωρικός πέπλος και η ανάδειξη του σώµατος γίνεται µε τον περιορισµό των πτυχών
του. Στις πολυπρόσωπες συνθέσεις, πάλι, οι µορφές δεν είναι πια παρατακτικές αλλά
υποταγµένες σε µια κεντροµόλο σύνθεση. Η πιο σηµαντική αλλαγή, όµως, είναι η
αντικατάσταση του µειδιάµατος µε µία έκφραση που δείχνει ενδοστρέφεια και
περισυλλογή, ενώ όσα κατάλοιπα ζωοµορφισµού επιζούσαν έως τότε σβήνουν.
Πρωτοπόροι γλύπτες της περιόδου θεωρούνται ο Ονάτας, ο Νάξιος Αλξήνωρ, ο
Αργείος Αγελάδας, ο Μύρων, ο Πυθαγόρας, που τις µορφές του χαρακτήριζε ρυθµός
και συµµετρία, και ο Πολύγνωτος. Αυτοί έθεσαν τα θεµέλια της κλασικής φόρµας
που θα ολοκληρώσει η γενιά του Φειδία και του Πολύκλειτου.
Ώριµη κλασική περίοδος (450-420 π.Χ.)
Την αυστηρότητα των πρώιµων µορφών έχουν τώρα πια διαδεχθεί η ηπιότητα και
η ωριµότητα. Τα χαρακτηριστικά της κλασικής τέχνης έχουν αποκρυσταλλωθεί στα
γλυπτά του Παρθενώνα, έργο του Φειδία. Σ’ όλα τα γλυπτά του Παρθενώνα
εικονίζονται διάφορα γεγονότα της καθηµερινής ζωής. Άλλοι γλύπτες αντάξιοι
14 Στις κόρες µεγάλη λεπτοµέρεια δίνεται στους χιτώνες, στους οποίους διαγράφονται όλες οι πτυχές
τους σαν να είναι αληθινοί.
15
Πρβλ. Νικ. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, σ.15-23.
16
Πρβλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.167-172.

µαθητές του Φειδία είναι ο Αγοράκριτος, ο Αλκαµένης, ο Κολώτης, που ήταν
ειδικευµένος στην κατασκευή χρυσελεφάντινων αγαλµάτων, ο Καλλίµαχος, που
υπήρξε ο εφευρέτης του κορινθιακού κιονόκρανου, ο Κρησίλας, ο ανδριαντοποιός
Πολύκλειτος που έγραψε και το πρώτο θεωρητικό κείµενο περί γλυπτικής κ.ά.
Πλούσιος Ρυθµός (430-390 π.Χ.)17
Η σύνθετη εικόνα της κλασικής µορφής είναι πλέον παρελθόν. Τώρα το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στο σχεδιασµό ανάλαφρων καλλίγραµµων µορφών, που προβάλλουν
τη γυµνότητα τους. Στους ανδριάντες και τις προτοµές αποτυπώνονται τα ατοµικά
χαρακτηριστικά.
Ύστερη Κλασική Περίοδος: (390-323 π.Χ.)18
Η ευσέβεια προς τους θεούς παραµένει, αλλά τα αγάλµατά τους διαφοροποιούνται σε
σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια, ενώ στην τέχνη εισάγονται και θέµατα ειδυλλιακού
χαρακτήρα. Οι τάσεις που σηµατοδοτούν τη γλυπτική τέχνη της περιόδου είναι η
σπουδή της ανθρώπινης µορφής µέσα στον τρισδιάστατο χώρο, η αποµάκρυνση από
την ιδεαλιστική προσωπογραφία, η σπουδή της ιδιαίτερης υφής του γυναικείου
γυµνού, η χειραφέτηση του ενδύµατος και η µελέτη του φυσικού περίγυρου.
Σπουδαίοι γλύπτες θεωρούνται ο Κηφισόδοτος, ο Πραξιτέλης που έπλασε τον
έφηβο του Μαραθώνα και την Αφροδίτη της Κνίδου, ο Ευφράνωρ, ο Τιµόθεος, ο
Εκτορίδας, ο Θρασυµήδης, ο Βρύαξις, ο Λεωχάρης, ο Σιλανίων, ο Αντίφιλος, ο
Σκόπας, που έργα του θεωρούνται το άγαλµα της Πανδήµου Αφροδίτης και ο ναός
της Αλέας Αθηνάς, και ο Λύσιππος, ο τελευταίος γλύπτης της ύστερης κλασικής
περιόδου και άνοιξε το δρόµο προς την ελληνιστική τέχνη.
Χαρακτηριστικά δείγµατα της
γλυπτικής αυτής υπάρχουν στο ναό του
Ασκληπιού (αετώµατα και ακρωτήρια), στο ναό της Αρτέµις (ακρωτήρια – Νίκες),
στο ναό της Αλέας Αθηνάς (αετώµατα), καθώς και στο διάκοσµο του Μαυσωλείου
της Αλικαρνασσού.19
Οι σηµαντικότεροι γλύπτες της κλασικής εποχής20
5ος αιώνας - Ο Φειδίας21 είναι ίσως ο σπουδαιότερος γλύπτης της αρχαίας
Ελλάδας, εκείνος που φιλοτέχνησε όλα τα γλυπτά του Παρθενώνα και σµίλεψε και το
άγαλµα του ∆ία στην Ολυµπία από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Το άγαλµα
συµπεριλαµβάνεται στα επτά θαύµατα της αρχαιότητας και άγγιζε την τελειότητα.22
Ο Πολύκλειτος είναι ο πιο γνωστός ανδριαντοποιός αθλητών. Τα γνωστότερα έργα
του είναι ο ∆ορυφόρος και ο ∆ιαδούµενος. Ο Αλκαµένης23 και ο Αγοράκριτος24 ήταν
µαθητές του Φειδία µε κλίση στη µεγαλοπρέπεια. Εισήγαγαν τον «πλούσιο ρυθµό»
και δηµιούργησαν µορφές καλυµµένες µε ιµάτιο, που διαγράφονταν οι αναλογίες του
σώµατος (ανάγλυφα ναών και επιτύµβιων στηλών, θωράκια του περιβόλου της
Απτέρου Νίκης).
17

Πρβλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.176-182.
Πρβλ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σ.186-195.
19
Πρβλ. Νικ. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, σ.23-26.
20
Πρβλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.241-246.
21
Πρβλ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σ.186-192.
22 Για να δημιουργηθεί το άγαλμα, πολλοί έλεγαν πως είτε ο Δίας κατέβηκε στη Γη είτε ο
Φειδίας ανέβηκε στον Όλυμπο.
23
Πρβλ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σ.191.
24
Όπ.παρ.σ.192.
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4ος αιώνας - Ο σηµαντικότερος γλύπτης ήταν ο Πραξιτέλης25, που κόσµησε πολλές
περιοχές της Ελλάδας µε τα αγάλµατά του. Τα σπουδαιότερα έργα του ήταν ο Ερµής
της Ολυµπίας, πασίγνωστο άγαλµα αλλά µε αρκετές ατέλειες και γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο δεν κίνησε το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων, η Κνιδία Αφροδίτη, το
ωραιότερο άγαλµα του Πραξιτέλη, που παριστάνει τη θεά έτοιµη να λουστεί και ο
Απόλλων Σαυροκτόνος (βλ. περιγραφή παρακάτω). Άλλοι γλύπτες ήταν ο Σκόπας26
(ανάγλυφα από µάρµαρο) και ο Λύσιππος 27(ανδριαντοποιός µε κύριο υλικό το
χαλκό). 28
∆. Ελληνιστική Εποχή (323-31 π.Χ.)29
Κατά την ελληνιστική εποχή η ελληνική αντίληψη για τη ζωή και την τέχνη θα
διαδοθεί από τον Μ. Αλέξανδρο και τους διαδόχους του στα βάθη της Ανατολής και
τις Ινδίες, θα επιβληθεί και θα επηρεάσει τις τοπικές δραστηριότητες. Οι
µεγαλύτερες πόλεις στολίζονται µε εντυπωσιακά κτίρια, όλα διακοσµηµένα µε έργα
γλυπτικής, που τα θέµατά τους οι καλλιτέχνες τα αντλούν από την παράδοση της
κλασικής εποχής. Κυριαρχεί το στοιχείο της φύσης, οι εικόνες της καθηµερινής
ζωής, η απεικόνιση της παιδικής ηλικίας κτλ. Οι µορφές εµφανίζονται τρισδιάστατες
µέσα στο χώρο και οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να αποδώσουν την κίνηση όσο πιο
πιστά γίνεται.
Τα έργα στα ιερά και τους δηµόσιους χώρους εικονίζουν διάφορους θεούς (τον
Απόλλωνα και το ∆ιόνυσο που δύσκολα ξεχωρίζουν, γιατί οι δηµιουργοί αποδίδουν
ιδιότητες του ενός στον άλλο, την Αφροδίτη, τον Πάνα, Νύµφες και Σατύρους),
ήρωες και ισχυρά πρόσωπα της εποχής (µονάρχες, πολιτικούς, ρήτορες, φιλοσόφους,
ποιητές, αθλητές) αλλά και γυναίκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουµε να
κάνουµε µε προτοµές, τις οποίες οι πολιτικοί τις θεωρούσαν ως µέσα προβολής, οι
αθλητές ως ένδειξη φόρου τιµής και οι γυναίκες ως ένδειξη καταξίωσης λόγω υψηλής
κοινωνικής θέσης. Σηµαντικά είναι ακόµη τα ανάγλυφα των επιταφίων µνηµείων, τα
αναθηµατικά ανάγλυφα (προσφορές θνητών σε θεούς ή ήρωες) και τα αντίγραφα των
κλασικών έργων.30
∆ηµιουργοί των παραπάνω έργων ήταν οι γλύπτες Χαιρέστρατος (άγαλµα
Θέµιδας), Ευτυχίδης (άγαλµα Τύχης στην Αντιόχεια), Χάρης (Κολοσσός της Ρόδου),
Πολύευκτος (ανδριάντας ∆ηµοσθένη), ∆οιδάλσης (Λουόµενη Αφροδίτη), Φυρόµαχος
(Ασκληπιός), Αντίγονος, Στρατόνικος, Επίγονος, Νικήρατος, ∆αµοφών, Ευκλείδης,
Βόηθος (παιδί µε την χήνα), Ευβουλίδης, Αρχέλαος, Φιλίσκος, Απολλώνιος,
Ταυρίσκος, Αγήσανδρος, Αθηνόδωρος, Πολύδωρος (Λαοκόων στο Βατικανό).
Οι ελληνιστικοί χρόνοι δεν παρουσιάζουν ανάλογη µε την αρχαϊκή ή την κλασική
εποχή ανάπτυξη, όµως η παραγωγή γλυπτών έργων είναι αρκετά σηµαντική. Παρ’
όλ’ αυτά θεωρείται σκοτεινή περίοδος για τη γλυπτική, επειδή δεν έχουµε επαρκείς
πληροφορίες για τους γλύπτες που έδρασαν τότε. Ο αριθµός των σωζόµενων
αυθεντικών έργων είναι επίσης αρκετά µεγάλος, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι
πρόκειται πάντα για έργα µεγάλων δηµιουργών. Των τελευταίων έχουν σωθεί
25
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ελάχιστα έργα, κυρίως ρωµαϊκά αντίγραφα.31
Ε. Η ελληνική γλυπτική κατά τη Ρωµαϊκή Εποχή32
Με την κατάλυση του τελευταίου ελληνιστικού βασιλείου ολοκληρώνεται το 31
π.Χ. η κατάκτηση της Ελλάδας απ’ τους Ρωµαίους. Την ίδια περίοδο η ρωµαϊκή
κοινωνία, θαµπωµένη απ’ τα επιτεύγµατα και την παιδεία των Ελλήνων, υιοθετεί
πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού τόσο στην καθηµερινή της ζωή όσο και
στην τέχνη. Όλοι οι Ρωµαίοι αυτοκράτορες, που έως το 2ο µ.Χ. αιώνα εξουσιάζουν
την Ρώµη και φέρουν τον τίτλο του Αυγούστου, βαθιά επηρεασµένοι απ’ τις
ελληνικές συνήθειες, έχουν ως πρότυπο τον Μ. Αλέξανδρο και την σπουδαία
κληρονοµιά που άφησε πίσω του. Η ελληνική παρουσία είναι ιδιαίτερα αισθητή και
στην τέχνη, ειδικότερα µάλιστα στη γλυπτική. Στα χρόνια του αυτοκράτορα
Αδριανού, της δυναστείας των Αντωνίνων, οι καλλιτέχνες στρέφονται προς τον
κλασικισµό σε µία προσπάθεια αναβίωσης της λαµπρής ελληνικής τέχνης των
κλασικών χρόνων, ενώ κυριαρχούν νέες αντιλήψεις περί ωραίου µε ρίζες ελληνικές.
Η ρωµαϊκή ειρήνη (pax romana) επιτρέπει τη γρήγορη διάδοση του ελληνικού
πολιτισµού σε όλους τους λαούς που κατοικούν στα παράλια της Μεσογείου και
κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη. Στις βάσεις αυτές γρήγορα θα αναπτυχθεί ο
χριστιανισµός, του οποίου τα κείµενα και η τέχνη είναι καθαρά ελληνικά.33
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ΙΙ. ΛΙΘΙΝΑ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
(2700 π.Χ.- 20 π.Χ.)34

Γυναικείο κυκλαδικό ειδώλιο. Πρώιµη Κυκλαδική Εποχή, 2700-2300 π.Χ.
Ύψ.0,27 µ.
Κατά την πρώιµη Εποχή του Χαλκού κατασκευάζονταν στις Κυκλάδες µικρά
γυναικεία ειδώλια, τα οποία εντοπίζονται κυρίως σε τάφους και ίσως είναι η
προσωποποίηση του νεκρού ή θεότητες της φύσης και της γονιµότητας. Το ειδώλιο
αυτό χρονολογείται γύρω στα 2700-2300π.Χ. την πρώιµη Κυκλαδική Εποχή και
ανήκει στην οµάδα Σύρου. Τα χέρια είναι διπλωµένα κάτω από τους αχνά
χαραγµένους µαστούς. Με χάραξη επίσης υποδηλώνεται και η περιοχή της ήβης. Όλο
το σώµα είναι επίπεδο, το κεφάλι τριγωνικό και ξεχωρίζει η ανάγλυφη κάθετη µύτη.
Το κάτω µέρος του σώµατος είναι ελαφρά κυρτό µε τα πόδια να ενώνονται και να
διαχωρίζονται µε κατακόρυφη χάραξη.
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Οι εικόνες και οι περιγραφές τους προέρχονται από το βιβλίο της Αλίκης Σαµαρά-Κάουφµαν, «Οι
ελληνικές αρχαιότητες του Μουσείου του Λούβρου» και από το δικτυακό τόπο του Μουσείου του
Λούβρου. Όπου έχουµε ειδική υποσηµείωση οι πληροφορίες µας προέρχονται από τις πηγές που
µνηµονεύουµε.

Κεφαλή µεγάλου κυκλαδικού ειδωλίου, 2700-2300π.Χ. Ύψ. 0,27 µ.
Έργο της πρώιµης Κυκλαδικής Εποχής που ανήκει στην οµάδα Σύρου. Το κεφάλι
είναι λυρόσχηµο, ενώ από τη λεία επιφάνεια του προσώπου ξεχωρίζει η πλατιά
τριγωνική µύτη. Στο πίσω µέρος της κεφαλής διαγράφονται τα αφτιά ως ανάγλυφες
εξάρσεις.

«Κυρία της Auxerre» , 650-630 π.Χ. Ύψ. 0,75 µ.
Όρθια γυναικεία µορφή, µάλλον θεά. Χαρακτηριστικό για την εποχή είναι το
τριγωνικό σχήµα του προσώπου που πλαισιώνεται από δύο τριγωνικούς όγκους των
µαλλιών, τα οποία σχηµατίζουν στο πίσω µέρος έξι κατακόρυφους πλοκάµους
χωρισµένους µε εγκοπές. Στο µέτωπο υπάρχει στεφάνι από σπειροειδείς βοστρύχους.
Το υπόλοιπο σώµα βρίσκεται σε αυστηρή όρθια µετωπική στάση. Το δεξί χέρι είναι
λυγισµένο µπροστά στο στήθος, που πιθανώς υποδήλωνε σεβασµό ή παράκληση, ενώ
το αριστερό είναι κατά µήκος του σώµατος. Επίσης, στο ειδώλιο απεικονίζεται η
ενδυµασία της εποχής, που τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι το µακρύ και σφιγµένο
µε ζώνη πέπλο, το οποίο είναι διακοσµηµένο µε εγχάρακτα κοσµήµατα (µαιάνδρους
φολιδωτό, επάλληλα τετράγωνα κτλ.). Παρά την άκαµπτη στάση και την
µετωπικότητά του, το άγαλµα αποκλίνει από την απόλυτη συµµετρία στους ώµους
και τους γλουτούς, γεγονός που, παρότι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, του προσδίδει
ζωντάνια και παραστατικότητα, ενώ διαφαίνεται και µία τάση αποκόλλησης από την
ξοανόµορφη δισδιάστατη αντίληψη, που θέλει το στήθος να έχει σφριγηλότητα και
τις καµπύλες των λαγόνων να είναι τονισµένες. Η «κυρία της Auxerre» είναι
κατασκευασµένη από ασβεστόλιθο, προέρχεται πιθανότατα από την Κρήτη και είναι
ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και εντυπωσιακά έργα της δαιδαλικής
τεχνοτροπίας. Μέχρι το 1908 βρισκόταν στο µουσείο της πόλης Auxerre στη Γαλλία,
απ’ όπου µεταφέρθηκε στο Μουσείο του Λούβρου.

Τµήµα ανάγλυφου θρόνου µε τον Αγαµέµνονα, τον Ταλθύβιο και τον Επειό, 560
π.Χ. Ύψ. 0,48 µ.
Η παράσταση έχει ως πλαίσιο οριζόντιες ταινίες και το όνοµα της κάθε µορφής
γράφεται σε ιωνικό αλφάβητο. Αριστερά, ο Αγαµέµνονας κάθεται σε σκαµνί και
κρατάει σκήπτρο. Πίσω από αυτόν εικονίζεται ο κήρυκας Ταλθύβιος και ο
σχεδιαστής του ∆ούρειου Ίππου Επειός. Το ανάγλυφο προέρχεται από πλάγιο
στήριγµα θρόνου αγάλµατος. Η τελετή που αποδίδεται από τον καλλιτέχνη είναι
µάλλον η µύηση του Αγαµέµνονα στη µυστηριακή λατρεία των Καβείρων.

Κόρη, Σάµος 570-560 π.Χ., Μάρµαρο, ύψος 1,92
Το άγαλµα ανακαλύφθηκε πρόσφατα µαζί µε ένα άλλο ολόιδιο µε αυτό. Πρόκειται
για γυναικεία φιγούρα ντυµένη µε πτυχωτό χιτώνα και µε εσάρπα που κάλυπτε όλη
την πλάτη. Το άγαλµα αυτό προέρχονταν από ναό της Σάµου αφιερωµένο στην Ήρα.

Η αφιέρωση στην Ήρα φαίνεται καθαρά στην κάθετη πλευρά της εσάρπας. Ο
θρησκευτικός περιορισµός της καλλιτεχνικής έκφρασης εκείνης της εποχής δεν
εµπόδισε τον καλλιτέχνη να αποδώσει µε µοναδική λεπτοµέρεια τις αναλογίες του
σώµατος κάτω από το ύφασµα του χιτώνα. Το δεξί χέρι του αγάλµατος κρατάει
σφιχτά την άκρη του υφάσµατος, ενώ ο λοξός τύπος του ιµατίου είναι
χαρακτηριστικό της ιωνικής πλαστικής.

Κορµός Κούρου, 550 π.Χ. Ύψ.1 µ.
Το άγαλµα αυτό είναι τυπικό δείγµα αρχαϊκού κούρου. Οι λεπτοµέρειες του
θώρακα είναι γραµµικά τονισµένες, τα χέρια αποκολληµένα από το σώµα. Το βάρος
µοιράζεται στα δυο πόδια, ενώ το αριστερό προβάλλεται ελαφρά. Τα µαλλιά του
κούρου σχηµατίζουν συµπαγή µάζα σε κυκλικό σχήµα. Η µορφή είναι µετωπική. Το
πιθανότερο είναι ότι κατασκευάστηκε σε κάποιο κορινθιακό ή ναξιακό εργαστήριο.
Οι κούροι και οι κόρες αποτελούσαν αφιερώµατα σε ναούς ή ήταν επιτάφια µνηµεία.

Κεφαλή ιππέα, γνωστή ως «κεφαλή Rampin».
Αθήνα 545 π.Χ. Ύψ. 0,27 µ.
Το Μουσείο του Λούβρου ανασυνέθεσε τον έφιππο αυτό άνδρα σύµφωνα µε τα
κοµµάτια της σύνθεσης που υπάρχουν στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Στο Μουσείο
του Λούβρου βρίσκεται µόνο το κεφάλι τού αγάλµατος. Το έργο είναι ασυνήθιστο για
την εποχή του. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση, η ζωντάνια και η πλούσια
διακόσµηση. Τα µαλλιά και το γένι είναι περίτεχνα πλεγµένα. Τα άλογα ήταν
προνόµιο των ευγενών και αυτού του είδους τα έργα είναι σχετικά σπάνια και
σηµαντικά. Το άγαλµα πιθανόν να απεικονίζει κάποια θεότητα (κάποιοι θεωρούν ότι
εικονίζει τους ∆ιόσκουρους, ενώ κάποιοι άλλοι τους γιους του Πεισίστρατου), ή
κάποιο ευγενή, ο οποίος φορώντας το στεφάνι της νίκης από κάποιους αγώνες
πανηγυρίζει την επιτυχία του.

Τµήµα από τη ζωφόρο του ναού της Άσσου µε την πάλη Ηρακλή και Τρίτωνα,
3ο τέταρτο 6ου π.Χ. αι. Ύψ. 0,81 µ., µήκος 2,94 µ.
Το τµήµα αυτό προέρχεται από την Άσσο της Μικράς Ασίας και αποτελεί δωρεά του
Σουλτάνου Μαχµούτ Β΄ κατά την περίοδο 1838–1840. Είναι κατασκευασµένο από

τραχίτη λίθο. Στη δεξιά µεριά της πλάκας απεικονίζεται ο Ηρακλής γυµνός, µε τη
φαρέτρα στην πλάτη, να παλεύει µε τον Τρίτωνα. Ο Τρίτωνας κραδαίνει ένα ψάρι, το
οποίο διακρίνεται κάτω από τον ίδιο. Στην άλλη πλευρά της πλάκας, την αριστερή,
πίσω από το σύµπλεγµα, υπάρχουν 6 γυναίκες, οι Νηρηίδες, οι οποίες τροµαγµένες,
µε τα χέρια τεντωµένα µπροστά, τρέχουν να σωθούν. Ο ναός της Άσσου είναι
αφιερωµένος στην Αθηνά και είναι ο µοναδικός ναός δωρικού ρυθµού που σώζεται
µέχρι σήµερα στη Μικρά Ασία. Ο ανάγλυφος διάκοσµος που υπάρχει στις µετόπες,
τα τρίγλυφα και τη ζωφόρο αποτελείται από δωρικά και ιωνικά στοιχεία, ενώ τα
θέµατά του είναι εµπνευσµένα από τη µυθολογία.

Τµήµα της ζωφόρου του ναού της Άσσου µε τον Ηρακλή σε συµπόσιο, 3ο
τέταρτο του 6ου π.Χ. αι. Ύψ. 0,81 µ., µήκος 2,87 µ.
Το τµήµα αυτό προέρχεται από την Άσσο της Μικράς Ασίας και είναι δωρεά του
Σουλτάνου Μαχµούτ Β΄ κατά την περίοδο 1838-1840. Είναι κατασκευασµένο από
τραχίτη λίθο. Στην αριστερή µεριά της πλάκας αυτής, που αποτελείται από 4
κοµµάτια, διακρίνεται ένας µικρός οινοχόος, που σερβίρει κρασί στον πρώτο από
τους τέσσερις γενειοφόρους που απεικονίζονται µισοξαπλωµένοι. Αυτοί στηρίζονται
µε το ένα χέρι σε µαξιλάρι, ενώ µε το άλλο τους χέρι κρατούν τα αγγεία από τα οποία
έπιναν. Έχουν το σώµα τους στραµµένο προς τα δεξιά, ενώ το κεφάλι τους στρέφεται
αριστερά. Ο τρίτος συµποσιαστής όµως στρέφεται δεξιά προς τον τέταρτο
συµποσιαστή που πιθανότατα είναι το τιµώµενο πρόσωπο και είναι στηριγµένος σε
διπλό µαξιλάρι µε το χέρι του στο στήθος σε ένδειξη ευχαριστίας. Πιστεύεται ότι
είναι ο Ηρακλής και ότι το συµπόσιο αυτό είναι εκείνο που προσέφερε στον ήρωα ο
βασιλιάς της Οιχαλίας.

Γυµνός ανδρικός κορµός, 480-470 π.Χ. Ύψ. 1,32 µ.
Η µορφή στηρίζονταν στο δεξί σκέλος. Το άγαλµα αποτελεί έξοχο δείγµα
αποτύπωσης ανατοµικών λεπτοµερειών ιδιαίτερα στην περιοχή της κοιλιάς. Το
άγαλµα αυτό εκφράζει τη µετάβαση από το αρχαϊκό σχήµα των κούρων (µε το
ζύγισµα του βάρους στα δυο πόδια και το ελαφρό µειδίαµα του προσώπου), στην
τυπική απόδοση των µορφών του λεγοµένου αυστηρού ρυθµού. Τα πρόσωπα
εκφράζουν σοβαρότητα και περισυλλογή.

Ανάγλυφο από τη ∆ίοδο των Θεωρών της Θάσου µε παράσταση του Απόλλωνα
και των Νυµφών. 480 π.Χ. Ύψ.0,92 µ.

Το κέντρο της πλάκας καταλαµβάνει µια τετράγωνη κόγχη. Αριστερά εικονίζεται ο
Απόλλωνας κρατώντας κιθάρα. Πίσω από το θεό µια γυναικεία µορφή ( που εικονίζει
την Αθηνά ή κάποια νύµφη ή µούσα) υψώνει τα χέρια για να τον στεφανώσει. Από τη
δεξιά πλευρά πλησιάζουν τρεις νύµφες κρατώντας ταινίες και λουλούδια. Στο
επιστύλιο της κόγχης είναι χαραγµένη η επιγραφή: Στις νύµφες και στον Απόλλωνα
Νυµφαγέτη επιτρέπεται να θυσιάζονται αρσενικά και θηλυκά σφάγια. ∆εν επιτρέπεται
να θυσιάζεται ούτε πρόβατο ούτε χοίρος. Ούτε να παίζεται παιάνας. Το ανάγλυφο αυτό
κοσµούσε τη δίοδο της ανατολικής γωνίας της Αγοράς της Θάσου.

Τµήµα από τη ζωφόρο του Παρθενώνα µε την ποµπή των Παναθηναίων, 445 –
438 π.Χ. Ύψ. 0,96 µ.
Έργο του Φειδία που το βρήκε ο Faurel το 1789. Προέρχεται από το ναό της
Αθηνάς και είναι η έβδοµη πλάκα της ανατολικής πλευράς. Επειδή επάνω της
υπάρχουν ίχνη γαλάζιου χρώµατος υποθέτουµε ότι θα ήταν χρωµατισµένη.
Απεικονίζει έξι νεαρές γυναίκες, έξι «εργαστίνες» [=υφάντρες του ιερού πέπλου της
Αθηνάς] που αποτελούν µέρος της ποµπής των Παναθηναίων, της πιο ιερής γιορτής
της πόλης των Αθηνών που ήταν αφιερωµένη στη θεά Αθηνά.
Οι νεαρές γυναίκες βαδίζουν µε επισηµότητα προς τα αριστερά και φορούν
µακριούς χιτώνες µε πολλές πτυχώσεις, που αφήνουν τα χέρια τους ακάλυπτα και δεν
επιτρέπουν να διαγραφούν οι σιλουέτες τους. Πάνω από τους χιτώνες φορούν ζώνες
που δένουν στη µέση τους και έχουν όλες µακριά µαλλιά µε βοστρύχους, όπως
συνηθιζόταν στην αρχαία Ελλάδα. Στα πρόσωπα των κοριτσιών δε διαγράφονται
λεπτοµερώς τα χαρακτηριστικά τους, σε αντίθεση µε τα χέρια τους, όπου είναι ορατά
τα νύχια και οι φλέβες.
Στο ανάγλυφο υπάρχουν και δύο ακέφαλες ανδρικές µορφές, που πλαισιώνουν τις
δύο πρώτες κοπέλες και κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φορούν πολύπτυχα
ιµάτια και το κορµί διαγράφεται µε πολλές λεπτοµέρειες (φλέβες, σχηµατισµός
στήθους κτλ.). Πρόκειται πιθανώς για αξιωµατούχους της ποµπής, από τους οποίους
ο ακραίος αριστερά κρατάει ένα επίπεδο αντικείµενο.

Ψηφισµατική στήλη µε ανάγλυφη παράσταση της Αθηνάς και του ∆ήµου των
Αθηνών, 409 – 405 π.Χ. Ύψ. 1,61 µ.
Η στήλη, γνωστή ως «Μάρµαρο Choiseul», προέρχεται από την Αθήνα (ίσως από
την Αγορά). Βρέθηκε το 1788 και ανήκε µέχρι το 1818 σε ιδιωτική συλλογή.
Είναι χωρισµένη σε δύο µέρη: το πρώτο απεικονίζει µορφές και το δεύτερο έχει
αναγραµµένο ένα εκτενές κείµενο (ίσως είναι κάποιος όρκος ή κάποια ιστορία) µε
µικρή διακόσµηση στο πάνω µέρος. Στο κέντρο της στήλης εικονίζεται ένα δέντρο
µε γυµνά κλαδιά και το φύλλωµα είναι σβησµένο, αφού ήταν ζωγραφισµένο.
Αριστερά υπάρχει µία γυναικεία µορφή καλυµµένη µε πέπλο και δόρυ, που πρέπει να
φορούσε κράνος (το κεφάλι είναι φθαρµένο). Πρόκειται για την Αθηνά, επειδή είναι
η µόνη γυναίκα που απεικονίζεται µε δόρυ και κράνος.35 ∆εξιά υπάρχει µία µορφή
γενειοφόρου κακοδιατηρηµένη, ιδιαίτερα στην περιοχή της κεφαλής. Φοράει ιµάτιο,
αλλά αφήνει ακάλυπτο τον κορµό του και στηρίζεται σε ραβδί. Είναι µεγάλης
ηλικίας και ίσως πρόκειται για το µυθικό βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, που ήταν
µισός άνδρας και µισός φίδι. Ίσως πάλι να είναι προσωποποίηση του ∆ήµου και
γι’αυτό τείνει το χέρι προς τη θεά, για να ζητήσει βοήθεια. Όλα τα πρόσωπα είναι
ωραία, ήρεµα, ακόµη και απαθή.
Στη στήλη καταγράφονταν τα έξοδα της γιορτής των Παναθηναίων στην εποχή του
Γλαυκίππου (410–409 π.Χ.), ενώ στην πίσω όψη της, την σχεδόν κατεστραµµένη,
είναι γραµµένα τα έξοδα της χρονιάς 407– 406 π.Χ.
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Υπήρχαν και άλλες γυναίκες που παριστάνονταν µε ανδρικές ενδυµασίες, όπως οι Αµαζόνες, αλλά
δεν έχουν σωθεί τα ονόµατά τους εκτός από αυτό της Υψιπύλης. Αυτές εµφανίζονταν µε ανδρικές
στολές µόνο όταν το θέµα της σύνθεσης είχε πολεµικό χαρακτήρα.

Η Νίκη της Σαµοθράκης πάνω σε βάση, σχήµατος πρώρας πλοίου. 190 π.Χ. Ύψ.
5,64µ.
Το 1879 o Γάλλος αρχαιολόγος Σαµπουαζώ, που στάλθηκε από το Μουσείο του
Λούβρου για να συνεχίσει τις ανασκαφικές εργασίες στη Σαµοθράκη, ανακάλυψε το
περίφηµο άγαλµα της Σαµοθράκης.
Το άγαλµα καλύπτεται από ένα βαρύ ιµάτιο και από ένα λεπτό χιτώνα, τα οποία
κολλούν από τον αέρα στο σώµα, µε σκοπό να καλύψουν την εξαίσια πλαστικότητα
του. Εδώ η Νίκη δεν πετάει και µάλλον έχει µόλις προσγειωθεί πάνω στην πρώρα
ενός πλοίου, αφού τα φτερά της είναι ακόµη ανοιγµένα διάπλατα και η σπειροειδής
της κίνηση φανερώνει ότι προσπαθεί να αντισταθεί. Η προβολή του αγάλµατος στο
γαλάζιο ουρανό και οι δυο τεχνητές λίµνες κάτω από αυτό, προκαλούσαν την
εντύπωση ότι το πλοίο έµπαινε θριαµβικά στο λιµάνι. Σύµφωνα µε τους µελετητές το
άγαλµα βρισκόταν προστατευµένο από αναληµµατικούς τοίχους στο ψηλότερο
σηµείο του ιερού των Καβείρων στη Σαµοθράκη και είχε στηθεί πιθανότατα για µια
νικηφόρα ναυµαχία των Ροδίων ενάντια στο στόλο του Αντίοχου Γ΄.
Ο Σαµπουαζώ µαζί µε τη Νίκη µετέφερε στη Γαλλία και µερικά θραύσµατα από
ροδιακό γκρίζο µάρµαρο, τα οποία πίστευε ότι ήταν δικά της κοµµάτια. Όπως
διαπιστώθηκε όµως, τα κοµµάτια αυτά σχηµάτιζαν την πρώρα ενός πλοίου και

αποτελούσαν τη βάση του αγάλµατος. Συνεργείο από µαρµαροτεχνίτες τα
συναρµολόγησαν στη Γαλλία και το αποτέλεσµα ήταν εντυπωσιακό. Με τη
συναρµολόγηση το άγαλµα απέκτησε βέβαια την τελική του µορφή, δηµιούργησε
όµως προβλήµατα στους ειδικούς σχετικά µε τη µετακίνηση και την ανεύρεση της
καλύτερης θέσης για τη παρουσίασή του. Ύστερα από πολλές συζητήσεις, το 1884 η
Νίκη τοποθετήθηκε τελικά µόνη της σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο.
Ακόµη και σήµερα υπάρχουν αναπάντητα ερωτήµατα σχετικά µε τη Νίκη της
Σαµοθράκης. Το πρώτο είναι η ακριβής χρονολόγησή της. Το άγαλµα πρέπει να
δηµιουργήθηκε ανάµεσα στον 3ο αιώνα π.Χ. και το 31 π.Χ. Επειδή όµως η
τεχνοτροπία του έργου είναι παρόµοια µε εκείνη των ροδιακών εργαστηρίων, µάλλον
πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στα 190-180 π.Χ. Το όνοµα του δηµιουργού επίσης δεν
είναι γνωστό. Πιστεύεται πως πρέπει να είναι ο Πυθόκριτος, Ρόδιος γλύπτης της
ελληνιστικής εποχής, που είχε συµµετάσχει και στη διακόσµηση ενός µεγάλου
µνηµειακού γλυπτού στο µεγάλο βωµό της Περγάµου που σήµερα βρίσκεται στο
Βερολίνο.

Η Αφροδίτη της Μήλου, 130-110 π.Χ. Ύψ.2,04 µ.
Στις 8 Απριλίου 1820, ένας γεωργός, ο Γ. Κεντρωτάς, καθώς καλλιεργούσε το
χωράφι του στην περιοχή της αρχαίας πόλης της Μήλου, ανακάλυψε µέσα σε ένα
στενό άνοιγµα κάποια αγάλµατα. Ανάµεσά τους ήταν και ένα κοµµάτι της

«Αφροδίτης της Μήλου», που πήρε το όνοµά της από το οµώνυµο νησί. Εκείνο τον
καιρό στο νησί έτυχε να είναι ο Γάλλος αξιωµατικός Βουτιέ, ο οποίος εκτίµησε τη
µεγάλη αξία του έργου και µετά από επικοινωνία µε τη γαλλική πρεσβεία στην
Κωνσταντινούπολή και διαπραγµατεύσεις, το άγαλµα περιήλθε στα χέρια των
Γάλλων.
Στο έργο αυτό της Ελληνιστικής Εποχής εικονίζεται η θεά Αφροδίτη. Το ύψος του
αγάλµατος είναι 2,04 µ. και ο δηµιουργός του είναι ο Αγήσανδρος ή ο Αλέξανδρος,
γιος του Μηνίδη από την Αντιόχεια. Στο µέρος που βρέθηκε, ανακαλύφθηκαν και
τµήµατα των χεριών του. Το πιο σηµαντικό από αυτά είναι το άκρο του αριστερού
χεριού που κρατά ένα µήλο. Η Αφροδίτη παρουσιάζεται γυµνή στο πάνω µέρος του
σώµατος, ενώ το κάτω καλύπτεται χαλαρά από ιµάτιο µε πολλαπλές πτυχώσεις και
τσακίσµατα. Το δεξί χέρι έρχεται διαγώνια προς τα κάτω, ενώ το αριστερό, που
µάλλον κρατούσε ένα µήλο, ήταν τεντωµένο µπροστά. Η κόµη φέρει ταινία και πίσω
καταλήγει σε ένα είδος κότσου, από τον οποίο ξεφεύγουν τρεις κυµατιστοί
βόστρυχοι. Αν και το έργο είναι ακρωτηριασµένο, δεν παύει να αποτελεί ένα
εξαιρετικό δείγµα γλυπτικής τέχνης. Ο καλλιτέχνης αποδίδει τη γυναικεία οµορφιά µε
τις πλούσιες καµπύλες του σώµατος και το ονειροπόλο και µελαγχολικό ύφος του
προσώπου. Το άγαλµα έχει κίνηση και ζωντάνια ενώ υπάρχει µια λεπτή ισορροπία
ανάµεσα στην πληρότητα του γυµνού σώµατος και στις πτυχώσεις του ενδύµατος.
Η «Αφροδίτη της Μήλου» είναι δηµιουργία αυτοδύναµη και ελεύθερη από
επαναλήψεις ή αντιγραφές παλαιοτέρων προτύπων. Μέσα από την εκφραστικότητα
του προσώπου µπορούµε να διακρίνουµε το πάθος του ανθρώπου τα ταραγµένα
χρόνια της Ελληνιστικής Εποχής.

Μαχόµενος πολεµιστής, γνωστός ως «Μονοµάχος» ή «πολεµιστής Borghese» , 1ος
αι. π.Χ. Ύψ. 1,69 µ.
Γυµνή ανδρική µορφή σε ορµητική κίνηση προς τα εµπρός. Στηρίζεται στο δεξιό
του λυγισµένο πόδι, ενώ ακουµπά σε έναν κορµό δένδρου στον οποίο υπάρχει η

υπογραφή του γλύπτη: ΑΓΑΣΙΑΣ36 ∆ΩΣΙΘΕΟΥ ΕΦΕΣΙΟΣ ΕΠΟΙΕ. Το άγαλµα
αποτελείται από ψηλό µυώδες σώµα και µικρό κεφάλι και κατά καιρούς έχει
ονοµασθεί δισκοβόλος, παλαιστής, µονοµάχος Λεωνίδας, Αίας και Αχιλλεύς.
Πιθανώς πρόκειται για πολεµιστή ο οποίος αµύνεται εναντίον έφιππου αντιπάλου.

Άγαλµα της Άρτεµις, γνωστό ως Άρτεµις των Βερσαλλιών. Μάρµαρο 4ου αι. π.Χ.
Ύψος 2µ.
Αντίγραφο της εποχής του Αδριανού, έργο Ελληνιστικής Εποχής. Απεικονίζεται η
θεά του κυνηγιού µε κοντό χιτώνα και σανδάλια, χλαµύδα δεµένη στη µέση και µε
διάδηµα στους βοστρύχους. Η θεά φαίνεται να κινείται µε δύναµη προς τα µπροστά
δίπλα σε ένα ελάφι. Με το δεξί χέρι κρατούσε το τόξο, ενώ µε το αριστερό
ετοιµαζόταν να βγάλει ένα βέλος από τη φαρέτρα που είχε κρεµασµένη στην πλάτη.
Το άγαλµα είναι ένα ρωµαϊκό αντίγραφο που βασίστηκε στα αθηναϊκά πρότυπα, τα
οποία υπηρέτησε πιστά η γλυπτική τέχνη του Λεωχάρους. Το πρωτότυπο γλυπτό της
µεγαλόπρεπης θεάς συσχετίζεται µε τον Απόλλωνα του Belvedere, που είχε
φιλοξενηθεί παλαιότερα στο Λούβρο. Οι δύο θεότητες αποτελούσαν σύνολο
αγαλµάτων το οποίο απεικόνιζε την τιµωρία των Νιοβιδών.
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Ο συγκεκριµένος γλύπτης ανήκει στους Έλληνες γλύπτες της ύστερης Ελληνιστικής Εποχής.

Ανάγλυφο µε παράσταση Ορφέα και Ευρυδίκης, 420 – 410 π.Χ.
Ύψ.1,08 µ. (Ρωµαϊκό αντίγραφο)37
Σκηνή του οριστικού αποχαιρετισµού του Ορφέα και της Ευρυδίκης.38 Είναι µια
τριπρόσωπη στήλη µε προσεγµένες λεπτοµέρειες, στην οποία έχει δοθεί έµφαση και
στην παραµικρή λεπτοµέρεια (τους κυµατισµούς των ρούχων, τα µαλλιά και τα
σώµατα). Ιδιαίτερα τονίζονται ο ψυχισµός και τα συναισθήµατα των προσώπων. Οι
µορφές είναι αρκετά µεγαλοπρεπείς και επιβλητικές και γι’αυτό ίσως να ανήκει στον
Αλκαµένη, µαθητή του Φειδία, που ήταν οπαδός αυτής της τεχνοτροπίας.
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Πρβλ. Νικ. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, σ.256-257.
Ο Ορφέας και η Ευρυδίκη ήταν ένα πολύ αγαπηµένο ζευγάρι που τους χώρισε ο θάνατος. Όταν η
γυναίκα του πέθανε, ο Ορφέας έπαψε να παίζει µουσική και αποφάσισε να πάει να την ανταµώσει.
Κατέβηκε στον Άδη, πέρασε τον Αχέροντα ποταµό µαγεύοντας το Χάρο µε την υπέροχη µουσική του
και έφτασε µπροστά στον Πλούτωνα και την Περσεφόνη. Εκείνοι τον διέταξαν να τους παίξει
µουσική και, όταν το έκανε, συγκινηµένοι του επέτρεψαν να οδηγήσει την αγαπηµένη του από τον
κόσµο των νεκρών ξανά στη ζωή. Όµως, υπήρχε η προϋπόθεση να µη γυρίσει να την κοιτάξει. Ο
Ορφέας δεν άντεξε να µην το κάνει και έτσι την έχασε για πάντα.
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Απόλλων Σαυροκτόνος , 375 – 350 π.Χ. ή 350 – 325 π.Χ.
Ύψ. 1,49 µ.
Το άγαλµα βρέθηκε το 1808 στην Ιταλία. Ανήκε στην ιδιωτική συλλογή Borghese και
είναι φτιαγµένο από παριανό µάρµαρο. Αποτελεί αντίγραφο χάλκινου έργου του
Πραξιτέλη (4ος αιώνας π.Χ.). Ο θεός Απόλλωνας παρουσιάζεται µε το τρυφερό
νεανικό του σώµα σε νωχελική στάση. Το αριστερό του χέρι στηρίζεται πάνω σ’ένα
δέντρο. Το δεξί του πόδι είναι σταθερό και σ’αυτό στηρίζεται, ενώ το αριστερό είναι
χαλαρό και λυγισµένο προς τα πίσω. Στο σύµπλεγµα υπάρχει και µία µεγάλη σαύρα
που έρπει πάνω στον κορµό του δέντρου. Από τη στάση και µόνο του Απόλλωνα,
αλλά και από την έκταση του δεξιού του χεριού, φαίνεται ότι ετοιµάζεται να τη
χτυπήσει, γι’αυτό ονοµάζεται Σαυροκτόνος.
Ο Απόλλωνας παρουσιάζεται µε ανδρόγυνη µορφή (ερµαφρόδιτος,) που δεν ξέρουµε
το ακριβές νόηµά της. Ίσως να δείχνει τις εξαγνιστικές αρετές του θεού. Εδώ το σώµα
έχει στραµµένο κορµό, έντονη κλίση στους ώµους και πολλές καµπύλες (ύπαρξη
στήθους και γλουτών). Το πρόσωπο του θεού είναι αψεγάδιαστο, µε λεπτά
χαρακτηριστικά και λεία επιδερµίδα. Τα µαλλιά του αποτελούνται από κυµατιστούς
βοστρύχους µε δύο κοτσιδάκια και τα συγκρατεί µία λεπτή ταινία (ίσως αυτό να είναι
και το πιο γυναικείο χαρακτηριστικό του αγάλµατος). Η καινοτοµία του θέµατος,
καθώς και η τολµηρή τεχνοτροπία θυµίζουν αρκετά το έργο του Πραξιτέλη.

Κεφαλή του Σωκράτη, ίσως του 4ου αιώνα π.Χ.
Ύψ. 0,33
Τον 4ο αιώνα π.Χ., και κυρίως στην ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή, ευδοκίµησε ένα
νέο είδος γλυπτικής: οι εικονιστικοί ανδριάντες ή οι προτοµές µοναρχών, πολιτικών
ανδρών, φιλοσόφων, ποιητών κ.ά. Συνήθως πρόκειται για κάποιο αντίγραφο του
Λυσίππου.
Εδώ έχουµε έναν καθιστό ανδριάντα που βρέθηκε στην Αγορά και χρονολογείται το
318 – 317 π.Χ. µε γαλήνιο µέτωπο, κοντούς βοστρύχους, τριγωνικό γένι και µουστάκι
που φυτρώνει ηµικυκλικά πάνω από τα λεπτά χείλη.

Προτοµή του Μ. Αλεξάνδρου, 4ος αιώνας π.Χ.
Ύψ. 0,68
Αυτή η γνωστή ως «Αλέξανδρος Azara» προτοµή ενός άνδρα µε λεπτά χείλη, αγένειο
πρόσωπο, στοχαστικούς οφθαλµούς και πυκνή λιονταρίσια κόµη φέρει τη

µεταγενέστερη επιγραφή: «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΚΕ∆ΩΝ». Το έργο
βασίζεται σε αντίγραφο του ανδριαντοποιού Λυσίππου.

Προτοµή του Οµήρου, 2ος αιώνας π.Χ. Ύψ. 0,33 µ.39
Ο Όµηρος κρατούσε πάντοτε µία θέση του στις καρδιές των Ελλήνων, ενώ ο
Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του προώθησαν τη µελέτη των έργων του κατά τους
ελληνιστικούς χρόνους. Στην προτοµή αυτή αποδίδεται ολόκληρη η φυσική εικόνα
του τυφλού γέροντα. Τα µάτια του είναι ιδιαιτέρως µικρά, σχεδόν κρύβονται κάτω
από τα επάνω βλέφαρα, ενώ πιο χαρακτηριστικά είναι τα φρύδια του, µε τα οποία
προσπαθεί ο καλλιτέχνης να αποδώσει την προσπάθεια του Οµήρου να συλλάβει τα
ερεθίσµατα του έξω κόσµου. Η γενειάδα, η ακατάστατη κόµη, το αυλακωµένο
πρόσωπο και τα πολύ ρουφηγµένα µάγουλα αποδίδουν ακριβώς την εικόνα του
βασανισµένου του προσώπου. Ο δηµιουργός της κεφαλής αυτής παραµένει ακόµα
άγνωστος.
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Πρβλ. Νικ. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, σ.280.

Η Τύχη της Αντιόχειας, περ. 300 π.Χ.40
Το άγαλµα δηµιουργήθηκε κατά παραγγελία, για να κοσµήσει τη νέα πρωτεύουσα
των Σελευκιδών, τη Συρία, και παριστά µια αλληγορική θεότητα µε ξεχωριστή θέση
στο ελληνικό πάνθεον, η οποία για αρκετά χρόνια αποτέλεσε το σύµβολο της
ευδαιµονίας της Αντιόχειας. Η θεά, στεφανωµένη και τυλιγµένη στο πολύπτυχο
ιµάτιό της, κάθεται σε βράχο µε σταυρωµένα τα πόδια. Στα χέρια κρατά στάχυα και
τα πόδια της διαπερνά κολυµπώντας προσωποποιηµένος ο θεός Ορόντης
προβάλλοντας µόνο το πάνω µέρος του σώµατός του. Με το έργο αυτό του Ευτυχίδη
προωθούνται οι επιτεύξεις του δασκάλου του Λυσίππου, όσον αφορά την κατάκτηση
του τρισδιάστατου χώρου.
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Πρβλ. Νικ. Γιαλούρης, Αρχαία Γλυπτά, σ.270.

Μαρσύας και Σκύθης, 220-210 π.Χ.41
Το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στον πόνο και την τραγική µοίρα αυτού του
ανθρωπόµορφου/ ζωόµορφου δαίµονα της φύσης που εικονίζεται όχι ανάγλυφος
αλλά ολόγλυφος και σε µεγάλες διαστάσεις. Ο Σκύθης µε το αποκρουστικό και
άξεστο πρόσωπο ακονίζει µε µανία το µαχαίρι παρακολουθώντας µε απάθεια το
θύµα, που κρέµεται σε δένδρο δεµένο απ’ τα χέρια και τα πόδια. Ταυτοχρόνως, ο
Μαρσύας µε πρόσωπο βασανισµένο απ’ τον πόνο και την αγωνία περιµένει το τέλος
που πλησιάζει.

41

Όπ.παρ.σ.272-3.

Ανδριάντας του Γερµανικού (;) µέλους της οικογένειας του Αυγούστου, περ. 20
π.Χ.42
Ο γλύπτης Κλεοµένης, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, παρέστησε τον
Ρωµαίο ευγενή στον τύπο του λόγιου Ερµή και µόνο στο πρόσωπό του έδωσε τα
ατοµικά χαρακτηριστικά του Γερµανικού, που ήταν µέλος της οικογένειας του
Αυγούστου. Στο κάτω µέρος του ιµατίου του ανδριάντα υπάρχει χαραγµένο το όνοµα
του γλύπτη. Πρόκειται για κράµα αττικού κλασικισµού και ρωµαϊκού ρεαλισµού και
εκπροσωπεί τις τάσεις των Ρωµαίων φιλότεχνων του 1ου αιώνα π.Χ.
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Όπ.παρ.σ.281.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

I. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

Οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν την τέχνη της αγγειοπλαστικής και δηµιούργησαν
περίτεχνα αγγεία σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ακόµα και ο Κυκλαδικός
πολιτισµός, ο παλαιότερος που αναπτύχθηκε στον ελληνικό χώρο, άφησε πίσω του
δηµιουργήµατα που για την κατασκευή τους απαιτείται υψηλή γνώση και πολιτιστική
ανάπτυξη. Με το πέρασµα του χρόνου, βέβαια, οι τεχνικές εξελίχθηκαν, και έτσι
δόθηκε η ευκαιρία στους καλλιτέχνες να βελτιώσουν τα έργα τους. Γενικά, θα λέγαµε
ότι η κεραµική ήταν η πιο διαδεδοµένη τέχνη των αρχαίων, επειδή και αρκετά φτηνή
κατασκευαστικά ήταν και µπορούσε να δώσει αποτελέσµατα υψηλής αισθητικής που
ήταν σχεδόν άθραυστα43.
Ωστόσο, για να φτάσουν σε αυτό το σηµείο ανάπτυξης οι Έλληνες, δέχτηκαν τις
καλλιτεχνικές επιδράσεις των πολιτισµών µε τους οποίους ήρθαν σε επαφή.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι Πέρσες, οι οποίοι, παρότι ήρθαν στην
Ελλάδα ως κατακτητές την περίοδο (490-479 π.Χ.), είχαν µία πολιτισµική
συγκρότηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, µε αποτέλεσµα οι Έλληνες να πάρουν
αρκετά στοιχεία του πολιτισµού τους. Ο συνδυασµός αυτών των ανατολικών
στοιχείων µε τις καινοτοµικές ιδέες των Ελλήνων έδωσαν εξαιρετικά αποτελέσµατα.
Όπως είναι γνωστό, κύρια πηγή έµπνευσης των αρχαίων Ελλήνων σε όλους τους
τοµείς της τέχνης ήταν οι θεοί του Ολύµπου, τους οποίους συνεχώς απαθανάτιζαν σε
γλυπτά, αγγεία, εικόνες και ναούς. Στον τοµέα της αγγειοπλαστικής ειδικότερα, οι
Έλληνες συνδύαζαν την πρακτική και τη λειτουργικότητα µε τη διακόσµηση και την
ωραία εµφάνιση. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν να υπάρχουν αγγεία για
πρακτικούς
σκοπούς διακοσµηµένα µε παραστάσεις παρµένες από την
καθηµερινότητα και την λατρεία των αρχαίων Ελλήνων44.

Α. Η τεχνική
Ο πηλός ήταν το πρώτο υλικό κατασκευής των κεραµικών αντικειµένων, και γι’
αυτό πήλινα είναι πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήµατα. Τα κυριότερα είναι τα αγγεία
ή τα όστρακα [=τµήµατα από σπασµένα αγγεία που οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να τα
ανακατασκευάσουν και να τους δώσουν το αρχικό τους σχήµα], τα οποία
κατασκευάζονταν από χώµα, νερό, φωτιά και αέρα.45
Αρχικά οι τεχνίτες έπαιρναν µία αργιλώδη ύλη την οποία καθάριζαν.
Ακολουθούσε το κοπάνισµα, η επίπλευση [=η τοποθέτηση σε νερό], ο καθαρισµός
από τις προσµείξεις και το πλάσιµο του πηλού. Τον πρώτο καιρό η κεραµική ήταν
χειροποίητη. Στα µέσα της εποχής του χαλκού άρχισε να χρησιµοποιείται ο τροχός,
ενώ στις Κυκλάδες η χρήση του ξεκίνησε πολύ αργότερα (Ύστερη Χαλκοκρατία). Τα
αγγεία που κατασκευάζονταν από τον λεγόµενο ταχύστροφο τροχό ήταν

Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Τέχνες Ι, σ.56.
Εγκυκλοπαίδεια «Παγκόσµια ιστορία αρχαίων πολιτισµών» .
45
Πρόκειται για τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν την αρχική ουσία του κόσµου σύµφωνα µε τους
Ίωνες φιλοσόφους.
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περισσότερο γωνιώδη και τα σχήµατά τους τυποποιηµένα, ενώ η παραγωγή
αυξήθηκε πάρα πολύ, όταν χρησιµοποιήθηκε και ο κεραµικός κλίβανος.
Ταυτοχρόνως, η παραγωγή από οικογενειακή έγινε επαγγελµατική και έκαναν την
εµφάνισή τους αρκετοί εξειδικευµένοι τεχνίτες. Σφραγίδες από την Κρήτη όπου
εικονίζονται άνδρες να κατασκευάζουν αγγεία, συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης.
Οι τεχνίτες της Κρήτης τον 19ο και 18ο αι. π.Χ. ξεχώρισαν γρήγορα για τα
υψηλής καλλιτεχνικής αξίας δηµιουργήµατά τους. Το επίπεδο των κεραµικών
αντικειµένων όµως δεν ήταν πάντοτε υψηλό, καθώς οι µεγάλες ανάγκες ανάγκαζαν
τους τεχνίτες να µιµούνται παλαιότερα πρότυπα.46
Β. Τα είδη των αγγείων 47
Τα αγγεία τα χαρακτηρίζουµε ανάλογα µε τη χρήση, το σχήµα, τη διακόσµηση,
τον πηλό που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή τους κ.λπ. Με άλλα λόγια, έχουµε
σκεύη χρηστικά (για τις καθηµερινές ανάγκες του νοικοκυριού), τελετουργικά (για
θρησκευτική χρήση), πολυτελή (για δηµόσιες συγκεντρώσεις), αποθηκευτικά (όπως
είναι οι αµφορείς, οι πίθοι, οι στάµνοι κ.λπ.), προχυτικά (κανάτες), αγγεία πόσης
(κύπελλα) κ.ά48.
• Αλάβαστρο
Μικρό, επίµηκες και στενόστοµο αγγείο για αρωµατικά έλαια που το
χρησιµοποιούσαν κυρίως στο γυναικείο καλλωπισµό.
• Αµφορέας
Μεγάλο κλειστό αγγείο µε δύο κάθετες λαβές για τη µεταφορά ή αποθήκευση υγρών
αλλά και στερεών. Υπάρχουν πολλοί τύποι αµφορέων όπως οι µονοκόµµατοι (που
πιθανότατα τους ονόµαζαν κάδους τύπου Α, Β και Γ), οι οξυπύθµενοι (που
χρησιµοποιούνταν στο διαµετακοµιστικό και υπερπόντιο εµπόριο, κυρίως κρασιού),
οι παναθηναϊκοί, οι αµφορείς µε λαιµό, οι νικοσθενικοί, οι αµφορείς SOS (επίσης για
διαµετακοµιστικό και υπερπόντιο εµπόριο κυρίως λαδιού), οι τυρρηνικοί, οι τύπου
Nola, οι αµφορείς – κάδοι. Υπήρχαν ακόµη και οξυπύθµενοι αµφορίσκοι για
αρωµατικά έλαια.
• Αρύβαλλος
Μικρό, σφαιρικό και στενόστοµο αγγείο για το λάδι που χρησιµοποιούσαν οι αθλητές
για να αλείφουν τα σώµατά τους.
• Ασκός
Μικρό και στενόστοµο αγγείο για υγρά (κυρίως για λάδι).
• Εξάλειπτρο
Μικρό ανοιχτό αγγείο µε χαµηλή βάση για αρωµατικά έλαια ή ρευστές αλοιφές. Το
χρησιµοποιούσαν στο γυναικείο καλλωπισµό ή σε πρακτικές που είχαν σχέση µε
νεκρούς. Ονοµάζεται συχνά και πληµοχόη, όταν έχει κάλυµµα και ψηλό πόδι.
• Επίνητρο ή Όνος.
Ειδικό σκεύος (όχι αγγείο), επάνω στο οποίο οι γυναίκες έτριβαν το µαλλί.
• Επίχυση

Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.54-56.
Για τις περιγραφές των αγγείων που ακολουθούν, όπως επίσης και περισσότερες λεπτοµέρειες για
τη χρήση των αγγείων, µπορεί ο αναγνώστης να συµβουλευτεί τη δικτυακή ∆ιεύθυνση:
http://pantheon.20m.com/aggeia.htm.
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Όπ.παρ. σ.56-7.

Είδος στενόστοµης κανάτας (οινοχόης) ιδιαίτερα αγαπητής στην κατωιταλιωτική
κεραµική, κυρίως της Απουλίας και της Λευκανίας.
• Κάλαθος
Ανοιχτό αγγείο χωρίς λαβές, διαφόρων µεγεθών. Σε µεγάλους καλάθους στοίβαζαν οι
γυναίκες το µαλλί.
• Κάλυκας
Αγγείο µε κωνικό πόδι και δύο οριζόντιες λαβές ιδιαίτερα συχνό στη χιακή κεραµική.
• Κάνθαρος
Αγγείο µε δύο, συνήθως ψηλές, κάθετες λαβές. Είναι το συνηθισµένο κρασοπότηρο
του ∆ιονύσου αλλά συχνά και του Ηρακλή. Στη Βοιωτία, που ήταν ιδιαίτερα συχνός,
αλλά και στη Λακωνία είχε χθόνιο συµβολισµό. Υπάρχουν αρκετοί τύποι αυτού του
σχήµατος.
• Κέρνος
Τελετουργικό σκεύος που συνήθως αποτελείται από πολλά µικρά αγγεία κατάλληλα
να δεχτούν προσφορές.
• Κοτύλη
Αγγείο πόσης µε δύο οριζόντιες λαβές πολύ συνηθισµένο στην Κόρινθο. Μοιάζει µε
το σκύφο µόνο που τα τοιχώµατά του είναι πιο πλαγιαστά.
• Κρατήρας
Μεγάλο ανοιχτό αγγείο για τη µείξη του κρασιού µε το νερό. Οι αρχαίοι έπιναν το
νερωµένο κρασί µε συνήθη αναλογία τρία µέρη νερό και ένα κρασί. Υπάρχουν
πολλοί τύποι κρατήρων: οι κιονωτοί (πολύ συνηθισµένοι στην Κόρινθο, γι' αυτό και
αποκαλούνται συχνά κορινθιακοί ή κορινθιουργείς), οι ελικωτοί (ονοµάζονται και
λακωνικοί), οι καλυκωτοί, οι κωδωνόσχηµο και οι κρατήρες χαλκιδικού τύπου.
• Κύαθος
Μικρό ανοιχτό αγγείο µε µία µακριά κάθετη λαβή κατάλληλο για άντληση υγρών.
Ένα παρόµοιο σχήµα στα ελληνιστικά χρόνια ονοµάζεται αρυτήρ, ενώ ένα άλλο
µεταλλικό σκεύος µε µακριά λαβή (όπως η σηµερινή κουτάλα) ονοµάζεται από τους
αρχαιολόγους αρύταινα.
• Κύλικας
Βασικό αγγείο πόσης των αρχαίων. Υπάρχουν πολλοί τύποι κυλίκων : κύλικες τύπου
κωµαστών, τύπου Σιάννων, µικρογραφικές (χειλωτές και ταινιωτές), τύπου Α΄, τύπου
Β΄, τύπου Γ΄, τύπου γιάντες, χαλκιδικού τύπου, τύπου Kassel, τύπου Droop, κύλικες
δίχως πόδι κ.λπ.
• Κώθωνας
Μικρό αγγείο πόσης µε µία κάθετη λαβή (βλ.και οινοχόη).
• Λάγυνος
Οινοφόρο αγγείο µε χαµηλό γωνιώδες σώµα, ψηλό στενό λαιµό και µία κάθετη λαβή,
πολύ διαδεδοµένο στην ελληνιστική εποχή.
• Λάκαινα
Αγγείο πόσης των Λακώνων µε δύο οριζόντιες λαβές κοντά στη χαµηλή βάση του.
• Λέβητας
Μεγάλο ανοιχτό ηµισφαιρικό αγγείο χωρίς λαβές που συνήθως στεκόταν επάνω σε
ψηλό υπόστατο. Το χρησιµοποιούσαν για την ανάµειξη του κρασιού µε το νερό.
• Λέβητας γαµικός

Το αγγείο αυτό µοιάζει µε το προηγούµενο αλλά έχει και δύο κάθετες ψηλές λαβές
στον ώµο του, ενώ δεν έχει πάντα ψηλό υπόστατο. Το χρησιµοποιούσαν σε γαµήλιες
τελετές και σχετική είναι και η εικονογράφησή του.
• Λεκάνη
Μεγάλο χαµηλό και ανοιχτό αγγείο µε δύο οριζόντιες λαβές και κάλυµµα. Συχνά το
έδιναν ως γαµήλιο δώρο και τότε η διακόσµησή του σχετίζεται µε τον κόσµο των
γυναικών.
• Λήκυθος
Βασικό ελαιοδόχο αγγείο στενόστοµο µε µία κάθετη λαβή. Υπάρχουν αρκετοί τύποι
του σχήµατος αυτού. Τον 5ο αιώνα π.Χ.. επικρατούν οι λήκυθοι κύριου και
δευτερεόντα τύπου και η λεγόµενη αρυβαλλοειδής λήκυθος µε φουσκωτό και κάπως
πεπιεσµένο σώµα. Οι λευκές λήκυθοι προορίζονταν αποκλειστικά για ταφική χρήση.
• Λουτήριο
Μεγάλο ανοιχτό αγγείο µε δύο λαβές και συνήθως µε προχοή. Ορισµένες από τις
χρήσεις του είχαν σχέση µε το πλύσιµο.
• Λουτροφόρος
Ψηλό κλειστό αγγείο µε επιµήκη λαιµό. Το χρησιµοποιούσαν για γαµήλια λουτρά ή
το τοποθετούσαν σε τάφους άγαµων νέων. Γι' αυτό και η εικονογραφία των αγγείων
αυτών συχνά σχετίζεται µε γαµήλιες τελετές ή ταφικά δρώµενα. Υπάρχουν
λουτροφόροι - αµφορείς µε δύο κάθετες λαβές (για άνδρες) και λουτροφόροι - υδρίες
µε τρεις λαβές, δύο οριζόντιες και µία κάθετη (για γυναίκες).
• Λύδιο
Μικρό κλειστό µυροδόχο αγγείο µε στενό ψηλό πόδι χωρίς λαβές.
• Μαστός
Αγγείο πόσης, κάποιες φορές µε σχήµα γυναικείου µαστού.
• Νεστορίδα
Μεγάλο αγγείο, µε ή χωρίς λαιµό και δύο ή τέσσερις λαβές, που απαντά στα
κατωιταλικά εργαστήρια της Απουλίας και της Λευκανίας. Η χρήση του ήταν
ανάλογη µε αυτήν του αµφορέα.
• Οινοχόη
Βασικό αγγείο άντλησης κρασιού από τους κρατήρες µε το οποίο στη συνέχεια
γέµιζαν τα κρασοπότηρα. Είναι συνήθως µετρίου µεγέθους, κλειστό, µε µία κάθετη
λαβή και σώζεται σε πολλούς τύπους.
• Όλπη
Είδος οινοχόης που ο λαιµός της δεν ξεχωρίζει από το σώµα και η λαβή της δεν
ξεπερνά συνήθως το ύψος του στοµίου που είναι κυκλικό.
• Πελίκη
Το όνοµα αυτό δίνεται λανθασµένα σε ένα είδος αµφορέα που η µεγαλύτερη
διάµετρός του βρίσκεται στο κάτω µέρος του σώµατος. Λόγω της ευστάθειάς του, οι
έµποροι αποθήκευαν συνήθως στο αγγείο αυτό τα πολύτιµα έλαια που διέθεταν για
πώληση.
• Πίθος
Μεγάλο αποθηκευτικό αγγείο.
• Πινάκιο
Ανοιχτό ρηχό αγγείο µε χείλος, σαν το σηµερινό πιάτο. Τα διακοσµηµένα πινάκια
συχνά τα βρίσκουµε σε ιερά όπου τα αναρτούσαν ως πίνακες.
• Πυξίδα

Μικρό αγγείο µε κάλυµµα όπου οι γυναίκες έβαζαν πούδρες για τον καλλωπισµό τους
ή φύλασσαν τα κοσµήµατά τους. ∆εν έχει λαβές εκτός από τη σκυφοειδή πυξίδα της
Σικελίας.
• Ρυτό
Αγγείο µε τη µορφή κεφαλής ζώου κ.ά. Τα εντυπωσιακά αυτά αγγεία, που η αρχή
τους πρέπει να αναζητηθεί στη µεταλλοτεχνία της Ανατολής και µάλιστα της
Περσίας, χρησιµοποιούνταν συνήθως ως κρασοπότηρα σε συµπόσια.
• Situla
Το λατινικό αυτό όνοµα αναφέρεται σε ένα καδόσχηµο αγγείο µε σαφή επίδραση από
µεταλλικά πρότυπα. Κυρίως απαντά στην Απουλία και την Καµπανία και το
χρησιµοποιούσαν για µεταφορά υγρών. Το ίδιο όνοµα δίνεται και σε ένα ψιλόλιγνο
καδόσχηµο αγγείο του 6ου αιώνα π.Χ., δηµιουργία κεραµέων της ανατολικής
Ελλάδος.
• Σκύφος
Αγγείο πόσης συνήθως µε δύο οριζόντιες λαβές (σπανιότερα µε µία οριζόντια και µία
κάθετη). Μοιάζει µε την κοτύλη µόνο που στο σκύφο τα τοιχώµατα είναι πιο
ανορθωµένα. Με τη συµβατική ονοµασία «µεγαρικός σκύφος» ονοµάζουµε ένα µικρό
ηµισφαιρικό αγγείο πόσεως της ελληνιστικής εποχής χωρίς λαβές, που φέρει
ανάγλυφη διακόσµηση.
• Στάµνος
Το όνοµα αυτό δίνεται λανθασµένα σε ένα µεγάλο ανοιχτό αγγείο µε χαµηλό λαιµό
και δύο µικρές οριζόντιες λαβές στο επάνω µέρος του σώµατος. Συνήθως µετέφεραν
σ' αυτό νερό, ενώ συχνά το χρησιµοποιούσαν και ως τεφροδόχο αγγείο. Ο τύπος της
υδρίας που ο λαιµός δεν ξεχωρίζει µε σαφήνεια από το σώµα ονοµάζεται κάλπις.
• Φιάλη
Μικρό ρηχό αγγείο µε οµφαλό στη µέση και χωρίς λαβές µε το οποίο έκαναν
σπονδές, ενώ σπανιότερα το χρησιµοποιούσαν και ως κρασοπότηρο.
• Φορµίσκος
Φλασκόµορφο αγγείο που µιµείται το σακούλι. Κατασκευασµένο από ύφασµα ή
δέρµα µέσα στο οποίο φύλασσαν παιδικά παιχνίδια. Συναντάται ως βασικό ταφικό
κτέρισµα έχοντας και ανάλογη διακόσµηση.
• Χους
Οινοχόη διαφόρων µεγεθών µε λαιµό που δεν ξεχωρίζει από το σώµα. Το
χρησιµοποιούσαν κυρίως στην αθηναϊκή γιορτή των Ανθεστηρίων.
• Ψαροπινάκιο
Πινάκιο µε χαµηλή βάση και µικρό κοίλο οµφαλό στη µέση. Πιθανόν να έτρωγαν σ'
αυτό ψάρια, όπως δείχνει και η διακόσµησή του που πάντα εικονίζει θαλασσινά.
• Ψυκτήρας
Μανιταρόσχηµο κλειστό αγγείο µέσα στο οποίο έβαζαν κρασί και µετά το
τοποθετούσαν συνήθως σε κρατήρα που περιείχε κρύο νερό ή χιόνι και έτσι
πετύχαιναν την ψύξη του κρασιού.
• Ωό
Πήλινο οµοίωµα αυγού που προσφερόταν ως ανάθηµα σε ιερά ή ως κτέρισµα σε
τάφους, κυρίως παιδικούς49.
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http://pantheon.20m.com/aggeia.htm

Γ. ∆ιακόσµηση
Τα αγγεία που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες είναι κυρίως µακρόστενα. Η
διακόσµηση αλλάζει συχνά και από γραπτή, γίνεται εγχάρακτη, µε επίχρισµα,
στίλβωση ή εµπίεστη. Οι αλλαγές αυτές φαίνονται να ακολουθούν κάποια χρονική
σειρά γι’αυτό και είναι εύκολο να χρονολογηθούν τόσο τα αγγεία όσο και ο οικισµός
στον οποίο βρέθηκαν50.

II. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΤΗΝ

ΑΡΧΑΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α
Η παράδοση αναφέρει ότι το πρώτο κεραµικό κύπελλο πλάστηκε πάνω στο στήθος
της Ωραίας Ελένης δείχνει ότι η αγγειοπλαστική είναι παλαιότατη τέχνη. Ας µην
ξεχνάµε ότι ένα από τα ελάχιστα δείγµατα παρουσίας των «Πρωτοελλήνων» είναι τα
µονόχρωµα, τροχήλατα και λιπαρά στην αφή αγγεία51.
Στη Μινωική εποχή52 οι αγγειοπλάστες χειρίζονται τον τροχό, επινοούν ένα
βερνίκι που συναγωνίζεται τη στερεότητα και λεπτότητα της πορσελάνης,
εκλεπτύνουν εξαιρετικά τον πηλό και χρησιµοποιούν το µαύρο, το καφέ, το λευκό και
το ερυθρό χρώµα, αλλά και το πορτοκαλί και το κίτρινο, το άλικο και το ρόδινο. Τα
Καµαραϊκά αγγεία είναι δείγµα της κεραµικής αυτής της εποχής µαζί µε τις
κεραµικές διακοσµητικές πλάκες, τα γαλάζια αγγεία και τα ρεαλιστικά ανάγλυφα. Το
«Αγγείο των πυγµάχων» και το «Αγγείο των θεριστών» είναι δείγµατα της Μινωικής
τέχνης στη ακµή της.
Η αγγειοπλαστική είναι η πιο αντιπροσωπευτική εκδήλωση και της γεωµετρικής
τέχνης. Στα έργα της εποχής οι κύκλοι και τα ηµικύκλια δε γράφονται ελεύθερα αλλά
µε διαβήτη, ενώ υπάρχει ένταση και ακρίβεια στη διακόσµηση. Αλλάζουν τα
σχήµατα των αγγείων και δίνεται σηµασία στην αρχιτεκτονική της κατασκευής και
όχι µόνο στη λειτουργικότητά τους. ∆ηµιουργείται επίσης αρµονική σχέση µεταξύ
του ύψους και του πλάτους, καθώς και των αναλογικών σχέσεων των τµηµάτων του
αγγείου. Η διακόσµηση χρησιµοποιεί οµόκεντρους κύκλους, φιδωτές γραµµές,
τετράγωνα, ρόµβους, τρίγωνα και αγκυλωτούς σταυρούς. Ακόµα και οι ανθρώπινες
µορφές είναι γεωµετρικές. Η εµφάνιση των αγγείων είναι µνηµειακή, και αυτό το
χαρακτηριστικό τονίζεται ακόµα περισσότερο από τη διακόσµηση. Τότε είναι που
στην Αθήνα καθιερώθηκαν τα «∆ίπυλα αγγεία». Τα βασικά χαρακτηριστικά της
γεωµετρικής περιόδου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί53 :
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Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, σ.57.
Πρβλ. Ε.Η.Combrich, Το χρονικό της τέχνης, σ.75 κ.εξ.
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Πρβλ. S. Hood, Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, σ.31-56.
53
Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σ.36-38.
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Πρωτογεωµετρική
εποχή
(1050-900π.Χ.)

Πρώιµη
Γεωµετρική εποχή
(900-850 π.Χ.)

Μέση Γεωµετρική
εποχή Ι

Αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται από τις πρώτες µετακινήσεις
από τον ελλαδικό χώρο στη Μικρά Ασία. Η διακόσµηση των
αγγείων αποτελείται από λεπτές ταινίες που κοσµούν τα
κατώτερα τµήµατα των αγγείων, ενώ η κοιλιά και το στόµιο
διακοσµούνται µε οµόκεντρους κύκλους. Τότε εµφανίζεται
ξανά και ο ίππος ως βασικό στοιχείο διακόσµησης των
αγγείων.
Σε αυτήν την περίοδο το µεγαλύτερο µέρος του αγγείου
καλύπτεται µε µαύρο γάνωµα. Η διακόσµηση συχνά χωρίζει
το αγγείο σε ζώνες , όπου εντάσσονται τα γεωµετρικά
κοσµήµατα και εµφανίζεται ο µαίανδρος.
Το χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ότι η
διακόσµηση καλύπτει ολόκληρη της επιφάνεια των αγγείων.
Συνηθισµένο σχήµα αυτής της εποχής είναι οι αµφορείς µε
οριζόντιες και κατακόρυφες λαβές.

(850-800 π.Χ.)
Μέση Γεωµετρική
εποχή ΙΙ
(800-760 π.Χ.)

Ώριµη Γεωµετρική
εποχή Ι
(760-735 π.Χ.)

Ύστερη
Γεωµετρική εποχή
ΙΙ

Αρχίζει η απεικόνιση µορφών και ζώων. Η διακόσµηση
γίνεται αφηγηµατική προαναγγέλλοντας εκείνη της ώριµης
γεωµετρικής εποχής.
Καθιερώνεται η επανάληψη των ζωικών µορφών σε όλη την
επιφάνεια των αγγείων. Τα διακοσµητικά θέµατα
προέρχονται από την καθηµερινή ζωή αλλά και από µύθους.
Οι µυθολογικές παραστάσεις γίνονται συχνότερες.
Εγκαταλείπεται η πλήρης σκιαγραφία.

(735-700 π.Χ.)

Αργότερα, στην Ανατολίζουσα περίοδο, η διακόσµηση των αγγείων αλλάζει και
εµφανίζονται περίτεχνες µορφές φοινίκων, λωτών, λιονταριών και ίππων. Ακόµα
αναπαριστάνονται ανθρώπινες µορφές και θέµατα από τη θρησκεία.
Η κεραµική έφτασε σε µεγάλη άνθηση τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν αναπτύχθηκε
έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των πόλεων, µε την Αθήνα και την Κόρινθο να
ξεπερνούν όλες τις υπόλοιπες. Τον 6ο αιώνα αναπτύσσεται ο µελανόµορφος ρυθµός,
που είχε επιβληθεί στο τέλος του προηγούµενου αιώνα. Τώρα οι µορφές αποδίδονται
µε µαύρο χρώµα, ενώ οι λεπτοµέρειες δίνονται µε ερυθρό και λευκό χρώµα. Ο
Άµασις και ο Εξηκίας είναι οι µεγάλοι αγγειοπλάστες αυτής της περιόδου. Γύρω στο
530 π.Χ. εµφανίζεται και ο ερυθρόµορφος ρυθµός ως αντιστροφή της τεχνικής του
µελανόµορφου: οι µορφές έχουν το ερυθρό χρώµα του πηλού και µε λεπτό χρωστήρα
γίνονται οι λεπτοµέρειες. Το φόντο είναι µαύρο και οι µορφές ερυθρές. Τα σώµατα
φωτίζονται από τον εαυτό τους. Μια διαφορά ως προς την απόδοση των µορφών είναι
η εξής: Στο µελανόµορφο ρυθµό οι λεπτοµέρειες δηλώνονται µε εγχάραξη, στον

ερυθρόµορφο µε µελανές γραµµές. Συνοπτικά οι διαφορές των δύο ρυθµών
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί54:

ΜΟΡΦΕΣ ΒΑΘΟΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΟΣ ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΡΥΘΡΟ ΕΓΧΑΡΑΞΗ
ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΜΕΛΑΝΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ

Στην κλασική τέχνη του 5ου και του 4ου π.Χ. αιώνα εξακολουθεί να υπάρχει η
ερυθρόµορφη αττική αγγειογραφία, που έχει όµως εξελιχθεί ως προς την απόδοση
των θεµάτων της. Τον ίδιο καιρό εµφανίζεται και ένα νέο είδος αττικού αγγείου, η
λευκή λήκυθος, που προορίζεται αποκλειστικά για ταφικές προσφορές, γι' αυτό και τα
θέµατα της διακόσµησής της είναι επικήδεια.
Στην ελληνιστική εποχή η αγγειογραφία παύει να έχει την παλαιότερη
σηµασία της. Γίνεται καθαρά διακοσµητική τέχνη µε πλούσια γραµµική και φυτική
διακόσµηση και γενικά διατηρεί το µαύρο στιλπνό βερνίκι ή το ερυθρό χρώµα που
είχε και στις προηγούµενες φάσεις της κεραµικής τέχνης.
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Κρατήρας γεωµετρικής εποχής, 760 - 750 π.Χ.
Ύψ. 58 εκ.
Οι απεικονίσεις του κρατήρα αφορούν µια επικήδεια ποµπή. Πιθανώς να
πρόκειται για κάποιο από τα κτερίσµατα που συνόδευαν ένα συγκεκριµένο νεκρό.56
∆ιακρίνεται µία άµαξα που πιθανόν ηγείται της ποµπής, το φέρετρο του νεκρού
καθώς κι ένας αρκετά µεγάλος αριθµός συγγενών που θρηνούν. Οι µορφές που
απεικονίζονται στο αγγείο είναι µαύρες, οπότε το αγγείο είναι µελανόµορφο.
Χαρακτηριστικά είναι τα ποικίλων ειδών γεωµετρικά σχήµατα που γεµίζουν κάθε
κοµµάτι του αγγείου και ανήκουν στα αντιπροσωπευτικά σχήµατα της γεωµετρικής
εποχής (στο στόµιο του αγγείου επικρατεί το σχήµα του µαιάνδρου, ενώ χαµηλότερα
υπάρχουν λεπτοµέρειες µε βάση τρίγωνα, ρόµβους, δικτυωτά κ.τ.λ.). Πρόκειται για
ένα από τα ωραιότερα δείγµατα της ώριµης γεωµετρικής εποχής και αποδίδεται στο
λεγόµενο Ζωγράφο του ∆ιπύλου.
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Οι εικόνες και οι περιγραφές τους προέρχονται από το βιβλίο της Αλίκης Σαµαρά-Κάουφµαν, «Οι
ελληνικές αρχαιότητες του Μουσείου του Λούβρου», και από το δικτυακό τόπο του Μουσείου του
Λούβρου (βλ. Βιβλιογραφία). Όπου ήταν δυνατόν έγινε συγκριτική µελέτη των πηγών που
περιγράφουν τα συγκεκριµένα αντικείµενα.
56
Στους κρατήρες που συνόδευαν τους νεκρούς συνήθως έβαζαν στάρι ή άλλα δηµητριακά που
θεωρούνταν απαραίτητα στη µετά θάνατον ζωή.

Πρωτοαττικός Λουτροφόρος 690 π.Χ.
Ύψ. 80 εκ.
Στο συγκεκριµένο αγγείο της αρχαϊκής τέχνης υπάρχει
αναπαράσταση χορευτών. Ο λουτροφόρος είναι ένα είδος
αγγείου που χρησιµοποιήθηκε κυρίως από την αρχαϊκή
εποχή και ύστερα και χρησίµευε, όπως µαρτυρά και η
ονοµασία του, για τη µεταφορά νερού κυρίως για το
λουτρό.
Xαρακτηριστικό είναι το ύψος του λαιµού του αγγείου,
αρκετά µεγάλο προφανώς για το ευκολότερο άδειασµα
του νερού. Τα σχέδια που διακοσµούν το αγγείο, εκτός
από την παράσταση των χορευτών, ανήκουν σε µια νέα
διακοσµητική τεχνική διαφορετική από εκείνη που
συνηθιζόταν ως τότε στα αγγεία. Τα γεωµετρικά σχήµατα
(τρίγωνα κ.τ.λ. ) δίνουν σιγά - σιγά τη θέση τους σε κάποια πιο ελεύθερα σχέδια ή
άλλου είδους γραφήµατα (σπείρα κ.τ.λ.). Το αγγείο είναι ερυθρόµορφο καθώς οι
αναπαραστάσεις ανθρώπων και ζώων έχουν χρώµα ερυθρό. Αποδίδεται στον
Ζωγράφο του Αναλάτου.

Οινοχόη, 640-630 π.Χ.
Ύψ. 39,5 εκ.
Η «οινοχόη του Levy»,
αγγείο(εικόνα
αριστερά) είναι χαρακτηριστικό δείγµα της
αρχαϊκής εποχής57. Χρονολογείται περίπου στα
640 - 630 π.Χ. και βρέθηκε µε ύψος 39,5
εκατοστών. Αυτό το είδος αγγείου
ήταν
διαδεδοµένο σε όλες τις ιωνικές περιοχές και
κυρίως στη Ρόδο. Πάνω σ' αυτήν την οινοχόη
υπάρχει απεικόνιση ελαφιών. Αυτή η
απεικόνιση ήταν γνωστή ως «άγριο ύφος
αιγών». Η οινοχόη χρησιµοποιήθηκε κυρίως για
την έκχυση κρασιών σε διάφορες εορτές και συµπόσια. Ακόµη σ' αυτήν την οινοχόη
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Η αρχαϊκή εποχή εκτείνεται από το 780 π.Χ. µέχρι και το τέλος των Περσικών Πολέµων το 480
π.Χ. Σε αυτήν την περίοδο έχουµε ξανά µετακινήσεις στον ελληνικό χώρο γνωστές ως β΄ ελληνικός
αποικισµός. Οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς και πήραν αρκετά στοιχεία τους.
Αυτή η εποχή είναι επίσης γνωστή ως η απαρχή του µεγάλου ελληνικού πολιτισµού, καθώς τότε
τέθηκαν τα πρώτα θεµέλια στον τοµέα του πολιτισµού. Τέθηκαν οι βάσεις για την τέχνη και
ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές ως προς την κατασκευή των έργων. Στην αγγειοπλαστική έχουµε
εξαιρετικά αγγεία, τα οποία είχαν αγγίξει την τελειότητα.

είναι πολύ εµφανές το στοιχείο της φύσης.

Κορινθιακός µελανόµορφος κιονωτός κρατήρας, 600-590 π.Χ.
Ύψ. 46 εκ.
Ο «κρατήρας του Ευρυτίου». Κορινθιακός κρατήρας µε
ύψος 46 εκατοστών. Τοποθετείται στην αρχαϊκή εποχή
(περίπου στα 600 π.Χ.). Με αυτόν τον κρατήρα γίνεται για
πρώτη φορά η εµφάνιση του µελανόµορφου ρυθµού.
Υπάρχει ισορροπία µεταξύ των εικόνων. Πάνω στον
κρατήρα απεικονίζεται ένα συµπόσιο στην πάνω σειρά και
ένας αγώνας µε άλογα στην κάτω. Ουσιαστικά
απεικονίζεται
µια ιστορία στην οποία οι νέοι που
βρίσκονται στο συµπόσιο θα ανταγωνιστούν µε άλογα και
ο νικητής θα παντρευτεί την κόρη του βασιλέα. Με άλλα
λόγια, πάνω στον κρατήρα απεικονίζεται µια αφηγηµατική σκηνή.
Αττικός λέβητας, 580 π.Χ.
Ύψ. 93 εκ.
Μελανόµορφος δίνος (ή λέβης), γνωστός ως ο «δίνος
των Γοργόνων». Αυτός ο αττικός γαµικός λέβητας
(εικόνα αριστερά) κατασκευάστηκε περίπου το 580 π.Χ.
Είναι αγγείο µελανόµορφου ρυθµού και έχει ύψος
περίπου 93 εκατοστά µαζί µε το πόδι από το οποίο
υποστηρίζεται. Τέτοιου είδους αγγεία χρησιµοποιούνταν
για ανάµιξη του κρασιού, κυρίως µε νερό. Εκτός από τα
διάφορα σχέδια, στο λέβητα απεικονίζονται και κάποια
ζώα, µερικά από τα οποία µυθικά, καθώς και ένας
αγώνας µεταξύ οπλιτών. Κατασκευαστής του αγγείου
αυτού είναι ο Ζωγράφος της Γοργούς, ένας από τους
πρωτοπόρους του αττικού µελανόµορφου ρυθµού.

Αττικός µελανόµορφος αµφορέας,
530 π.Χ. Ύψ. 44 εκ.
Αττικός αµφορέας που κατασκευάστηκε περίπου το 550-540 π.Χ. Ανήκει στο
µελανόµορφο ρυθµό και το ύψος του είναι περίπου 45 εκατοστά. Οι αρχαίοι Έλληνες
χρησιµοποιούσαν τέτοιου είδους αµφορείς για να αποθηκεύσουν υγρά, τα οποία θα
κατανάλωναν µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ένα µεγάλο µέρος του
αµφορέα είναι βαµµένο µε µελανό χρώµα , ενώ η παράσταση στη µέση του αγγείου
δείχνει τη µάχη του Ηρακλή και ενός τέρατος. Κατασκευαστής του αµφορέα αυτού
ήταν ο Εξηκίας.

Αττικός ερυθρόµορφος κρατήρας,
Ύψ. 44 εκ.

515-510 π.Χ.

Κρατήρας γνωστός ως ο
«κρατήρας του Ανταίου».
Αυτός ο αττικός κρατήρας
χρονολογείται γύρω στα
510 π.Χ., δηλαδή κατά το
τέλος της αρχαϊκής εποχής,
και χρησίµευε για την
ανάµιξη
κρασιού.
Απεικονίζει το µυθολογικό
ήρωα Ηρακλή να µάχεται
ενάντια σε ένα γίγαντα, τον
Ανταίο από τη Λιβύη.
Κατασκευαστής του είναι ο
Ευφρόνιος
ο
οποίος
χρησιµοποίησε
τον
ερυθρόµορφο ρυθµό. Έτσι,
όλη η ένταση της σκηνής µεταφέρεται σε αυτόν που παρατηρεί τον αττικό αυτόν
κρατήρα.

Εσωτερικό µετάλλιο ερυθρόµορφης αττικής κύλικας, 490-480 π.Χ.
Ύψ. 12 εκ.
Το αγγείο αυτό έχει διακοσµηθεί µε ήρωες του Τρωικού Πολέµου, των οποίων τα
ονόµατα αναγράφονται. Στο αγγείο αυτό αναφέρονται και τα ονόµατα του
αγγειογράφου ∆ούριδος και του αγγειοπλάστη Καλλιάδου. Στο εσωτερικό εικονίζεται

η Ηώ να µεταφέρει το αιµόφυρτο σώµα του γιου της Μέµνονα. Η Ηώ είναι τέλεια
προσαρµοσµένη στο κυκλικό σχήµα του αγγείου και έχει συχνά παροµοιαστεί µε την
Παναγία που υποβαστάζει το νεκρό Ιησού. Το έργο είναι σπάνιο παράδειγµα ιδανικής
σχέσης κεραµέων, που διακρίνονται ο ένας για την ακαδηµαϊκή του ευπρέπεια και ο
άλλος για τη ραδινότητα των σχηµάτων του.

Αττικός ερυθρόµορφος κρατήρας, 460-450 π.Χ.
Ύψ. 54 εκ.
Ο «κρατήρας των Νιοβιδών». Αττικός κρατήρας που απεικονίζει τη θεά Άρτεµη και
το θεό Απόλλωνα ενώ επιτίθενται και σκοτώνουν µια οικογένεια. Ανάγεται στο 460 450 π.Χ. δηλαδή τις αρχές της κλασικής εποχής58. Από τον άγνωστο κατασκευαστή
του έχει χρησιµοποιηθεί ο ερυθρόµορφος ρυθµός. Είναι ένα από τα πρώτα αγγεία που
βρέθηκαν στον ελληνικό χώρο µετά τη µεγάλη νίκη των Ελλήνων εναντίον των
Περσών.
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Η κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ήταν µια περίοδος όπου αναδείχθηκε ο ελληνικός πολιτισµός και
έφτασε στο αποκορύφωµά του σε όλους τους τοµείς. Στον αττικό χώρο, όπου αναπτύχθηκε η
δηµοκρατία στην Αθήνα και οι ελευθερίες ήταν περισσότερες, οι αγγειοπλάστες απεικόνιζαν στα
αγγεία τους, όλες τις καθηµερινές δραστηριότητες των Αθηναίων, καθώς και τους θεούς τους. Ένας
από τους τοµείς που υπήρχε ιδιαίτερη άνθηση ήταν και η αγγειοπλαστική. Στα χρόνια αυτά όλες οι
γνώσεις αξιοποιήθηκαν και τα αγγεία που κατασκευάστηκαν να αγγίζουν την τελειότητα. Βασικό
χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών της εποχής αυτής είναι η συνεχής χρησιµοποίηση ερυθρόµορφου
ρυθµού.

Αττικός, ερυθρόµορφος αµφορέας, 410-400 π.Χ.
Ύψ. 69 εκ.
Ο «αµφορέας της Μήλου». Αττικός αµφορέας ύψους 69,5
εκατοστών που χρονολογείται µεταξύ 410-400 π.Χ. Όπως
εύκολα µπορεί να διακρίνει κανείς είναι ερυθρόµορφου
ρυθµού. Ο αµφορέας είναι ένα αγγείο που κατά τα αρχαία
χρόνια χρησιµοποιείτο για να αποθηκεύεται κάποιο υγρό. 59
Στον συγκεκριµένο αµφορέα υπάρχει η αναπαράσταση
Γιγαντοµαχίας. Άλογα και άνθρωποι συνθέτουν µία ωραία
εικόνα και η κίνηση των ηρώων είναι πολύ ζωντανή και
αληθινή. Νιώθεις σαν να είσαι εκεί. Την εικόνα
συµπληρώνει ο µυθικός ήρωας Ηρακλής, που δίνει µία
αίσθηση δύναµης και σιγουριάς για όσους µάχονται στο
πλευρό του.

Θηβαϊκός κρατήρας του 340 π.Χ.
Ύψ. 57 εκ.
Έργο του Πύθωνα που είναι ο ένας από τους δύο κατασκευαστές αγγείων στην
Κάτω Ιταλία εκείνα τα χρόνια. Τον κρατήρα κοσµεί παράσταση που δείχνει τον ήρωα
του θηβαϊκού κύκυλου Κάδµο να αντιµετωπίζει ένα δράκο. Λόγω των επιµέρους
χαρακτηριστικών και της τεχνοτροπίας του, το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα
της αγγειοπλαστικής της Κάτω Ιταλίας.
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Στα είδη των αγγείων έχουµε ήδη αναφερθεί διεξοδικά. Εδώ απλώς αναλύουµε περισσότερο κάποια
τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων αγγείων.

ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ

Η µεταλλοτεχνία, δηλαδή η τέχνη της επεξεργασίας µετάλλων, αναπτύχθηκε πολύ
στην αρχαία Ελλάδα. Το πόσο σηµαντική ήταν η τέχνη αυτή για τους αρχαίους
Έλληνες γίνεται φανερό από το ότι είχε το δικό της προστάτη, που δεν ήταν άλλος
από τον ολύµπιο θεό Ήφαιστο. Σύµφωνα µε τη µυθολογία ο Ήφαιστος πρώτος
κατεργάστηκε το µέταλλο και δηµιούργησε κοσµήµατα για τη Θέτιδα και την
Ευρυνόµη, τις δύο θεές που τον µάζεψαν από τη θάλασσα όπου τον είχε πετάξει
απογοητευµένη από την ασχήµια του η µητέρα του Ήρα αµέσως µετά τη γέννησή
του. Στη συνέχεια, όταν ο θεός έγινε και πάλι δεκτός στον Όλυµπο, ανέπτυξε ακόµη
περισσότερο την τέχνη του, κατασκευάζοντας πολεµικό υλικό για τους θεούς µέσα
στο πλήρως εξοπλισµένο µεταλλουργικό εργαστήριό του60
Τα εργαστήρια των τεχνιτών, όπου κατασκευάζονταν τα διάφορα µεταλλικά
αντικείµενα, µπορεί να ήταν περισσότερο ή λιγότερο καλά εξοπλισµένα, κατά κανόνα
πάντως διέθεταν τα απαραίτητα εργαλεία: κάποια βασικά όργανα κοπής, µία
µεταλλουργική κάµινο και ίσως έναν τόρνο µετάλλων. Η παραγγελία µεταλλικών
αντικειµένων συγκεκριµένου σχήµατος, που βρέθηκε γραµµένη επάνω σε µαρµάρινη
πλάκα στην Ελευσίνα, καθώς και οι µεταλλουργικοί κάµινοι που σώθηκαν στην
Ικαρία, κοντά στην Τρίπολη61 στη Ζάκρο, τη Φαιστό και την Κνωσσό62 αποτελούν
ικανές αποδείξεις για την ύπαρξη τέτοιων εργαλείων και το τι πραγµατικά συνέβαινε.
Ι. ΤΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Μέσα στα εργαστήρια γινόταν η κατεργασία των µετάλλων που χρησιµοποιούσαν
οι αρχαίοι τεχνίτες. Τα µέταλλα αυτά ήταν ο σίδηρος (που τον έπαιρναν από τον
µαλαχίτη και τον αζουρίτη), ο χαλκός (που τον έπαιρναν από το γαληνίτη), ο
ορείχαλκος (που ήταν κράµα χαλκού και ψευδαργύρου), ο µπρούτζος, ο άργυρος (που
τον έπαιρναν από τον κασσιτερίτη) και ο χρυσός63.
Οι τρόποι εντοπισµού του κάθε µετάλλου διέφεραν. Ο χαλκός, λόγου χάριν,
σπάνια βρισκόταν καθαρός στη φύση και η διαδικασία καθαρισµού του ήταν
ιδιαίτερα χρονοβόρα.64 Η προέλευση του κασσίτερου πάλι είναι αρκετά ασαφής,
αφού µόνο η περιοχή της Τροίας είχε κάποια µεταλλεύµατα.65 Όσο για το χρυσό, οι
πηγές προέλευσής του κατά τη µινωϊκή και τη µυκηναϊκή περίοδο δεν µας είναι
γνωστές. Υπάρχουν ωστόσο αναφορές αρχαίων συγγραφέων σχετικά µε την ύπαρξη
60

http://www.geocities.com/sfetel/gr/metals g.htm
όπ.παρ.
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Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Τέχνες Ι, 84-85.
63
Ε. Φώτου, «Μέταλλα και Αρχαιοµετρία», Αρχαιολογία, τριµηνιαίο περιοδικό, τευχ.1ο, Νοέµβριος
1981, σ. 46-52.
64
Τα στάδια του καθαρισµού του χαλκού προϋπέθεταν την εξόρυξή του, τη λειοτρίβιση [=το
σπάσιµο του µεταλλούχου πετρώµατος], την τήξη [=τον χωρισµό των µετάλλου από τις σκουριές],
τον εξευγενισµό [=τη δηµιουργία κραµάτων που βελτίωναν τις ιδιότητες του µετάλλου] και τη
διαµόρφωσή του σε αντικείµενο. Βλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Τέχνες Ι,σ. 82.
65
Όπ. παρ. σ. 83.
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κοιτασµάτων χρυσού στη Θάσο και τη Σίφνο, τα οποία όµως θα πρέπει να ήταν µικρά
και έτσι εξαντλήθηκαν σύντοµα. Την εποχή του Φιλίππου Β΄ υπήρχε χρυσός στο
Παγγαίο, ενώ χρυσός µεταφέρθηκε στην Ελλάδα και από την Ανατολή µετά τις
κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Αυτή η εισαγωγή έδωσε µάλιστα σηµαντική ώθηση
στη µεταλλοτεχνία και ειδικότερα στην τέχνη του κοσµήµατος.66
ΙΙ. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
∆ύο ήταν αυτά τα βασικά στάδια επεξεργασίας των µετάλλων. Στο πρώτο στάδιο
γινόταν η λεγόµενη εκκαµίνευση, δηλαδή ο καθαρισµός του µετάλλου και η ανάµιξή
του µε άλλο υλικό στην περίπτωση κράµατος. Από την όλη διαδικασία που γινόταν
µε τη βοήθεια των χωνευτηρίων [=δοχείων µέσα στα οποία έλιωναν το µέταλλο] και
των ακροφυσίων [=τα χρησιµοποιούσαν στην άκρη ασκών για να φυσούν αέρα µέσα
στις καµίνους], προέκυπτε το καθαρό µέταλλο και κάποια υπολείµµατα σκουριάς.67
Το δεύτερο στάδιο, αυτό της τελικής διαµορφώσεως των αντικειµένων, ήταν µία
διαδικασία πολύπλοκη και διαφορετική κατά περίπτωση. Με το χρυσό, λόγου χάριν,
τα πράγµατα ήταν σχετικά απλά. Αρκούσε να βρεθεί καθαρό µέταλλο και να
δουλευτεί από τον τεχνίτη. Η εκκαµίνευση του χαλκού από τα θειούχα µεταλλεύµατα
αντίθετως, ήταν µία διαδικασία χρονοβόρα, επειδή το µέταλλο απελευθερωνόταν
σταδιακά και κατακαθόταν στο βάθος του καµινιού µε τη µορφή ηµισφαιρίων.68 Στη
συνέχεια οι τεχνίτες έλιωναν το µέταλλο και είτε το έχυναν σε ειδικά καλούπια είτε
το ένωναν µε άλλα υλικά δηµιουργώντας κράµατα.
Η επεξεργασία του µετάλλου πάντως, δεν εξαρτιόταν µόνο από το είδος του
µετάλλου αλλά και από το αντικείµενο που ήθελε ο τεχνίτης να κατασκευάσει. Για
παράδειγµα οι τεχνίτες γνώριζαν ότι ο καθαρός χαλκός είναι πολύ µαλακός για να
χρησιµοποιηθεί για όπλα ή ότι ο σίδηρος αναµειγµένος µε λίγο χάλυβα αποκτούσε
σκληρότητα µεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο κράµα69.
Γνώριζαν επίσης πώς να κατασκευάζουν χάλκινα αγγεία (λέβητες, χύτρες,
κύπελλα, κύαθους, κρατήρες, κάνθαρους κ.λπ.) χρησιµοποιώντας διαβήτη για το
σχηµατισµό κυκλικού σχήµατος στο µέταλλο, το οποίο θα αποκτούσε σταδιακά τη
µορφή του αγγείου. Τις λαβές και το πάνω µέρος των κλειστών αγγείων τα
κατασκεύαζαν χωριστά και τα κολλούσαν µετά στο κυρίως αντικείµενο. Ωστόσο, η
συγκόλληση δεν τους ενέπνεε ιδιαίτερη εµπιστοσύνη για την ανθεκτικότητά της.
Έτσι, ενίσχυαν τις συγκολλήσεις µε χαλκό ή ορείχαλκο που τα κάλυπταν µε φύλλα
χρυσού ή αργύρου, τα οποία δεν φαίνονταν στο τελικό αντικείµενο. Κάποια κύπελλα
πάλι, τα ενίσχυαν µε εσωτερική επένδυση και τα διακοσµούσαν συνήθως µε
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Το κόσµηµα στην αρχαία Ελλάδα είχε µία µοναδικότητα λόγω του µεταφυσικού συµβολισµού του.
Η χρήση πολυτίµων λίθων, µάλιστα, έδωσε έµφαση σε αυτή τη µοναδικότητα, και η τέχνη του
κοσµήµατος εκτιµήθηκε και έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου συχνά αξιοποιούνταν οι Έλληνες
δούλοι που γνώριζαν τη τέχνη της επεξεργασίας του χρυσού. Βλ. Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Τέχνες Ι,
σ. 84.
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Ελάχιστα υπολείµµατα µετάλλων, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε τα αντίστοιχα υπολείµµατα
κεραµικών, έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα. Ε. Φώτου, «Μέταλλα και Αρχαιοµετρία» Αρχαιολογία,
τριµηνιαίο περιοδικό, τευχ.1ο, Νοέµβριος 1981, σ. 9.
68
Τα ηµισφαίρια αυτά δεν ήταν άλλα από τις «χελώνες» ή τα «τάλαντα», µε τα οποία γίνονταν οι
εµπορικές συναλλαγές.
69
Ε. Φώτου, «Μέταλλα και Αρχαιοµετρία» , Αρχαιολογία, τριµηνιαίο περιοδικό, τευχ.1ο, Νοέµβριος
1981, σ. 50.

έκκρουστη διακόσµηση, χάραζαν δηλαδή το µοτίβο που ήθελαν στο αντικείµενο και το
σφυρηλατούσαν από την πίσω πλευρά.70
Η ανάγλυφη διακόσµηση ήταν χυτή, σφυρήλατη, έκκρουστη ή λαξευτή.71 Στην
επεξεργασία των όπλων, όµως, χρησιµοποιούσαν την τεχνική της ένθεσης, η οποία
βασιζόταν στη χρωµατική διαφορά των µετάλλων που, µε τους κατάλληλους
συνδυασµούς, µπορούν να αποδώσουν εικονιστικά θέµατα. Από το κέντρο της
λεπίδας αφαιρούσαν ένα έλασµα και δηµιουργούσαν εγκοπές, στις οποίες
τοποθετούσαν σφυρήλατες µορφές από πολύτιµα µέταλλα. Μετά κάλυπταν το
αντικείµενο µε µία θειούχα ουσία, η οποία στίλβωνε τη διακόσµηση.72
Εξαιρετικά λίγα πράγµατα γνωρίζουµε, ωστόσο, για την τέχνη του χρυσού, επειδή
ακριβώς τα χρυσά κοσµήµατα συνήθως τα έλιωναν για να δηµιουργήσουν νέα. Είναι
βέβαιο πάντως, ότι τα πρώτα κοσµήµατα ήταν σφυρήλατα και, όποτε ήταν δυνατόν,
κατασκευασµένα µόνο από ένα φύλλο µετάλλου. Τον µαλακό καθαρό χρυσό τον
σφυρηλατούσαν και τον έκοβαν στα επιθυµητά σχήµατα. Στην επεξεργασία του
µετάλλου χρησιµοποιήθηκε η έκκρουστη τεχνική, η εκτύπωση µε τη βοήθεια µήτρας
ή η σφυρηλάτηση πάνω σε εκµαγείο. Κάποιες φορές ο τεχνίτης επεξεργαζόταν τα
κοσµήµατα και από τις δύο όψεις και κάποιες άλλες εφάρµοζε τη διάτρητη τεχνική,
αφαιρώντας το φόντο γύρω από το θέµα, την κοκκίδωση, τοποθετώντας µικρές
κουκκίδες χρυσού µε βάση το σχέδιο, ή τη συρµατοτεχνική, όταν κατασκεύαζε
αλυσίδες.73
Το χρυσό τον χρησιµοποίησαν και κάποιες φορές στη νοµισµατοποιία, της οποίας
η αρχή τοποθετείται στα τέλη του 7ου π.Χ. αι., αλλά αναπτύχθηκε πολύ τον επόµενο
αιώνα (6ος αι. π.Χ.) λόγω της ανάπτυξης του εµπορίου.74 Στη νοµισµατοποιία, εκτός
από τον χρυσό, χρησιµοποιούσαν επίσης ασήµι ή κράµατα χαλκού.
Το κάθε νόµισµα είχε σταθερό σχήµα και βάρος και τη σταθερότητά του αυτή
την εγγυάτο η Πολιτεία που έκοβε το νόµισµα, το οποίο έφερε και στις δύο του
πλευρές διακριτικά γνωρίσµατα της πολιτείας που το εξέδιδε, καθώς και διακριτικά
σηµεία της αξίας του. Τα γνωστότερα σύµβολα ήταν η θαλάσσια χελώνα (σύµβολο
των νοµισµάτων της Αίγινας), η Αθηνά (σύµβολο της Αθήνας), ο Πήγασος (σύµβολο
της Κορίνθου), ο τρίποδας (σύµβολο του Απόλλωνα που βρέθηκε σε νοµίσµατα του
Κρότωνα), η λύρα (σύµβολο και αυτή του Απόλλωνα, χαρακτηριστική εικόνα των
νοµισµάτων της ∆ήλου), ο κάνθαρος (σύµβολο του ∆ιονύσου), το µήλο (που το
συναντάµε στα νοµίσµατα της Μήλου) κ.λπ.
Όπως είναι εύλογο, συχνά τα νοµίσµατα εκτός από τη χρηστική τους αξία
αποτελούσαν και δηµιουργήµατα υψηλής αισθητικής αξίας, καθώς το µεράκι του
τεχνίτη απέδιδε µε δεξιοτεχνία τις διάφορες παραστάσεις. Αν και στα πρώτα
νοµίσµατα κυριαρχούσαν οι απεικονίσεις από το ζωικό και φυτικό βασίλειο,
συναντάµε εντούτοις και κάποιες δειλές προσπάθειες απεικόνισης προσώπων. Τα
πρόσωπα αυτά ήταν κυρίως των θεοτήτων που προστάτευαν την πόλη που εξέδιδε το
νόµισµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι µορφές απεικονίζονται όπως και στα αγγεία,
συνήθως µετωπικά, µε έντονο σφαιρικό σχήµα και χωρίς βλέφαρα.75
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Α. Παπαγιαννοπούλου, …, Τέχνες Ι, σ. 91.
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Κ. ∆αβάρας, «Ο χρυσός στην προανακτορική Κρήτη», Αρχαιολογία, τριµηνιαίο περιοδικό, τευχ.1ο,
Νοέµβριος 1981, σ. 8-10.
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Τα πρώτα νοµισµατοκοπεία εµφανίστηκαν στη Μικρά Ασία και η υψηλή ευαισθησία στην απόδοση
των µορφών µαρτυρά τη µακραίωνη παράδοση της σφραγιδογλυφίας, που αποτελούν τον πρόγονο των
νοµισµάτων. Στον ελλαδικό χώρο πρώτη έκοψε νοµίσµατα η Αίγινα και ακολούθησε η Αθήνα.
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Οι µορφές που κυριαρχούσαν ήταν γυναικείες ή κάποιων αντρών πολεµιστών.
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Παράλληλα µε την τέχνη του νοµίσµατος, τέλος, εξελίχθηκε και η σφραγιδογλυφία
στις Κυκλάδες, αλλά και στις ιωνικές πόλεις και την Κύπρο. Ωστόσο, οι σφραγίδες
που αποτέλεσαν πρότυπα για µίµηση ήταν σίγουρα εκείνες της µινωικής Κρήτης.
Εκεί οι τεχνίτες µε πρωτοφανέρωτη ελευθερία έκφρασης απεικόνισαν λέοντες,
φανταστικούς γρύπες και σφίγγες ή χρησιµοποίησαν την καλλιτεχνική τους
δεξιότητα, για να αφηγηθούν γεγονότα πραγµατικά ή φανταστικά. Στην Ύστερη
Χαλκοκρατία, τέλος, η τέχνη της σφραγιδογλυφίας εξελίχθηκε. Τα υλικά κατασκευής
έγιναν πλέον πολύτιµα και οι σφραγιδόλιθοι σύµβολα δύναµης και γοήτρου για τον
κάτοχό τους.
Με πρώτες ύλες τον αχάτη, τον κορνουαλίτη, το σάρδιο, λοιπόν, και µε µήτρες
παρόµοιες µε εκείνες των νοµισµάτων, οι τεχνίτες κατασκεύαζαν διαφόρων ειδών
σφραγιδόλιθους. Ο σκαραβαίος, ένα σχήµα που το έφεραν από την Αίγυπτο,
προτιµήθηκε ιδιαίτερα για την κατασκευή σφραγίδων µε φυλακτήριο χαρακτήρα.76
Αυτές τις συναντάµε πολύ στις νησιωτικές περιοχές, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα
είναι σχετικά σπάνιες.

ΙΙΙ. Η ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Με τα µέταλλα, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, µε τις καταλληλότερες την
κάθε εποχή τεχνικές και µε απόλυτη γνώση του γεγονότος ότι η σύσταση και οι
ιδιότητες του κάθε µετάλλου καθορίζουν απολύτως τη χρήση του, οι τεχνίτες µεταλλουργοί δηµιούργησαν κατά καιρούς σιδερένια όπλα, χάλκινα και αργυρά
αντικείµενα οικιακής χρήσης (χρηστικά ή διακοσµητικά), χάλκινα ή µπρούτζινα
αγάλµατα, χρυσά ή αργυρά κοσµήµατα, χρυσά, µπρούτζινα ή αργυρά νοµίσµατα κτλ.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητές τους αυτές κατά τις
διάφορες ιστορικές περιόδους.
Α. Εποχή του Χαλκού
Στον ελλαδικό χώρο η Εποχή του Χαλκού αρχίζει κάπου ανάµεσα στα 2900 2600 π.Χ. και βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της στο µινωικό πολιτισµό. Τότε είναι
που στην Κρήτη έπαυσε η αποκλειστική χρήση του λίθου και ξεκίνησε η σταδιακή
αξιοποίηση των µετάλλων και κυρίως του χαλκού.77 Χωρίς να έχει απολύτως
εξακριβωθεί ο λόγος. Είναι ωστόσο πιθανό να έχουµε να κάνουµε µε µία τεχνολογική
αλλαγή που οφείλεται στην εγκατάσταση νέων κατοίκων στο νησί, των Μινωιτών, οι
οποίοι γνώριζαν ήδη τον τρόπο κατεργασίας κάποιων µετάλλων.
Με τη χρήση των µετάλλων η ζωή στο νησί πήρε άλλες διαστάσεις, αφού από
µέταλλο (κυρίως χαλκό) άρχισαν να κατασκευάζονται πλέον όλα τα απαραίτητα
στην καθηµερινότητα εργαλεία ή σκεύη, ενώ καινούριες τεχνικές κατεργασίας του
χρυσού και του αργύρου οδήγησαν στη δηµιουργία περίτεχνων κοσµηµάτων ή
σφραγίδων.78 ∆εν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι στη µινωική Κρήτη τα µεταλλικά
αντικείµενα αντικατέστησαν σχεδόν στο σύνολό τους τα πήλινα, ενώ οι προσµίξεις
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του χρυσού µε τον άργυρο που επιχειρήθηκαν, βοήθησαν να διασωθούν πολλά τέτοια
αντικείµενα έως σήµερα.79
Γύρω στα 1900 π.Χ. ο µινωικός πολιτισµός εξαφανίστηκε και τη θέση του πήρε
ο µυκηναϊκός, που έφτασε στην ακµή του µεταξύ του 1500 και 1200 π.Χ. Οι
Μυκηναίοι δέχτηκαν την καταλυτική επίδραση της µινωικής τέχνης και συνέχισαν
και εκείνοι προς ανάλογες κατευθύνσεις δηµιουργώντας τη δική τους καλλιτεχνική
ιδιοµορφία, που οριστικοποιήθηκε γύρω στα 1400 π.Χ. Σε αυτό το πλαίσιο, η
µεταλλοτεχνία γνώρισε άνθηση και κατασκευάστηκε ένας µεγάλος αριθµός
κοσµηµάτων, αγγείων, χρηστικών αντικειµένων, εργαλείων, όπλων και ταφικών
κτερισµάτων [=αφιερωµάτων], προϊόντων δηλαδή που έχουν να κάνουν µε το
στολισµό, τη διακόσµηση, τις θρησκευτικές υποχρεώσεις και τις εµπορικές και
λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων. 80
Β. Γεωµετρική περίοδος
Με την έναρξη του 8ου αιώνα π.Χ., µπαίνοντας δηλαδή στη λεγόµενη Γεωµετρική
περίοδο, στην Ελλάδα παρατηρήθηκε µία πραγµατική αναγέννηση των τεχνών.
Εκείνον τον καιρό ο πληθυσµός είχε αυξηθεί, οι πόλεις είχαν αρχίσει να ζητούν νέες
πηγές πλούτου και νέα εδάφη για τους πολίτες τους, ενώ τα ταξίδια και το εµπόριο
στην Εγγύς Ανατολή είχαν δηµιουργήσει καινούρια ερεθίσµατα στους Έλληνες
τεχνίτες και είχαν οξύνει τις ικανότητές τους. Συγχρόνως είχαν δηµιουργηθεί πολλά
µεγάλα ιερά µε τοπική (Αθήνα, Σάµος) ή µε πανελλήνια (Ολυµπία, ∆ελφοί, ∆ωδώνη)
εµβέλεια, γεγονός που έδινε µεγάλη ώθηση στην αγορά αφιερωµάτων και έστρεφε
την προσοχή των καλλιτεχνών στην παραγωγή τους.
Άφθονα -συνήθως µικρά σε µέγεθος- έργα της πλαστικής δηµιουργήθηκαν εκείνη
την περίοδο. Υπερίσχυσαν τα χάλκινα ειδώλια [=αγαλµατίδια], καθώς και κάποια
ολόσωµα ειδώλια ή µόνο κεφάλια που προορίζονταν για προσαρτήµατα αγγείων. Και
στις δύο περιπτώσεις έχουµε να κάνουµε µε έργα συµπαγή, χυτά σε πήλινη µήτρα
[=καλούπι] φτιαγµένη γύρω από από ένα κέρινο πρόπλασµα, το οποίο όµως έλιωνε
στο ψήσιµο και έτσι το κάθε έργο γινόταν µοναδικό, αφού το καλούπι του
καταστρεφόταν και δεν µπορούσε να ξαναχρησιµοποιηθεί.81
Γ. Ανατολίζουσα περίοδος
Κατά την Ανατολίζουσα περίοδο, η οποία αρχίζει στα µέσα του 8ου π.Χ. αιώνα, στη
µεταλλοτεχνία επικράτησαν τεχνικές που προέρχονταν από την Ανατολή (περιοχή της
Συρίας και των νεο-χιττιτικών βασιλείων). ∆ιάφορα ευρήµατα τάφων επιβεβαιώνουν
το ότι στην Κνωσσό λειτουργούσε τουλάχιστον ένα εργαστήριο µιας οµάδας ή µιας
οικογένειας µεταναστών τεχνιτών, το οποίο δηµιουργούσε έργα πολύπλοκα και
αρκετά επιτηδευµένα. Τέτοια θεωρούνται, λόγου χάριν, τα τρία χάλκινα λατρευτικά
αγάλµατα, οι χάλκινες ασπίδες και το χάλκινο αγγείο σε σχήµα ανθρώπινου κεφαλιού
που βρέθηκαν στην Κρήτη, τα πρώτα στο ναό του Απόλλωνα της ∆ρήρου και τα
υπόλοιπα στο Ιδαίο Άντρο.82
Τα εντυπωσιακότερα έργα µε ανατολική επίδραση, πάντως, είναι τα µεταλλικά
προσαρτήµατα (σειρήνες ή γρύπες για τους Έλληνες) που στόλιζαν όσους χάλκινους
λέβητες έφτασαν από την Ανατολή. Αυτούς τους γρύπες οι Έλληνες τεχνίτες της
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Σάµου και τις Ολυµπίας σιγά σιγά τους προσάρµοσαν στα δικά τους δεδοµένα και
έτσι, µε τον καιρό, το ανατολικό πρότυπο µετασχηµατίστηκε και εξαφανίστηκε
τελικά.. 83
Λίγο πριν το τέλος της Ανατολίζουσας περιόδου, στα µέσα περίπου του 7ου αιώνα
π.Χ., οι τεχνίτες έδειξαν ότι γνωρίζουν αρκετά καλά το πώς θα κατεργαστούν το
χαλκό και τα ειδώλιά τους παύουν πια να αποτελούν προσαρτήµατα και γίνονται
ανεξάρτητες δηµιουργίες.84 Τότε είναι που αρχίζουν να παράγονται και τα πρώτα
µεγάλου µεγέθους µαρµάρινα αγάλµατα. Από αυτά τα αγάλµατα θα διαµορφωθεί στη
συνέχεια ο τύπος του κούρου [=του όρθιου ανδρικού αγάλµατος], του οποίου όµως
την αρχική χρήση (αναθηµατικό, επιτύµβιο, λατρευτικό)
δεν µπορούµε να
προσδιορίσουµε µε ακρίβεια. Αντιθέτως, είναι βέβαιο ότι τα χάλκινα ειδώλια της
εποχής επηρεάστηκαν από τα µαρµάρινα αγάλµατα, όπως συµβαίνει παραδείγµατος
χάριν, µε το αφιέρωµα του Μαντίκλου προς τον Απόλλωνα από τη Βοιωτία, το
χάλκινο ηνίοχο της Ολυµπίας ή τα επίσης χάλκινα ειδώλια των ∆ελφών.85 Αργότερα
µάλιστα, όταν και τα έργα της µεταλλοτεχνίας θα αποκτήσουν µεγάλο µέγεθος, η
επιρροή αυτή θα γίνει περισσότερο εµφανής (βλ. το σφυρήλατο σύµπλεγµα του
Απόλλωνα, της Λητούς και της Αρτέµιδας που εντοπίστηκε στη ∆ρήρο).86
Κατά την Ανατολίζουσα περίοδο τέλος, συνεχίστηκε η παραγωγή χάλκινων
κοσµηµάτων στα εργαστήρια της κοιλάδας του Αξιού, τη Χαλκιδική αλλά και την
κεντρική και νότια Ελλάδα87, ενώ µέσα στην ίδια περίοδο εµφανίζονται και τα πρώτα
µεταλλικά (χρυσά) νοµίσµατα.88
∆. Κλασικοί χρόνοι
Τους κλασικούς χρόνους σηµατοδοτούν οι νίκες κατά των Περσών, η πολιτική ακµή
της αθηναϊκής δηµοκρατίας και η πολιτιστική ακµή που ακολούθησε. Την περίοδο
αυτή η µεταλλοτεχνία έχει να επιδείξει έργα σε µεγάλα µεγέθη, τα οποία δεν είναι
πλέον συµπαγή όπως τα ειδώλια.
Για να γίνει όµως ένα µεγάλο άγαλµα ελαφρύτερο αλλά και για να εξοικονοµηθεί
χαλκός, χρειάστηκε να βελτιωθούν οι τεχνικές κατασκευής. Μέχρι τότε, οι
χαλκοπλάστες χρησιµοποιούσαν ως καλούπι ένα κέρινο πρόπλασµα που το τύλιγαν
σε έναν πυρήνα από διαφορετικό υλικό, τον οποίο στη συνέχεια αφαιρούσαν. Τώρα ο
πυρήνας απέκτησε πια σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις µε το άγαλµα, τυλιγόταν µε κερί σε
όσο πάχος θα είχε το έργο τελειωµένο, και πάνω στο κερί ο τεχνίτης σκάλιζε τις
τελευταίες λεπτοµέρειες. Μετά, κατασκεύαζε ένα πήλινο περιτύλιγµα που το
κάρφωνε στον πυρήνα, έλιωνε το κερί και στη θέση του έχυνε τον χαλκό. Έτσι κάπως
φτιάχτηκε και ο γνωστός κούρος του Πειραιά που κλείνει ακόµη µέσα του το
σιδερένιο καλούπι πάνω στο οποίο σµιλεύτηκε. 89
Από τα µέσα του 5ου αιώνα και µε αποκορύφωµα τον 4ο αιώνα π.Χ. η παραπάνω
τεχνική διαδόθηκε πολύ και οδήγησε στην παραγωγή µεγάλου αριθµού έργων,
ανάµεσα στα οποία και µία σειρά αγαλµάτων αθλητών του χαλκοπλάστη Μύρωνα,
που βρέθηκαν στην Ολυµπία. Συγχρόνως, αυξήθηκε εξαιρετικά η παραγωγή οικιακών
σκευών, µε πρώτες τις υδρίες και τις χάλκινες ή αργυρές οινοχόες, όλες
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διακοσµηµένες µε λεπτά ελάσµατα χαλκού που έφεραν έντονα ανάγλυφα.90
Η αθηναϊκή κοσµηµατοποιία, επίσης, χρησιµοποιώντας πρώτες ύλες από το Λαύριο
(άργυρος), το Παγγαίο (χρυσός) αλλά και τα περσικά λάφυρα, γνώρισε ηµέρες δόξας
µε κοσµήµατα που φέρουν εγχάρακτες επιχρυσωµένες παραστάσεις και το
θεµατολόγιό τους είναι επηρεασµένο από την ερυθρόµορφη κεραµική. Η διάδοση
των αθηναϊκών αυτών κοσµηµάτων πιστοποιείται σήµερα από διάφορα ευρήµατα σε
µία ακτίνα που ξεκινά από την Ερέτρια και φτάνει µέχρι τη Θράκη.91
Στο κλείσιµο του 5ου αιώνα π.Χ., τέλος, οι Αθηναίοι έκοψαν τα πρώτα χρυσά
νοµίσµατά τους, καθώς και µερικά άλλα µε χάλκινο πυρήνα και επίστρωση αργύρου.
Είναι γεγονός ότι µε την πάροδο του χρόνου η µορφή τους βελτιώθηκε, τα αθηναϊκά
νοµίσµατα όµως δεν κατόρθωσαν ποτέ να ξεπεράσουν από καλλιτεχνική άποψη τα
µακεδονικά χρυσά και αργυρά νοµίσµατα του Φιλίππου Β΄ -και πολύ περισσότερο
του Αλεξάνδρου- τα οποία επιβλήθηκαν τελικά στις διεθνείς συναλλαγές.92
Ε. Ελληνιστικοί χρόνοι
Οι κατακτήσεις του Μ. Αλέξανδρου αλλάζουν τη ζωή των λαών της Μ. Ασίας και
στα βασίλεια των διαδόχων του επιβλήθηκε ο µακεδονικός τρόπος διοίκησης. Νέες
πόλεις ιδρύθηκαν, εβδοµήντα από τις οποίες ονοµάστηκαν Αλεξάνδρειες, και
γρήγορα µετατράπηκαν σε κέντρα πολιτικής εξουσίας.93
Η πολιτική ακµή που έφερε ο Αλέξανδρος είχε αντίκτυπο και στις τέχνες, καθώς πολύ
σύντοµα δηµιουργήθηκε µία καινούρια ανώτερη κοινωνική τάξη, που, µε επιδεικτικές
διαθέσεις, άρχισε να παραγγέλνει έργα τέχνης σε γνωστούς καλλιτέχνες της εποχής.
Έτσι, τα µικρού µεγέθους έργα της µεταλλοτεχνίας έπαυσαν να έχουν λατρευτική
χρήση και απέκτησαν διακοσµητικό χαρακτήρα κοσµώντας το εσωτερικό και τους
κήπους πλουσίων σπιτιών.
Όπως είναι ευνόητο, αυξήθηκαν πολύ τόσο οι
παραγγελίες στα χαλκουργικά και τορευτικά εργαστήρια όσο και ο αριθµός των
έργων, ειδικά των χάλκινων αγαλµατιδίων, αλλά και των αργυρών και χρυσών
αγγείων που ήταν απαραίτητα για τα συµπόσια των πλουσίων οικογενειών94
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III. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
Α. ΑΓΑΛΜΑΤΑ95

Μινώταυρος, τέλη 8ου αι. π.Χ. 96
Χάλκινο αγαλµατίδιο ενός άντρα µε κεφάλι ταύρου (Μινώταυρος) που ήταν µέρος
της διακόσµησης ενός τρίποδα για λεκάνη και προσφέρθηκε στους θεούς κατά την
διάρκεια της γεωµετρικής περιόδου. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα πλαστικά έργα
τα σχετικά µε το µύθο του Θησέα και του Μινώταυρου.
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Χάλκινο αγαλµατίδιο, 1500 π.Χ.
Χάλκινο αγαλµατίδιο που έχει κατασκευαστεί στα µινωικά εργαστήρια της
Κρήτης.

Γυναικείο κεφάλι, 650-600 π.Χ.
Χάλκινο κεφάλι από την Κύπρο. Το υπόλοιπο σώµα δεν έχει σωθεί.

Κούρος, 575 – 570 π.Χ.
Χάλκινο άγαλµα στο γνωστό σχήµα των Κούρων. Έχει σφαιρικό κρανίο, ευρείς
ώµους και δυνατούς µύες, καθώς και µία ιδιαίτερα προσεκτική απόδοση των
γονάτων. Πιθανότατα προέρχεται από το Άργος.

Απόλλωνας του Πιοµπίνο, 5oς αι. π.Χ.
Χάλκινο άγαλµα. Ανασύρθηκε το 1832 από τη θάλασσα κοντά στο Πιοµπίνο της
Ιταλίας και παριστάνει τον Αππόλωνα που πιθανότατα κρατούσε τόξο και βέλη.
Τα µάτια του, που σήµερα δεν υπάρχουν, ήταν από σκληρή πέτρα, ενώ τα
φρύδια, τα χείλη, και η θηλές είναι εγκολλήσεις από κόκκινο χαλκό. Η κόµµωσή
του είναι ιδιαίτερα προσεγµένη και περιποιηµένη και στο µέτωπο καταλήγει σε
βοστρύχους. Κάτω από το δεξί του πόδι µια επιγραφή µε ασηµένια γράµµατα
µας πληροφορεί πως το άγαλµα αυτό ήταν αφιερωµένο στη θεά Αθηνά ως φόρος
“δεκάτης”. Συσχετίσθηκε µε τα πιο σηµαντικά κέντρα της δωρικής γλυπτικής
και τους πρωταγωνιστές της, ιδιαίτερα µε τον Κάναχο της Σικυώνας. Σήµερα ο
Απόλλων του Πιοµπίνο θεωρείται µερικές δεκαετίες αρχαιότερος και αποδίδεται
στις δωρικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας.

Αθλητής, 480 π.Χ.
Χάλκινο αγαλµατίδιο που στο δεξί του χέρι, όπως δείχνει η θέση των δακτύλων
του, κρατούσε ένα ακόντιο. ∆ηµιουργήθηκε προς τιµήν ενός αθλητή και
προέρχεται από τη Μεγάλη Ελλάδα.

Αθλητής, 470 π.Χ.
Χάλκινο έργο του Φειδία.

∆ιόνυσος, 460 π.Χ.
Χάλκινο άγαλµα που πιθανότατα βρέθηκε στην Ολυµπία και έχει ύψος 24cm.
Είναι έργο µε χαρακτηριστικά δωρικής-πελοποννησιακής τέχνης και πιθανότατα
ανήκει στη σχολή του Άργους. Πρόκειται για ένα από τα πιο πρώιµα
αγαλµατίδια που παρουσιάζουν τη µορφή του ∆ιονύσου. Ο θεός του κρασιού
κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα κάνθαρο ενώ στο αριστερό ένα θύρσο. Φοράει
µπότες σχεδόν µέχρι το γόνατο χαρακτηριστικές κυρίως στην περιοχή της
Θράκης. Το δεξί του πόδι δε σώζεται κάτω από το γόνατο, ούτε το αριστερό του
χέρι. Από τη στάση του καταλαβαίνουµε ότι περπατάει. Είναι ένα πολύ
σηµαντικό έργο, αφού είναι µία από τις πρώτες φορές που ο γλύπτης προσπαθεί
να αποτυπώσει την κίνηση.

Ηρακλής από τη Μαντινεία, 460 π.Χ.

Χάλκινο άγαλµα που θυµίζει τον Ποσειδώνα του Αρτεµισίου του Εθνικού µας
Μουσείου. ∆ιαγράφονται έντονα οι µύες του σώµατος, ενώ στο δεξί χέρι που
είναι υψωµένο και λυγισµένο και πιθανώς κρατούσε ρόπαλο.
Ποσειδώνας, 425 π.Χ.
Χάλκινο αγαλµατίδιο µε χαρακτηριστική τη διαγώνια στάση του. Το δεξί του
πόδι είναι λυγισµένο, ενώ το αριστερό τεντωµένο προς τα πίσω. Η ίδια κίνηση
παρατηρείται και στα χέρια. Το δεξί είναι υψωµένο πάνω από το κεφάλι, όπου
ίσως κρατούσε την τρίαινα του, ενώ στο αριστερό του πρέπει να κρατούσε
κάποιο δελφίνι. Η κίνηση αποτυπώνεται και στα µαλλιά αλλά και στα γένια που
ανεµίζουν προς τα πίσω.

Ερµής, Α΄ µισό του 1ου αι. µ.Χ.
Χάλκινο άγαλµα µε ύψος 21cm. Στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα πουγκί ενώ στο
αριστερό του το κηρύκειο. Στα µαλλιά του θεού που είναι αρκετά προσεγµένα,
υπάρχουν µικρά φτερά. Είναι ρωµαϊκό αντίγραφο από έργο του Πολυκλείτου, το
οποίο χρονολογείται στο 460 π.Χ. Στο αγαλµατίδιο τηρούνται οι αναλογίες του
ανθρώπινου σώµατος, η ισορροπία της στάσης του σώµατος και µία αρµονική
κίνηση. Στηρίζεται κυρίως στο δεξί του πόδι και το αριστερό του είναι
λυγισµένο καθώς το σώµα του γέρνει προς τα αριστερά. ∆ιαγράφονται έντονα οι
µύες της κοιλιάς, ενώ το κεφάλι γέρνει προς τα κάτω και δεξιά.

Β. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ97

Σκεύος, 2200 π.Χ.
Χρυσό σκεύος κατασκευασµένο στην Πελοπόννησο.

Κεφάλι ταύρου, 1600 π.Χ.
Κεφάλι ξαπλωµένου ζώου, παραγωγή των Μυκηνών. Το σώµα δεν έχει βρεθεί.
Ενώτιο, 1600 – 1500 π.Χ.
Χρυσός . Έργο της µυκηναϊκής εποχής.
Κεφάλι ταύρου, 1500 -1200 π.Χ.
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Άλλο ένα χρυσό έργο από τις Μυκήνες.
Ταινιωτό διάδηµα, 8ος αι. π.Χ.
Χρυσό ταινιωτό διάδηµα µε ζωφόρο ζώων από την Αττική.

Κοµµάτι δαχτυλιδιού ή Ενώτιο, 630 π.Χ.
Χρυσή κεφαλή δαχτυλιδιού ή ενώτιο. Βρέθηκε στα Μέγαρα.

Μέρη από Περιδέραιο, 630 – 620 π.Χ.
Τέσσερα πλακίδια περιδέραιου µε γυναικείες µορφές. Φτιαγµένο από κράµα
χρυσού και ασηµιού βρέθηκε στην Κάµειρο της Ρόδου.

Πλάκα µε Κένταυρο, 630 – 620 π.Χ.
Ασηµένια πλάκα µε έναν Κένταυρο που έχει µεταφερθεί στο µέταλλο µε
σφραγίδα

Πλάκα µε λιοντάρια, 630 – 620 π.Χ.
Άλλη µια πλάκα κράµα χρυσού και ασηµιού που στολίζεται µε λιοντάρια.

Περιδέραιο, 630 – 620 π.Χ.
Η διακόσµηση αυτού του χρυσού περιδέραιου αποδεικνύει τη δεξιοτεχνία που
είχαν οι κάτοικοι της Ρόδου στη µεταλλουργία και τη χρυσοχοΐα.

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΚΕΥΗ98

Υδρία, 5ος αι. π.Χ.
Οι υδρίες ήταν βάζα µε τρεις λαβές για µεταφορά νερού και συνήθως δίνονταν
ως βραβείο σε νικητές διαγωνισµών. Αυτή η χάλκινη υδρία προέρχεται από την
Πελοπόννησο και διασκευάστηκε λίγο αργότερα στην Κόρινθο, αφού η αρχική
κάθετη λαβή της αντικαταστάθηκε από µία άλλη µε ανάγλυφα λιοντάρια.
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Κράνος, 5ος αι. π.Χ.
Χάλκινο κράνος που βρέθηκε σε τάφο στη Σταυρούπολη (Μακεδονία)
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