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Με την έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη», το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ολοκληρώνει το τριετές αφιερωματικό του έργο στον
εορτασμό των 150 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Και το πράττει με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Ξεκινώντας με την έκθεση «“ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…”. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας», συνεχίζοντας με την έκθεση «Οδύσσειες» και ολοκληρώνοντας τον δημιουργικό
εορτασμό του με μια έκθεση αφιερωμένη στην αναζήτηση του Ωραίου από τη
νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη ελληνική αρχαιότητα. Η έκθεση του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και η περιοδεύουσα έκθεση στα μουσεία του
Δικτύου του ΠΙΟΠ, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Έτους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018.
Μέσα στους αιώνες ο άνθρωπος ανακαλύπτει και ταυτόχρονα εφευρίσκει
το Ωραίο, το εντάσσει στην καθημερινότητά του, συνομιλεί μαζί του διεκδικώντας το. Το κρύβει στις όψεις των αγαλμάτων, στα λόγια των ποιητών, στα καθημερινά αντικείμενα. Στο βάθος και ταυτόχρονα στην επιφάνεια των πραγμάτων.
Από τα πιο μικρά αντικείμενα μέχρι τα εμβληματικά μνημεία του δημοσίου χώρου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπου
αποτελεί μια αναζήτηση, μια διεκδίκηση και μια αναμέτρηση με το Ωραίο. Σε επίπεδο τέχνης, καθημερινότητας, αλλά ακόμη και σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, πολιτικής και τρόπου ζωής.
Η έκθεση επιχειρεί να μας μεταδώσει αυτή την πολλαπλή παρουσία του
Ωραίου. Μέσα από μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση και μέσα από πειραματικά εργαστήρια, δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν βιωματικά
τις αισθητικές επιλογές των αρχαίων. Να έλθουν σε επαφή με την ένδυση και
την υφαντουργία, με τα αρώματα, τις κομμώσεις και τα κοσμήματα, με όλες τις
ψηφίδες του Ωραίου στην αρχαιοελληνική καθημερινότητα.
Η αρχαία Ελλάδα μάς κληροδοτεί άπειρες εκφάνσεις των εκδοχών του
Ωραίου. Δημιουργώντας, έτσι, σημεία αναφοράς για κάθε πολιτισμό που διαδέχθηκε τα αρχαία επιτεύγματά της. Είτε μιλάμε για τα μνημεία και τα αγάλματα ή για το θέατρο και τη δημοκρατία. Διαμορφώνοντας, έτσι, τον δυτικό κανόνα μέσα στον οποίο μέχρι και σήμερα κινούμαστε. Αξιολογώντας την ομορφιά,
διεκδικώντας τον πολιτισμό σε κάθε του έκφανση, αναζητώντας τις αμέτρητες
όψεις του Ωραίου στην κάθε μας μέρα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συνεισέφεραν ώστε το ταξίδι του
εορτασμού του Αρχαιολογικού Μουσείου να κλείσει με αυτόν τον τόσο ταιριαστό τρόπο.
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Λυδία Κονιόρδου
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κώστας Στρατής
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η δίψα για την ομορφιά είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους. Είναι φαινόμενο οικουμενικό, παρόν σε κάθε τόπο και κάθε εποχή. Για τον δυτικό πολιτισμό, οι όψεις του ωραίου, έτσι όπως υλοποιήθηκαν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αποτελούν αισθητικά επιτεύγματα με τα οποία συνομιλεί η ανθρωπότητα στο πέρασμα των αιώνων και ακόμα ως τις μέρες μας. Από την προϊστορική εποχή, τον μινωικό, τον κυκλαδικό και τον μυκηναϊκό κόσμο, μέχρι τη διαμόρφωση του κλασικού ιδεώδους αλλά και με τον στοχασμό πάνω στην τέχνη και
την ομορφιά, που πρωτοεμφανίζεται για τη Δύση στο έργο του Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη, η ελληνική αρχαιότητα δημιουργεί ιδανικές μορφές, πρότυπα και
κανόνες αισθητικής αρτιότητας στις εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία, ενώ ταυτοχρόνως πλουτίζει την καθημερινή ζωή με σκεύη και εργαλεία χρηστικά.
Αντικείμενο επιθυμίας, συνδεδεμένο με την απόλαυση των αισθήσεων και
του νου, με την ενατένιση και τη χρήση, με τη γνώση και τη ζωή της κοινωνίας,
το ωραίο αποτελεί σκοπό τόσο για το ίδιο το υποκείμενο όσο και για τα αντικείμενα που το περιβάλλουν. Προϊόν μίμησης και ποίησης, δεν μένει σταθερό
και αναλλοίωτο, μα εξελίσσεται διαρκώς αντικατοπτρίζοντας κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, διατηρώντας ωστόσο πάντα ως κέντρο και μέτρο του τον άνθρωπο.
Τον πλούτο αυτού του κόσμου μάς παρουσιάζει η έκθεση «Οι αμέτρητες
όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ολοκληρώνοντας ένα τρίπτυχο εκθέσεων με το οποίο εορτάζονται τα 150 χρόνια
του μεγαλύτερου μουσείου της χώρας μας. Μια έκθεση που προσφέρει στο
κοινό ένα σημαντικό κομμάτι των θησαυρών του ΕΑΜ καλώντας μας σε ένα ταξίδι στον χρόνο από τη νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, ενώ με τις
τρεις εκθέσεις-δορυφόρους, που γίνονται χάρη στη συνεργασία με το ΠΙΟΠ,
το Πολιτιστικό Ιδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, εξακοντίζεται στην ελληνική περιφέρεια και συνδέεται με τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής και τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.
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Η περιοδική έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη»,
κλείνει με τον ωραιότερο τρόπο μια τριετή επετειακή δραστηριότητα του λαμπρότερου μουσείου της χώρας μας για τον εορτασμό των 150 χρόνων του.
Η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας περιοδικής έκθεσης, ανεξάρτητα από τον φορέα, την εμπειρία των εμπλεκομένων και τον πλούτο των
συλλογών από τις οποίες οι επιμελητές μπορούν να επιλέξουν αντικείμενα και
να τα ομαδοποιήσουν, προκειμένου να συναρθρωθεί το μήνυμα που θα διαβιβαστεί στον επισκέπτη, είναι σε κάθε περίπτωση ένα τολμηρό και δύσκολο εγχείρημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δε, είναι ακόμη δυσκολότερο για έναν
απλό λόγο: τα αντικείμενα που κατέχει και εκθέτει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εν πολλοίς όρισαν αυτό που θεωρούμε «ωραίο» διεθνώς, εντός ή εκτός
εισαγωγικών, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Οι συλλογές, δηλαδή, του
ΕΑΜ αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις ενός πολιτισμού που διαπνέεται από την
αίσθηση του ωραίου σε κάθε έκφανση του υλικού πολιτισμού, από τα ευτελή
χρηστικά αντικείμενα μέχρι τα μεγαλειώδη μοναδικά αριστουργήματα. Πρόκειται για στοιχεία του υλικού πολιτισμού τα οποία αποκρυσταλλώνουν την τάση,
τις πρακτικές και τις συνήθειες των παρελθουσών κοινωνιών που έζησαν σε
αυτό τον τόπο να διακοσμούν ακόμη και αθέατες πλευρές αντικειμένων, προκειμένου αυτές να είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, όμορφες, ισορροπημένες.
Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε και το συμπύκνωμα της έννοιας του ωραίου, όπως
την αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι πρόγονοί μας και την παρέδωσαν στο σύνολο
της ανθρωπότητας: τη λέξη «κόσμος», με άλλα λόγια «κόσμημα - στολίδι», με την
οποία περιέγραψαν το σύνολο του ορατού και αόρατου περιβάλλοντος.
Το αποτέλεσμα δικαιώνει τις επιδιώξεις του Μουσείου. Οι εκθεσιακές ενότητες, σαφείς και στιβαρές, εξυπηρετούν δόκιμα τα νοήματα ενός ξεκάθαρου
μουσειολογικού σκεπτικού. Οι μουσειογραφικές λύσεις που επελέγησαν αναδεικνύουν τα αντικείμενα και κρατούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη με την ευρηματικότητα και την αρμονία σχημάτων, χρωμάτων και αναλογιών, ενώ το εποπτικό υλικό, πλούσιο και ποικίλο, πέρα από την αποτελεσματική ερμηνεία - υπομνηματισμό των εκθεμάτων, συμπληρώνει και ολοκληρώνει την επίσκεψη, ανάγοντάς τη σε μια ιδιαίτερη μουσειακή εμπειρία, ένα βίωμα που ικανοποιεί τις αισθήσεις, παρέχει πληροφόρηση, κυρίως όμως δημιουργεί συναισθήματα και
αφήνει αναμνήσεις.
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε, λοιπόν, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για
τις πρωτοβουλίες του γενικώς, ειδικότερα όμως για τη σπουδή και το ενδιαφέρον του να αναλάβει την παρουσίαση της συγκεκριμένης έκθεσης. Εξίσου, ευχαριστούμε τους φορείς που συνεργάστηκαν σε αυτό το ευρύτερο πρόγραμμα, θυμίζοντάς μας πως σε κάθε περίπτωση τα αίσια επιτεύγματα είναι αποτελέσματα συνεργασιών και ευρύτερων συμπλεύσεων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συγκεκριμένη εκθεσιακή απόπειρα και καλή συνέχεια στο ταξίδι της, το
οποίο αισθανόμαστε σίγουροι πως θα εμπνεύσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στα μουσειακά πράγματα της χώρας μας.
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Δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Γενική Γραμματέας Πολιτισμού

Δρ Έλενα Κόρκα
Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τίτλο
«Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη» κλείνει την εκθεσιακή διαδρομή που χάραξε το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας από το 2015 ως το 2018
για να τιμήσει την ιστορία των 150 χρόνων από τη θεμελίωσή του (1866-2016).
Με αφετηρία την έκθεση «“ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…”. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας» (2015-2016) το Μουσείο ανέδειξε το ιδιαίτερο πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η ανάγκη για την ίδρυσή του. Στον δεύτερο σταθμό αυτής της διαδρομής
(2016-2018), με την έκθεση «Οδύσσειες», αποτυπώθηκε η διαχρονική προσπάθεια του ανθρώπου για δημιουργία και εξέλιξη, ο αγώνας της ζωής, η ιστορία της
επιμονής, των παθών, της διανόησης και της επιτυχίας, ακριβώς όπως θα ζωγράφιζε κανείς το χρονικό του ίδιου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο τρίτος
και τερματικός σταθμός αυτής της διαδρομής περιλαμβάνει την αιώνια αναζήτηση της ομορφιάς. «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη» αναδεικνύουν τις αναρίθμητες εκφάνσεις του μέσα από 340 αριστουργηματικά έργα
της αρχαιότητας, επιδιώκοντας την ανάδειξη της υψηλής αισθητικής στους ωραιότερους αιώνες της τέχνης. Η έκθεση αυτή ξεδιπλώνει την αναζήτησή της χάρη
στα αποτυπώματα των αισθητικών εμπειριών των κοινωνιών του ελλαδικού χώρου από τη νεολιθική εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα. Οι έννοιες του Ωραίου
στην έκθεση αυτή είναι πράγματι αμέτρητες. Άλλοτε σύμβολα μίμησης ή αναπαράστασης κι άλλοτε τέχνεργα ολοκληρωμένα, που επέτρεψαν στη δημιουργική
δραστηριότητα του ανθρώπινου πνεύματος να κινητοποιείται και να μετουσιώνει
τις κορυφαίες ιδέες και αξίες σε απτά αντικείμενα.
«Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη» περιλαμβάνουν τέσσερις
θεματικές ενότητες σε αντίστοιχους και διακριτούς χώρους της έκθεσης. Η πρώτη, εισαγωγική, ως «Αιώνια αισθητική», οπτικοποιεί την εμπειρία της απόλαυσης
του επισκέπτη στη θέαση αρχαίων τεχνέργων της καθημερινής ζωής με συνεκτικό
στοιχείο τους το Ωραίο. Η δεύτερη ενότητα μάς επιφυλάσσει μια άλλη εικόνα: «Το
ωραίο και το επιθυμητό», εκείνο που αναδύεται από το βάθος του μύθου και ορίζει πως η ομορφιά έχει θεϊκή προέλευση. «Τα μυστικά της Αφροδίτης» και τα αρχαιολογικά ευρήματα τεκμηριώνουν αυτόν τον ευφάνταστο κόσμο, αποκαλύπτοντας
τη διαχρονική ανάγκη της ανθρώπινης φύσης για την επιτήδευση της φυσικής της
εικόνας. Στην τρίτη ενότητα, «Προβάλλοντας το σώμα», καταγράφεται η έκφραση
του ωραίου στην απόδοση της γυμνής ανθρώπινης μορφής, σε ένα ταξίδι από
τις συμβολιστικές εικόνες των προϊστορικών κοινωνιών ως την εξιδανίκευση και τον
ρεαλισμό της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής, με κατάληξη τα έργα της ρωμαϊκής νοσταλγίας. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα φωτίζει την «Ατέρμονη αναζήτηση» με έναν ιδιότυπο τρόπο. Ένα κορυφαίο έργο της αρχαιότητας και μια μεγάλη
οπτικοακουστική προβολή λειτουργούν ενάλληλα, προτρέποντάς μας να βάλουμε
τους δικούς μας όρους στη σχέση μας με το διαχρονικό Ωραίο και να κτίσουμε τη
δική μας γέφυρα μαζί του.
Ως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς χαιρετίζω
με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την εκθεσιακή στρατηγική του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καρπό μιας σύγχρονης, πρωτοποριακής αντίληψης για τα μουσειακά δεδομένα, και από την επιστημονική μου θέση στο πεδίο της έρευνας,
όπου συναντά κανείς κατ’ εξοχήν την ομορφιά, εκφράζω τον αμέριστο θαυμασμό και τις θερμότερες ευχές μου για την επιτυχία του κορυφαίου εγχειρήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Την αναμέτρησή του με τις όψεις
και τους ορισμούς της ομορφιάς, ων ουκ έστιν αριθμός, και μάλιστα με τρόπο
άκρως πρωτότυπο και επικοινωνιακό. Με άλλα λόγια, χαιρετίζω την άρτια προσπάθεια του Εθνικού μας Μουσείου για την παρουσίαση του Ωραίου στον τόπο
που κατοικεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η έκθεση …
που αναζητά το Ωραίο στην αρχαία τέχνη αποτελεί το επιστέγασμα μιας τριλογίας σχεδιασμένης με εναλλακτικούς ερμηνευτικούς τρόπους για τη μεγάλη επέτειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου: τη συμπλήρωση 150 χρόνων
από τη θεμελίωση του εμβληματικού κτηρίου που το στεγάζει.
Ξεκινώντας το 2015, παρουσιάσαμε ως πρώτο μέρος της τριλογίας τη μνημειακή Αθήνα της περιόδου από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα, με στόχο να
αναδείξουμε το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο οφείλει την ίδρυσή του το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 2016 ακολούθησαν οι «Οδύσσειες», μια έκθεση αρχαιολογική, σημειολογική και ποιητική συνάμα, που εξιστόρησε το μακρύ χρονικό του δοκιμαζόμενου ανθρώπου και παράλληλα προέβαλε τον μοναδικό πλούτο των συλλογών του μεγαλύτερου ελληνικού μουσείου.
Με την τρίτη στη σειρά έκθεση, τις «Αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη», επιχειρούμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο ρεύμα του χρόνου, παρακολουθώντας το νήμα που διαπερνά την ανθρώπινη δημιουργία από τη νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Τριακόσια σαράντα αρχαία έργα
αποκαλύπτουν τις αμέτρητες εκδοχές μιας διαρκώς εξελισσόμενης πραγματικότητας και μιας ατέρμονης διαλεκτικής. Αινιγματικό, γοητευτικό και πολυσύνθετο, το ωραίο στην αρχαία τέχνη ανιχνεύεται με τη βοήθεια των συλλογών του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ως καλλιτεχνική έκφραση, ερωτική έμπνευση, θέση και αντίθεση, διανοητικός αγώνας, ατομικός ή συλλογικός, προς την
ελευθερία και την αυτογνωσία.
Παράλληλα προς την έκθεση και σε όλη τη διάρκειά της, θα λειτουργήσουν
ειδικά πειραματικά εργαστήρια που θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να αναγνωρίσουν σχέσεις και συνδέσεις της δυναμικής του ωραίου και,
ακόμη, να αγγίξουν ύλες και να αναπλάσουν λησμονημένες αισθήσεις ενός
κόσμου που ίσως δεν έχει χαθεί εντελώς.
Τέλος, μια μικρότερη εκδοχή της έκθεσης, με 40 επιλεγμένα αρχαία έργα
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα φιλοξενηθεί κατά το 2018 στη Σπάρτη, τα Ιωάννινα και την Τήνο και κατά το 2019 στον Βόλο και τη Χίο σε θεματικά μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. Η πρωτοποριακή αυτή συνέργεια, που μεταφέρει το αισιόδοξο μήνυμα της ανθρώπινης δημιουργίας σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, έχει ενταχθεί στις δράσεις του
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Η καλλιέργεια έρωτος προς
τας καλάς τέχνας αποτελεί, άλλωστε, θεμελιώδες στοιχείο στο καταστατικό της
ίδρυσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Β.Δ. 31/7/1893) καθιστώντας
την έννοια του ωραίου ιδανικό επίλογο στην επετειακή τριλογία.
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Δρ Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου
Διευθύντρια του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου

Ευχαριστίες
Στο απαιτητικό και πολυσύνθετο έργο μας είχαμε την τιμή και τη χαρά να δεχθούμε την αρωγή και τη συμπαράσταση από πολλούς υποστηρικτές, τους
οποίους επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά και από αυτήν τη θέση. Ευχαριστούμε την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστα Στρατή, τη γενική γραμματέα Πολιτισμού δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, τη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς δρ ΄Ελενα Κόρκα, καθώς και τις αρμόδιες διευθύνσεις
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ιδιαίτερη μνεία και ένθερμες ευχαριστίες οφείλουμε στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και στην Εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε., που ενίσχυσαν γενναιόδωρα τους
στόχους και την υλοποίηση της μεγάλης αυτής επετειακής διοργάνωσης.
Τον συνθέτη κ. Βαγγέλη Παπαθανασίου ευχαριστούμε για την άδεια χρήσης της μουσικής του στην έκθεση, καθώς και τον κ. Ευάγγελο Καλαφάτη για
την υποστήριξή του. Για τη συμβολή στα πειραματικά εργαστήρια ευχαριστούμε
τη Dr. Bernice Jones, τη Dr. Diana Wardle και το Ίδρυμα Αιγαιακής Προϊστορίας
(��������������������������������������������������������������������������������
INSTAP��������������������������������������������������������������������������
), την κ. ����������������������������������������������������������������
Ulrikka���������������������������������������������������������
Mokdad��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
, τη δρ Καλλιόπη Σαρρή και το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, καθώς και τον κ. Ι. Σαμανίδη και την Εταιρεία Κορρές Α.Ε.
Για τη διοργάνωση των δορυφορικών εκθέσεων ευχαριστίες απευθύνουμε
στην πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς κ. Σοφία Στάϊκου
και στη διευθύντρια κ. Αλεξάνδρα Ράπτη.
Για την έκδοση του επιστημονικού καταλόγου ευχαριστούμε το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και την πρόεδρό του κ. Αθηνά
Χατζηπέτρου, καθώς και τη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Οργανισμού, και ιδιαίτερα την προϊσταμένη κ. Ελένη Κώτσου και τα στελέχη κ.κ. Βασιλική Κρεββατά
και Στέλιο Σκουρλή που τον επιμελήθηκαν εκδοτικά και καλλιτεχνικά.
Για την άδεια χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου ευχαριστούμε: τον Dr. Florian Knauss, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, τον
καθηγητή κ. Jack Davis και τη Dr. Sharon Stocker, University of Cincinnati, τη
δρ Στέλλα Μανδαλάκη, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τον δρ Κωνσταντίνο Σουέρεφ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τη δρ Αρετή ΧονδρογιάννηΜετόκη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, τη δρ Άλκηστη Παπαδημητρίου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, τη δρ Αλεξάνδρα Χαραμή, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας, τη δρ Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας,
τη δρ Ευθυμία Καράτζαλη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, και
τη δρ Χριστίνα Μερκούρη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
Για την επικοινωνιακή προβολή της έκθεσης ευχαριστούμε την ΕΡΤ και τη
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Η έκθεση δεν θα μπορούσε να έλθει σε πέρας χωρίς την υποστήριξη της
Εταιρείας των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και την εργώδη προσπάθεια του προσωπικού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εργασθήκαμε
όλοι μας με ζήλο για να προβάλουμε εκείνα που εμπνέουν τον άνθρωπο και
τον οδηγούν στην κατάκτηση της ελευθερίας και της αυτογνωσίας.
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Μερική άποψη της έκθεσης
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AESTHETICA ΑETERNA

1. ΕΑΜ Γ3990
Τμήμα μαρμάρινου δίσκου με ανάγλυφη γυναικεία κεφαλή. Από τη
Μήλο. Γύρω στo 460-450 π.Χ.
Ύψος 0,32 μ.

Τα πλούσια μαλλιά της γυναίκας είναι
μαζεμένα σε σάκκο, που σχηματίζει καμπύλη στον αυχένα του ψηλόλιγνου λαιμού της. Πρόσθετος βόστρυχος θα στε-
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ρεωνόταν στον κρόταφο. Το πρόσωπο εκπέμπει ισορροπημένη ομορφιά.
Απεικονίζεται ίσως η θεά της ομορφιάς,
η Αφροδίτη.

2. ΕΑΜ Α1424
Αττική ερυθρόμορφη υδρία. Από την
Εύβοια. 375-350 π.Χ.
Ύψος 0,29, μέγιστη διάμετρος 0,215 μ.

Ο Έρωτας, ανάμεσα στον θεό Διόνυσο και σε δύο Μαινάδες, ποτίζει με την
υδρία του άνθη (πιθανόν παπαρούνες).
Η ομορφιά των λουλουδιών παραπέμπει στην ομορφιά του φτερωτού θεού,
ενώ το πότισμά τους υπαινίσσεται τη γονιμότητα.
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3. ΕΑΜ Π16674, Π16673, Π16640
Χρυσά κρεμαστά κοσμήματα-περί
απτα. Άγνωστης προέλευσης. Τελική
Νεολιθική, 4500-3300 π.Χ.
Ύψος 0,155 μ. (δακτυλιόσχημο),
0,059 μ. (φαλλός),
0,037 μ. (κέρας)

Τα νεολιθικά χρυσά κοσμήματα είναι
σπάνια, αλλά έχουν ευρεία διασπορά
και φέρουν ίχνη έντονης χρήσης. Στην
Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία
συναντάμε το αφαιρετικό δακτυλιόσχημο ειδώλιο/περίαπτο γυναικείας μορφής. Τα περίαπτα σε σχήμα φαλλού και
κεράτου ζώου είναι λιγότερο διαδεδομένα. Συμβολίζουν τη γονιμοποιό δύναμη του ανθρώπου και την αναγέννηση
της φύσης κάθε άνοιξη.
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4. ΕΑΜ Π2791, Π15794, Π8451Β,
(Π15791, Π15795, βλ. και επομ. σ.)
Χρυσές χάντρες περιδεραίων. Από
τις Μυκήνες, την Ασίνη και την Πρόσυμνα. 14ος-13ος αι. π.Χ.
Διάμετρος χαντρών 0,01-0,019 μ.

Η ανάγλυφη χάντρα, το κατ’ εξοχήν
μυκηναϊκό κόσμημα, παραγόταν σε
σχήματα που συχνά μιμούνταν άνθη
(ρόδακες, κρίνα, κρόκο, πάπυρο).
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4. ΕΑΜ Π15791, Π15795 (βλ. σ. 25)

5. ΕΑΜ Στ.241
Χρυσά πλακίδια περιδεραίου με αρχαϊκές μορφές. Από τη Ρόδο. 650600 π.Χ.
Συνολικό μήκος 0,094,
ύψος πλακιδίου 0,014 μ.

Η θεϊκή γυναικεία μορφή απεικονίζεται
στα διπλά πλακίδια με τα μαλλιά της να
πέφτουν στους ώμους κατά την κόμμωση που είναι γνωστή ως οροφωτή φενάκη.
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6. ΕΑΜ Γ22
Ακέφαλο άγαλμα γυναικείας μορφής. Από τη Δήλο. 520-515 π.Χ.
Ύψος 1,47 μ.

Η μητροπρεπής μορφή ταυτίζεται με τη
Λητώ και ανήκει σε ένα λατρευτικό σύνταγμα αγαλμάτων θεών. Φέρει πλούσια ενδύματα και κοσμήματα, λεπτό ποδήρη χιτώνα με χειρίδες, πλούσια πτυχωμένο και λοξά φορεμένο ιμάτιο, καλύπτρα (κρήδεμνον) στο κεφάλι, περίτεχνο περιδέραιο στον λαιμό αποτελούμενο από σφαιρικές ψήφους και σταγονόσχημα περίαπτα. Η μακριά κόμη σχηματίζει μία μεγάλη έλλειψη στο πίσω μέρος και κυματιστούς πλοκάμους στο στήθος που διακοσμούνταν με μεταλλικούς
σφηκωτήρες.
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7. ΕΑΜ Χρ.10
Χρυσό περιδέραιο. Από τάφο στην
Ερέτρια Ευβοίας. 500-475 π.Χ.
Μήκος 0,23, ύψος κεντρικού
εξαρτήματος 0,03 μ.

Χρυσό περιδέραιο με περίτεχνες ψήφους, εξαρτήματα σε σχήμα καρπών
βαλανιδιάς και δάφνης. Στο μέσον κεφαλάκι ταύρου με ζεύγη μικροσκοπικών
γυναικείων κεφαλιών και ροδάκων. Λαμπρό δείγμα ερετριακής κοσμηματικής
τέχνης. Ο φυτικός διάκοσμος μιμείται με
ακρίβεια τη φύση. Ο ταύρος κατά την
αρχαιότητα θεωρείτο σύμβολο δύναμης
που απέτρεπε το κακό.
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8. ΕΑΜ Α13753

9. ΕΑΜ Στ.369

Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος. Στην
τεχνοτροπία του Ζωγράφου του Μειδία. Από την Αθήνα. 425-420 π.Χ.

Χρυσό δικτυωτό κόσμημα κεφαλής.
Άγνωστης προέλευσης (μέρος του
λεγόμενου «Θησαυρού του Καρπενησίου»). 4ος-αρχές 3ου αι. π.Χ.

Ύψος 0,22 μ.
Διάμετρος 0,21 μ.

Χαριτωμένη νεαρή γυναίκα, πλούσια
στολισμένη με κοσμήματα και ωραίο πτυχωτό ένδυμα, εικονογραφεί το αγγείο.

Λεπταίσθητο αλυσιδωτό δίκτυ με κόκκινους λίθους και μπλε σμάλτο. Το κεντρικό μετάλλιο παριστάνει τη θεά Άρτεμη με τη φαρέτρα της στον δεξιό ώμο.
Ίσως στερέωνε την κόμμωση μιας ιέρειας.
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10. ΕΑΜ Α2060

11. ΕΑΜ Α4137

Λήκυθος με προτομή Αφροδίτης. Από
την Τανάγρα Βοιωτίας. 400-375 π.Χ.

Πήλινο ειδώλιο ημίγυμνης Αφροδίτης.

Ύψος 0,135 μ.

Ύψος 0,205, διαστάσεις βάσης 0,142x0,071 μ.

Η Αφροδίτη, στολισμένη και λαμπερή,
αναδύεται μέσα από ένα μισοανοιγμένο κοχύλι. Η θεά φορά χρυσό διάδημα
με ρόδακες πάνω στα σγουρά μαλλιά
της και περιδέραιο από δαντελωτές ψήφους και περίαπτα. Ρόδινο ιμάτιο καλύπτει την πλάτη της. Τα κύματα αναπαρίστανται στο κάτω άκρο υποδηλώνοντας
θαλάσσιο περιβάλλον.
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Από την Ερέτρια Ευβοίας. 3ος αι. π.Χ.

Η Αφροδίτη κρατά πτυκτό κάτοπτρο και
κάθεται σε βράχο. Το ιμάτιο καλύπτει τον
κατώτερο κορμό και τα πόδια της. Η θεά
της ομορφιάς μόλις έχει αποσύρει το
βλέμμα της από την εικόνα της στο επιχρυσωμένο κάτοπτρο.

12. ΕΑΜ Στ.345
Χρυσό περιδέραιο. Από τον «Θησαυρό της Δημητριάδος». 325-300 π.Χ.
Μήκος κεντρικού κοσμήματος
(ηράκλειου κόμβου) 0,058 μ.

Ο ηράκλειος δεσμός, ο ιερός κόμβος
της ελληνικής αρχαιότητας, είναι το κεντρικό στοιχείο του περιδεραίου και κοσμείται με τέσσερις λεοντοκεφαλές και
ρόδακες. Οι σωληνωτές χάντρες εναλλάσσονται με μικρές αμφικωνικές.
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13. ΕΑΜ Χρ.1074
Χρυσό περιδέραιο. Από την Αθήνα
(Ακαδημία Πλάτωνος). 2ος αι. π.Χ.
Μήκος 0,32 μ.

Συνδυασμένοι με χρυσό, πολύτιμοι λίθοι διαφόρων χρωμάτων και σχημάτων
απαρτίζουν ένα πλούσιο κόσμημα, το
οποίο όμως δεν σώζει το κεντρικό κρεμαστό περίαπτο.
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14. ΕΑΜ Χρ.940
Χρυσό περιδέραιο. Από τον «Θησαυρό του Παλαιοκάστρου», Καρδίτσα.
1ος αι. π.Χ.
Μήκος 0,364 μ.

Κοσμήματα με ένθετους χρωματιστούς
πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους και
ολόγλυφος έρωτας στο κέντρο συνθέτουν το εντυπωσιακό αυτό περιδέραιο.
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Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

τί ἔστι τοῦτο τὸ καλόν;1

ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ

Σωκράτης (470/69-399 π.Χ.)

je ne sais quoi2
Dominique Bouhours (1628-1702)

Aesthetic formation proceeds under the law of the Beautiful,
and the dialectic of affirmation and negation, consolation and
sorrow is the dialectic of the Beautiful.3
Herbert Marcuse (1898-1979)

1.
2.
3.

Πλάτων, Ιππίας Μείζων ή περί του καλού, 287d.
«Τί είναι τούτο το ωραίο;».
Bouhours 1671. «Δεν ξέρω τι» (Για το ασύλληπτο
κάτι του Ωραίου).
Marcuse 1978, 62. «Η αισθητική διαμόρφωση
προχωρεί με βάση τον νόμο του Ωραίου και
η διαλεκτική της κατάφασης και άρνησης, της
παρηγοριάς και λύπης, είναι η διαλεκτική του
Ωραίου», βλ. Μαρκούζε 1998, 59.

4.
5.

Gombrich 1951. Tatarkiewicz 2006.
Η χρυσή τομή αποδίδεται στον Πυθαγόρα. Στη
σύγχρονη εποχή παριστάνεται με το γράμμα φ
προς τιμήν του γλύπτη Φειδία.

6.

Πλάτων, Συμπόσιον, 211α. «(Το ωραίο) υπάρχει
μόνο του, αυτοτελώς, με τον εαυτό του, ενιαίο
στη μορφή, αιώνιο».

7.

Η ταυτότητα του Leonhard Euler θεωρείται από
τους μαθηματικούς ωραία, γιατί συνδέει με ιδιαίτερη απλότητα σημαντικές μαθηματικές σταθερές. Βλ. Chatterjee 2014, 60.

Αινιγματικό και γοητευτικό, επίμονο και ακαταμάχητο, το ωραίο ως έννοια
συναρπάζει την ανθρώπινη σκέψη και την συντροφεύει στους αιώνες δίνοντας αιτίες για έμπνευση και συγκίνηση, διάλογο και αναζήτηση, διερεύνηση
και ανάλυση, αντιπαράθεση και εναντίωση.
Ευχάριστο, αγαστό, τερπνό και ευάρεστο για τις αισθήσεις, αυτό το «ασύλληπτο κάτι» ανιχνεύεται στις οπτικές τέχνες όλων των εποχών ως σχήμα, χρώμα, μορφή, εικόνα, σύμβολο, ιδέα ή αξία, σφραγίζοντας με τις συνεχείς εναλλαγές και τις αμέτρητες όψεις του την ανθρώπινη δημιουργία. Με τον τρόπο αυτό,
η απεικονιστική προβολή του ωραίου στα υλικά τεχνουργήματα του ανθρώπου
προσδιορίζεται ως μια πολυδιάστατη πραγματικότητα με διαχρονικό χαρακτήρα, παγκόσμια ισχύ και πανανθρώπινη σημασία4.
Η αποκωδικοποίηση του πολυσύνθετου αυτού φαινομένου αποτελεί στην
εποχή μας πρόκληση και αντικείμενο έρευνας για τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την εθνολογία, την ιστορία της τέχνης και την αρχαιολογία. Παράλληλα,
οι βιολογικοί παράγοντες που συναρτώνται με τις αισθητικές εκφράσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς διερευνώνται από την ηθολογία, την ανθρωπολογία,
τις νευροεπιστήμες, την εξελικτική βιολογία και τη γενετική.



φ=1,6180339887...5

ἀλλ’ αὐτὸ καθ΄ αὑτὸ μεθ’ αὑτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ ὂν6
Πλάτων (427-347 π.Χ.)

eiπ+1=0
Leonhard Euler (1707-1783)7

Στην αρχαία Ελλάδα η πρωταρχική διερεύνηση του ωραίου ξεκίνησε πριν
από 27 αιώνες. Αποσπασματικά σωζόμενες αρχαίες πηγές και έμμεσες μαρ-
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Εικ. 1. EAM Π5922. Πήλινο αριστουργηματικό αγγείο με τρίχρωμη διακόσμηση. Από το Διμήνι Θεσσαλίας. Νεότερη Νεολιθική Ι, 53004800 π.Χ.

τυρίες δείχνουν ότι οι έννοιες της συμμετρίας και της αρμονίας απασχόλησαν
πολύ νωρίς τους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Κατά τον 6ο αι. π.Χ. ο Πυθαγόρας (περ. 580-500 π.Χ.) δίδαξε την ομορφιά των μαθηματικών και υποστήριξε
ότι οι αριθμοί και η παραγόμενη από αυτούς αρμονία εκφράζουν με θαυμαστή
ακρίβεια την ουσία των όντων και των φαινομένων8. Λίγο αργότερα, ο Ηράκλειτος (περ. 535-475 π.Χ.) μίλησε για την κοσμική αρμονία των αντιθέσεων και διακήρυξε ότι για τον Θεό όλα είναι όμορφα, καλά και δίκαια9.
Η συστηματική ανάλυση του ωραίου ξεκινά, ωστόσο, στην Αθήνα κατά τον
4ο αι. π.Χ. από τους κορυφαίους της αττικής φιλοσοφίας, τον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη. Παρά τις βαθιές διαφορές που παρατηρούνται στην προσωπικότητα και τη σκέψη των δύο μεγάλων, οι έννοιες μέτρο, τάξη, συμμετρία και αρμονία διατρέχουν το έργο τους και διαμορφώνουν την αντίληψη για το ωραίο
στην ελληνική τέχνη.
Κατά τον Πλάτωνα, το ωραίο, όπως το αντιλαμβάνονται όσοι αγαπούν τα θεάματα και τις τέχνες, καθώς και όσοι ασχολούνται με αυτά (φιλοθεάμονάς τε
καὶ φιλοτέχνους καὶ πρακτικούς)10, εμφανίζεται με πολλαπλές όψεις και ονομασίες11. Το ωραίο, ωστόσο, αυτό καθαυτό και η ιδέα του ωραίου (αὐτὸ μὲν καλὸν
καὶ ἰδέαν τινὰ αὐτοῦ κάλλους)12 ανήκει στον νοητό κόσμο, είναι αυθύπαρκτο,
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8.

Turner 1903, 38-44. Hubbard 1908. Ehrhardt
1968, 28-55.
9. «Τῷ μὲν θεῷ καλὰ πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δίκαια,
ἄνθρωποι δὲ ἃ μὲν ἄδικα ὑπειλήφασιν, ἃ δὲ
δίκαια», βλ. Diehls - Kranz 1960, 173, απόσπ. 102.
10. Πλάτων, Πολιτεία, V, 476b.
11. Πλάτων, Πολιτεία, V, 476b, VI, 507b.
12. Πλάτων, Πολιτεία, V, 479.
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Εικ. 2. EAM Π5920. Πήλινη φιάλη με δίχρωμη διακόσμηση ρυθμού Διμηνίου. Από το Διμήνι Θεσσαλίας. Νεότερη Νεολιθική ΙΙ, 4800-4500 π.Χ.

13. Πλάτων, Συμπόσιον, 211α. Πολιτεία, VI, 507b.
14. Πλάτων, Πολιτεία, VII, 529d. Βλ. Ανδρόνικος
1986, 239.
15. «Τὸ δὲ δὴ μιμεῖσθαι τοῦτο οὐ περὶ τρίτον μέν τί ἐστιν
ἀπὸ τῆς ἀληθείας», Πλάτων, Πολιτεία, Χ, 602c.
16. Πλάτων, Πολιτεία, ΙΙ, 373a-b.
17. Πλάτων, Πολιτεία, ΙΙΙ, 400e, 401α.
18. Πλάτων, Πολιτεία, ΙΙΙ, 400e. Βλ. Ανδρόνικος 1986,
194-195.
19. Πλάτων, Φίληβος ή Περί ηδονής, 51-53. Βλ. Ανδρόνικος 1986, 265.
20. Πλάτων, Φίληβος ή Περί ηδονής, 64-65.

ενιαίο στη μορφή και αιώνιο13. Κατά συνέπεια, το ωραίο αυτό καθαυτό δεν είναι
δυνατόν να το συλλάβουμε με τις αισθήσεις παρά μόνο με τον λογισμό και με
τη διάνοια (λόγῳ καὶ διανοίᾳ)14.
Τα έργα τέχνης, κατά τον Πλάτωνα, δεν έχουν οντολογικό περιεχόμενο. Ανήκουν στον αισθητό κόσμο, είναι ατελή, φθαρτά και θνητά και ως απομιμήσεις
των αισθητών αντικειμένων και όντων τα οποία μιμούνται τα ιδεατά, απέχουν
δυο φορές από την αλήθεια15. Στην ιδανική πολιτεία η ζωγραφική, η μουσική, η
ποίηση και οι υπόλοιπες καλές τέχνες δεν είναι αναγκαίες16. Ωστόσο, οι ίδιες
τέχνες μπορούν να γίνουν ευχάριστες για τους ανθρώπους και χρήσιμες για
την πολιτεία εφόσον καλλιεργήσουν την εὐλογία (ωραίος λόγος), την εὐαρμοστία (αρμονία), την εὐσχημοσύνη (ομορφιά) και την εὐρυθμία, στοιχεία που
φέρνουν την εὐήθεια17, «εκείνο το πνεύμα που διαμορφώνει αληθινά υψηλό
και ωραίο ήθος»18.
Συγκεκριμένες αισθητικές κρίσεις για το ωραίο στην τέχνη εκφράζει ο Πλάτων στον διάλογο Φίληβος ή Περί ηδονής αναφερόμενος στα ωραία σχήματα, τα όμορφα χρώματα και τους μελωδικούς ήχους που γίνονται αντιληπτά
από τις αισθήσεις και προκαλούν το αίσθημα της καθαρής και απαλλαγμένης
από λύπη ηδονής και απόλαυσης. Τα όμορφα σχήματα συναρτώνται με την
ευθεία και την καμπύλη γραμμή και, ακόμη, με τα επίπεδα ή στερεά σώματα
που κατασκευάζονται με τον τόρνο, τον κανόνα και τον γνώμονα. Ωραία χρώματα είναι τα γνήσια, καθαρά και αμιγή, μελωδικοί ήχοι είναι οι ομαλοί και ευκρινείς19.
Στον ίδιο διάλογο και αναφορικά προς το απόλυτο καλό, ο Πλάτων προτάσσει το μέτρο και τη συμμετρία που τα συναρτά με το κάλλος και την αρετή, χωρίς να εξαιρεί τις καθαρές και απαλλαγμένες από λύπη ηδονές της ψυχής, της
γνώσης και των αισθήσεων. Το μέτρο, η συμμετρία, το αρμόζον, το ωραίο, το
ολοκληρωμένο και το αύταρκες μετέχουν στο αιώνιο και μαζί με τη νόηση, τη
φρόνηση και τη γνώση τείνουν προς το απόλυτο αγαθό20.
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Εικ. 3. ΕΑΜ Π6140.22. Μαρμάρινο ειδώλιο γυμνής γυναικείας μορφής. Από
το νεκροταφείο του Σπεδού στη Νάξο.
2700-2300 π.Χ.
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τὸ γὰρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ τάξει ἐστὶν21
Αριστοτέλης (384-323 π.Χ.)

π=3,1415926535...22

21. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, 1450b. «Διότι το
ωραίο έγκειται στο μέγεθος και στην τάξη».
22. Ο αριθμός π ορίστηκε για πρώτη φορά μαθηματικά ως προσέγγιση εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων πολυγώνων από τον Αρχιμήδη
(287-212 π.Χ.).
23. Turner 1903, 124-158. Γεωργούλης 1975, 247248.
24. «Πολλῶν γὰρ καὶ τοῦ γνῶναι καὶ τῆς κινήσεως
ἀρχὴ τἀγαθὸν καὶ τὸ καλόν», Αριστοτέλης, Μετά
τα Φυσικά, 1013a, 20.
25. Turner 1903, 137-147. Γεωργούλης 1975, 286290.
26. Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, 1078a-b.
27. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, 1448b, 21, 1450b,
37.
28. «Φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις
ἱστορίας ἐστίν. ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ’ ἱστορία τὰ καθ’ ἕκαστον λέγει», Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, 1451b, 6.
29. Hume 1758. «Η ομορφιά δεν συνιστά ενδογενή ποιότητα των αντικειμένων – υπάρχει απλώς
στον νου που τα διανοείται. Κάθε νους συλλαμβάνει μια διαφορετική ομορφιά».
30. 	������������������������������������������
Goethe������������������������������������
1799. «Ο υψηλότερος στόχος στην τέχνη είναι το κάλλος και το τελικό της αποτέλεσμα είναι το συναίσθημα της τέρψης», βλ. ����
Goethe 2006, 89.
31. Burke 2017.
32. Baumgarten 1750.

Παρόλο που υπήρξε για πολλά χρόνια μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης στην περίοδο της ωριμότητάς του εκδηλώνει αποστροφή προς τον υπερβατικό κόσμο των ιδεών και ασχολείται με τον αισθητό κόσμο της υλικής πραγματικότητας23.
Η αριστοτελική οντολογία, όπως παρουσιάζεται στα Μετά τα Φυσικά, περιλαμβάνει στις αιτίες ύπαρξης, εκτός από τις βασικές έννοιες της φύσης, της
ζωής και του θεού, και εκείνες του αγαθού και του ωραίου24. Και τα δύο αποτελούν αιτία των ζωντανών οργανισμών και των υλικών αντικειμένων, καθώς
σε πολλές περιπτώσεις συνιστούν όχι μόνον την αρχή της γνώσης αλλά και
την αρχή της κίνησης, της μεταβατικής δηλαδή κατάστασης μέσω της οποίας η
ύλη από την εν δυνάμει κατάσταση οδηγείται στην εν ενεργεία και στην εντελέχεια (πληρότητα)25. Από μορφολογική άποψη, ως κύρια χαρακτηριστικά του
ωραίου ορίζονται από τον Αριστοτέλη η τάξη (τάξις), η συμμετρία (συμμετρία)
και ο ακριβής καθορισμός (ὡρισμένον), στοιχεία που αποδεικνύονται από τη
μαθηματική επιστήμη (αἱ μαθηματικαὶ ἐπιστῆμαι)26.
Οι έννοιες μέτρο και τάξη επανέρχονται στο θεωρητικό έργο Περί ποιητικής,
στο οποίο ο ιδρυτής της περιπατητικής σχολής ορίζει τις αρχές που διέπουν την
ποιητική αλλά και κάθε μιμητική τέχνη. Κατά τον Αριστοτέλη, η αρμονία και ο ρυθμός είναι έμφυτα στην ανθρώπινη φύση, ενώ το ωραίο έγκειται στο μέγεθος,
το μέτρο και την τάξη 27. Αναφερόμενος, τέλος, στη σχέση της τέχνης με την
αλήθεια, ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται και πάλι αισθητά από τον Πλάτωνα τονίζοντας τη σημασία της ποίησης για τη συνειδητοποίηση της αλήθειας. Καθώς
η ποίηση έχει καθολική ισχύ, αποδεικνύεται φιλοσοφικότερη και, γι’ αυτό, σπουδαιότερη από την ιστορία28.


Beauty is no quality in things themselves: It exists merely in the mind
which contemplates them; and each mind perceives a different
beauty29
David Hume (1711-1776)

Das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung
Gefühl der Anmut30
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Το ξαναζωντάνεμα της ελληνικής τέχνης στην Αναγέννηση31 ακολουθεί η διερεύνηση του ωραίου στην Ευρωπαϊκή φιλοσοφία ως ιδιαίτερος κλάδος με
το όνομα «Αισθητική», όρος που εισάγεται από τον A. G. Baumgarten32 και παράγεται από το «αισθάνομαι», την εμπειρία που προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις. Κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα η έννοια του ωραίου απασχολεί μεγάλους διανοητές, όπως τους F. Hutcheson, E. Burke, D. Hume,
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J. J. Winckelmann, G. E. Lessing, F. Schiller, F. Schelling, J. W. Goethe, Fr. Nietzsche33
και τους δύο πρωταγωνιστές ���������������������������������������������������
I��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
Kant��������������������������������������������
και ���������������������������������������
G��������������������������������������
. ������������������������������������
W�����������������������������������
. ���������������������������������
F��������������������������������
. ������������������������������
Hegel�������������������������
, που εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις34. Έτσι, ενώ στη σκέψη του Kant οι αισθητικές κρίσεις
έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα και απαιτούν καθολικότητα35, για τον Hegel το
ωραίο είναι ιδέα, ταυτίζεται με την αλήθεια και έχει αντικειμενική υπόσταση36.
Κατά τον 20ό αιώνα το ωραίο παύει να θεωρείται σκοπός της τέχνης και μέτρο αισθητικής αξίας εφόσον δεν κρίνεται πλέον ότι είναι απαραίτητο για να χαρακτηριστεί ένα έργο τέχνης ως καλό37. Κρίσεις όπως «η τέχνη δεν χωράει μέσα
στην έννοια του ωραίου» ή «η ταύτιση της τέχνης με το ωραίο είναι ανεπαρκής»
επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα38 παράλληλα με προσπάθειες «αποκατάστασης» της αισθητικής θεωρίας και ανάκτησης της έννοιας του ωραίου39 ή διαμόρφωσης μιας μεταμοντέρνας αισθητικής θεωρίας40. Με
την αυγή του 21ου αιώνα επανέρχεται το ενδιαφέρον και θεωρητικοί όπως ο A.
Danto υποστηρίζουν ότι ένα έργο τέχνης μπορεί να συμβαδίζει με το ωραίο, σε
καμιά περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από αυτό41, ή αναλαμβάνουν την αποκατάσταση του ωραίου στην τέχνη42, ομολογώντας ωστόσο ότι το
ωραίο δεν έφυγε ποτέ από τη φύση, την τέχνη, τα μουσεία, τις εκθέσεις, την καθημερινή ζωή ή τα διάφορα μέσα43. Κι αν τις προηγούμενες δεκαετίες η συζήτηση για το ωραίο στην τέχνη ήταν περιορισμένη, σήμερα η αναζήτηση της λέξης beauty�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
στον διεθνή ιστό παράγει 4.340.000.000 αποτελέσματα σε 0,51 δευτερόλεπτα.


We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art44
Anjan Chatterjee 2014

Στις μέρες μας η βιολογική έρευνα υποστηρίζει ότι η αισθητική αντίληψη αποτελεί εγγενή ιδιότητα του ανθρώπινου είδους και αποτέλεσμα εξελικτικής προσαρμογής45. Η εξελικτική ηθολογία διδάσκει ότι οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν μηχανισμούς συμπεριφοράς που θα τους επέτρεπαν να προσαρμοστούν στο
περιβάλλον τους και να επιβιώσουν επιλέγοντας τους κατάλληλους συντρόφους για την αναπαραγωγή τους. Έτσι, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τοπίων,
προσώπων και σωματότυπων ή προτύπων συμπεριφοράς και κίνησης «επιλέχθηκαν» ως ικανοί δείκτες πρόβλεψης των παραπάνω επιλογών. Έχει αποδειχθεί ότι στη θέα ενός «ελκυστικού» προσώπου δραστηριοποιούνται ο κογχομετωπιαίος φλοιός και περιοχές των βασικών πυρήνων του εγκεφάλου, όπως ο
επικλινής πυρήνας (nucleus accumbens) και η αμυγδαλή (amygdala). Η τελευταία, μάλιστα, αντιδρά όχι μόνο σε κάτι όμορφο, αλλά και σε κάτι δύσμορφο46.
Η ανάγκη του ανθρώπινου εγκεφάλου να αυξήσει τη συμμετρία και την κανονικότητα στα οπτικά ερεθίσματα που προσλαμβάνει είναι, συνεπώς, ενδογενής και εκφράζεται με πολλούς τρόπους47. Ανάγκη συμμετρίας παρατηρούμε ακόμη και στους λίθινους Αχελαίους χειροπελέκεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής περιόδου που χρησιμοποιήθηκαν πριν από 600.000-100.000 χρόνια,
για τους οποίους έχει υποστηριχθεί ότι εμφανίζουν μια καλαισθησία που υπερβαίνει τις χρηστικές ανάγκες48. Και ενώ η αισθητική αντίληψη συνιστά ικανότητα που ο άνθρωπος μοιράζεται με τα ανώτερα θηλαστικά, η τέχνη αποτελεί μια
κατ’ εξοχήν δημιουργία του έμφρονος ανθρώπου (Homo sapiens) και πρωτοεκφράζεται 40.000 χρόνια πριν από την εποχή μας με τέτοια ποιοτικά στοιχεία,
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35. Kant 1790. Kant 2005. Kant 2011.
36. O Hegel διακρίνει το ωραίο της φύσης από το
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κατοπτρισμός της ιδέας και πραγματοποιείται
στην τέχνη. Βλ. Χέγκελ 2010, 96, 100.
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42. Lorand 2007. Nehamas 2007. Νεχαμάς 2010.
43. Welsch 2005.
44. Chatterjee 2014.
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47. Eibl-Eibesfeldt 1988. Richter 1999. Voland Grammer 2003.
48. Χόουκς 1970, 166. Ως Παλαιολιθική ορίζεται η
περίοδος που ξεκίνησε πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Διακρίνεται στην Κατώτερη, τη Μέση και την Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο. Κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο
(περίπου 40000 ως 10000 π.Χ.) εμφανίζεται ο
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Εικ. 4. ΕΑΜ BE1974.26. Τοιχογραφία με ζεύγος αντιλοπών. Από το κτήριο Β στο Ακρωτήρι
Θήρας. 17ος αι. π.Χ.

49. Χόουκς 1970, 166-190. Lewis-Williams 2002.
Conard 2003. Guthrie 2005. Clottes 2016.
50. Ηλικίας 40,8, 37,3 και 35,6 χιλιάδων χρόνων, βλ.
Pike et al. 2012.
51. Ηλικίας 39,9 χιλιάδων χρόνων, βλ. Aubert et al.
2014.
52. Ηλικίας ~32.000-30.000 χρόνων, βλ. Quiles et al.
2016.
53. Gombrich 1951, 19-23. Χόουκς 1970, 182-190.
Lewis-Williams 2002. Guthrie 2005. Clottes
2016.
54. Redies 2007. Paul 1988. Eibl-Eibesfeld - Sütterlin
2007. Dutton 2010.
55. Goodman 1968. Adorno 1970. Danto 1981.
Benjamin 1978, 16. �����
SartΜαρκούζε�����������������������������������
1998, 36. ������������������������
well 2004.

ώστε να χαρακτηρίζεται ως ένα αξιοθαύμαστο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία49. Χαρακτηριστικά δείγματα τέχνης της Ανώτερης Παλαιολιθικής περιόδου
αποτελούν οι συναρπαστικές βραχογραφίες των σπηλαίων, όπως εκείνες του
Ελ Καστίγιο και της Αλταμίρα στην Κανταβρία της Βόρειας Ισπανίας50, στα σπήλαια του Μάρος στο Σουλαβέζι της Ινδονησίας51 και στο σπήλαιο του Σοβέ-Ποντ
Ντ’ Αρκ στην Αρντές της Νότιας Γαλλίας52, που φανερώνουν την αισθητική και
υποδηλώνουν τα συναισθήματα και τις πανάρχαιες μαγικο-θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές (όπως η ζωολατρία, η συμπαθητική και η γονιμοποιός μαγεία) των ανθρώπων της κυνηγετικής εποχής53.
Η καλλιτεχνική δημιουργία και η αισθητική αντίληψη και εμπειρία αποτελούν,
συνεπώς, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους μας. Σύγχρονοι νευροεπιστήμονες και φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι μοιράζονται την ίδια
γενική αντίληψη αισθητικής κρίσης που οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες54.
Παράλληλα, είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η αισθητική κρίση επηρεάζεται από
παράγοντες πολιτιστικούς, ιστορικούς, κοινωνικούς ή και ατομικούς55.
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Εξ αιτίας των διιστορικών, οικουμενικών αληθειών της, η τέχνη
απευθύνεται σε μια συνείδηση, που δεν είναι μόνο η συνείδηση
μιας επί μέρους κοινωνικής τάξης, αλλά των ανθρώπων ως όντων
του είδους άνθρωπος, που αναπτύσσουν όλες τους τις ικανότητες οι
οποίες προάγουν τη ζωή.56
Herbert Marcuse (1898-1979)

Τις διαφορετικές εκφράσεις αισθητικής σε ετερογενή πληθυσμιακά, κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα διαπιστώνει και ο επισκέπτης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου καθώς περιηγείται τις συλλογές του, που καλύπτουν ένα
χρονολογικό εύρος 7.000 χρόνων, από τη Νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη
αρχαιότητα. Το ωραίο ενυπάρχει στην τέχνη όλων των εποχών και οι αμέτρητες όψεις του αποκαλύπτουν στοιχεία μιας μεταβαλλόμενης πραγματικότητας.
Ωστόσο, παρά τις αλλαγές των αισθητικών προτιμήσεων, του στυλ, του ρυθμού
και της τεχνικής, παραμένει πάντοτε στην τέχνη σταθερός ένας γνώμονας που
εκφράζεται κάθε φορά ως απόλυτη, διιστορική και οικουμενική αλήθεια, αυτή
που ο Χ. Μαρκούζε ονομάζει «συνείδηση των ανθρώπων ως όντων του είδους
άνθρωπος, που αναπτύσσουν όλες τους τις ικανότητες οι οποίες προάγουν τη
ζωή»57.
Η διαρκής αναζήτηση του ανθρώπου για το ωραίο και οι ανεξάντλητοι τρόποι
της εικαστικής του προσέγγισης διαφαίνονται στα εντυπωσιακά γραμμικά μοτίβα της κεραμικής του νεολιθικού Διμηνίου (εικ. 1, 2), στα αφαιρετικά μαρμάρινα
ειδώλια των Κυκλάδων58 (εικ. 3), στον πολύχρωμο κόσμο της Θήρας (εικ. 4) και
των μυκηναϊκών ανακτόρων (εικ. 5), στις αξιοθαύμαστες γλυπτικές δημιουργίες
των μεγάλων καλλιτεχνών των κλασικών χρόνων59 (εικ. 6, 7).
Ως ιδιότητα των υλικών αντικειμένων, το ωραίο ανιχνεύεται αέναα μεταβαλλόμενο στα τέχνεργα της καθημερινής ζωής, στα έργα που αναθέτουν οι θνητοί στους θεούς τους, στα κτερίσματα με τα οποία επιλέγουν να τους συντροφέψουν στον θάνατο. Κατά τον W. Benjamin, «Μαζί με τον τρόπο ύπαρξης των
ανθρώπινων κοινωνιών, αλλάζει κατά μεγάλες χρονικές περιόδους και ο τρόπος με τον οποίο οι αισθήσεις των ανθρώπων αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Ο
τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου – το
μέσο με το οποίο γίνεται –, δεν καθορίζεται μόνον από φυσικούς, αλλά και από
ιστορικούς παράγοντες»60. Στους λόγους αυτούς οφείλεται και η παρατηρούμενη συνεχής μεταβολή της ανθρώπινης εικόνας στην αρχαία τέχνη. Η έκφραση του ωραίου και της ομορφιάς στην ανδρική και τη γυναικεία μορφή αλλάζει
σχήματα, αναλογίες, χρώματα και περιεχόμενο, επηρεάζεται από ιστορικούς
παράγοντες, υποτάσσεται σε κοινωνικές συνθήκες, επιταγές και ανάγκες, προσαρμόζεται στα αισθητικά πρότυπα και διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αξιακά ή
πνευματικά ιδεώδη κάθε εποχής.
Προσπαθώντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ένα αρχαίο έργο
τέχνης ασκεί στον σύγχρονο θεατή γοητεία, ο Χ. Μαρκούζε θεωρεί την ωραιότητα οικουμενικό κριτήριο αισθητικής αξίας: «Η οικουμενικότητα της τέχνης δεν
μπορεί να θεμελιωθεί στον κόσμο και την κοσμοαντίληψη μιας επί μέρους κοινωνικής τάξης, γιατί η τέχνη οραματίζεται μια συγκεκριμένη οικουμενική ανθρωπότητα που δεν μπορεί να ενσαρκωθεί σε καμία επί μέρους κοινωνική τάξη,
ούτε καν στο προλεταριάτο, την κατά Μάρξ “οικουμενική τάξη”. Η αξεδιάλυτη δι-
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56. Μαρκούζε 1998, 27.
57. Μαρκούζε 1998, 27.
58. Παραλλαγμένα στο πέρασμα του χρόνου
και ξεγυμνωμένα από τον αρχικό χρωματισμό
τους. Βλ. στο παρόν, Κ. Μπίρταχα, σ. 333-344.
59. Για τον χρωματισμό των αρχαίων ελληνικών γλυπτών, βλ. στο παρόν, Ευ. Λέκα, σ. 417-432.
60. Benjamin 1978, 16.
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Εικ. 5. ΕΑΜ Π5883. Τμήμα τοιχογραφίας από παράσταση πομπής γυναικών. Από την
ακρόπολη της Τίρυνθας. 13ος αι. π.Χ.

61.
62.
63.
64.
65.

Μαρκούζε 1998, 27.
Kant 2011, 95.
Winckelmann 1764.
Winckelmann 1756.
Έκο 2004. Konstan 2014.

απλοκή χαράς και λύπης, εορτασμού και απελπισίας, έρωτα και θανάτου, δεν
μπορεί να αναλυθεί σε προβλήματα ταξικής πάλης. Η ιστορία θεμελιώνεται και
στη φύση»61.
Αντίθετος προς το οικουμενικό κριτήριο του ωραίου είναι ο Ι. Kant, κατά τον
οποίο «Η ελληνική και η ρωμαϊκή αρχαιότητα έχουν να παρουσιάσουν ένα αυθεντικό αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου τόσο στην ποίηση, τη γλυπτική και
την αρχιτεκτονική όσο και στη νομοθεσία και τα ήθη της εποχής»62. Για την ανωτερότητα της αρχαίας ελληνικής τέχνης κάνει λόγο και ο J. J. Winckelmann στο
έργο του «Ιστορία της αρχαίας τέχνης»63. Έχοντας υπόψη τα έργα της κλασικής
αρχαιότητας, ο πατέρας της Αρχαιολογίας θεωρεί ότι το καλό γούστο αναπτύχθηκε πρωταρχικά κάτω από τον ελληνικό ουρανό και κατόπιν διαδόθηκε στον
υπόλοιπο κόσμο64. Η ίδια αντίληψη για το ωραίο και την ελληνική τέχνη που διαπερνά τους μεγάλους εκπροσώπους του κλασικισμού εκφράζεται και από σύγχρονους διανοητές όπως ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος στο έργο του για την ιστορία της ομορφιάς ξεκινά από την Ελλάδα των ιστορικών χρόνων65.
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Εικ. 6. ΕΑΜ Γ45. Άγαλμα Απόλλωνα
(τύπος Απόλλωνα του Ομφαλού).
Από το θέατρο του Διονύσου. 2ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός
χάλκινου πρωτοτύπου του 470/460 π.Χ.
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66. Καρούζος 2014, 36.
67. Καρούζος 2014, 91.
68. Για την επίδραση των κυκλαδικών ειδωλίων
στην���������������������������������������
τέχνη���������������������������������
��������������������������������������
του�����������������������������
��������������������������������
20��������������������������
ού������������������������
αιώνα������������������
�����������������������
(Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani) και
την ιδιαίτερη «δημοφιλία» τους στους διεθνείς
κύκλους, βλ. Reif 1990.
69.
70.
71.
72.
73.

Kant 2011, 24-25, 32.
Winckelmann 1764.
Goethe 2006, 127.
Goethe 2006, 130.
Benjamin 1978, 18.

Ανάλογη είναι και η σκέψη του Χ. Καρούζου καθώς αναρωτιέται: «Μα γιατί ο
κάθε άνθρωπος αισθάνεται την καρδιά του να χτυπάει δυνατότερα μόλις αντικρύσει ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα;»66. Ωστόσο, ο ίδιος ομολογεί «Κάθε ρυθμός έχει μέσα του τα δικά του μέτρα για το καλό και το κακό, για το τέλειο και το
μέτριο, για το όμορφο και το άσχημο (ώστε βεβαιότατα υπάρχουν κακά έργα όχι
όμως κακοί ρυθμοί). Έτσι μόνο, όταν δηλαδή την όρασή μας δεν την θολώνει το
μέτρημα με μιαν άλλη εποχή, μπορούμε να αντιληφθούμε με θετικό τρόπο τα
εκφραστικά μέσα κάθε τέχνης, τον αληθινό της χαρακτήρα, και να δούμε πόσο
καλά εξέφρασε εκείνο που αυτή ήθελε να πει, όχι εκείνο που άλλες τέχνες θα
ήθελαν ή εμείς θα θέλαμε»67.
Και είναι αλήθεια. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη γοητεία που ασκούν
στον σημερινό θεατή τα έργα που κατασκεύασαν οι ανώνυμοι (για μας) τεχνίτες των προϊστορικών κοινωνιών; Δυσνόητα ίσως ή και αινιγματικά, τα μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια λάμπουν μέσα στην απλότητά τους και παρόλο που μιλούν με τον δικό τους ανεξιχνίαστο κώδικα, όταν αναμετρώνται με το σήμερα, έχουν τη δύναμη να ξυπνούν αισθήσεις και αισθήματα και να προσφέρουν
στον σύγχρονο θεατή μια ιδιαίτερη εμπειρία68. Πρόκειται για «το λεπτό αίσθημα
του ωραίου», εκείνο που κατά τον Kant μπορεί κανείς να το απολαύσει για μεγάλο διάστημα χωρίς σημάδια κορεσμού ή κόπωσης, εκείνο που αγγίζει και γοητεύει και τις πιο απλοϊκές ψυχές69.
Προσπαθώντας να ορίσει τη σχέση του σύγχρονου θεατή με την αρχαία
τέχνη, ο J. J. Winckelmann ομολογεί ότι ακόμη και αν συμβεί να παρατηρήσει
εκατό φορές ένα αρχαίο έργο, κάθε φορά θα ανακαλύπτει σε αυτό κάτι νέο70.
Ανάλογη είναι και η διαπίστωση του J. W. Goethe: «Ένα αληθινό έργο τέχνης θα
φέρνει πάντα στον νου μας κάτι από το άπειρο, όπως και ένα έργο της φύσης.
Το παρατηρούμε με προσοχή, αντιλαμβανόμαστε και απολαμβάνουμε τα κάλλη του, μας κάνει εντύπωση, αλλά δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό, ούτε
και να οριστούν καθαρά με λέξεις η ουσία και η αξία του»71.
Η διάκριση του αισθητηριακού και του νοητικού τρόπου για την πρόσληψη
ενός αρχαίου έργου, όπως περιγράφεται από τον J. W. Goethe μπροστά στο
σύμπλεγμα του Λαοκόωντα72, αποτελεί και την πρόκληση για τον επιμελητή που
θα αποφασίσει να σχεδιάσει μια ελκυστική έκθεση αρχαίων έργων σε ένα αρχαιολογικό μουσείο.
Κατά τον W. Benjamin, «Η μοναδικότητα του έργου τέχνης ταυτίζεται με την
ενσωμάτωσή του στο πλέγμα της παράδοσης. Βέβαια, η ίδια αυτή η παράδοση είναι κάτι το ολότελα ζωντανό και εξαιρετικά μεταβλητό. Ένα αρχαίο άγαλμα
της Αφροδίτης, για παράδειγμα, ήταν ενταγμένο σε διαφορετικό πλέγμα παραδόσεων για τους Έλληνες, που το έκαναν αντικείμενο λατρείας, απ’ ό,τι για
τους κληρικούς του Μεσαίωνα, που το έβλεπαν σαν ένα απαίσιο είδωλο. Αυτό
όμως που αντιμετώπιζαν εξίσου και οι μεν και οι δε ήταν η μοναδικότητά του,
μ’ άλλα λόγια η αίγλη του (aura)»73.
Αποσπασμένα από το πρωταρχικό πλέγμα της παράδοσης και τοποθετημένα σε μια ψυχρή βιτρίνα ενός αρχαιολογικού μουσείου, τα αρχαία έργα τέχνης
συνεχίζουν να διατηρούν την αίγλη και τη μοναδικότητά τους, ίσως γιατί κάθε
έργο τέχνης εκφράζει τη δική του αλήθεια. Αυτή την αλήθεια οφείλει να προβάλλει κάθε έκθεση που απευθύνεται στον σύγχρονο θεατή. Πέρα από την
αρχαιολογική τεκμηρίωση, τη μορφολογική και ιστορική ερμηνεία που αποτελούν τη στέρεη βάση για την κατανόηση του αρχαίου κόσμου, μια συνθετική και
αναστοχαστική προσέγγιση με τη βοήθεια της αισθητικής θα δώσει την ευκαι-
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Εικ. 7. ΕΑΜ Γ227. Κορμός αγάλματος Αφροδίτης τύπου Arles. Από την περιοχή του
Μνημείου του Λυσικράτη στην Αθήνα. 1ος αι. π.Χ. Ύστερο ελληνιστικό αντίγραφο της
Αφροδίτης των Θεσπιών του Πραξιτέλη (370-360 π.Χ.).

ρία στον επισκέπτη να εμβαθύνει στα έργα, να ανιχνεύσει τα ουσιώδη και να
κατανοήσει τις αιώνιες αλήθειες που κρύβουν στη φθαρτή τους ύλη.
Ο άνθρωπος, κατά τον �������������������������������������������������
J������������������������������������������������
. ����������������������������������������������
W���������������������������������������������
. �������������������������������������������
Goethe�������������������������������������
, «δεν είναι μόνο ένα πλάσμα της σκέψης, αλλά και του συναισθήματος. Είναι το σύνολο, μια ένωση διαφόρων στενά
συνδεδεμένων δυνάμεων, και το έργο τέχνης απευθύνεται σ’ αυτό το σύνολο,
σ’ αυτή την πλούσια ενότητα, σ’ αυτή την απλή ποικιλότητα μέσα του»74.
Σ’ αυτόν τον άνθρωπο απευθύνεται η νέα έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Υπερβαίνοντας στερεότυπα που περιορίζουν το ωραίο ως αισθητική έκφραση της κλασικής Ελλάδας, επιχειρούμε ένα συναρπαστικό ταξίδι
στο ρεύμα του χρόνου παρακολουθώντας το νήμα που διαπερνά την ανθρώπινη δημιουργία από τη Νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα: το ωραίο!

74. Goethe 2006, 93.
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15. ΕΑΜ Π351
Χρυσή κύλικα με ρόδακες. Από τις
Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, τάφος
IV. 16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,15 μ.

Το πολυτελές αγγείο με τα ανάγλυφα
άνθη είχε προσφερθεί σε έναν νέο
«πρίγκιπα» μαζί με δεκαοκτώ ακόμη χρυσά και αργυρά αγγεία, συνιστώντας έτσι
το αρχαιότερο γνωστό σύνολο σκευών
συμποσίου του ελληνικού κόσμου.

16. ΕΑΜ Π442
Χρυσό κύπελλο. Από τις Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, τάφος IV. 16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,09 μ.

Τα σφυρηλατημένα έγγλυφα πέταλα της
διακόσμησης αναδεικνύουν το καλυκόσχημο σώμα του αγγείου, προκαλώντας
τον χρήστη του να το προσέξει. Το κύπελλο προσφέρθηκε στον νέο «πρίγκιπα»
μαζί με τα σκεύη Π351 και Π389 (αρ. κατ.
15, 17).
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17. ΕΑΜ Π389
Ρυτό από αλάβαστρο. Από τις Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, τάφος IV.
16ος αι. π.Χ.
Συνολικό ύψος 0,234 μ.

Αριστουργηματικό έργο ενός μινωικού
ανακτορικού εργαστηρίου, που έφτασε ως πολύτιμο δώρο στις Μυκήνες και
προσφέρθηκε στον νέο «πρίγκιπα» μαζί
με τα χρυσά σκεύη Π351 και Π442 (αρ.
κατ. 15,16).
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At first glance, the inclusion of Linear B in an exhibit on beauty might seem
absurd1. The very name of the script is dry and unimaginative. The objects on
which it was inscribed – clay tablets, sealings, labels, and clay transport vessels – are not especially noted for their beauty. The exclusively administrative
content of Mycenaean texts is likewise not conducive to a study of aesthetics:
even John Chadwick described them as “drab and lifeless documents”2. The
Greek word καλός (“beautiful”), for example, is not to be found in the extant
lexicon of Mycenaean Greek.
Despite these limitations, careful examination of the Linear B texts shows
that there is beauty in clay. This beauty is, of course, very much in the eye
of the beholder: in this case, the eye of the individuals who wrote in Linear
B, whom I will call “scribes” for convenience, even though we do not know
what they would have been called in the Bronze Age, and they were likely
elite administrators rather than mere copyists. Through careful attention to
the practices of these scribes, we can begin to appreciate the aesthetics
of Linear B.
Although these aesthetics cannot compare in grace and refinement with
those of an Archaic kouros or a Macedonian gold wreath, analytically they
may be more revealing. Because Linear B was used exclusively to track the
administrative operations of the Mycenaean palace, writing had an exceedingly limited circulation. Not only was literacy restricted to a narrow administrative elite, but these texts were also temporary documents that would
have been kept for a year at most before being recycled or reused. The Linear B tablets, in contrast to kouroi or gold wreaths or even stone inscriptions,
were never meant for display, and so their aesthetic principles reflect, in a
very direct and unmediated way, those of the scribes that made and used
these documents.
Tablets
Mycenaean scribes organized their texts so that they communicated information effectively and elegantly. For instance, they drew horizontal lines to
distinguish each row of text, and used larger letters to distinguish important information or to divide a longer text into sections. They also sometimes carefully
structured their texts into columns, almost the same way that we might draw a
table. The best example of this is Pylos Cn 608 (fig. 1), which we can translate
roughly as follows (the words in italics are all place-names in western Messenia;
pigs represents the ideogram):
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

thus will fatten
		
the community officials:
Piswā				
Metapā			
Pethnos		
		
Sphagiānes			
Aphus				
Agrēwā
		
Elatos 			
Kharadroi			
Rhion				

fatted pigs
pigs
pigs
pigs
pigs
pigs
pigs
pigs
pigs
pigs

3
3
6
2
2
2
3
2
2

The scribe who wrote this tablet has expertly arranged it to present the information in a tabular form3. In the introductory header of the document, the word
for “fatted pigs” (si-a2-ro, /sihalons/, cf. σίαλος) is located above the ideogram for
the fatted pigs (sus+SI; the ideogram for pig is here ligatured with the syllabic sign
SI, an abbreviation for si-a2-ro) and the number of each (indicated with a red
rectangle in fig. 1). The word for “community officials” (o-pi-da-mi-jo, /opidāmioi/,
cf. ἐπιδήμιοι) is located above the names of the nine major communities to which
the officials in question belonged (indicated with a blue rectangle in fig. 1). The
word order seems to have been intentionally manipulated to achieve this result,
since we would normally expect the subject to immediately follow the verb4. Thus
the nouns in the introductory header effectively serve as headings for the two
columns below.
To our modern eyes such an arrangement seems unremarkable, but in fact
tables, even of this simple sort, are exceedingly rare in antiquity. Tables were
never the preferred mode of formatting tablets in early Mesopotamian writing, even those involving complex calculations, and a survey of the Roman
evidence likewise finds that tables are exceptionally rare5. Indeed, most Linear
B tablets are not so clearly organized, but are rather structured as simple lists.
This is even true of sets of tablets that record repetitive information that would
be amenable to a tabular format.
Of course, the arrangement of Cn 608 as a kind of a table probably has
nothing to do with data analysis. The tabular format doesn’t help the scribe or
another administrator to do any real work, beyond perhaps facilitating them to
tally up the total number of fatted pigs expected by the palace. This is hardly a
difficult arithmetic operation, especially compared to the much more complex
calculations that scribes regularly engaged in. I suspect, rather, that the scribe
of this tablet – Hand 1, the “master scribe” of Pylos – arranged Cn 608 in this way
because it was visually pleasing and neat. Indeed, it is common for Mycenaean
scribes to organize texts in ways that are not only efficient, but also elegant. This
is most easily visible in texts that bear evidence of extensive erasure and rewriting, where we can see the scribe struggling with how to best organize the
information. Through the study of such practices, we can appreciate a kind of
scribal aesthetic. What is particularly interesting is that although this aesthetic is
broadly shared by Linear B scribes, it is not universal across the Bronze Age Aegean: the scribes of Linear A, the undeciphered script from which Linear B was
developed, do not participate in the same scribal aesthetic. Linear A tablets are
not ruled and do not present information in a tabular format.
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Fig.1. Pylos tablet Cn 608, with columns
indicated (courtesy of the Department
of Classics, University of Cincinnati).

3.
4.
5.

Palaima 2011, 100-103.
Hill 2002, 42-43.
Robson 2004. Riggsby, forthcoming.
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Fig. 3. Pylos tablet Ea 781 (courtesy of the Department of Classics, University of
Cincinnati).

Fig. 2. Close up of Pylos table Cr 868
and the deer ideogram (courtesy of the
Department of Classics, University of
Cincinnati).

Pylos Ea 781

Pylos Ea 782

Fig. 4. Comparison of the qo syllabogram from Ea 781 and Ea 782 (courtesy of the
Department of Classics, University of Cincinnati).

cm
Signs

6.
7.

Palaima 1992, 74.
Palaima 1988, 21, 26.

Scribes also had an aesthetic sense when it came to writing signs. For example, the scribe of Pylos tablet Cr 868 (an unidentified member of “Class i”)
carefully drew a delicate ideogram that represents a deer, showing the deer’s
head in profile (fig. 2). Thomas Palaima has suggested that these scribal representations were influenced by images of deer from the wall paintings of the
palace, and hence that the scribes “derived their artistic inspiration from their
surroundings”6.
Mycenaean scribes also drew more elaborate syllabograms on occasion7.
For example, the scribe who writes Pylos Ea 781 (Hand 26) draws more elaborate signs when they are the full height of the tablet (just over 2 cm), especially
at the beginning of the tablet (fig. 3). The first sign of the text is an elaborate qo, whose upper horizontal undulates slightly (fig. 4, left). The same scribe,
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when writing the same sign in smaller letters (about 1 cm) on Ea 782, simplifies
the sign by flattening the undulation (fig. 4, right). Both ideographic and syllabic signs, then, are liable to be drawn with special care by Mycenaean scribes.
What explains this practice? Scribes tend to draw their signs more elaborately when those signs are larger and positioned in a more prominent location, such as at the beginning of an important word. Because writing in the
Mycenaean world was so narrowly employed – indeed, all indications are
that writing in Linear B was a protected technology whose focus was thoroughly administrative – our first instinct is to understand these elaborations
in administrative terms8. While we cannot rule out the possibility that there
were practical advantages to writing elaborate signs, it seems much more
likely that this practice reflects a scribal aesthetic. That is to say, scribes were
accustomed to drawing signs much more delicately than was strictly necessary. They did not always do so, of course; as Palaima points out, the writing
of Mycenaean scribes must have been affected by a variety of factors, such
as how experienced they were, how quickly they were working, how familiar they were with the subject, and so on9. When they were able, however,
scribes did take care to inscribe their signs carefully, just as they took care
to organize information on the tablet in an elegant fashion. We also see the
same impulse when Linear B signs are painted on stirrup jars. Many scholars
have noted that stirrup jars often bear highly elaborated signs; the size of
these painted signs varies but is always much greater (i.e., 10 cm or more
in height) than that of their counterparts incised on tablets. As with tablets,
however, it is not always the case that painted signs are elaborate; simple,
linear designs are equally common10.
The scribal aesthetic eye
We can also discern a scribal aesthetic through the language that they
used to do their administrative work. Although scribes never, in the texts
that are preserved, comment on the beauty of an artifact, they do make
qualitative judgements. Thirty-two axles (a-ko-so-ne, ἄξονες) are declared
by one Pylian scribe to be “worse” (ka-zo-e, probably /kakiohes/, cf. κακίονες,
the comparative of κακός), whereas at Knossos textiles and chariot wheels
are judged “[of] better [quality]” (neuter plural a-ro2-a, /arioha/, an ancient
comparative later replaced by ἀρείων). It is doubtful that these all represent aesthetic judgements, especially when they describe chariot axles
and wheels; more likely, these are evaluations of their functional qualities.
The case of the textiles is more ambiguous, since Mycenaean scribes seem
to differentiate between various grades of textiles. In three cases, “better”
textiles are also designated as e-qe-si-ja (/hekwesia/), apparently indicating that it is appropriate for the high-ranking officials known as e-qe-ta
(/hekwetai/), commonly rendered “followers” but are better understood as
“agents who cause to follow”11. Many of these textiles were decorated, and
so the judgement of textile quality is not simply functional, but includes
some aesthetic discernment.
A clearer view into the scribal aesthetic is the Pylos Ta series, which is an inventory of furniture and utensils associated with feasting ceremonies. Thomas
Palaima has suggested that this inventory represents a sophisticated solution
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Fig. 5. Pylos tablet Ta 714 (courtesy of the Department of Classics, University of Cincinnati).

to a difficult administrative problem, namely to create a concise and clear
catalog of about 60 different artifacts12. The manner in which the scribe of this
series (Hand 2) chooses to describe these artifacts thus provides an insight
into the scribal aesthetic eye. His methods of description are complex: he does
note the type of artifact, of course, but also additional information to differentiate it, such as its size, material, condition, and decorative motifs. A translation of just one of these 13 tablets is sufficient to illustrate the sophistication of
Hand 2’s descriptions (fig. 5):
Ta 714
1. Throne, of rock crystal, inlaid with blue glass paste and green paste and
gold; back-rest,
2. inlaid in gold with figures of men and with heads of se-re-mo in gold and
with palm-trees in gold,
3. and with palm-trees in blue glass paste, 1. Footstool inlaid with blue glass
paste and green paste and gold and with golden bars, 1.
The artifacts that Hand 2 is describing are obviously intricate and composite, and his descriptions are therefore necessarily complex. In three other entries in the Ta series, moreover, Hand 2 describes five tripods as Cretan-made
(ke-re-si-jo, we-ke, /Krēsiowergēs/), in a rare use of an ethnic to designate an
artifact’s style or origin13. Two of these entries include the word Αἰγεύς (spelled
as a3-ke-u or *34-ke-u), which is most plausibly identified as the personal name
of a craftsman. As Palaima points out, this suggests that scribes and administrators had the ability to identify not only regional styles, but the products of
individual workshops14.

12.
13.
14.
15.

Palaima 2000.
Palaima 2003.
Palaima 2003, 199.
We can compare this to the complex understanding of iconography evidenced earlier
in the Late Bronze Age at Pylos, in the newlyexcavated tomb of the “Griffin Warrior”: Davis
- Stocker 2016.

In sum, the few glimpses that the lexical content of the tablets give us into
the aesthetic judgment of scribes suggest that it is very advanced. They are
capable of making sophisticated assessments of complex artifacts and they
apparently have a highly developed vocabulary with which to describe materials, motifs and workmanship. Considering that the Mycenaeans had a long
history as consumers and producers of sophisticated craft products, and that
the scribes who wrote our tablets were almost certainly members of the administrative elite, it is perhaps not surprising to find that the tablets reflect a
refined artistic understanding15.
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Conclusions
Despite their limitations, then, the Linear B tablets do have a contribution to
make to Mycenaean aesthetics. The scribes were careful to organize information in clear and elegant formats that resemble modern tables in form (if not
as an organizational or informational device), and there is a clear impetus for
them to draw signs that are not simply clear, but elaborate. That is to say, there
seems to be a consistent effort on the part of scribes to produce well-ordered,
aesthetically pleasing documents. Although I have not discussed them here,
the occasional drawings that scribes made on the reverses of tablets (fig. 6)
are also consistent with this general picture16. What counted as pleasing to the
writers of Linear B was apparently not the same as that of writers of Linear A,
suggesting that this aesthetic is not only well-developed but also distinctive.
The scribes also recognized, and had a developed vocabulary for describing,
the qualities of the artistic products that surrounded them.

BIBLIOGRAPHY

Fig. 6. Pylos tablet Cn 1287, reverse,
showing the drawing of a labyrinth
(courtesy of the Department of
Classics, University of Cincinnati).

Chadwick 1976: J. Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge.
Davis - Stocker 2016: J. Davis - S. Stocker, The Lord of the Gold Rings: The Griffin Warrior of
Pylos, Hesperia 85, 627-655.
Hill 2002: D. Hill, Observations on Clause Structure in the Linear B Pylos Corpus, Master’s report,
The University of Texas at Austin.
Judson 2013: A. Judson, The Linear B Inscribed Stirrup Jars, Kadmos 52, 69-110.
Palaima 1988: T. G. Palaima, The Scribes of Pylos, Rome.
Palaima 1992: T. G. Palaima, Mycenaean Scribal Aesthetics, in R. Laffineur - J. Crowley (eds.),
ΕΙΚΩΝ. Aegean Bronze Age Iconography: Shaping a Methodology, Aegaeum 8, Liège, 63-75.
Palaima 2000: T. G. Palaima, The Pylos Ta Series: From Michael Ventris to the New Millennium,
Bulletin of the Institute of Classical Studies 44, 236-237.
Palaima 2003: T. G. Palaima, The Inscribed Bronze “Kessel” from Shaft Grave IV and Cretan
Heirlooms of the Bronze Artist Named “Aigeus” vel sim. in the Mycenaean Palatial Period,
in Y. Duhoux (ed.), Briciaka. A Tribute to W. C. Brice, Cretan Studies 9, Amsterdam, 187-201.
Palaima 2011: T. G. Palaima, Scribes, Scribal Hands and Palaeography, in Y. Duhoux - A.
Morpurgo Davies (eds.), A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts and their World,
Vol. 2, Leuven 2011, 33-136.
Palaima 2015: T. G. Palaima, The Mycenaean Mobilization of Labor in Agriculture and Building
Projects: Institutions, Individuals, Compensation and Status in the Linear B Tablets, in P.
Steinkeller - M. Hudson (eds.), Labor in the Ancient World, Dresden, 617-648.
Pluta 2011: K. Pluta, Aegean Bronze Age Literacy and its Consequences, Ph.D. thesis, The
University of Texas at Austin.
Riggsby, forthcoming: A. Riggsby, Mosaics of Knowledge: Representing Information in the
Roman World, Oxford.
Robson 2004: E. Robson, Accounting for Change: The Development of Tabular Bookkeeping
in Early Mesopotamia, in M. Hudson - C. Wunsch (eds.), Creating Economic Order: Recordkeeping, Standardization, and the Development of Accounting in the Ancient Near East,
Bethesda, 107-144.
Zurbach 2006: J. Zurbach, Les vases inscrits en linéaire B : tentative d’interprétation globale,
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 121, 13-71.

56

16. On these scribal drawings, see especially Palaima 1992.
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1.

Ο όρος «ωραίο» στον τίτλο της έκθεσης εκλαμβάνεται εδώ ως μετωνυμία ποικίλων όρων και
εννοιών για την αισθητική και την ηθική. Στην αρχική του σημασία το «ωραίο» σήμαινε μόνον
αυτό που γίνεται στην κατάλληλη ώρα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Αριστοτέλη στη Ρητορική «ἄνευ κάλλους ὡραῖοι». Ως καταλληλότερος όρος για την αισθητική θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ο όρος «όμορφο», «εύμορφο», που παραπέμπει στην καλή μορφή του έργου (αντίθετο του ά-σχημο, αυτό που είναι χωρίς σχήμα. Την ίδια ακριβώς μετωνυμική ευρύτητα έχει στην αγγλική ο όρος «beautiful», που
χρησιμοποιείται για μια εξίσου μεγάλη ευρύτητα αισθητικών και ηθικών όρων αντί πιο εύστοχων κατά περίπτωση εναλλακτικών, όπως
«fine», «admirable», «praiseworthy». Με αντίστοιχη μετωνυμική ευρύτητα θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα ο όρος το «καλόν», τουλάχιστον στα έργα του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη. Βλ. Kosman 2010. Irwin 2010).
2. Τα αρχαιολογικά μουσειακά αντικείμενα/εκθέματα δεν αφορούν μόνο σε εξαιρετικά έργα
τέχνης του παρελθόντος, αλλά και σε αντιπροσωπευτικά καθημερινά χρηστικά τέχνεργα. Επίσης, τα εκθέματα δεν αφορούν μόνο σε πλήρως τεκμηριωμένα έργα αλλά και σε έργα
άγνωστης ή και διαμφισβητούμενης χρήσης,
συμβολισμού και πολιτισμικής νοηματοδότησης
(βλ., για παράδειγμα, τα Κυκλαδικά τηγανόσχημα σκεύη).

Το Ωραίον ως «Καλόν» στα τέχνεργα
Το θέμα της έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ) «Οι aμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη», συνέχει τα 340 εκθέματα ως ισότιμες εκδοχές του ωραίου ανεξάρτητα από την ιστορική περίοδο και τον πολιτισμό που τα παρήγαγε1. Τέχνεργα της Νεολιθικής εποχής και ανδριάντες της
Κλασικής Αθήνας συνυπάρχουν ως οντότητες που μετέχουν του ωραίου με
ίδιους όρους μέσα από την ιδιοσύσταση και την ιδιομορφία τους.
Η κατάθεση των επόμενων σκέψεων σε αυτό το εισαγωγικό σημείωμα σκοπεύει να ενισχύσει ακριβώς αυτόν τον θεματικό άξονα δίνοντας έμφαση στην
πολλαπλή εμπράγματη εμφάνιση του ωραίου μέσα από κάθε έργο/έκθεμα. Τα
εκθέματα δεν διακρίνονται σε έργα τέχνης και σε απλά τέχνεργα καθόσον τα
όρια δεν είναι συνήθως ευδιάκριτα και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι
σημαντικά στο πλαίσιο της σημερινής θεώρησής τους. Εμπρόθετες καλλιτεχνικές δημιουργίες και χρηστικά σκεύη που έφτασαν ως τις μέρες μας διεκδικούν
ισότιμη αξιολογική μεταχείριση τόσο γιατί το καθένα από αυτά αποτελεί διακριτή
οντολογική υπόσταση όσο και γιατί, και μάλιστα ιδιαιτέρως, συνανήκουν στο σημερινό σύστημα πολιτισμικών αξιών ως μουσειακά αντικείμενα, δηλαδή τόσο
ως ιστορικά όσο και ως σημερινά έργα. Τα έργα/εκθέματα αφορούν τόσο σε
«ωραία» έργα της εποχής και της κοινωνικής πραγματικότητας που τα παρήγαγε
σε άλλες ιστορικές εποχές όσο και στο «ωραίο» ως αεί επικαιρότητα, διατοπικά,
διαχρονικά και, κυρίως, στον σημερινό ορίζοντα αξιών στον οποίο θεωρούνται
ως έργα σημαντικά και άξια να εκτεθούν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο2.
Παράλληλα, στην προσέγγιση που επιχειρείται εδώ, το έργο τέχνης δεν
χρίζεται ως τέτοιο λόγω της γνωστής σε εμάς αρχικής προγραμματικής του
πρόθεσης ή επειδή για κάποιον άλλο λόγο βρίσκεται ως έκθεμα σε ένα μουσείο, αλλά λόγω της δυνατότητάς του, ή μη, να μας εμπλέξει σε μια διαλεκτική
σχέση μαζί του.
Ακόμα και αν τα κατασκευασμένα ως έργα τέχνης διεκδικούν με περισσότερες πιθανότητες την εμπλοκή αυτή, σίγουρα δεν την μονοπωλούν σε σχέση
με τα καθημερινά αντικείμενα άλλων εποχών.
Η έννοια του «καλλιτεχνικού», ακόμα και στο εννοιολογικό σχήμα που διακρίνει στο σύνολο της πολιτισμικής κληρονομιάς καλλιτεχνικές και ιστορικές αξίες, μπορεί να διακριθεί τόσο ως προθετική a priori όσο και νοηματοδοτούμενη ex post facto.
Ήδη, στην αρχαία ελληνική τέχνη δεν γίνεται η διάκριση μεταξύ «καλών» και
«βάναυσων» τεχνών, όπως αυτή καθιερώθηκε μετά την Αναγέννηση. Στον πλατωνικό διάλογο Ιππίας Μείζων τον χαρακτηρισμό του ωραίου, «το καλόν», διεκδικούν ισότιμα τα πολύτιμα μέταλλα και η απλή πέτρα στο άγαλμα της Αθηνάς του
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Εικ. 1. ΕΑΜ Α18472. Γεωμετρική οινοχόη. Στον ώμο, ζεύγος μαστοειδών αποφύσεων.
Από την Αττική (Παλιά Κοκκινιά). Περ. 750 π.Χ.

Φειδία, επειδή συνταιριάζουν, καθώς και μία απλή κουτάλα από συκόξυλο (συκίνη τορύνη) για το πιο γευστικό, και άρα καταλληλότερο και καλύτερο, μαγείρεμα των οσπρίων3. Άρα, έργα τέχνης και χρηστικά τέχνεργα θεωρούνται ως
ισότιμες οντολογικές υποστάσεις που πραγματώνουν, το καθένα τον δικό του
τρόπο, την έκφραση του καλού, την ενσώματη αλήθεια και τη μετοχή τους στο
αγαθό.
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3.

Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 290c, 4-5, 290e, 5-14.
Για μια οντολογική ερμηνευτική προσέγγιση
του «καλού» στον διάλογο αυτό, βλ. Μελισσίδης
1995. Για τον ρόλο του διαλόγου στην οντολογική θεώρηση του Πλάτωνα, βλ. Woodruff 1978.
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Εικ. 2. ΕΑΜ Χ18232. Χάλκινη υδρία με πώμα. Η κάθετη λαβή έχει μορφή γυμνού νέου.
Από το Παλαιογαρδίκι Τρικάλων. 540-530 π.Χ.

To «καλόν»: Η κλασική άποψη περί αισθητικής και «ωραίου»

4.
5.

Gadamer 2001, 64 και σημ. σ. 155.
Το αναπαραστατικό «παράδειγμα», τα έργα και
τα πράγματα ως εικόνες της νόησης, αναφέρεται εδώ ως το κυρίαρχο της λεγόμενης Δυτικής σκέψης από την εποχή της Αναγέννησης,
όπου κυριαρχεί η γνωσιολογική διάσταση αντί
της οντολογικής που χαρακτηρίζει την αρχαία
τέχνη. Για μια πλήρη ανάλυση του «παραδείγματος» αυτού και τις επιπτώσεις του στην αρχιτεκτονική και τις τέχνες, βλ. Vesely 2004.

Η θεώρηση θα γίνει ακολουθώντας το νοηματικό πλαίσιο της Κλασικής
εποχής, που όχι μόνο περιγράφει καλύτερα τα έργα της αρχαίας τέχνης, αλλά
υιοθετεί μια μεθοδολογικά άρτια θεώρηση για τα έργα τέχνης κάθε εποχής
από το απώτερο παρελθόν μέχρι και σήμερα. Όπως το διατυπώνει ο H.-G.
Gadamer:
«Το κλασικό δεν καθορίζει μια ποιότητα που ανταποκρίνεται σε ένα καθορισμένο ιστορικό φαινόμενο, αλλά μάλλον τον εξαιρετικό τρόπο του να είναι
ιστορικό (Geschichtlichsein), το ιστορικό πλεονέκτημα της διατήρησης που σε
αεί ανανεούμενες πράξεις διατήρησης αφήνει μια αλήθεια να υπάρξει»4.
Βασικό στοιχείο της θεώρησης αυτής είναι η οντολογική προσέγγιση της αλήθειας, της ωραιότητας και της αγαθότητας ως εμπράγματων εννοιών. Η θεώρηση αυτή είναι σε ευθεία αντίθεση με το τρέχον παράδειγμα θεώρησης που είναι δομημένο επάνω στην έννοια της αναπαράστασης της αλήθειας με όρους
προτασιακής λογικής, της αναπαράστασης της αισθητικής με όρους κατηγοριοποίησης του ωραίου και, τέλος, της αναπαράστασης της ηθικής με όρους συμμόρφωσης σε προ-τεθειμένο κανονιστικό πλαίσιο5.
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Για την αρχαιοελληνική θεώρηση, που υιοθετούμε εδώ ως γενική μεθοδολογική θεώρηση, το τέχνεργο δεν αναπαριστά κάτι άλλο, ως αγγελιαφόρος
αυτού, αλλά παριστά μόνο τον εαυτό του και η γνώση του έργου αυτού είναι
γνώση της ενσώματης αλήθειάς του, η αισθητική του είναι η επίδρασή του, δηλαδή η δυναμική του να προκαλεί αισθητικό αντίκτυπο ως μέρος της συμπεριφοράς/ηθικής ενός έργου ως μιας αυτόνομης οντολογικής υπόστασης.
Στη θεώρηση αυτή, η έννοια του καλού, η σύνδεσή του με την αλήθεια και
την ηθική και η έννοια της αισθητικής πόρρω απέχουν από τη σημερινή νοηματοδότηση των όρων αυτών. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσουμε χρειάζεται
πρώτα μια οριοθέτηση του πλαισίου θεώρησης από την ανάλυση των όρων της
ιδιοσύστασής του.
Ο Wladyslaw����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Tatarkiewicz���������������������������������������������
���������������������������������������������������������
στο έργο του «Η Ιστορία εξ Ιδεών» πραγματεύεται την ιστορία της αισθητικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μέσα από τη
συγκριτική εξέταση του περιεχομένου των εννοιών Τέχνη, Ποίηση, Ομορφιά,
Μορφή, Δημιουργικότητα και Μίμηση6. Στο έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική
η επισήμανση ότι στην αρχαία τέχνη απουσίαζε η έννοια της αισθητικής και της
δημιουργικότητας και το γεγονός ότι, ενώ στους αρχαϊκούς χρόνους ποίηση και
τέχνη είχαν κοινό νόημα, στη συνέχεια η ποίηση αποσπάστηκε από τις τέχνες7.
Στην αρχαιοελληνική τέχνη το «καλόν» ήταν στόχος όλων των έργων, των έργων τέχνης αλλά και των καθημερινών χρηστικών τεχνέργων και δεν αφορούσε στην εντύπωση στις αισθήσεις, αλλά είχε κυρίως γνωστικό περιεχόμενο.
Η πιο σημαντική ιδιότητα του καλού ήταν η συμμετρία, δηλαδή η ενσωμάτωση
ενός εσωτερικού μέτρου που καθόριζε και τα όρια του έργου και την απόλυτη ομορφιά προς την οποία η μόνη δημιουργική οδός ήταν η μίμηση αντί για τη
φαντασία του καλλιτέχνη. Η τέχνη ήταν αποτέλεσμα εφαρμογής κανόνων και
ως τέτοια είχε γνωστικές και ηθικές διαστάσεις.
Η βασική έννοια που αφορά στην τέχνη, όπως την πραγματεύεται ο ������
Tatarkiewicz������������������������������������������������������������������
, είναι αυτή της μορφής (�����������������������������������������
form�������������������������������������
). Μέσα από τις παραφθορές της έννοιας της μορφής σε κάθε εποχή μπορούμε να εντοπίσουμε την ιδιομορφία της
κλασικής τέχνης.
Εξετάζοντας την έννοια της «μορφής» στην ιστορία της αισθητικής, προτείνει
πέντε τυπικά ερμηνευτικά σχήματα. �����������������������������������������
H����������������������������������������
αρχική σημασία της μορφής είναι η διευθέτηση των μερών/μελών σε ένα ενιαίο όλο (Μορφή Α). Στη συνέχεια, η έννοια της μορφής αφορά στα άμεσα δεδομένα των αισθήσεων (Μορφή Β), στο
περίγραμμα/χρώμα του αντικειμένου (Μορφή C), στην εννοιολογική ουσία του
έργου τέχνης, συνώνυμο της εντελέχειας για τον Αριστοτέλη (Μορφή D), στο
νοητικό σχήμα για την πρόσληψη του αντικειμένου κατά τον Kant (Moρφή Ε).
Είναι προφανές ότι το εννοιολογικό περιεχόμενο που αφορά στη μορφή
στην αρχαία τέχνη είναι αυτό του πρώτου ορισμού (Μορφή Α) ως συμμετρία
(παρουσία κοινού μέτρου) και αρμονία των μερών/μελών που απαρτίζουν ένα
όλο που τα υπερβαίνει.
Η παρουσία μέτρου και αναλογίας είναι πάντα ωραία, μας λέει ο Πλάτων
a���������������������������
) επαναλαμβάνει ότι η ασχήστον Φίληβο (64d9-e2), ενώ στον Σοφιστή (228����������������������������
μια δεν είναι τίποτε άλλο παρά έλλειψη μέτρου.
Παράλληλα με τη Μορφή Α, επικράτησε ο ορισμός του Αριστοτέλη που ταύτιζε τη μορφή με το είδος και την εντελέχεια8, προσδίδοντας έτσι στη μορφή όχι
μόνο στατικές αναλογίες, αλλά και δράση, ενέργεια, σκοπό (τέλος) και, άρα,
οντολογική υπαρξιακή διάσταση. Για τον Πλάτωνα, αυτό το είδος της μορφής
ταυτίστηκε με την ιδέα. Σε αυτό το σημείωμα κρατάμε τη μορφή περισσότερο
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6.
7.

8.

Tatarkiewicz 1980.
Τον όρο «αισθητική» εισήγαγε ο Baumgarten
το 1750 με το έργο του Aesthetica, που είχε
ως στόχο τη διερεύνηση των αισθήσεων ως
γνωσιακών πηγών κατ’ αναλογία και συμπληρωματικά με τη Logica, την κυρίαρχη γνωσιακή πηγή του νου. Τρία χρόνια πιο πριν, το 1747,
ο �������������������������������������������
Charles������������������������������������
Batteux����������������������������
�����������������������������������
είχε εισαγάγει τον όρο «καλές τέχνες» (�����������������������������������
beaux������������������������������
arts�������������������������
�����������������������������
) για τη γλυπτική, τη ζωγραφική, την ποίηση, τη μουσική και τον χορό.
«Εἶδος δὲ λέγω τό τι ἦν εἶναι ἑκάστου καὶ τὴν
πρώτην οὐσίαν», Μετά τα Φυσικά, 1032b, 1-2.
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Εικ. 3. ΕΑΜ Γ3938. Επιτύμβιο άγαλμα του
Αριστόδικου. Από τα Μεσόγεια Αττικής.
Γύρω στο 500 π.Χ.
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με την έννοια της Μορφής D, ως οντολογική ενότητα που ως τέτοια έχει δικό της
εσωτερικό μέτρο (συμμετρία) και τρόπο οργάνωσης των μερών/μελών, ώστε
να εκφράζουν την οντολογική πληρότητα του έργου9.
Ο Χρήστος Καρούζος υποστηρίζει μια ανάλογη θεώρηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης που συνδυάζει το μέτρο και την εσωτερική δύναμη των έργων10.
Η ελληνική τέχνη, για τον Καρούζο, απαιτεί τη σταθερότητα που εξασφαλίζει η
εφαρμογή του μέτρου, των αναλογιών και η αρχιτεκτονική οργάνωση της φόρμας και ταυτόχρονα «“η φόρμα να γεννάει το αίσθημα ότι δεν είναι απλή επιφάνεια αλλά ότι δημιουργήθηκε από δυνάμεις που δουλεύουν στα ενδόμυχά της…
Ο Έλληνας αισθάνεται όμορη μια φόρμα όταν του γεννά το αίσθημα του ζωντανού”. Αυτή την παράλληλη ιδιότητα της μορφής του έργου ο Καρούζος ονομάζει
ρυθμό και αποτελεί τον εσωτερικό σκελετό της μορφής παράλληλα με τον εξωτερικό σκελετό που είναι η συμμετρία»11.
Και πιο κάτω:
«ποτέ δεν λείπει από το ελληνικό έργο η ιδέα, άλλοτε με το μέσο του σχήματος κι άλλοτε με το μέσο της έκφρασης ή – στις πιο ευτυχισμένες ώρες – ταυτίζοντας σχήμα και έκφραση… αφετηρία του όμως δεν είναι ποτέ η ιδέα, αλλά το γεγονός, το συγκεκριμένο, που έχει σίγουρο περίγραμμα είναι σχεδόν χειροπιαστό και αυτό του χαρίζει τεράστια δύναμη. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίθεση της
ελληνικής με την τέχνη των νεώτερων χρόνων. Στα έργα της τελευταίας θα βρούμε πάντα άμεση ή έμμεση πηγή τις ιδέες»12.
Αυτό το εννοιολογικό περιεχόμενο της μορφής, όπως το παρουσιάζουμε
εδώ, υιοθετεί και ο �������������������������������������������������������
Gadamer������������������������������������������������
στην «Αισθητική» του, όπως ορίζεται στο ευρύτεGadamer�����������������
, δεν υπάρχει αιρο πλαίσιο της φιλοσοφικής ερμηνευτικής13. Για τον ������������������������
σθητική και a priori κανονιστικό πλαίσιο για το τι είναι ωραίο και τι όχι. Το ωραίο
διαπιστώνεται κατά την εμπλοκή μας με τα έργα που έχουν οντολογική αυτονομία. Γράφει ο Gadamer:
«Όταν ένα έργο μάς κατέχει πραγματικά, δεν είναι ένα αντικείμενο που στέκει απέναντί μας το οποίο κοιτάμε ελπίζοντας να δούμε διαμέσου αυτού κάποιο
προθεσιακό μήνυμα. Ακριβώς το αντίθετο. Το έργο είναι ένα γεγονός (Εreignis)
που μας οικειοποιείται για χάρη του… Ο Heidegger έχει αναγνωρίσει την τάση
που χαρακτηρίζει ένα έργο όταν στήνει ένα κόσμο και την ίδια στιγμή βάζει αυτό
τον κόσμο σε μια σταθερή μορφή»14.

Εικ. 4. ΕΑΜ Χ7579. Χάλκινο κάτοπτρο
(καθρέπτης). H λαβή έχει τη μορφή
γυναίκας που την πλαισιώνουν φτερωτοί
έρωτες. Άγνωστης προέλευσης.
Περ. 460-450 π.Χ.

Το τέχνεργο ως εικόνα του καλού, της αλήθειας και του αγαθού
Αυτή η οντολογική υπόσταση του τεχνέργου αποτελεί το σταθερό υπόβαθρο και κέντρο αναφοράς του, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως αληθινό,
καλό και αγαθό. Παράλληλα, ακριβώς για τον λόγο αυτό ευθύνεται για τη συχνή
σύμφυρση και ταύτιση των παραπάνω εννοιών.
Το «κάλλος», αντίστοιχα, δεν παραπέμπει σε κάποια γενική κατηγορία με
υπόσταση, αλλά λειτουργεί ως συναγωγή από τα επί μέρους πραγματικά
«καλά» τέχνεργα. Το καλόν (αντίθετο: αισχρόν) λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός του όντος και όχι ως επιβεβαίωση μιας προϋπάρχουσας αισθητικής
κατηγορίας στην οποία έργα τέχνης και τέχνεργα μπορούν να ενταχθούν15. Ο
πραγματικός, ρεαλιστικός, οντολογικός και, τελικά, υπαρξιακός χαρακτήρας του
έργου τέχνης καθιστά το «καλόν» κατηγόρημα του όντος και γι’ αυτό συναρτάται
τόσο με την (οντολογική) αλήθειά του όσο και με τη στόχευσή του, ως ον, στο
αγαθό16. Την οντολογική βάση του καλού δηλώνει σαφώς ο Πλάτωνας.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Τatarkiewicz 1980, 220-243. Στον Τίμαιο, ο Πλάτωνας συνδέει το καλόν με τη γεωμετρία των
τελειότερων σωμάτων, που νοούνται ως όντα.
Βλ. Πλάτων, Τίμαιος, 53e-54a.
Καρούζος 1961.
Καρούζος 2014, 11-14.
Καρούζος 2014, 38.
Davey 2016. Gadamer 2001, 61-77.
Gadamer 2001, 71.
Για τα ουδέτερα επιθέτων ή μετοχών ως δηλωτικών του συγκεκριμένου, του πρωταρχικώς οντολογικού, βλ. Καρούζος 2014, 58-60.
Στην Αρχαϊκή εποχή το αισθητικό κατηγόρημα
που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες για τα έργα
τους ήταν «περικαλλές», ενώ αργότερα χρησιμοποιούσαν το μετριοπαθέστερο «καλόν». Βλ.
Καρούζος 1982, 16-30.
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Εικ. 5. ΕΑΜ Γ126. Μεγάλο Ελευσινιακό ανάγλυφο με σκηνή μυστηριακής τελετής.
Η Δήμητρα παραδίδει τα ιερά στάχυα στον Τριπτόλεμο, τον οποίο η Περσεφόνη ευλογεί
με το δεξί χέρι. Από την Ελευσίνα. 440-430 π.Χ.

17. Πλάτων, Πολιτεία, 479d, 3-5.

Εικ. 6. ΕΑΜ Α1816. Αττική λευκή λήκυθος.
Από την Ερέτρια. Της Ομάδας R. 420410 π.Χ.

«Ηὑρήκαμεν ἄρα, ὣς ἔοικεν, ὅτι τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα καλοῦ τε περὶ
καὶ τῶν ἄλλων μεταξύ που κυλινδεῖται τοῦ τε μὴ ὄντος καὶ τοῦ ὄντως εἰλικρινῶς»17.
Η έννοια της αλήθειας, αντίθετα από τη σύγχρονη προτασιακή μορφή της
με δύο τιμές, αλήθεια και ψεύδος, στη σκέψη του Πλάτωνα έχει οντολογικό
χαρακτήρα. Στον Θεαίτητο, τον βασικό διάλογο που πραγματεύεται τη φύση
της γνώσης ως γνώσης της αλήθειας, η γνώση ορίζεται ως δικαιολογημένη
πεποίθηση που είναι αληθής. Η απόλυτη γνώση μόνο προσεγγίζεται μέσω
συγγενών πεποιθήσεων προς την αρχική πεποίθηση για το αντικείμενο της
γνώσης και δεν κατακτάται ποτέ, γιατί είναι γνώση του όντος και όχι κάποια
γνωστική βαθμίδα που θα μπορούσε να φτάσει κανείς από τη «δόξα» μέσω
της «διάνοιας».
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Εικ. 7. ΕΑΜ Χρ.1055α. Χρυσό δακτυλίδι
με έγγλυφη παράσταση Νίκης που
στεφανώνει τρόπαιο.
Από τάφο στο Κρυονέρι Μεσολογγίου
Αιτωλοακαρνανίας. 4ος αι. π.Χ.

Εικ. 8. ΕΑΜ Χ16366. Χάλκινο πτυκτό
κάτοπτρο (πτυσσόμενος καθρέπτης)
διακοσμημένο με ανάγλυφη
γυναικεία κεφαλή. Άγνωστης
προέλευσης. Περ. 260 π.Χ.

To αγαθό περιγράφεται στην Πολιτεία ως η πρώτη τη τάξει «ιδέα» και συνδέεται αιτιακά με την αλήθεια, τη γνώση και το κάλλος18.
ύτο λοιπόν που παρέχει την αλήθεια σε ό,τι κατακτάται γνωστικά και δί«To����������������������������������������������������������������������
νει τη δύναμη σε όποιον προσοικειώνεται γνώση να γνωρίζει είναι – αυτό μπορείς να το ισχυριστείς – η ιδέα του Αγαθού. Είναι το αίτιο της γνώσης και της αλήθειας, και να το συλλογίζεσαι ως κάτι που κατακτάται γνωστικά, κι ενώ και από τα
δύο αυτά, η γνώση και η αλήθεια, είναι όμορφα πράγματα, εσύ, την ιδέα του
Αγαθού να την θεωρήσεις σωστά ως κάτι διαφορετικό και ακόμη πιο όμορφο
από αυτά τα δύο. Κι όπως εκεί ήταν σωστό να νομίζεις ότι το φως και η όραση
έχουν συνάφεια με τον ήλιο αλλά όχι και το να τα θεωρείς ότι ταυτίζονται με αυτόν, έτσι κι εδώ είναι σωστό να νομίζεις ότι και τα δύο αυτά, η γνώση και η αλήθεια, έχουν συνάφεια με το Αγαθό, δεν είναι όμως σωστό να ταυτίζεται το ένα
ή το άλλο απ’ αυτά με το Αγαθό, αλλά πρέπει στη φύση του Αγαθού να αποδίδεται ακόμη μεγαλύτερη τιμή. Μιλάς, είπε, για μια ομορφιά που σου κόβει την
ανάσα αφού, ενώ παρέχει γνώση και αλήθεια, η ίδια είναι πιο πάνω από αυτά
σε ομορφιά».
Στην αλληγορία του σπηλαίου που χρησιμοποιεί ο Πλάτων στο 6ο βιβλίο της
Πολιτείας, το αγαθό είναι ο ήλιος που δεν μπορεί να δει κατάματα αυτός που
βγήκε από το σπήλαιο, ενώ στη γεωμετρική του ερμηνεία αποτελεί το όριο της
γραμμής προς το οποίο τείνει αλλά δεν μπορεί να φτάσει19. Σε αντίθεση με τις
άλλες ιδέες, το αγαθό (αντίθετο: κακό) έχει πολλές μορφές αφού αποτελεί το
σημείο σύγκλισης των άλλων ιδεών. Δεν είναι τυχαίο που τα παραθετικά του
επιθέτου ἀγαθὸς στην αρχαία ελληνική είναι πέντε διαφορετικά. Συγκεκριμένα, είναι ἀμείνων-ἄριστος, ἀρείων, βελτίων-βέλτιστος, κρείττων-κράτιστος και
λῴων (λώϊων)-λῷστος (λώϊστος)20, ενώ κοινός επιρρηματικός προσδιορισμός
του αγαθού είναι το εὖ και αργότερα το ἀγαθῶς.
Ο R. Demos στη σημαντική μελέτη του για την πλατωνική ιδέα του αγαθού,
όπως την εντοπίζει στους διαλόγους Πολιτεία (6ο και 7ο βιβλίο), Φίληβο και Τίμαιο, θεωρεί ότι το αγαθό είναι υπέρτερο αξιακό όριο για κάθε αρετή (Πολι-
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Εικ. 9. ΕΑΜ Γ159. Αγαλμάτιο Νίκης. Η μορφή
αποτελούσε το αριστερό ακρωτήριο
του δυτικού αετώματος του ναού της
Αρτέμιδος στην Επίδαυρο. Τέλη 4ου αι. π.Χ.

18. Πλάτων, Πολιτεία, 508e-509a, 8, 517c.
19. Πλάτων, Πολιτεία, 508c-509d.
20. Πολλές φορές παρατίθεται συνδυασμός συγκριτικών, όπως για παράδειγμα η έκφραση
«λώϊον καὶ ἄμεινον», που απαντά σε πλήθος
χρηστήριων ελασμάτων στο μαντείο της Δωδώνης. Βλ. Παντερμαλής 2014.

ΤΟ «ΚΑΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ:
ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΕΡΓΑ

Εικ. 10. ΕΑΜ Χρ.801. Χρυσό δακτυλίδι.
Στον δακτυλιόλιθο από κορναλίνη
παριστάνεται Μούσα ή Μαινάδα
που κρατά θύρσο και προσωπείο. Από
τη Γαβαλού Αιτωλίας. 200-150 π.Χ.

τεία, 504�������������������������������������������������������������������
d������������������������������������������������������������������
), γιατί παραπέμπει στην αξία εν γένει, της οποίας κάθε ηθική αρετή δεν είναι παρά μία από της εκφάνσεις της21, ενώ στον διάλογο Φίληβος το
αγαθό ορίζεται ως απόλυτα επιθυμητό, αύταρκες και πλήρες εις εαυτό που χαρακτηρίζεται από, και μπορεί να συλληφθεί μέσα από, την ομορφιά, το μέτρο
και την αλήθεια του22.
Το αγαθό για τον Πλάτωνα και για την αρχαία ελληνική τέχνη είναι το υπερβατικό κανονιστικό όριο του καλού και του αληθούς και ο απώτερος στόχος κάθε
πράξης και τέχνης. Στην ερμηνευτική θεώρηση του Demos το ἀγαθὸν δεν είναι
ὂν, αλλά οντολογική αρχή με κανονιστική αξία για όλα τα όντα.
O κύριος λόγος που μας αφορά εδώ η έννοια του αγαθού σε σχέση με την
αλήθεια και το καλόν στα τέχνεργα είναι ότι τελικά αγαθό είναι κάθε καλά καμωμένο πράγμα, κάθε καλά καμωμένο τέχνεργο/έργο τέχνης που με αυτόν τον
τρόπο θέτει τον εαυτό του ως αξία, ως ίδιο πρότυπο αληθείας, κάλλους και αγαθότητας. Το έργο τέχνης αποτελεί οντολογική αυταξία και ως τέτοια αποτελεί μια
πραγματική αντανάκλαση του αγαθού. Ο καλύτερος ίσως ορισμός του αγαθού
είναι «το αυτού ένεκεν».
Με τους όρους αυτούς ίσως θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την έκφραση
«καλό καγαθό» όχι ως σύζευξη δύο διαφορετικών εννοιών αλλά ώσμωση δύο
συγγενικών εννοιών, αφού το καλό πάντα τείνει προς το αγαθό και, αντιθέτως,
εξ αυτής της τάσης, χαρακτηρίζεται ως καλό. Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα οι θεοί
χαρακτηρίζονται ωραίοι και ευδαίμονες και, μάλιστα, τονίζεται ότι δεν μπορεί
να είναι ευδαίμων ένας θεός αν δεν είναι και ωραίος23. Παρ’ όλα ταύτα, καλό
και αγαθό είναι διακριτές ως έννοιες με την έννοια ότι το καλό είναι ο αγωγός
προς το αγαθό. Στο Συμπόσιο, κατά την εξέταση της χρησιμότητας του έρωτα, η
Διοτίμα ερωτά τον Σωκράτη:
«Ἔστι μὲν γὰρ δὴ τοιοῦτος καὶ οὕτω γεγονὼς ὁ Ἔρως, ἔστι δὲ τῶν καλῶν, ὡς
σὺ φῄς (…) ἐρᾷ ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν· τί ἐρᾷ;»24.
Επειδή ο Σωκράτης αδυνατεί να απαντήσει τι ακριβώς αγαπά αυτός που
αγαπά τα ωραία και τα αποκτά, η Διοτίμα επαναφέρει το ίδιο ερώτημα για τα
αγαθά και τότε ο Σωκράτης απαντά την ευδαιμονία, της οποίας η κατοχή δεν
χρειάζεται καμιά περαιτέρω εξήγηση γιατί αποτελεί «ἀγαθὸν ἐκ πάντων τῶν
ἀγαθῶν συγκειμένη».
Εμποιείν το καλόν στα τέχνεργα

21. Demos 1937.
22. Πλάτων, Φίληβος, 20d, 60c, 61a.
23. Πλάτων, Συμπόσιον, 202c.
24. Πλάτων, Συμπόσιον, 204e.
25. Για μια οντολογική θεώρηση της Ποιητικής του
Αριστοτέλη, βλ. Ganiatsas 2016.

Αρχίσαμε το σημείωμα αυτό με τον εντοπισμό του «ωραίου» στον τίτλο της
έκθεσης ως ενός γενικευτικού μετωνυμικού όρου. Στην αρχαία τέχνη το «καλόν»
αποτελούσε μια ανάλογη γενική μετωνυμία για τις αισθητικές και ηθικές ποιότητες και χαρακτηριστικά προσώπων, πράξεων και έργων. Από όλες τις έννοιες, σταθήκαμε ιδιαίτερα στην εμφάνιση του καλού στα τέχνεργα, ως αποτέλεσμα του ποιητού για τον δημιουργό του και το κοινό για το οποίο προοριζόταν25.
Στις «υπογραφές» των δημιουργών της αρχαίας τέχνης που μελέτησε ο Καρούζος γίνεται σαφές ότι η επίτευξη του «καλού» γίνεται μόνο μετά λόγου γνώσεως. «Oὐκ ἀδαὴς» δηλώνει ο αρχαίος δημιουργός για το περικαλλές άγαλμα
που εποίησε.
Κυρίως, όμως, σταθήκαμε στο τι σημαίνει καλόν για αυτό καθαυτό το έργο, για
τη δυνατότητά του να μας κινητοποιήσει ως συνδιαλεγόμενους μετόχους και όχι
ως παθητικούς αποδέκτες, ώστε να αποκαλυφθεί το νοηματικό τους περιεχόμε-
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Εικ. 11. ΕΑΜ Γ262. Άγαλμα οπλισμένης
Αφροδίτης. Από την Επίδαυρο.
1ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός έργου του
400 π.Χ. περίπου, που αποδίδεται στον
Πολύκλειτο τον Νεώτερο.
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νο, το περιεχόμενό τους ως οντολογικά πλήρων έργων, η δυναμική τους ως καλών, αληθινών έργων που σκοπεύουν το αγαθό.
Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία η ποίηση δεν αφορά μόνο τα έργα τέχνης
αλλά έχει πολύ γενικότερη αναφορά σε τέχνεργο και ορίζεται ως διαδικασία
οντογένεσης, δηλαδή δημιουργία νέου όντος που δεν υπήρχε πριν.
Στο Συμπόσιο, ο Πλάτωνας ορίζει με σαφήνεια τον οντολογικό χαρακτήρα
της ποίησης των έργων:
«Οἶσθ’ ὅτι ποίησίς ἔστι τι πολύ. Ἡ γὰρ τῷ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὂν ἰόντι ὁτωοῦν αἰτία πᾶσά ἐστι ποίησις, ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ κaὶ οἱ τούτων δημιουργοὶ πάντες ποιηταί»26.
Αντίστοιχα, στον διάλογο Σοφιστής ο Πλάτωνας, διακρίνοντας τις τέχνες σε
μεταπρατικές και ποιητικές/κατασκευαστικές, επαναλαμβάνει:
«Πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν τις ὃν ὕστερον εἰς οὐσίαν ἄγῃ, τὸν μὲν ἄγοντα
ποιεῖν, τὸ δὲ ἀγόμενον ποιεῖσθαί που φαμὲν»27 και πιο κάτω «Ποιητικὴν πᾶσαν
ἔφαμεν εἶναι δύναμιν, ἥτις ἂν αἰτία γίγνηται τοῖς μὴ πρότερον οὖσιν ὕστερον
γίγνεσθαι»28.
Σε συνέχεια της Σωκρατικής απορίας στον Ιππία Μείζονα «χαλεπὰ τὰ καλά»,
αφού ο γνωστικός προσδιορισμός του «τί ἐστι τὸ καλὸν» αποδεικνύεται ανέφικτος, ίσως να είναι σκόπιμο να αντιπροτείνουμε τα «ποιητὰ καλά»29, τα τέχνεργα,
τα έργα τέχνης ως ποιημένες αλήθειες, ποιημένα καλά και θεάσεις του αγαθού. Οι ποιητές που το επιτυγχάνουν είναι οι μόνοι καλοδεχούμενοι στην Πολιτεία.
«Ἀρ’ οὖν τοῖς ποιηταῖς ἡμῖν μόνον ἐπιστατητέον καὶ προσαναγκαστέον τὴν
τοῦ ἀγαθοῦ εἰκόνα ἤθους ἐμποιεῖν τοῖς ποιήμασιν ἢ μὴ παρὰ ἡμῖν»30.

26. Πλάτων, Συμπόσιον, 205b, 12-16.
27. Πλάτων, Σοφιστής, 219b.
28. Πλάτων, Σοφιστής, 265b.
29. Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 304�������������������
e������������������
. Παροιμία του Σόλωνα, που μνημονεύεται και στην Πολιτεία,
435c, 8.
30. Πλάτων, Πολιτεία, 401b, 1-3.
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ΜΙΜΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1.
2.

3.

Βλ. Παπανούτσος 2003, από τον πρόλογο της
έκδοσης.
Ευχαριστώ τη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου
δρ Μ. Λαγογιάννη για την πρόσκληση να γράψω
στον κατάλογο της έκθεσης για ένα θέμα που απετέλεσε για εμένα πρόκληση. Ο όρος του ωραίου
χρησιμοποιείται με τη σημερινή του έννοια, καθώς
στην αρχαιότητα ὡραῖον ήταν αυτό που παράγεται
στη σωστή εποχή (ὥρα), το έγκαιρο, το ώριμο· για
την ομορφιά υπήρχε η λέξη κάλλος.
Η θεωρία του ωραίου, η οποία σχετίζεται με το
Καλό και το Αληθές, και η αρχή της μιμήσεως
που εισήγαγε για πρώτη φορά ως όρο ο Πλάτωνας, μπόρεσαν να αναχθούν σε πραγματικές παραδόσεις και να επιβληθούν ανά τους
αιώνες, βλ. Jimenez 2014, 153.

4.

Ο Ξενοφάνης αρνείται την ευθύνη των θεών για
τα έργα των καλλιτεχνών, βλ. Καρούζος 2000, 60.

5.

Η αιτία και η πηγή της ομορφιάς των αρχαϊκών
έργων τέχνης πηγάζει από τον θεό, βλ. Καρούζος 2000, 17 και 66.
Τη φράση περικαλλὲς ἄγαλμα συναντάμε
στον Όμηρο και σε αναθηματικές επιγραφές
και αναφέρεται στο άγαλμα που προορίζεται
για τον θεό, βλ. Καρούζος 2000, 16. Τη φράση
καλὸν ἄγαλμα διαβάζουμε σε επιτύμβιες επιγραφές, βλ. Καρούζος 2000, 19-20.

6.

7.

Στον Όμηρο και στον Πίνδαρο με την έννοια
της δεξιότητας και σε επιγράμματα αγαλμάτων
του 6ου αι. π.Χ., βλ. Καρούζος 2000, 23-26.

8.

Σε επιγράμματα του τέλους του 6ου αι. π.Χ., βλ.
Καρούζος 2000, 39-40.
Στον Όμηρο για τον θεϊκό τεχνίτη Ήφαιστο και
σε επιγράμματα του τέλους του 6ου αι. π.Χ., βλ.
Καρούζος 2000, 43.

9.

10. Το τεχνικό δούλεμα των έργων, βλ. Καρούζος 2000, 50.
11. Ο όρος απαντάται στον Εμπεδοκλή, βλ. Καρούζος 2000, 62.
12. Βλ. Καρούζος 2000, 46.
13. «Η ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία στάθηκε
στο σύνολό της ανθρωπομετρική, κι όταν ακόμα η φύση του έργου βρισκόταν έξω από τα μέτρα του ανθρώπου, όπως στην αρχιτεκτονική. Και
σ’ αυτήν εύκολα μπορεί κανείς να βρει την κυριαρχία του ανθρώπινου μέτρου σε μιαν αναλογία
μεγεθυμένη έλλογα και ρυθμικά». Βλ. Ανδρόνικος
1986, σύνοψη στο οπισθόφυλλο της έκδοσης.
14. Η έννοια του κλασικού στο λεξικό The Oxford
English Dictionary διατυπώνεται ως εξής: «Κλασικός είναι ο όρος για υψηλά επιτεύγματα, αναγνωρισμένη υπεροχή, το μέτρο για την τέλεια
ομορφιά... Οι Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς
είναι κλασικοί και όλη η ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη της Αρχαιότητας ονομάζεται κλασική...».

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος1, στον πρόλογο του βιβλίου του με τίτλο «Αισθητική», υπογραμμίζει πόσο «ουσιαστικά ανθρώπινο φαινόμενο είναι η δίψα της
Ομορφιάς», αλλά κυρίως πόσο απαραίτητο είναι το αριστοτελικό «θαυμάζειν»
από το οποίο γεννήθηκε η επιστήμη, δηλαδή «να βλέπεις, να απορείς, να αισθάνεσαι και αμέσως να αναζητάς το γιατί».
Ο αρχαιοελληνικός φιλοσοφικός στοχασμός ασχολήθηκε με την ουσία του
Καλού και της Τέχνης, της Αισθητικής, τις πτυχές της έκφρασής της, δημόσιας
ή ιδιωτικής, ασκώντας σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση αντιλήψεων και
πρακτικών που αποτυπώνονται όχι μόνον στα έργα τέχνης της εποχής τους,
αλλά και σε όλες τις μεταγενέστερες περιόδους έως τις μέρες μας2. Το ελληνικό πρότυπο τέχνης αποδεικνύεται στη Δυτική σκέψη συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και την προβληματική που ανέπτυξαν για
τον σκοπό της τέχνης και την κοινωνική, πολιτική και παιδαγωγική λειτουργία της3.
Πριν από αυτούς, όμως, οι αντιλήψεις των Προσωκρατικών οικοδομούν τα
θεμέλια της αναζήτησης της αλήθειας μέσω του ορθολογισμού και όχι υπερφυσικών δυνάμεων4 και απηχούνται στην τέχνη κατά την Ύστερη Αρχαϊκή περίοδο και τον «αυστηρό ρυθμό», όταν τη «μυθική» κρίση5 και την πνευματικότητα, το
περικαλλὲς6 ή καλὸν ἄγαλμα και τη σοφία7 του τεχνίτη διαδέχονται οι φράσεις
ἀγλαόν8, δαιδάλεον9, ἀμεμφές, τεχνῆεν10 και τη σοφία του δημιουργού αντικατέστησε η μῆτις11, το ταλέντο δηλαδή του ανθρώπου να παράγει έργα τέχνης
βασισμένα στον ίδιο και τη νόησή του, τα οποία μάλιστα μπορεί και να υπογράφει12.
Ο 5ος αι. π.Χ. και οι πολιτειακές αλλαγές θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για
υψηλά επιτεύγματα στην τέχνη με επίκεντρο τον άνθρωπο και το μέτρο13, από
την οποία θα οριστεί αυτό που διαχρονικά ονομάζεται κλασικό14 (εικ. 1).
Προς τα τέλη του αιώνα και τον επόμενο, περίοδος σημαντικών αλλαγών
για τον αρχαίο κόσμο, οι καταστροφικές συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου, οι συνεχείς έριδες των ελληνικών πόλεων, η ανάπτυξη του εμπορίου
και η δημιουργία ιδιωτικού πλούτου που χρησιμοποίησε την τέχνη και ως μέσο
προβολής, η κυριαρχία της μακεδονικής δύναμης που κορυφώθηκε με τις νικητήριες εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή και τη δημιουργία
ενός αχανούς βασιλείου, έθεσαν το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. ως το
όριο της Κλασικής εποχής στην τέχνη και τον πολιτισμό.
Στην αγγειογραφία εξελίσσεται ο «πλούσιος ρυθμός» (430-410 π.Χ.) (εικ.
2), με τις πολυπρόσωπες συνθέσεις και την περίτεχνη διακόσμηση, ο ρυθμός
Κερτς (370-320 π.Χ.), στον οποίο αναγνωρίζεται η επίδραση της μεγάλης ζωγραφικής, που γνώρισε άνθηση αυτή την περίοδο, αλλά και μορφές εμπνευσμένες από δημιουργίες της πλαστικής. Την περίοδο της μεγάλης ακμής της
γλυπτικής (δεύτερο μισό 5ου αι. π.Χ.), με τον «ωραίο» και, αργότερα, τον «πλού-
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Εικ. 1. ΕΑΜ Γ715. Mαρμάρινη επιτύμβια στήλη νέου, από την Aίγινα ή τη Σαλαμίνα.
Eξαίρετο έργο ενός καλλιτέχνη που εργάστηκε στη ζωφόρο του Παρθενώνα, πιθανότατα
προερχόμενου από το εργαστήριο του γλύπτη Aγοράκριτου. 430-420 π.X.

σιο ρυθμό», θα ακολουθήσει μια νέα σχέση των μορφών με τον χώρο στον
4ο αι. π.Χ., με την κατάκτηση της τρίτης διάστασης και μια πιο ελεύθερη απόδοση ανατομικών λεπτομερειών (εικ. 3). Τους κορυφαίους γλύπτες Φειδία και Πολύκλειτο θα διαδεχθούν οι ταλαντούχοι Πραξιτέλης (εικ. 5), Λύσιππος, Σκόπας
(εικ. 4), Λεωχάρης και άλλοι. Ο ποιητικός λόγος, που έφτασε στο απόγειό του με
τους μεγάλους τραγικούς, ο σωκρατικός ανθρωποκεντρικός στοχασμός και η
σοφιστική διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον έντονου διαλόγου, προβληματισμού
αλλά και σφοδρών αντιπαραθέσεων.
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Εικ. 2. ΕΑΜ Α1629. Αττικό ερυθρόμορφο επίνητρο, από την Ερέτρια. Του Ζωγράφου
της Ερέτριας. Στο μπροστινό τμήμα του προβάλλει ανάγλυφη η προτομή της θεάς
Αφροδίτης. 425-420 π.Χ.

15. Jimenez 2014, 156.
16. Βλ. Ανδρόνικος 1986, σύνοψη στο οπισθόφυλλο της έκδοσης.
17. Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 304e. Ο Πλάτωνας σέβεται την ομορφιά, είναι όμως επιφυλακτικός
απέναντι στην τέχνη για λόγους ηθικούς και πολιτικούς. Δίπλα στον κόσμο του ιδεώδους κάλλους, το οποίο αποβλέπει στην υπέρβαση και
στο θείο, υπάρχει η εμπειρία της τέχνης ως
ατομικό και κοινωνικό βίωμα, η οποία ανάγεται
σε μείζονος σημασίας ζήτημα όταν την αναλαμβάνει η φιλοσοφία, βλ. Jimenez 2014, 165165.

Σε αυτό το περιβάλλον ζουν και στοχάζονται ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης.
Πρώτος ο Πλάτωνας (427-347 π.Χ.), βαθιά επηρεασμένος από την πολιτειακή
αστάθεια που επικράτησε μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, ασχολήθηκε με τον προσδιορισμό και τα χαρακτηριστικά της «ιδανικής» πολιτείας
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε σποραδικά στον προορισμό και την
πρακτική πλευρά του ωραίου, στην παιδαγωγική και την πολιτική χρήση των έργων και των τεχνών. Κατά τον Jimenez, οι διατυπώσεις του Πλάτωνα για το κάλλος και την καλλιτεχνική πρακτική είναι «τόσο σημαντικές και καθοριστικές, που
όλη η ιστορία της τέχνης και της αισθητικής μέχρι τον Νίτσε συνίσταται σε μια
ατελεύτητη συνέχεια από παραλλαγές σε ένα πλατωνικό θέμα»15. Ο Ανδρόνικος γράφει: «Είναι καιρός πια να δούμε πώς στέκεται ο Πλάτων μπροστά στις
συγκεκριμένες εκφράσεις της Τέχνης που κλείνονται μέσα στην έννοια: Εικαστικές Τέχνες και που, όπως είναι γνωστό, στην αρχαία Ελλάδα πήραν πρωτοείδωτη λαμπρότητα και ανεπανάληπτη σημασία μέσα στο σύνολο της ζωής του
πολίτη και της Πολιτείας»16.
Το ερώτημα «τι είναι ωραίο» τίθεται στον σωκρατικό διάλογο Ιππίας Μείζων
και μολονότι δεν δίδεται ένας συγκεκριμένος ορισμός, υπογραμμίζεται ότι το
ωραίο ανήκει στον κόσμο των ιδεών καταρρίπτοντας τις ισχύουσες απόψεις17.
Για τον φιλόσοφο, τέχνη δεν είναι μόνον η ζωγραφική ή η γλυπτική, αλλά οτιδήποτε ο άνθρωπος δημιουργεί σκόπιμα και συστήνει τον όρο μίμησις για την
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Εικ. 3. ΕΑΜ Γ157. Mαρμάρινο
άγαλμα έφιππης Nηρηίδας ή
Aύρας, από τον ναό του Aσκληπιού
στην Eπίδαυρο. Έργο του γλύπτη
Tιμόθεου. Γύρω στο 380 π.X.
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Εικ. 4. EAM Γ3602. Mαρμάρινη γυναικεία κεφαλή, πιθανώς της Yγιείας, από την Tεγέα
Aρκαδίας. Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα πρωτότυπα έργα της Ύστερης Κλασικής
περιόδου. 350-325 π.X.

18. Για τον όρο μίμησις στον Πλάτωνα, βλ. Ανδρόνικος 1986, 76. Beardsley 1989, 25.
19. Πλάτων, Πολιτεία, 603a‐b, μετάφραση Κ. Δ. Γεωργούλης. Βλ. και Jimenez 2014, 170.
20. Πλάτων, Πολιτεία, 559d.
21. Πλάτων, Πολιτεία, 597e.
22. Πλάτων, Σοφιστής, 235b, 260a-264b. Διατυπώνεται η άποψη ότι η ζωγραφική και τελικά η τέχνη,
για να επιτελέσει την αληθινή αποστολή της, θα
πρέπει να επικεντρωθεί στα καθαρά σχήματα και χρώματα και να απαλλαγεί από τη σχέση
και την υποταγή της στο φυσικό αντικείμενο, που
της αποστερεί την τέλεια ελευθερία της, βλ. Ιωαννίδης 2005, 364. Jimenez 2014, 155-165.

αναπαράσταση των αισθητών πραγμάτων, αλλά και για την έκφραση του χαρακτήρα των αισθημάτων18 (ο όρος απαντά σποραδικά σε διάφορα έργα, (Σοφιστής, Πολιτεία, Φίληβος, Ιππίας Μείζων και Ιππίας Ελάττων και, κυρίως, στον Κρατύλο, στον Σοφιστή και στο 10ο βιβλίο της Πολιτείας). Η μίμησις, κατά τον Πλάτωνα, απομακρύνεται από την Ιδέα, είναι ένα απατηλό ομοίωμα που χρησιμοποιείται για να γοητεύσει και να διαφθείρει με επιβλαβείς επιπτώσεις στην παιδεία,
άρα μουσικοί, ποιητές, ζωγράφοι είναι επιβλαβείς στην ιδανική πολιτεία του. Στην
Πολιτεία αναφέρεται ότι «Η ζωγραφική και γενικά κάθε μιμητική τέχνη κατασκευάζει ως έργο της κάτι που στέκει από την αλήθεια πολύ μακριά… με αυτό που είναι γεννά φαύλα γεννήματα»19 και στον Σοφιστή παραλληλίζεται ο δημιουργός,
ο οποίος κατά την αντίληψή του αποδίδει είδωλα των ειδώλων (δημιουργὸς
εἰδώλων)20 απέχοντας τρεις φορές από την αρχική ιδέα των πραγμάτων (τρίτον
ἀπό τῆς ἀληθείας)21, με έναν σοφιστή που εξαπατά με τον λόγο και τις ψεύτικες δοξασίες22. Για αυτόν τον λόγο, στον Φίληβο υποστηρίζει ότι η τέχνη δικαιώ-
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Εικ. 5. ΕΑΜ Χ15118. Χάλκινο άγαλμα.
Πρόκειται πιθανότατα για έφηβο
νικητή σε αγώνα, όπως υποδηλώνει η
ταινία στο κεφάλι με το φυλλόσχημο
κόσμημα στο κέντρο. Προσηλώνει
το βλέμμα του σε αντικείμενο που
κρατούσε στο αριστερό χέρι, ενώ είναι
επίσης άγνωστο τι κρατούσε στο δεξί.
Οφθαλμοί ένθετοι από λευκό λίθο και
ίριδα από κιτρινωπή υαλόμαζα. Βρέθηκε
στη θαλάσσια περιοχή του Μαραθώνα
Αττικής. Γύρω στο 340-330 π.Χ. Το έργο
συνδέεται με τη σχολή του Πραξιτέλη.
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23. Πλάτων, Φίληβος, 51b-d, 52d, 52e-53b.
24. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1140α, 10-15.
25. Η θεωρία του για την τραγωδία είχε μεγάλη
επίδραση στη μεταγενέστερη εξέλιξη της αισθητικής και της καλλιτεχνικής πρακτικής, βλ.
Jimenez 2014, 177-179.
26. Όπως σημειώνει ο Συκουτρής, «ο Αριστοτέλης
ήταν εκείνος που εισήγαγε την αυστηρά επιστημονική μεθοδολογία συνδυάζοντάς την με την
αναλυτική του μέθοδο. Με αυτά τα όπλα ο Σταγειρίτης εξετάζει το ζήτημα της τέχνης από μια
άλλη σκοπιά, αν και θα ήταν μάλλον άτοπο να
χαρακτηρίσουμε αυτή την εξέταση αντιτιθέμενη ή απολογούμενη προς τον Πλάτωνα», βλ. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, ερμηνεία Ι. Συκουτρής, Αθήναι 1937.
27. Τζαβάρας 2007, 52.
28. Jimenez 2014, 172. Το Περί ποιητικής είναι η πραγματεία που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα διαπαιδαγώγησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς το έργο γράφεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μακεδονία, κατά τη «δεύτερη αθηναϊκή περίοδο» του φιλοσόφου (335-323 π.Χ.) και
θεωρείται το σημαντικότερο έργο θεωρίας της
λογοτεχνίας της αρχαιότητας. Αναφέρεται στον
Όμηρο και στην τελείωση του έπους («ὁ δ’ Ὅμηρος ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα διαφέρει καὶ τοῦτ’ ἔοικεν
καλῶς ἰδεῖν, ἤτοι διὰ τέχνην καὶ φύσιν» (1451α, 2229), στους δραματουργούς Σοφοκλή, Ευριπίδη και
στους καλλιτέχνες, Πολύγνωτο, Ζεύξη κ.ά.
29. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, 9, 1448b.
30. Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1281, 10-13.
31. Αριστοτέλης, Φυσικά, 199a, 15. Η τέχνη συμπληρώνει τη φύση και την ενεργοποιεί, αξιοποιώντας στην τελευταία περίπτωση, ιδίως ως
περιεχόμενο της κατ’ εξοχήν τέχνης, δηλαδή
της ποιητικής τέχνης, τον καλύτερο εαυτό της.
32. «Ωραίο λοιπόν είναι εκείνο που αξίζει να επαινεθεί, είτε γιατί πρέπει να το προτιμούμε αυτό
καθ’ εαυτό, είτε γιατί είναι καλό πράγμα, κι αυτή
του η ιδιότητα το κάνει τον ίδιο καιρό και ευχάριστο». Αριστοτέλης, Ρητορική, 1366α, 33-3, μετάφραση Η. Ηλιού. Βλ. και Τζαβάρας 2007, 51.
33. «Για να υπάρξει κάτι ωραίο, ένα ζωντανό ον ή
οποιοδήποτε σύνθετο πράγμα, δεν απαιτείται
μόνο να είναι τα μέρη του διατεταγμένα με κάποια τάξη, αλλά και το μέγεθός του να μην είναι
οποιοδήποτε. Διότι το ωραίο συνίσταται στο [ταιριαστό] μέγεθος και στην [κατάλληλη] διάταξη.
Για να θεωρηθεί λοιπόν ωραίο ένα ζωντανό ον,
δεν μπορεί να είναι ούτε υπερβολικά μικρό (διότι το βλέμμα μας παθαίνει σύγχυση, όταν η έκτασή του το καθιστά αδιόρατο) ούτε υπερβολικά μεγάλο (διότι δεν μπορούμε να το δούμε μονομιάς
κι έτσι η ενότητα του συνόλου διαφεύγει από το
βλέμμα του θεατή)», Αριστοτέλης, Περί ποιητικής,
7, 14501, 34,1451, μετάφραση Η. Ηλιού.
34. Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, 1078a, 31-b2.
Τζαβάρας 2007, 62.

νεται όταν απαλλάσσεται από την απάτη και σώζεται όταν συμβάλλει στην τελείωση του ανθρώπου, που είναι η κατάκτηση του αγαθού μέσα από ιδεατά
θεϊκά πρότυπα23.
Ο επαναστάτης μαθητής του Πλάτωνα, Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), «ο νους»
κατά τον δάσκαλό του, θεμελιώνει τη σκέψη του στο ότι ο άνθρωπος είναι φύσει πολιτικό και κοινωνικό όν, κανένα πολίτευμα δεν είναι ιδεώδες και η τελείωση κατακτάται διά της ορθής σκέψης και της αρετής. Στον αντίποδα της θεωρίας
των ιδεών και στην ασκητική αυστηρότητα του δασκάλου του, αρνείται τον διαχωρισμό ανάμεσα στον διανοητικό και τον αισθητό κόσμο και αναζητά τον αντικειμενικό νόμο του ωραίου και της ευτυχίας στον αισθητό κόσμο και όχι σε ένα
υπερβατικό πεδίο.
Για τον Αριστοτέλη, τα πεδία όπου μπορεί να διοχετευθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η γνώση (θεωρία), η πράξη (πράξις) και η δημιουργία (ποίησις). Περαιτέρω, η τέχνη, απολύτως έλλογη παραγωγική ικανότητα24, περιλαμβάνει την τέχνη της μίμησης οπτικών εμφανίσεων με τη βοήθεια του χρώματος
και του σχεδίου και την τέχνη της μίμησης ανθρώπινων πράξεων με τη βοήθεια
του στίχου, του τραγουδιού και του χορού25.
Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ομορφιά είναι αντικειμενικά υπαρκτή ποιότητα, ιδιότητα που έχουν τα ίδια τα πράγματα, η οποία γίνεται προσιτή μέσω των νόμων
της λογικής και της μεθοδικής ταξινόμησης26, αλλά και της ισορροπίας παθών και
συγκινήσεων. Κατ’ επέκταση, η τέχνη συνδέεται με την ηθική ζωή των ανθρώπων και τα έργα τέχνης, με κορυφαία έκφραση τον ποιητικό λόγο, εξευγενίζουν
τον άνθρωπο, τον βοηθούν στην «κάθαρση» της ψυχής από τα αρνητικά πάθη27.
Στο έργο του Περί ποιητικής28, σπουδαίο θεωρητικό εγχειρίδιο για την εξέλιξη της ελληνικής τέχνης, ο μεγάλος στοχαστής υπερασπίζεται τη μίμηση ως σύμφυτη στην ανθρώπινη φύση (σύμφυτον) και στον τρόπο που αυτή μαθαίνει29,
νομιμοποιώντας έτσι την αρχή της μίμησης και συγχρόνως θέτοντας τα θεμέλια
της επιστημολογίας. Η μορφή μπορεί να προέλθει είτε από τη φύση αυτούσια
είτε από τον καλλιτέχνη30, στον βαθμό που ο τελευταίος είναι σε θέση να την
συλλάβει πρωτογενώς χωρίς τη συνδρομή της φύσης. Η διαφορά έγκειται στο
ότι ενώ στην περίπτωση της φύσης η ομορφιά είναι μία και μοναδική, αντίθετα
η καλλιτεχνική δημιουργία φέρει μέσα της την υποκειμενικότητα του ίδιου του
καλλιτέχνη.
Στα Φυσικά συσχετίζει την τέχνη με τη φύση, για να διαπιστώσει ότι «ὅλως δὲ
ἡ τέχνη τὰ μὲν ἐπιτελεῖ ἃ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ ἀπεργάσασθαι, τὰ δὲ μιμεῖται»31. Τα
προϊόντα της μίμησης, μάλιστα, προσφέρουν κι ευχαρίστηση, η οποία βασίζεται στη χαρά της «γνώσης», γεγονός που καθιστά την απόλαυση32 αδιαχώριστη
από την καλλιτεχνική μίμηση της φύσης.
Στο έργο Μετά τα Φυσικά αναφέρει τα σπουδαιότερα γνωρίσματα του ωραίου που είναι: συμμετρία [στον χώρο], αναλογία και ενάργεια... και στο Περί ποιητικής κοντά σε αυτά προσθέτει και τις αρετές της ακεραιότητας και της ενότητας
στην πολυμορφία33. Η σχέση της ομορφιάς με το καλό είναι ότι το καλό πάντοτε
εκφράζεται σε κίνηση, ενώ το ωραίο μπορεί να υπάρχει και σε ακίνητα πράγματα. Ο Αριστοτέλης αποστασιοποιεί το ωραίο από το αγαθό και ισχυρίζεται ότι
όλα τα είδη του ωραίου, δηλαδή η διάταξη των μερών, η συμμετρία και το περιορισμένο μέγεθος, εμπεριέχονται στις μαθηματικές επιστήμες, έστω και αν αυτές δεν τα αναφέρουν ρητά34.
Προχωρά διακρίνοντας την τέχνη κατά το αντικείμενο, τη μέθοδο και τα
μέσα μίμησης προβάλλοντας και συστηματοποιώντας τα γνωρίσματα του ωραί-
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ου σε μια κανονιστική Αισθητική. Η διαδικασία και οι τρόποι της δημιουργίας35
βασίζονται σε διανοητικές λειτουργίες με κανόνες και αρχές36 και, επομένως,
η καλλιτεχνική δημιουργία και η αισθητική κρίση αποτελούν αντικείμενα σπουδής. «Η τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο από μια παραγωγική ικανότητα που εξασκείται σε συνδυασμό με την αληθινά λογική ικανότητα. Κάθε τέχνη έχει να κάνει με
την παραγωγή ενός πράγματος και "ασκώ μια τέχνη" (τεχνάζειν) σημαίνει: εξετάζω πώς θα γίνει κάτι από όσα ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν και
των οποίων το ποιητικό αίτιο έγκειται στον δημιουργό και όχι στο δημιούργημα.
Διότι η τέχνη δεν ανήκει σε όσα υπάρχουν ή γεννιούνται από αναγκαιότητα ή
εκ φύσεως»37.
Οι πρωτοποριακές για την ιστορία της τέχνης τοποθετήσεις του Αριστοτέλη στο πρόβλημα της καλλιτεχνικής αλήθειας είναι ότι δεν θεωρεί ότι η τέχνη οφείλει απόλυτη ομοιότητα στα πράγματα και τα φαινόμενα που αναπαράγει, ούτε πιστεύει στην υποταγή της τέχνης στην εξουσία της φιλοσοφίας
και της πολιτικής, ούτε επιθυμεί την αποπομπή των ανάρμοστων καλλιτεχνών.
Ανακεφαλαιώνει τις θέσεις του όταν γράφει ότι: «Από όσα έχουν λεχθεί προκύπτει επίσης σαφώς ότι έργο του ποιητή δεν είναι να παρουσιάζει τα πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτά που θα μπορούσαν να συμβούν, δηλαδή τα δυνατά σύμφωνα με τους κανόνες της πιθανοφάνειας ή της αναγκαιότητας. Ο
ιστορικός και ο ποιητής δεν διαφοροποιούνται κατά το ότι γράφουν έμμετρα
ή χωρίς μέτρο…· η διαφορά τους είναι η εξής: ο ένας παρουσιάζει αυτά που
έγιναν, ο άλλος αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν»38. Ο καλλιτέχνης δεν είναι απλός αντιγραφέας του αισθητού κόσμου που τον περιβάλλει αλλά αυτός που μπορεί να κάνει το μη σημαίνον σημαίνον, που μπορεί να αποκαλύψει τη βαθύτερη φύση των πραγμάτων και να αποκρυπτογραφήσει αφανέρωτες πλευρές του είναι. Για τον Σταγειρίτη, το σημαντικό στην τέχνη δεν είναι το υποκείμενο αλλά το αντικείμενο, δεν είναι ο καλλιτέχνης αλλά το καλλιτέχνημα και το περιεχόμενό του. Και είναι αυτές οι αρχές που διατρέχουν την
αρχαιοελληνική τέχνη, το μέτρο και η ανθρώπινη κλίμακα, που την καθιστούν
έκτοτε κλασική.
Τα έργα των δύο κορυφαίων φιλοσόφων θα γνωρίσουν πολλαπλές ερμηνείες και αναγνώσεις στο διάβα των αιώνων39 μέχρι την Αναγέννηση, τον 15ο
αιώνα, όταν οι καλλιτέχνες στρέφονται στα αρχαία ανθρωπομετρικά πρότυπα
και στο κλασικό ιδεώδες του καλοῦ κἀγαθοῦ και όπου στον όρο bellezza (ορισμός του κάλλους, της εξιδανίκευσης) θα θεμελιωθεί η δυτικοευρωπαϊκή τέχνη.
Η αναφορά στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα κορυφώνεται στις εικαστικές
τέχνες και την αρχιτεκτονική τον 19ο αιώνα με το κίνημα του Κλασικισμού. Οι μεγάλοι διανοητές του 19ου αιώνα, αντλώντας από τους προκατόχους τους, προσπαθούν να διαμορφώσουν μια νέα γλώσσα. Ο Χέγκελ δηλώνει ότι «Το ωραίο
προσδιορίζεται ως το αισθητό φαίνεσθαι της Ιδέας»40 και ο Καντ ισχυρίζεται ότι
το ωραίο προσεγγίζεται μέσω της φαντασίας και όχι της διάνοιας. Ο ριζοσπαστικός Νίτσε είναι αυτός που θα αντιστρέψει πλήρως την πλατωνική θεώρηση,
καταγγέλλοντας τον απατηλό χαρακτήρα των ιδεών και ανάγοντας την τέχνη
στη μοναδική πραγματικότητα και ζωή41.
Οι ραγδαίες αλλαγές της Βιομηχανικής Επανάστασης που άρχισαν να γίνονται αισθητές προς τα τέλη του 19ου αιώνα θα επηρεάσουν και την αντίληψη
για την τέχνη, που τώρα κατακρίνει την αναπαραγωγή αρχαίων προτύπων και
αναζητά την έκφρασή της στον πειραματισμό που θα οδηγήσει στις πρωτοπορίες των αρχών του 20ού αιώνα και στον μοντερνισμό.
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35. Η τέχνη διαμορφώνει το υλικό της κατά πολλούς τρόπους: «Οι διαδικασίες με τις οποίες
τα πράγματα τεχνουργούνται, διαιρούνται ως
εξής: 1) αλλαγή σχήματος, όπως το άγαλμα
που γίνεται από χαλκό, 2) πρόσθεση, όπως τα
πράγματα που αυξάνονται, 3) αφαίρεση, όπως
από έναν βράχο απομένει ο Ερμής, 4) σύνθεση, όπως όταν χτίζουμε ένα σπίτι, 5) αλλοίωση, όπως όταν τροποποιούνται οι ιδιότητες της
ύλης», Αριστοτέλης, Φυσικά, 190β, 5-9. Τζαβάρας 2007, 57.
36. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1140α, 10-15.
Στην τέχνη εξαλείφονται οι επί μέρους υπερβολές, ασχήμιες και ομορφιές, διότι αυτό που
μετρά είναι η συνολική αρμονία: «Ένας ζωγράφος δεν θα αφήσει ένα ζώο να έχει ένα δυσανάλογα μεγάλο πόδι, όσο ωραίο και αν ήταν
αυτό, ούτε ένας ναυπηγός θα αφήσει την πρύμνη ή ένα άλλο μέρος του πλοίου του δυσανάλογα μεγάλο, ούτε ένας διευθυντής χορωδίας
θα επιτρέψει σε κάποιον που τραγουδά δυνατότερα και ωραιότερα από τους υπόλοιπους χορωδούς να συντραγουδήσει με αυτήν τη χορωδία». Αριστοτέλης, Πολιτικά, 12841, 8-12. Τζαβάρας 2007, 59.
37. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1140a, 10-15.
38. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, 9, 1451a, 36,
1451b, μετάφραση Σ. Τσιτσιρίδης.
39. Για τις πολλαπλές αναγνώσεις των απόψεων
του Αριστοτέλη από σύγχρονους και μεταγενέστερούς του, βλ. Jimenez 2014, 167-169.
40. Hegel 1971, 38-39 και 179. Kant 2001, 47-48.
41. Jimenez 2014, 166.
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Όλη η δυτική αισθητική διαχρονικά αφηγείται την ιστορία της διάστασης ανάμεσα στη μεταφυσική θεωρία του ωραίου και μια θεωρία των τεχνών, της οποίας τα επακόλουθα παρατηρούμε ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη αισθητική42.
Στο ερώτημα που τέθηκε στον Πικάσο σε συνέντευξη το 1923 για το πού βρίσκεται σήμερα η αρχαία ελληνική τέχνη, απάντησε: «Στην τέχνη δεν υπάρχει
ούτε παρελθόν ούτε μέλλον. Αν ένα έργο δεν μπορεί να ζει πάντα στο παρόν,
δεν πρέπει να ληφθεί καθόλου υπόψη. Η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των μεγάλων ζωγράφων που έζησαν σε άλλες εποχές, δεν είναι παρελθόν, αλλά είναι ίσως πιο ζωντανή σήμερα από ποτέ»43.
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18. ΕΑΜ Π20935
Λίθινο (από χλωρίτη σχιστόλιθο) τηγανόσχημο αγγείο. Πιθανώς από
τη Νάξο. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, 28002300 π.Χ.
Μέγιστο ύψος 0,197,
μέγιστη διάμετρος 0,173 μ.

Διακοσμείται από πλέγμα σπειρών σε
χαμηλό ανάγλυφο. Τα τηγανόσχημα αγγεία από λίθο ή μάρμαρο σπανίζουν. Ο
περίτεχνος διάκοσμος πιθανώς αποδίδει σχηματικά τα κύματα της θάλασσας.
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19. ΕΑΜ Π5191

20. ΕΑΜ Κ12046

«Κύμβη» ή «σαλτσιέρα». Από τον τάφο
418 του νεκροταφείου της Χαλανδριανής στη Σύρο. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ,
2800-2300 π.Χ.

Εγχάρακτη ερυθροστιλβωτή πρόχους.
Από την Κύπρο. 2000-1800 π.Χ.

΄Υψος 0,247, διάμετρος χείλους: 0,115,
διάμετρος βάσης 0,061 μ.

Χαρακτηριστικό σχήμα των μέσων της
3ης χιλιετίας π.Χ., με απροσδιόριστη χρήση. Ο πηλός και η όπτηση είναι εξαιρετικής ποιότητας, διαμορφώνοντας λεπτά
τοιχώματα. Το υπερυψωμένο χείλος και
η μικρή λαβή αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αγγείου, ο τύπος του
οποίου απαντά τόσο στις Κυκλάδες όσο
και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ύψος 0,266 μ.

Πήλινη χειροποίητη πρόχους, στιλπνή
λόγω της στίλβωσης και διακοσμημένη με εγχάρακτα γραμμικά θέματα γεμισμένα με λευκή ασβεστολιθική ύλη.
Στη βάση του λαιμού μικρή λαβή και στο
σώμα διάτρητες διακοσμητικές αποφύσεις. Το αγγείο με τον πολύ στενό λαιμό και το σφαιρικό σώμα απομιμείται το
σχήμα νεροκολοκύθας.
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21. ΕΑΜ Κ12379
Εγχάρακτο μελανοστιλβωτό ημισφαιρικό κύπελλο. Από την Κύπρο. 19001725 π.Χ.
Ύψος 0,05, διάμετρος 0,10 μ.

Το κύπελλο διακοσμείται εξωτερικά με
περίτεχνα γραμμικά ακτινωτά και κυκλικά σχέδια, εγχάρακτα και γεμισμένα
με λευκή ασβεστολιθική ύλη, που δημιουργούν ωραία αντίθεση με τη μελανή
στιλπνή επιφάνειά του.

22. ΕΑΜ Ακρ.2650
Ηθμοπυξίδα. Από το Ακρωτήρι Θήρας. 16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,18 μ. (0,25 μ. με το πώμα)

Πολυτελές σκεύος με ενσωματωμένο
ηθμό (σουρωτήρι) στο εσωτερικό. Χρησίμευε για την παρασκευή αρωματικών
ελαίων ή στο πλαίσιο τελετουργίας, ως
θυμιατήρι. Η διακόσμησή του ανακαλεί
τη μεγάλη ζωγραφική των τοιχογραφιών
της Θήρας. Σπείρες με λευκές στιγμές
στολίζουν το σώμα του αγγείου, ενώ
τα άνθη κρόκου παραπέμπουν στην
ομορφιά του θηραϊκού τοπίου.
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23. ΕΑΜ Π5735.1
Πήλινο κωνικό κύπελλο-ρυτό. Από τη
Φυλακωπή Μήλου. 17ος-16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,121, διάμετρος χείλους 0,199 μ.

Εμπνευσμένος από το μινωικό κεραμικό
ρεπερτόριο και τη διακοσμητική αισθητική της πολυχρωμίας, ο κεραμέας ταίριαξε την καλυκόσχημη φόρμα του αγγείου με την ανάπτυξη των φυτικών μοτίβων ενός φανταστικού τοπίου.

24. ΕΑΜ Π5762
Πήλινη πρόχους. Από τη Φυλακωπή
Μήλου. 16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,28 μ.

Ο κεραμέας φιλοτέχνησε μια θαυμάσια σύνθεση πτηνού με παραπληρωματικά κοσμήματα του δίχρωμου ζωγραφικού ρυθμού, σε ένα αγγείο καθημερινής χρήσης.
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25. ΕΑΜ Ακρ.505
Κύπελλο διακοσμημένο με κρίνο και
κρόκους. Από το Ακρωτήρι Θήρας.
16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,11, μέγιστη διάμετρος 0,131 μ.

Με κόκκινο χρώμα έχουν τονιστεί οι στήμονες και τα περιγράμματα των λουλουδιών. Η διακόσμηση έχει τοποθετηθεί
στην πλευρά που παρέμενε ορατή κατά
την πόση, προκειμένου να τέρπεται και η
όραση, ταυτόχρονα με τις άλλες αισθήσεις.

26. ΕΑΜ Ακρ.1290

27. EAM Ακρ.877

Kωνικό κύπελλο διακοσμημένο με
στάχυα κριθαριού. Από το Ακρωτήρι
Θήρας. 16ος αι. π.Χ.

Πήλινη «μαστοπρόχους». Από
Ακρωτήρι Θήρας. Περ.1600 π.Χ.

το

΄Υψος 0,549, μέγιστη διάμετρος 0,271 μ.
Ύψος 0,102, μέγιστη διάμετρος 0,135 μ.

Τα ώριμα στάχυα του πολύτιμου αυτού
δημητριακού μοιάζουν να θροΐζουν απαλά στην επιφάνεια του αγγείου. Η ολοζώντανη, γεμάτη κίνηση, απόδοση του
φυσικού κόσμου εναρμονίζεται με το
τρισδιάστατο αντικείμενο που διακοσμεί
και χαρακτηρίζει τη θηραϊκή κεραμική.
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Αγγείο, συμβολικής σημασίας, στο οποίο
συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά του πτηνού και λεπτομέρειες του γυναικείου
σώματος. Στη βάση του στομίου σχηματίζονται οι οφθαλμοί του πτηνού, ενώ κάτω
από τον λαιμό δύο σειρές στιγμών αποδίδουν ένα περιδέραιο. Οι μαστοί είναι
ολόβαφοι και περιβάλλονται επίσης από

στιγμές. Εξαιρετικό δείγμα της θηραϊκής
κεραμικής που καταφέρνει να αποτυπώσει με λιτό και αφαιρετικό τρόπο τη γυναικεία μορφή και στοιχεία του καλλωπισμού της.

28. ΕΑΜ Ακρ.1838
Πήλινη πρόχους. Από το Ακρωτήρι
Θήρας. Περ. 1600 π.Χ.
΄Υψος 0,302,
μέγιστη διάμετρος 0,282 μ.

Στον ώμο και το κάτω μέρος του σώματος
απλές ταινίες, που οριοθετούν την εκτεταμένη ζώνη διακόσμησης, η οποία πληρώνεται με τρία υδρόβια πτηνά και καμπυλόγραμμες ταινίες. Ο αγγειογράφος
αποδίδει την κίνηση των πτηνών, σχεδιάζοντας τα περιγράμματά τους με μαύρο χρώμα, ενώ το σώμα τους με κόκκινο/καστανό. Σε πολλά σημεία του αγγείου προστίθεται και λευκή βαφή, προκαλώντας ευχάριστη αίσθηση στον θεατή.

29. ΕΑΜ Π1835

30. ΕΑΜ Π3125α

Φωλεόσχημο αγγείο από στεατίτη.
Από το Ακρωτήρι Θήρας. 16ος αι. π.Χ.

Λύχνος από στεατίτη. Από τις Μυκήνες. Μέσα 14ου αι. π.Χ.

Ύψος 0,10, μέγιστη διάμετρος 0,151 μ.

Ύψος 0,11, μέγιστη διάμετρος 0,25 μ.

Ανάγλυφα φυτικά πέταλα αγκαλιάζουν
το σώμα του αγγείου, με τον χαρακτηριστικό τρόπο της μακράς μινωικής παράδοσης.

Τα μινωικά φωτιστικά σκεύη έφτασαν
στο απόγειό τους με τους λίθινους καλυκόσχημους λύχνους. Όταν άναβαν, θα
έμοιαζαν με ολόφωτα άνθη.
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31. ΕΑΜ Α12356α
Πήλινος δίνος. Από την Κύπρο. 750600 π.Χ.
Ύψος 0,242, διάμετρος χείλους 0,217 μ.

Αν και οι δίνοι ή λέβητες χρησιμοποιούνταν στο μαγείρεμα ή για την ανάμειξη
του κρασιού, το ραδινό σχήμα τους και
η επιμελημένη ζωηρόχρωμη διακόσμησή τους δηλώνουν ότι η υψηλή αισθητική δεν περιοριζόταν μόνο σε πολυτελή
αγγεία τελετουργικής φύσης, αλλά αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

32. ΕΑΜ Α12079
Αργυρός κάδος. Από τον μακεδονικό
τάφο του Πιλάφ Τεπέ στο Βελεστίνο
Θεσσαλίας. 3ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,24 μ.

Η μία πρόσφυση από τις λαβές που λείπουν κοσμείται με ανάγλυφη κεφαλή
Ηρακλή με λεοντή.
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33. ΕΑΜ Α14262α
Γυάλινο αγγείο. Από τάφο στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλίας. Δεύτερο μισό
2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.
Ύψος 0,165 μ.

Κατασκευασμένο με την πρωτοποριακή τεχνική της περιστροφικής εμπίεσης. Ράβδοι χρωματιστού γυαλιού θερμαίνονται ώστε να σχηματίσουν ψηφιδωτό γυάλινο δίσκο που μιμείται φυσικό αχάτη.
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34. ΕΑΜ Χρ.946
Αργυρό αλάβαστρο. Από τον «Θησαυρό του Παλαιοκάστρου», Καρδίτσα. 1ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,18 μ.

Εντυπωσιακή επίχρυση ανάγλυφη διακόσμηση με παράσταση Διονυσιακού
θιάσου περιτρέχει την επιφάνεια του
αγγείου.
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ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ

ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ1
		

Ηράκλειτος (περ. 535-475 π.Χ.)

Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι που βλέπουν με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο τον κόσμο2
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στην ιστορία, διαπιστώνουμε ότι οι
αισθητικές αντιλήψεις των ανθρώπων, δίκην Πρωτέα, είναι διαρκώς
μεταβαλλόμενες.3
Ι. Καντ (1724-1804)

1. 	������������������������������������������������
Diehls������������������������������������������
- ���������������������������������������
Kranz����������������������������������
1960, 171, απόσπ. 91. «Είναι αδύνατο να εισέλθουμε δύο φορές στο ίδιο ποτάμι». Βλ. επίσης Diehls - Kranz 1960, 154, απόσπ.
12, 161, απόσπ. 49a.
2.
3.

Goethe 2006, 19.
Kant 2011, 95.

Η προβολή του ιστορικού χρόνου στα πεπερασμένα όρια ενός μουσείου
συνιστά μια από τις γοητευτικότερες συμβάσεις της εποχής μας, καθώς επιτρέπει στον σύγχρονο θεατή να βιώνει την ευχαρίστηση μιας σύντομης περιήγησης στο παρελθόν. Χωρισμένες σε μεγάλες ενότητες, οι εκθεσιακές συλλογές των μουσείων παρουσιάζουν την ιστορία των αρχαίων κοινωνιών παρακολουθώντας τα αρχαιολογικά τεκμήρια, τα φυσικά δηλαδή κατάλοιπα και, κυρίως,
τα διάφορα υλικά τεχνουργήματα του ανθρώπου. Αποσπασμένα από το αρχικό τους περιβάλλον, ακέραια ή ελλιπή, φθαρμένα ή τραυματισμένα, τα αρχαία
έργα τέχνης διατηρούν ζωντανό μέσα τους ένα κομμάτι από την ιστορική μνήμη, εκείνο που μαζί με άλλες μαρτυρίες συγκροτεί τη μεγάλη εικόνα για την
ιστορία των πολιτισμών.
Η αφήγηση που διατυπώνουν οι συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αφορά γεωγραφικά σε ένα μεγάλο μέρος της εξάπλωσης του ελληνικού πολιτισμού (από την Κάτω Ιταλία μέχρι τη Μικρά Ασία, τη Συροπαλαιστίνη και την Αίγυπτο) και σε ένα εύρος χρόνου που φτάνει τους 70 αιώνες. Στη
θαυμαστή περιήγηση από τους πρώτους νεολιθικούς οικισμούς της Θεσσαλίας (περ. 6500 π.Χ.) μέχρι τις τελευταίες αναλαμπές του αρχαίου κόσμου (περ.
500 μ.Χ.) ο επισκέπτης του Μουσείου έχει την ευκαιρία να διατρέξει μεγάλες
χρονικές περιόδους, να διακρίνει πολιτισμικές ενότητες, να διαπιστώσει ομοιότητες και διαφορές σε αντιλήψεις και πρακτικές και να αντιληφθεί ότι κάθε
κοινωνία διατηρεί τη δική της ξεχωριστή συμβολή στην ιστορία του πολιτισμού
και της τέχνης.
Αγάλματα, στήλες και βωμοί, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, αγγεία, ειδώλια,
κοσμήματα, όπλα, εργαλεία και διάφορα σκεύη, πολυποίκιλα αντικείμενα από
διαφορετικές ύλες, τεκμήρια από την κοινωνική οργάνωση, την καθημερινή
ζωή, τις λατρευτικές και χθόνιες πρακτικές, περνούν μπροστά από τα μάτια του
θεατή σε μια αδιάλειπτη αλληλουχία αιώνων και αναμετρώνται με το σήμερα
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διεγείροντας το ενδιαφέρον, την περιέργεια, τον θαυμασμό και προκαλώντας
συναισθηματική ευχαρίστηση, απορία και, όχι σπάνια, αμηχανία.
Το συναίσθημα αυτό της αμηχανίας που συνήθως καταλογίζεται στον ελλιπή ερμηνευτικό σχεδιασμό των μουσειακών εκθεμάτων4 συναρτάται από τους
σύγχρονους αισθητικούς φιλοσόφους με τον «αινιγματικό» χαρακτήρα των έργων τέχνης. Κατά τον ���������������������������������������������������������
Th�������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������
Adorno�����������������������������������������������
, «Η τέχνη, υπό την εμφατική έννοια, είναι γνώση, όχι όμως γνώση αντικειμένων. Ένα έργο τέχνης το κατανοεί μόνον όποιος
το κατανοεί ως μορφή έκφρασης της αλήθειας». Η αποκρυπτογράφηση όμως
αυτής της αλήθειας, που παραβάλλεται με μια «γριφώδη σπαζοκεφαλιά», μπορεί να επιτευχθεί «μόνο με τον φιλοσοφικό στοχασμό» και αυτό «είναι το μόνο
που δικαιολογεί την αισθητική»5.
Σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται η αισθητική θεώρηση του �����������������
D����������������
. ��������������
Dutton��������
: «Η εμμονή στις προβληματικές ακραίες περιπτώσεις της τέχνης, παρότι είναι διανοητικά
πρόσφορη και αποτελεί καλή αφορμή για τους δασκάλους της αισθητικής να ξεκινήσουν μια συζήτηση, έχει αφήσει τον κλάδο της αισθητικής σε άγνοια ως προς
τον πυρήνα της τέχνης και των αξιών της. Εκείνο το οποίο έχει ανάγκη η φιλοσοφία της τέχνης είναι μια προσέγγιση με αφετηρία την αντιμετώπιση της τέχνης ως
ένα πεδίο δραστηριοτήτων, αντικειμένων και εμπειριών που υπάρχουν με φυσικό τρόπο στην ανθρώπινη ζωή… Πολλοί από τους τρόπους με τους οποίους συζητείται και βιώνεται η τέχνη μπορούν εύκολα να κινηθούν κατά μήκος των πολιτισμικών συνόρων και να καταφέρουν μια αποδοχή παγκόσμια, δίχως τη βοήθεια από
ακαδημαϊκούς ή θεωρητικούς»6.
Την προοπτική της παγκόσμιας αποδοχής υποστηρίζει η καθημερινή μουσειακή εμπειρία. Το εξαιρετικά πολύμορφο κοινό των μουσείων αποδεικνύει ότι η
αισθητική απόλαυση, η ευχαρίστηση δηλαδή που αντλεί κανείς στη θέα ενός
ωραίου έργου τέχνης, προκύπτει τις περισσότερες φορές αυθόρμητα χωρίς
γεωγραφικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς και χωρίς την αρωγή από τους ειδικούς γνώστες. Άλλωστε, οι θεωρητικές προσεγγίσεις των αισθητικών φιλοσόφων για το ωραίο στην τέχνη, από τον Dubos����������������������������������
���������������������������������������
, τον ����������������������������
Hutcheson ������������������
και τον ����������
Burke, ���
μέχρι τον �����������������������������������������������������������������������
Kant�������������������������������������������������������������������
, τον �������������������������������������������������������������
Schiller και
����������������������������������������������������
τους σύγχρονους Adorno��������������������������
��������������������������������
, Μ�����������������������
arcuse�����������������
, Sircello�������
���������������
, Moth�����
ersill, Nehamas, Scruton και Dutton7, ακόμη και αν ορίζουν διαφορετικά κριτήρια, καταδεικνύουν τη σημασία και την καθολικότητα αυτού του φαινομένου.
Τον 18ο αιώνα ο Ι. Κant, αναλύοντας την αισθητική κριτική ικανότητα, υποστήριξε ότι η καλαισθητική κρίση είναι υποκειμενική και η ικανοποίηση που την
προσδιορίζει δεν συνδέεται με κάποιο ειδικότερο ενδιαφέρον. Ωραίο είναι
αυτό που αρέσει καθολικά χωρίς τη μεσολάβηση άλλων εννοιών8. Στο κοινό κριτήριο για το ωραίο που ισχύει για όλους τους ανθρώπους αναφέρθηκε ο Κant
και στο δοκίμιό του Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου, ισχυριζόμενος ότι «όσο και αν αποκλίνουν οι προτιμήσεις στις διάφορες περιοχές του κόσμου, εκείνο που θεωρείται εξαιρετικά όμορφο συναντά
τη γενική ομοθυμία»9.
Τον 21ο αιώνα οι νευροεπιστήμες ενισχύουν την καθολική θεώρηση της
αισθητικής εμπειρίας αποδεικνύοντας πειραματικά ότι η ευχαρίστηση για το
ωραίο και η απέχθεια για το άσχημο ορίζονται σε διαφορετικά κέντρα του ανθρώπινου εγκεφάλου10. Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι ενώ η τέχνη συνιστά καθολικό φαινόμενο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν
μοιράζονται την ίδια μορφή τέχνης. Το γεγονός αυτό αντιπαραβάλλεται από τον
D�������������������������������������������������������������������������
. Dutton�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
με ένα άλλο εξίσου καθολικό και πανανθρώπινο φαινόμενο, τη γλώσσα. Οι περίπου 6.000 διαφορετικές γλώσσες της υφηλίου, παρόλο που διαφέ-
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4.
5.
6.
7.

Black 2009, 221 κ.ε.
Adorno 2000, 210, 221, 445.
Dutton 2010, 81-82.
Dubos 1719. Hutcheson 1725. Burke 1757. Kant
1790. Schiller 1795. Adorno 1970. Sircello 1975.
Μarcuse 1978. Mothersill 1984. Sircello 1989.
Nehamas 2007. Scruton 2009. Dutton 2010.
8. Kant 1970. Kant 2005, 69-124.
9. Kant 2011, 69.
10. Chatterjee 2014, 33.

ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

ρουν στο λεξιλόγιο και τη γραμματική, μπορούν να μεταφράζονται, καθώς δεν
παρουσιάζουν στοιχεία ασυμμετρίας11. Ανάλογα συμβαίνει, κατά τον Dutton, και
με την τέχνη: «Από τις βραχογραφίες του Λασκό μέχρι την κινηματογραφική βιομηχανία του Μπόλιγουντ, καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικοί δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στο να κατορθώσουν μια διαπολιτισμική αισθητική κατανόηση»12.
Την ίδια «διαπολιτισμική αισθητική κατανόηση» διαπιστώνει κανείς στους επισκέπτες που συρρέουν κατά εκατομμύρια στα μουσεία του κόσμου. Άνθρωποι
με διαφορετικά κριτήρια καλαισθησίας εκφράζουν ευχαρίστηση όταν το βλέμμα τους αγγίξει ένα ξεχωριστό έργο, εκείνο που στη δική τους γλώσσα, μία από
τις χιλιάδες της υφηλίου, ακούει στο όνομα «ωραίο». Αυτό το «ωραίο» που μιλά
στον νου και την ψυχή όλων των ανθρώπων και εμφανίζεται στην αρχαία τέχνη
με «αμέτρητες όψεις» παρακολουθεί η ομότιτλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας με αισθητική διάθεση, γνώση και περίσκεψη.
Η έκθεση ειδικότερα δομείται σε τέσσερα μέρη, που αναπτύσσουν σταδιακά το μουσειολογικό αφήγημα. Στο προοίμιο (��������������������������
Aesthetica����������������
���������������
aeterna��������
) παρουσιάζονται επιλεγμένα σκεύη της καθημερινότητας που καταγράφουν τις συνεχείς εναλλαγές και τις διαφορετικές εκφράσεις αισθητικής στην ανθρώπινη διαχρονία. Στο δεύτερο μέρος (Το ωραίο και το επιθυμητό) επιχειρείται μια ουσιαστική προσέγγιση στις αισθητικές προτιμήσεις των αρχαίων κοινωνιών με βάση
όσα αποκαλύπτουν οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι για την ομορφιά και τα αρχαιολογικά ευρήματα που αφορούν στην ένδυση, την κόμμωση, τα κοσμήματα και
τον καλλωπισμό. Το τρίτο μέρος (Προβάλλοντας το σώμα) παρακολουθεί την
έκφραση του ωραίου στην εικαστική απόδοση του ανθρώπινου σώματος από
την Αρχαιότερη Νεολιθική (6500 π.Χ.) μέχρι τη λήξη της Ελληνιστικής εποχής (30
π.Χ.). Τέλος, ο επίλογος (Η ατέρμονη αναζήτηση) καλεί τον επισκέπτη σε αισθητικό στοχασμό και σε διάλογο με τον εαυτό του και τους άλλους.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: AESTHETICA AETERNA13
ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν14
Ηράκλειτος (περ. 535-475 π.Χ.)
11. Dutton 2010, 52.
12. Dutton 2010, 82-84.
13. «Αιώνια αισθητική». Ο λατινικός τίτλος χρησιμοποιείται εδώ ως αναφορά στον A. G.
Baumgarten, τον φιλόσοφο που εισήγαγε
στη σύγχρονη εποχή τον όρο «Aesthetica»
(Baumgarten 1750).
14. Diehls - Kranz 1960, 152, απόσπ. 8.
15. Πλάτων, Ιππίας Μείζων ή περί του καλού, 292e.
«Γιατί το ωραίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάντοτε ωραίο».
16. Πλάτων, Ιππίας Μείζων ή περί του καλού, 288d.
17. Adorno 2000, 205. Κατά τον Παπανούτσο (1976,
21), εμπόδιο στην αισθητική εμπειρία συνιστά
η τάση μας για γνώση. Αυτό συμβαίνει «με τον
αρχαιολόγο που κρατεί στα χέρια ένα αγγείο
και ζητεί να εξακριβώσει μια ιστορική χρονολογία ή τον τρόπο που επεξεργάσθηκε ο τεχνίτης
το πλαστικό υλικό του».

ἀεὶ γάρ που τό γε καλὸν καλὸν15
Πλάτων (427-347 π.Χ.)

Αν η χύτρα είναι από επιδέξιο αγγειοπλάστη φτιαγμένη, λεία,
στρογγυλή και καλοψημένη, όπως είναι κάποιες ωραίες χύτρες που
έχουν δύο χειρολαβές και χωράνε έξι χόες, πάρα πολύ ωραίες, αν
ρωτούσε για μια τέτοια χύτρα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι
ωραία.16
Σωκράτης (470/69-399 π.Χ.)

Έχει υποστηριχθεί ότι «η αισθητική δεν μπορεί να εννοήσει τα έργα τέχνης
ως ερμηνευτικά αντικείμενα»17. Ωστόσο, η αναγνώριση των αρχαίων έργων τέχνης εμπεριέχει δυσκολίες και παγίδες. Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα αρχαία καταλήγουν στην εποχή μας με μορφή παραλλαγμένη εξαιτίας των πολ-
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Εικ. 1. ΕΑΜ Π4763. Μαρμάρινο περίτεχνο αγγείο, «καντήλα». Από την Πάρο, Κυκλάδες.
Πρωτοκυκλαδική Ι, 3200-2800 π.Χ.

λαπλών φθορών και αλλοιώσεων που έχουν υποστεί στη μακρόχρονη διαδρομή τους18. Ανάλογα προς την αποσπασματική και παραπλανητική τους εικόνα θα
μπορούσαν να ήταν και τα μηνύματα που μεταδίδουν, ιδιαίτερα ως προς τον
ρόλο και τη σημασία τους για το πολιτισμικό περιβάλλον που τα δημιούργησε. Η
μετατροπή ενός αρχαίου έργου σε μουσειακό έκθεμα και η συνακόλουθη αλλαγή στον πρωταρχικό του χαρακτήρα προκαλεί επίσης μια σαφή διαφοροποίηση στον τρόπο θέασης, ανάλογη με την ψυχολογική διάσταση που παρατηρείται ανάμεσα στον σύγχρονο και τον αρχαίο παρατηρητή19. Η γνώση, συνεπώς, του πολιτισμικού περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να κατανοήσουμε ένα αρχαίο έργο και να αντιληφθούμε τις αισθητικές ποιότητες
που το διακρίνουν από ένα απλό χρηστικό αντικείμενο20.
Η αρχαιολογική έρευνα έχει ταξινομήσει τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν
οι αρχαίες κοινωνίες δίνοντας διακριτικούς όρους σε σχέση με τη χρήση ή τη
φόρμα. Ονόματα όπως πρόχους, υδρία, λέβης, οινοχόη, κύλικα, σκύφος, ρυτό,
λήκυθος, αρύβαλλος, ασκός, πυξίδα, κρατήρας, κιονωτός κρατήρας, καλυκόσχημος κρατήρας κλπ. εμφανίζονται στις λεζάντες των ελληνικών μουσείων
αποδεικνύοντας το μεγάλο εύρος των κατηγοριών που δημιούργησαν οι αρχαίοι τεχνίτες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εποχής τους. Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «ωραίο» απουσιάζει από την αρχαιολογική τεκμηρίωση ως αντιεπιστημονικός, ενώ συνήθως εκφέρεται αυθόρ-
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18. Τροποποίηση στην αρχική μορφή ενός έργου
προκαλείται και από την εξάλειψη των χρωμάτων. Βλ. �������������������������������������
Schmaltz�����������������������������
2016 και στο παρόν, ��������
K�������
. Μπίρταχα, σ. 333-344 και Ευ. Λέκα, σ. 417-432. Για τη
συμβολή της συντήρησης στην αισθητική ανάδειξη των αρχαίων έργων, βλ. επίσης στο παρόν, Γ. Μωραΐτου, σ. 433-444.
19. Chatterjee 2014, 141.
20. Κατά τον Χ. Καρούζο (2014, 138), «Το Μουσείο
χρεωστεί να εξάρει με κάθε τρόπο και να βγάλει στο φως τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα και την
αξία των έργων».
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Εικ. 2. ΕΑΜ Π8638. Σκεύος από ορεία κρύσταλλο σε σχήμα πάπιας. Από τον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.

21. Τη συγκίνηση που μπορούσε να προκαλέσει
ένα αρχαίο στις αρχές του 19ου αιώνα περιγράφει το παράδειγμα του ρομαντικού John
Keats��������������������������������������
. Ένα μαρμάρινο αττικό αγγείο με παράσταση διονυσιακής σκηνής, συμπίλημα ίσως
όσων ο ποιητής είδε κατά την επίσκεψή του σε
ένα μουσείο, αποκτά φωνή στέλνοντας το μήνυμα: «Beauty is Truth, Truth Beauty». Βλ. Keats
1819. Για την «ελληνομανία» του Νεοκλασικισμού, βλ. στο παρόν, Θ. Κουτσογιάννης, σ. 399415.
22. ΕΑΜ Π5922, Νεότερη Νεολιθική Ι, 5300-4800 π.Χ.
23. ΕΑΜ Π4763. Πρωτοκυκλαδική Ι, 3200-2700 π.Χ.
24. ΕΑΜ Π8638. Από τον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
25. ΕΑΜ Α17972. Από την Αττική. 750-735 π.Χ.
26. ΕΑΜ Α1383. Από τη Βοιωτία. 420-410 π.Χ.
27. ΕΑΜ Α14500 Από την Αθήνα. Του Ζωγράφου
του Δίνου. 420-410 π.Χ.
28. Κατά τον Ηράκλειτο, ο ρευστός και γεμάτος
αντιθέσεις κόσμος αποτελεί μια ενότητα που
υπόκειται σε έναν καθορισμένο ρυθμό. Βλ.
Turner�������������������������������������������
1903, 53-56. �����������������������������
- ��������������������
1960, 145. ΓεDiehls�����������������������
Kranz���������������
ωργούλης 1975, 88-89.

μητα από τον θεατή μόλις αντικρίσει ένα χρηστικό αντικείμενο που του προξενεί ευχαρίστηση21.
Σε μια απρόσκοπτη αισθητική θέαση αποσκοπεί η εισαγωγική ενότητα της
έκθεσης παρουσιάζοντας επιλεγμένα σκεύη της καθημερινότητας ως σημαίνοντα έργα τέχνης που αποκαλύπτουν τις αμέτρητες εκδοχές του ωραίου. Επιζητώντας να σφραγίσει με τον δικό του εκφραστικό τρόπο τα αντικείμενα που τον
περιβάλλουν, ο άνθρωπος πειραματίζεται με διαφορετικές ύλες, αναζητεί νέες
φόρμες, εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνικές, σχεδιάζει εναλλακτικούς τρόπους
διακόσμησης, δημιουργεί νέους ρυθμούς. Στα χέρια επιδέξιων τεχνιτών οι διάφοροι τύποι αγγείων και τα αμέτρητα ωφέλιμα σκεύη μετατρέπονται πολλές φορές
σε θαυμαστά έργα τέχνης, όπως το περίφημο πήλινο σφαιρικό αγγείο με τα τρίχρωμα μοτίβα από το Διμήνι της νεολιθικής Θεσσαλίας22 (βλ. σ. 36, εικ. 1) και η επιβλητική μαρμάρινη «καντήλα» με την αριστοτεχνική φόρμα από την Πάρο των Κυκλάδων23 (εικ. 1). Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις δυνατότητες του Μυκηναίου τεχνίτη που φιλοτέχνησε το αριστουργηματικό σκεύος24 από ορεία κρύσταλλο σε σχήμα νήσσας (εικ. 2) ή τη σχεδιαστική δεινότητα του Αθηναίου αγγειογράφου που διακόσμησε την πήλινη πυξίδα (εικ. 3) με τα πλαστικά άλογα25;
Αναγνωρίζουμε σήμερα την παραστατική δύναμη του αγγειογράφου που απέδωσε στο σώμα ενός ερυθρόμορφου καλυκωτού κρατήρα26 την Ηώ, θεά της
αυγής, να πετά με το φτερωτό της άρμα πάνω από τη θάλασσα (εικ. 4) και εκείνου που σχεδίασε στην επιφάνεια ενός ερυθρόμορφου δίνου27 θυρσοφόρους
Σατύρους και Μαινάδες να στροβιλίζονται σε εκστατικό διονυσιακό χορό (εικ. 5).
Χρυσά διακοσμημένα κύπελλα, αργυρά και χάλκινα αριστουργηματικά
σκεύη, αγγεία από πηλό, αλάβαστρο και στεατίτη, αναρίθμητες εναλλαγές από
ύλες, σχήματα και χρώματα (βλ. σ. 78-86, αρ. κατ. 18-34), συνθέτουν το προοίμιο της έκθεσης αποκαλύπτοντας στα μάτια του θεατή μια γοητευτική εικόνα για
τις αμέτρητες εκδοχές του ωραίου, σαν μια αισθητική αιώνων στην κοσμοθεωρία του Ηράκλειτου που μιλά για τη διαρκή μεταβολή του κόσμου και την αρμονία των διαφορών28.
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Εικ. 3. ΕΑΜ Α17972. Πυξίδα με τέσσερα πλαστικά άλογα στο πώμα. Από την Αττική. 750-735 π.Χ.
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Εικ. 4. ΕΑΜ A1383. Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας με πώμα. Από τη Βοιωτία. 420-410 π.Χ.
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Εικ. 5. ΕΑΜ Α14500. Αττικός ερυθρόμορφος δίνος. Tου Ζωγράφου του Δίνου. Από την Αθήνα (περιοχή της Ιεράς Οδού). 420-410 π.Χ.
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ΙΙ.
ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
Ας γινόταν να πήγαινα στην Κύπρο,
το νησί της Αφροδίτης,
όπου Έρωτες εξαίσιοι,
πλανεύουν τους θνητούς.29
ὅτι καλὸν φίλον αἰεὶ 30
Ευριπίδης (481-407 π.Χ.)

29. Ευριπίδης, Βάκχαι, 402-405.
30. Ευριπίδης, Βάκχαι, 881, 901, «Ό,τι είναι ωραίο το
αγαπώ παντοτινά».
31. Μαρκούζε 1998, 60.
32. Stewart 2003, 100-104. Νεχαμάς 2010, 13-24.
Konstan�����������������������������������������
2014, 31-80. Βλ. και στο παρόν, Μ. Χιδίρογλου, σ. 135-146.
33. Μια ανάγλυφη στήλη από τη Μαντίνεια, σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ
Γ226), θεωρείται ότι απεικονίζει τη Διοτίμα, βλ.
σ. 196, εικ.1. Βλ. Goette 2012.
34. «Κάτι μεταξύ θνητού και αθάνατου», Πλάτων, Συμπόσιον, 202d-e.
35. Πλάτων, Συμπόσιον, 201d-212c.
36. ΕΑΜ Α1424. Από την Εύβοια. 375-350 π.Χ.
37. Ομηρικός Ύμνος εις Αφροδίτην, VI.
38. Κατά τον Όμηρο (Ιλιάς, Ε, 348, 370), η Αφροδίτη
υπήρξε κόρη του Δία και της Διώνης ενώ, κατά
τον Ησίοδο (Θεογονία, 176-201), κόρη του Ουρανού. Την «αφρογεννημένη» θεά συντροφεύει ο Έρως και συνοδεύει ο Ίμερος.
39. Πλάτων, Συμπόσιον, 180d. «Αφροδίτη χωρίς
Έρωτα δεν υπάρχει».
40. 	�������������������������������������������
EAM����������������������������������������
Γ3524. Στον λεγόμενο τύπο των Συρακουσών, παραλλαγή του τύπου �������������������
Medici�������������
. Από τις Βάιες της Νότιας Ιταλίας. Φέρει συμπληρώσεις
από τον νεοκλασικιστή γλύπτη A. Canova. 2ος
αι. μ.Χ. Βλ. Βλαχογιάννη 2016, 458, αρ. 297.
41. EAM 5753. Άγνωστης προέλευσης. 2ος αι. μ.Χ.
Βλ. Βλαχογιάννη 2016, 459, αρ. 298.
42. Ησίοδος, Θεογονία, 116-120.
43. Συκουτρής 1949, 30, σημ. 3. Για τον τρόπο που οι
Έλληνες αντιλαμβάνονταν τον Έρωτα, βλ. Σταμπολίδης 2016.

Κατά τον σύγχρονο αισθητικό φιλόσοφο Χ. Μαρκούζε, η ερωτική ποιότητα
του ωραίου επιβιώνει μέσα από όλες τις αλλαγές στις «προτιμήσεις». «Καθώς
ανήκει στον χώρο του Έρωτα, το Ωραίο αντιπροσωπεύει την Αρχή της Ηδονής»31.
Η ερωτική έλξη που προκαλείται στη θέα του σωματικού κάλλους κυριαρχεί
ως ιδέα στην αρχαία ελληνική τέχνη, την ποίηση και τη φιλοσοφία32. Στο πλατωνικό Συμπόσιο ο Σωκράτης συνδέει το ωραίο με τον Έρωτα, γιο του Πόρου και
της Πενίας, και αναλύει διεξοδικά όσα του δίδαξε η Διοτίμα, η σοφή ιέρεια από
τη Μαντίνεια της Αρκαδίας33. Ο Έρωτας, μέγας δαίμων34 και βαθιά ερωτευμένος με το ωραίο, προκαλεί στον άνθρωπο την επιθυμία να δημιουργήσει κάτι
όμορφο (έργο ή απογόνους) έτσι ώστε να μείνει για πάντα αθάνατος35. Ενδεικτικό παράδειγμα αντανάκλασης του γονιμικού χαρακτήρα του Έρωτα στην αρχαία ελληνική τέχνη αποτελεί η αττική ερυθρόμορφη υδρία36 που εικονίζει τον
φτερωτό θεό να ποτίζει όμορφα άνθη ανάμεσα στον θεό της ερωτικής ευωχίας Διόνυσο και σε δύο Μαινάδες (βλ. σ. 23, αρ. κατ. 2).
Η σύνδεση του έρωτα με την ομορφιά εκφράστηκε με πολλούς τρόπους και
στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Στον έκτο ομηρικό ύμνο προς την Αφροδίτη37,
η όμορφη θεά αναδύεται στην Κύπρο, όπου την μεταφέρει ο Ζέφυρος πάνω
στον μαλακό αφρό ενός θαλάσσιου κύματος38. Αμέσως την υποδέχονται οι
χρυσοστόλιστες Ώρες, την ντύνουν με αθάνατα φορέματα, την στολίζουν με
χρυσά κοσμήματα και, μόλις τελειώνουν, την οδηγούν στον Όλυμπο, εκεί όπου
κατοικούν οι αθάνατοι θεοί.
Η αρχαία ελληνική ιδεολογία για την ομορφιά και η σύνδεσή της με τον έρωτα παρουσιάζονται στην έκθεση ως δύο σκηνογραφημένα επεισόδια και αναπτύσσονται με τη βοήθεια μιας κεντρικής νησίδας που σχηματίζει δύο σταθμούς.
i. οὐκ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος Ἀφροδίτη39

Στον πρώτο σταθμό, η Αφροδίτη υποδέχεται τον επισκέπτη με τη μορφή
ενός μαρμάρινου αγάλματος40 (εικ. 6). Ημίγυμνη, με το ιμάτιο τυλιγμένο στους
γλουτούς, η θεά συνοδεύεται από ένα μικρό μαρμάρινο άγαλμα που παριστάνει έναν κοιμώμενο Έρωτα41 (εικ. 7). Στη Θεογονία του Ησιόδου ο Έρωτας, «ο
πιο ωραίος ανάμεσα στους αθάνατους θεούς», εμφανίζεται μαζί με την «πλατύστερνη Γη» αμέσως μετά το Χάος42. Κατά τη Σαπφώ, υπήρξε γιος της Γης και
του Ουρανού, κατά τον Σιμωνίδη, γιος της Αφροδίτης και του Άρη, κατά τον Αλκαίο, γιος της Ίριδας και του Ζέφυρου, κατά τον Ευριπίδη, γιος του Δία43. Για την
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Εικ. 6. ΕΑΜ Γ3524. Μαρμάρινο άγαλμα
Αφροδίτης ημίγυμνης, ως νύμφης στο
λουτρό. Από τις Βάιες της Νότιας Ιταλίας.
2ος αι. μ.Χ.
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Εικ. 7. ΕΑΜ Γ5753. Μαρμάρινο αγαλμάτιο κοιμώμενου Έρωτα. Τα άνθη και το λιονταράκι πλάι του υποδηλώνουν τον επιτύμβιο προορισμό
του. Άγνωστης προέλευσης. 2ος αι. μ.Χ.

πλατωνική Διοτίμα, ο Έρωτας γεννήθηκε στα γενέθλια της Αφροδίτης και επειδή από τη φύση του είναι ερωτευμένος με το κάλλος, ακολουθεί για πάντα την
ωραία θεά44.
ii. δῶρον εἶναι τῇ καλλίστῃ θεῶν45

44. Πλάτων, Συμπόσιον, 203c.
45. Westermann 1893, 379 (Λιβάνιος), «δώρο στην
ωραιότερη από τις θεές».
46. Επικός Κύκλος, Κύπρια,1. Βλ. και στο παρόν, Μ. Χιδίρογλου, σ. 135-146.
47. Ησίοδος, Θεογονία, 16.
48. ΕΑΜ 1811. Από το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα της Επιδαύρου. Πρώτο μισό του 1ου αι. μ.Χ.
Το άγαλμα αντιγράφει ένα πρωτότυπο έργο
γύρω στο 420 π.Χ. (στον τύπο της Αφροδίτης
Frejus). Βλ. Βλαχογιάννη 2016, 455, αρ. 293.
49. ΕΑΜ Α1629. Έργο του Ζωγράφου της Ερέτριας,
425-420 π.Χ.

Στον δεύτερο σταθμό της έκθεσης ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει
έναν προσφιλή μύθο της αρχαιότητας46. Με αφορμή το χρυσό μήλο που ρίχνει η
Έρις στους γάμους του Πηλέα και της Θέτιδας, ξεκινά με εντολή του Δία ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στην Ήρα, την Αφροδίτη και την Αθηνά για τα πρωτεία της
ομορφιάς. Ως κριτής ορίζεται ένας θνητός, ο ωραίος Πάρης. Οι τρεις θεές προσφέρουν δελεαστικά δώρα στον νεαρό κριτή για να κερδίσουν την εύνοιά του:
Η Ήρα υπόσχεται το βασίλειο της Ασίας, η Αθηνά τού προτείνει τη σοφία και τη νίκη
στις μάχες, η Αφροδίτη τάζει την Ελένη της Σπάρτης, την ωραιότερη γυναίκα στον
κόσμο των θνητών. Ο Πάρης, χωρίς δισταγμό, δίνει το χρυσό μήλο στην Αφροδίτη,
την ωραία «ελικοβλέφαρη»47 θεά.
Στην έκθεση παρουσιάζονται πέντε αρχαία έργα που αρθρώνουν το μυθολογικό αφήγημα. Την κρίση του Πάρη υπαινίσσεται ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο
της Αφροδίτης48. Η θεά παριστάνεται με αραχνοΰφαντο χιτώνα που αφήνει
ακάλυπτο το αριστερό της στήθος. Με μια κομψή κίνηση του δεξιού της χεριού
ανασύρει το λεπτό ιμάτιο, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατά το μήλο της βράβευσης (εικ. 8). Το περίφημο αττικό ερυθρόμορφο επίνητρο49 που εκτίθεται δίπλα στο άγαλμα της θεάς εικονίζει, ανάμεσα σε άλλες μυθικές σκηνές γάμου,
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Εικ. 8. ΕΑΜ Γ1811. Μαρμάρινο αγαλμάτιο
Αφροδίτης. Από το ιερό του
Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο.
Πρώτο μισό 1ου αι. μ.Χ.
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Εικ. 9. ΕΑΜ Α12545. Αττικός ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας με παράσταση της
κρίσης του Πάριδος. Γύρω στο 340-330 π.Χ.

50. ΕΑΜ Α12545. Της Ομάδας των Υστεροκλασικών
Κρατήρων και του Ζωγράφου της Ερωτοστασίας. 340-330 π.Χ.

το ζεύγος του Πηλέα και της Θέτιδας (βλ. σ. 71, εικ. 2). Στον αττικό ερυθρόμορφο καλυκωτό κρατήρα50 που παρουσιάζεται στην ίδια ενότητα η ομορφιά συνδέεται με τη διονυσιακή ευωχία. Στη μία όψη εικονίζονται οι πρωταγωνιστές της
κρίσης, ο Πάρης, η Ήρα, η Αθηνά, η Αφροδίτη και ο Ερμής ανάμεσα σε φτερωτούς Έρωτες, ενώ στην άλλη μία Μαινάδα και δύο Σάτυροι συνθέτουν ένα οργιαστικό διονυσιακό στιγμιότυπο (εικ. 9).
Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται επίσης δύο χρυσά τεχνουργήματα της αρχαίας κοσμηματικής, μία ζώνη και ένα στέμμα, ως σαγηνευτικά σύμβολα της γυναικείας φιλαρέσκειας. Η αριστοτεχνική ζώνη διακοσμείται με χρυσά πλαστι-
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Εικ. 10. ΕΑΜ Στ.339. Χρυσό διάδημα.
Από τον «Θησαυρό της Δημητριάδος».
325-300 π.Χ.

Εικ. 11. ΕΑΜ Στ.362. Ζώνη πολυποίκιλτη από χρυσό, γρανάτες και σμάλτο. Άγνωστης προέλευσης (μέρος του λεγόμενου «Θησαυρού του
Καρπενησίου»). 2ος αι. π.Χ.

κά άνθη, καρπούς, κάμπιες, μέλισσες, πτηνά και δελφίνια και φέρει ένθετους
γρανάτες, χρωματιστό σμάλτο, γυαλί και κορναλίνη51 (εικ. 11). Το διάδημα, κατασκευασμένο από χρυσό σύρμα που σχηματίζει βλαστόσπειρες, διαμορφώνει στη μέση έναν ηράκλειο κόμβο που επιστέφει η πλαστική μορφή ενός μικρού φτερωτού Έρωτα52 (εικ. 10). Μοναδικό έργο τέχνης, συντρόφεψε στη ζωή
και τον θάνατο μια γυναίκα που ήξερε να ακολουθεί τις επιταγές και τα «μυστικά» της Αφροδίτης.
iii. ἦ καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
ποικίλον, ἔνθα δὲ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς πάρφασις,
ἥ τ’ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων.53

Η σημασία της ένδυσης και του καλλωπισμού στη λαμπρή και ακατανίκητη παρουσία της Αφροδίτης προβάλλεται σε πολυάριθμα χωρία της αρχαίας ελληνικής ποίησης. Στην ομηρική Οδύσσεια οι Χάριτες (εικ. 12α) λούζουν,
αλείφουν με «ουράνιες μυρωδιές» και στολίζουν «ολόμορφα» τη «γελαστή»
θεά54. Στα Κύπρια έπη οι Ώρες και οι Χάριτες υφαίνουν, βάφουν με ανοιξιάτι-
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51. ΕΑΜ Στ.362. Από τον λεγόμενο «Θησαυρό του
Καρπενησίου». 2ος αι. π.Χ.
52. ΕΑΜ Στ.339. Από τον λεγόμενο «Θησαυρό της
Δημητριάδος». 325-300 π.Χ.
53. Όμηρος, Ιλιάς, Ξ, 214-217, «Είπε, και λύνει από
τον κόρφο της το στηθοπάνι, που ’χε λογιώ λογιώ πλουμιά, κι απάνω του τα μάγια έσμιγαν
όλα, κι η αποθυμιά και τα γλυκόλογα της ερωτιάς κι η αγάπη και το ξελόγιασμα, που πλάνεψε και μυαλωμένο ακόμα», μετάφραση Ν. Καζαντζάκης - Ι. Θ. Κακριδής.
54. Όμηρος, Οδύσσεια, θ, 362-366.
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Εικ. 12. α) ΕΑΜ Γ3625. Μαρμάρινος καλυκωτός κρατήρας με ανάγλυφη διακόσμηση γυναικείων μορφών που ερμηνεύονται ως Χάριτες ή
Νύμφες. Από την περιοχή νότια της Ακρόπολης. Τέλη 1ου αι. π.Χ. β) ΕΑΜ Χ16771. Χάλκινο αγαλμάτιο γυμνού φτερωτού έρωτα. Ανήκει
στα ευρήματα των Αμπελοκήπων της Αθήνας. 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ. Έργο επηρεασμένο από δημιουργία του 3ου-2ου αι. π.Χ.
γ) ΕΑΜ Α 4164. Ειδώλιο αναδυομένης Αφροδίτης. Από την Κορινθία. 4ος αι. π.Χ.
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κα λουλούδια και αρωματίζουν τα όμορφα ρούχα που θα φορέσει κατά την
κρίση του Πάρη55. Ανάλογα προετοιμάζεται η Αφροδίτη για να σαγηνεύσει τον
όμορφο Αγχίση. Οι Χάριτες λούζουν και αλείφουν τη θεά με αρωματισμένο
λάδι, την ντύνουν με όμορφα ρούχα και την στολίζουν με λαμπερά κοσμήματα56.
Στα ακαταμάχητα μυστικά της Αφροδίτης καταφεύγουν και όσοι επιθυμούν
τη μυστική της βοήθεια. Στην ομηρική Ιλιάδα η Ήρα ζητά από την Αφροδίτη να
της δανείσει τον κεστό 57, τον μαγικό κεντητό στηθόδεσμο που θα την βοηθήσει
να επαναφέρει τον άπιστο Δία. Στο ίδιο έπος, η ωραία Ελένη φροντίζει να διατηρεί έναν ευωδιαστό θάλαμο όπου συναντά τον προστατευόμενο της Αφροδίτης, Πάρη58. Αντίθετα, οι γυναίκες της Λήμνου, που αγνοούν τη λατρεία της
θεάς και τη φροντίδα του σώματος, μυρίζουν άσχημα, με αποτέλεσμα να χάνουν τους άνδρες τους59.
Ανάλογη προς τη γραπτή παράδοση είναι και η εικόνα που μεταφέρουν οι
αρχαιολογικές μαρτυρίες. Η διαχρονική επιδίωξη του ανθρώπου να παρεμβαίνει στη φυσική του μορφή, να διαμορφώνει και να αναπροσαρμόζει την εικόνα του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, τα πρότυπα και το πνεύμα της εποχής
του, εξυπηρετείται με την ένδυση, το κόσμημα, την κόμμωση και τον καλλωπισμό. Εκθέματα που τεκμηριώνουν την ασίγαστη αυτή ανάγκη σε μια αδιάλειπτη ακολουθία αιώνων αναπτύσσονται περιμετρικά προς την κεντρική νησίδα της έκθεσης. Ευφάνταστα ενδύματα60, περίτεχνες κομμώσεις61, κομψά
υποδήματα62 και εντυπωσιακά κοσμήματα63 που ξεκινούν από την Αρχαιότερη
Νεολιθική περίοδο (6500-5800 π.Χ.) και φθάνουν μέχρι τους ιστορικούς χρόνους αποκαλύπτουν δίπλα στη δημιουργικότητα μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αισθητική (εικ. 13, 14α, β). Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται αντικείμενα ειδικής χρήσης, τριχολαβίδες, σπάτουλες, χρωματοδοχεία, χρωματοτριβεία, πυξίδες για καλλυντικές ουσίες και αγγεία για την αποθήκευση αρωματικών ελαίων παρέχοντας διαχρονικές ενδείξεις για τον γυναικείο καλλωπισμό64 (βλ. σ.
155, εικ. 2).
iv. τὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς ἧττον
μὲν τούτων θεῖον γένος ἡδονῶν65

Η αισθησιακή ηδονή που προσφέρει η όσφρηση χαρακτηρίζεται στον
πλατωνικό διάλογο Φίληβος ή Περί ηδονής ως κατώτερη και διακρίνεται με
σαφήνεια από την αισθητική απόλαυση των οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων66. Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, η σημασία της όσφρησης αξιολογείται ως σημαντικός πολιτισμικός67 και οικονομικός68 παράγοντας. Κατά τη βιολογική επιστήμη, ο άνθρωπος διαθέτει 10 έως 30 εκατομμύρια κύτταρα
υποδοχής οσμών, για 1.000 διαφορετικούς τύπους χημικών μορίων και θεωρητικά εκατομμύρια συνδυασμούς69, ενώ τα γονίδια που σχετίζονται με την
όσφρηση υπολογίζονται σε τουλάχιστον 10.000, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο
συγκριτικά με τις άλλες αισθήσεις70. Είναι πλέον βέβαιο ότι η όσφρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της αισθητικής (και διατροφικής) εικόνας
του περιβάλλοντος71, ενώ λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας με τη χρήση οσμών και φερομονών, προκαλώντας ασυνείδητες ή ενσυνείδητες αντιδράσεις72. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η έκθεση επιχειρεί μια εναλλακτική προσέγγιση στο ωραίο με όχημα την αίσθηση της όσφρησης. Τρία
αρωματικά έλαια παρασκευασμένα με αρχαίες μεθόδους και με βάση το
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55. Επικός Κύκλος, Κύπρια, 6. Βλ. Brillet-Dubois 2011,
110.
56. Ομηρικός ΄Υμνος εις Αφροδίτην, V, 61-65. Βλ.
Faulkner 2008.
57. Όμηρος, Ιλιάς, Ξ, 214-217. Από τις ωραιότερες
σκηνές γυναικείου στολισμού είναι εκείνη της
προετοιμασίας της Ήρας, βλ. Όμηρος, Ιλιάς, Ξ,
153 κ.ε.
58. Όμηρος, Ιλιάς, Γ, 382.
59. Brunck 1813, 384.
60. Βλ. στο παρόν, Κ. Σαρρή, σ. 163-174, Β. Jones, σ.
177-190, U. Mokdad, σ. 457-462, D. Wardle, σ.
463-474, Χ. Τσούλη, σ. 195-208.
61. Βλ. στο παρόν, Ε. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη, σ. 289301, Ε. Βλαχογιάννη, σ. 303-316.
62. Βλ. στο παρόν Σ. Αθανασοπούλου - N. Παλαιοκρασσά - Κ. Πασχαλίδης, σ. 209-236.
63. Βλ. στο παρόν, Ε. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη, σ. 245-254
και Δ. Ιγνατιάδου - Α. Χατζηπαναγιώτου, σ. 265-281.
64. Βλ. στο παρόν, Μ. Χιδίρογλου, σ. 135-146, Έ. Οικονόμου, σ. 153-162, Κ. Μπίρταχα, σ. 333-344,
Β. Πλιάτσικα, σ. 355-369, Κ. Βουτσά, σ. 475-484.
65. Πλάτων, Φίληβος ή Περί ηδονής, 51����������
e���������
, «Το γένος των ηδονών από τις οσμές είναι λιγότερο
θεϊκό».
66. Ανδρόνικος 1986, 269-270.
67. Classen - Howes - Synnott 2005.
68. Ο ετήσιος παγκόσμιος τζίρος της αρωματοποιίας υπολογίζεται για το 2017 σε περισσότερο
από 24 δισεκατομμύρια ευρώ (L’Oreal, 2017
Annual Report).
69. Buck - Axel 1991.
70. Niimura et al. 2014.
71. Young - Trask 2002.
72. Stern - McClintock 1998.
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Εικ. 13. ΕΑΜ Α15113. Αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας. Στο κέντρο της κύριας όψης
κυριαρχεί η μορφή της Αταλάντης. Η νεαρή κυνηγός πλαισιώνεται από δύο νέους με
ταξιδιωτική περιβολή, πιθανότατα τους Διόσκουρους, και άλλους δύο κάτω από τις λαβές. Στην
άλλη όψη εικονίζονται τρεις νέοι ντυμένοι με χλαμύδα. Άγνωστης προέλευσης. 400-390 π.Χ.

αγριέλαιο, τον κύπειρο, τον κορίανδρο, το τριαντάφυλλο και το φασκόμηλο, υλικά που αναφέρονται στις πινακίδες Γραμμικής Β γραφής από την Πύλο
(13ος αι. π.Χ.)73, προσφέρουν στον επισκέπτη μια πρωτότυπη αισθησιακή
εμπειρία και τον βοηθούν να αναπλάσει πτυχές ενός κόσμου που ίσως δεν
έχει χαθεί εντελώς...74.

73. Βλ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
. ��������������������������������������������
στο παρόν,����������������������������������
Κ��������������������������������
���������������������������������
. ������������������������������
Βουτσά, σ. 475-484������������
, ����������
Ι���������
. �������
Σαμανίδης, σ. 489-495.
74. Ανάπλαση στοιχείων της αρχαιολογικής μαρτυρίας και προσέγγιση στον κόσμο των αρχαίων
αισθήσεων θα επιχειρηθεί σε όλη τη διάρκεια
της έκθεσης με τη βοήθεια ειδικών πειραματικών εργαστηρίων. Βλ. στο παρόν, Δ. Καλεσοπούλου, σ. 445-456.
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Εικ. 14. α) ΕΑΜ Α20185. Θραύσμα αττικής ερυθρόμορφης κύλικας.
Η Τιμοκρίτη, καθισμένη σε κλίνη, ετοιμάζεται να πορπώσει τον χιτώνα της στον αριστερό
της ώμο. Στα πόδια της διακρίνεται η πόρπη καρφωμένη στο ένδυμά της. Από την Αθήνα
(Κεραμεικός, Πομπείο). Γύρω στο 410 π.Χ.
β) ΕΑΜ Στ.259α, β. Τέσσερις χρυσές τοξωτές πόρπες με διακόσμηση σφαιριδίων. 5ος4ος αι. π.Χ.
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ΙΙΙ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Αγνοείς, άνθρωπέ μου, ότι αυτό που έχει πει ο Ηράκλειτος είναι
σωστό, ότι δηλαδή ο πιο ωραίος από τους πιθήκους είναι άσχημος
αν τον συγκρίνουμε με το γένος των ανθρώπων, και ότι η πιο ωραία
από τις χύτρες αν τη συγκρίνουμε με τις κοπέλες είναι άσχημη, όπως
λέει ο Ιππίας ο σοφός.75
Πλάτων (427-347 π.Χ.)

«Εξακολουθείτε να νομίζετε ότι σκοπός της τέχνης είναι το κάλλος;».
Απάντησα ότι δεν ήξερα να υπάρχει ανώτερος.
«Μπορείτε να μου πείτε τι είναι κάλλος;», ρώτησε.
«Ίσως όχι», απάντησα, «αλλά μπορώ να σας το δείξω. Ας πάμε να
δούμε το θαυμάσιο εκμαγείο του Απόλλωνα ή την ωραία προτομή
του Βάκχου που έχω, έστω και στο φως των κεριών, και θα δούμε αν
δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πως είναι ωραία»76
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

75. Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 289a.
76. Goethe 2006, 84.
77. Χέγκελ 2010, 285. Το ίδιο και για τον Γ. Β. Γκαίτε (Goethe 2006, 21), ο οποίος υποστηρίζει ότι
«ο άνθρωπος είναι το ανώτερο και το καθαυτό
θέμα της τέχνης».
78. Perlès 2001. Bailey 2005. Βλ. και στο παρόν, Κ.
Μαντέλη, σ. 321-331.
79. ΕΑΜ Π3928. Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος,
6500-5800 π.Χ.
80. Για τις «ατέλειες», τις διαστρεβλώσεις και τον τονισμό ορισμένων σημείων, ως στοιχείων της
συμβολικής τέχνης, βλ. Χέγκελ 2010, 66.
81. ΕΑΜ Π5894. Περιοχή Καρδίτσας. Τελική Νεολιθική περίοδος, 4500-3300 π.Χ.

Το ανθρώπινο, κατά τον Γκ. Χέγκελ, συγκροτεί το επίκεντρο και το περιεχόμενο του αληθινού κάλλους και της τέχνης77. Προβάλλοντας εικαστικά τον εαυτό του, ο άνθρωπος εξωτερικεύει στοιχεία από τη δική του μοναδικότητα, ενώ
παράλληλα αποκαλύπτει ή υπαινίσσεται αλήθειες για τον κόσμο που τον περιβάλλει.
Το ανθρώπινο σώμα, ανδρικό και γυναικείο, παρουσιάζεται στην έκθεση ως
ένα γοητευτικό αφήγημα στο ρεύμα του χρόνου, που συνοψίζει τις πνευματικές
αναζητήσεις κάθε εποχής. Ξεκινώντας από τις προϊστορικές κοινωνίες με τις αινιγματικές, αφαιρετικές μορφές, η έκθεση προχωρά στα αρχετυπικά σύμβολα
των γεωμετρικών χρόνων και περνώντας από τις ισόρροπες μορφές των επιβλητικών αρχαϊκών Κούρων συνεχίζει στην αρμονία της κλασικής τέχνης για να καταλήξει στο πάθος και τον ρεαλισμό της Ελληνιστικής εποχής.
Εικαστική αντίληψη για την κατασκευή μικρών έργων γλυπτικής που παριστάνουν την ανθρώπινη μορφή τεκμηριώνεται στον ελλαδικό χώρο ήδη από
την Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδο78. Τα πρώτα σωζόμενα έργα διακρίνονται από μια αξιοθαύμαστη αισθητική πληρότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εύσαρκο γυμνό ειδώλιο από λευκό ασβεστόλιθο της «ιέρειας» από τη Σπάρτη79 που παριστάνεται με πόλο στο κεφάλι και εγχάρακτα μαγικο-θρησκευτικά σύμβολα στους βραχίονες (εικ.15). Και ενώ τα λίθινα ειδώλια
είναι λιγοστά, πηλοπλάστες φιλοτεχνούν πολυάριθμα και ποικίλα γυναικεία ειδώλια, γυμνά και εύσαρκα, με τονισμένους γλουτούς και στήθος80 (βλ. σ. 327,
εικ. 9-13), σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής. Την ίδια περίοδο τα ανδρικά ειδώλια σπανίζουν και παριστάνονται συνήθως καθιστά. Μοναδικό για
τις διαστάσεις και τη σύλληψή του παραμένει το πήλινο ανδρικό ιθυφαλλικό ειδώλιο του λεγόμενου «στοχαστή»81, έργο που προέρχεται από κάποιον θεσσαλικό προϊστορικό οικισμό (εικ. 16). Αινιγματικά στο σύνολό τους και δυσνόητα για τον σύγχρονο θεατή, τα νεολιθικά πλαστικά ειδώλια θεωρείται ότι εκφράζουν τις βαθύτερες πρωτο-θρησκευτικές ανάγκες του νεολιθικού ανθρώ-
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Εικ. 15. ΕΑΜ Π3928, Π3929, Π3930, Π3931. Λίθινα ειδώλια ιέρειας και γυναικείων μορφών. Από τη Σπάρτη. Αρχαιότερη Νεολιθική,
6500-5800 π.Χ.

που και εξυπηρετούν, πιθανότατα, γονιμικές τελετουργίες που συνδέονται με
τη λατρεία της μητέρας θεότητας.
Το χρονικό της γλυπτικής παράστασης της ανθρώπινης μορφής παρακολουθεί η έκθεση στους επόμενους χρόνους με επιλεγμένα έργα της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού. Σχεδόν για μία χιλιετία (3200-2300 π.Χ.) παράγονται στις
Κυκλάδες μαρμάρινα ειδώλια σε ποικίλες μορφές και μεγέθη82. Σιβυλλικά και
δυσερμήνευτα ως προς τη σημασία και το περιεχόμενό τους83, τα περισσότερα βρίσκονται σε τάφους και εικονίζουν ολόσωμες γυναικείες μορφές, γυμνές,
με λυγισμένα και διπλωμένα τα χέρια κάτω από το στήθος και σμιλεμένα λοξά
τα πέλματα (εικ. 17). Σπανιότερες είναι οι ανδρικές μορφές και όσες παριστάνονται σε κάποια μορφή δράσης, όπως ο φημισμένος αυλητής84 και οι δύο αρπιστές85 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (βλ. σ. 336, εικ. 5α, β). Χαρακτηρισμένα κατά τον 19ο αιώνα ως πρωτόγονα, τα κυκλαδικά ειδώλια «αναγνωρίστηκαν» τον 20ό αιώνα από τους διεθνείς συλλέκτες ως έργα τέχνης προκαλώντας ανυπόστατες εντυπώσεις για τη λευκή, αφαιρετική απλότητα ενός κόσμου ο οποίος στην πραγματικότητα υπήρξε πολύχρωμος86. Την παραπλανητική
αυτή εικόνα ακύρωσε η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα αποδεικνύοντας ότι
τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οι ανατομικές λεπτομέρειες των κυκλαδικών ειδωλίων, καθώς και άλλα συμπληρωματικά διακοσμητικά στοιχεία, υπήρξαν
επιζωγραφισμένα, κυρίως με μαύρο, γαλάζιο και κόκκινο χρώμα87.
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82. Ντούμας 1984. Doumas 2000. Βλ. στο παρόν, Κ.
Μπίρταχα, σ. 333-344.
83. Βλ. στο παρόν, Κ. Μπίρταχα, σ. 333-344, Κ. Κωστάντη, σ. 345-353, Μ. Γιαννοπούλου, σ. 383395. Κατά την Ε. �����������������������������
Simon������������������������
(1996, 233-234), τα κυκλαδικά ειδώλια αντιδιαστέλλονται από τα μητροπρεπή εύσαρκα νεολιθικά και ερμηνεύονται ως θεότητες με ερωτικό χαρακτήρα.
84. ΕΑΜ Π3910 από την Κέρο. 2800-2500 π.Χ.
85. ΕΑΜ Π3908 από την Κέρο. 2800-2500 π.Χ. Επίσης, ΕΑΜ ΒΕ7.1.2011.
86. Βλ. στο παρόν, Μ. Λαγογιάννη, σ. 35-48.
87. Βλ. στο παρόν, Κ. Μπίρταχα, σ. 333-344.

ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

Εικ. 16. ΕΑΜ Π5894. Πήλινο ειδώλιο «στοχαστή». Από την
Καρδίτσα, Θεσσαλία. Τελική Νεολιθική, 4500-3300 π.Χ.

Εικ. 17 ΕΑΜ Π3978. Μαρμάρινο άγαλμα. Από την Αμοργό,
Κυκλάδες. Πρωτοκυκλαδική ΙI περίοδος, 2800-2300 π.Χ.
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Εικ. 18. α) ΕΑΜ Π3148, β) ΕΑΜ Π3179. Χρυσά σφραγιστικά
δακτυλίδια. Στις παραστάσεις απεικονίζονται λατρευτικές σκηνές
με άνδρες και γυναίκες. Μυκήνες. 15ος αι. π.Χ.
γ) ΕΑΜ Π992. Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι. Στην παράσταση
απεικονίζονται γυναίκες λάτρεις που προσφέρουν κρίνα και
μήκωνες (παπαρούνες οπίου) σε γυναικεία θεότητα.
Από τον «Θησαυρό της ακρόπολης Μυκηνών». Περ. 1500 π.Χ.

Προς τα τέλη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού και κατά τη διάρκεια της 2ης
χιλιετίας ο τρόπος απεικόνισης της ανθρώπινης μορφής αλλάζει. Η απεικόνιση
ολόγυμνων σωμάτων, ανδρικών και γυναικείων, σπανίζει στην τέχνη της Αιγαιακής Χαλκοκρατίας και περιορίζεται σε μικρά αγόρια και εφήβους στο πλαίσιο
διαβατήριων τελετών. Οι ημίγυμνοι άνδρες με το χαρακτηριστικό περίζωμα και
οι εντυπωσιακές γυμνόστηθες γυναίκες της Κρήτης και της Θήρας88 παριστάνονται τώρα σε μια κατάσταση «σφριγώσας νεότητας»89. Ως ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζονται στην έκθεση οι μορφές που εικονίζουν στη σφραγιστική τους σφενδόνη τρία χρυσά δακτυλίδια90, καθώς και δύο μολύβδινα ειδώλια91
(εικ. 18, 19), έργα που μεταφέρουν τα πρότυπα και τους θρησκευτικούς συμβολισμούς της μινωικής Κρήτης92 στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Με ανάλογα εντυπωσιακό τρόπο απεικονίζονται οι άνδρες και οι γυναίκες στις
Μυκήνες, την Τίρυνθα, τη Μιδέα, την Πύλο, τη Θήβα κ.α. σε όλη τη διάρκεια του
Μυκηναϊκού πολιτισμού (1600-1100 π.Χ.). Χρυσά σφραγιστικά δακτυλίδια και ανάγλυφα κύπελλα, σφραγιστικές ψήφοι από διάφορους λίθους, περίτεχνα εγχειρίδια, αντικείμενα διαφόρων χρήσεων, αγγειογραφίες και πολύχρωμες τοιχογραφίες, λαμπρά ευρήματα από ανακτορικά κέντρα, οικισμούς και τάφους, αναπαριστούν σκηνές τελετουργίας, κυνηγιού ή πολέμου, συμβολικές και δυσερμήνευτες,
με θαυμαστή ωστόσο τέχνη, ευρηματικότητα και πολλές φορές δραματικότητα93.
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88. Immerwahr 1990. Doumas 1993.
89. Βλ. στο παρόν, Κ. Κωστάντη, σ. 345-353.
90. ΕΑΜ Π3148. Από τις Μυκήνες (θαλαμωτός τάφος 84). 15ος αι. π.Χ. - ΕΑΜ Π3179. Από τις Μυκήνες (θαλαμωτός τάφος 91). Γύρω στο 1500
π.Χ. ΕΑΜ Π992, Από τον «Θησαυρό» της ακρόπολης των Μυκηνών. Περ. 1500 π.Χ.
91. ΕΑΜ Π3301, 3302. 15ος αι. π.Χ. Από τον θολωτό
τάφο του Κάμπου Μεσσηνίας.
92. Marinatos 1993. Μανδαλάκη 2017.
93. Immerwahr 1990.
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Εικ. 19. ΕΑΜ Π3301, Π3302. Μολύβδινα ειδώλια ανδρικής και γυναικείας μορφής. Από τον
θολωτό τάφο του Κάμπου Μεσσηνίας. 15ος αι. π.Χ.

94. Βλ. στο παρόν, Β. Πλιάτσικα, σ. 355-369.
95. ΕΑΜ Π7711. 15ος-14ος αι. π.Χ.
96. Βλ. στο παρόν, Κ. Πασχαλίδης - Κ. Νικολέντζος, σ.
371-381.
97. Γιατί στη διακόσμηση των αγγείων κυριαρχούν
τα γεωμετρικά σχήματα. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως «σκοτεινή» ή «ομηρική» εποχή. Βλ.
Snodgrass 2000. Coldstream 2003. Schweitzer
1969.

Οι γυναικείες μορφές, θεές ή θνητές, εικονίζονται με φανταχτερά πολύπτυχα φορέματα που σχηματίζουν στενό περικόρμιο τονίζοντας το εύσαρκο στήθος (βλ. σ. 43, εικ. 5 και σ. 361, εικ. 9). Πολλές φορές το πλούσιο στήθος παριστάνεται ολόγυμνο για να τονιστεί η θηλυκότητα, η γονιμότητα και η μητρότητα94.
Χαρακτηριστικό έργο αυτής της εποχής αποτελεί το μοναδικό ελεφαντοστέινο σύμπλεγμα από την ακρόπολη των Μυκηνών95 που παριστάνει δύο ομοιόμορφα ντυμένες γυναίκες να επιβλέπουν μία παιδική μορφή (εικ. 20). Οι ανδρικές μορφές την ίδια εποχή αποδίδουν συνήθως εύρωστους άνδρες, άλλοτε ημίγυμνους με το χαρακτηριστικό περίζωμα (εικ. 21) και άλλοτε με πολεμική
εξάρτυση ή με επίσημη περιβολή, σχεδόν όμως πάντα σε δράση96. Εξέχον παράδειγμα αποτελεί το μοναδικό έργο τέχνης που ήρθε πρόσφατα στο φως: ο
σφραγιδόλιθος της Μονομαχίας από τον Τάφο του Πολεμιστή στην Πύλο (βλ. σ.
370, αρ. κατ. 108).
Το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου (γύρω στο 1100 π.Χ.) ακολουθεί μια μακρά
περίοδος που καλύπτει τέσσερις αιώνες και επικράτησε να ονομάζεται Γεωμετρική97. Ο πολιτισμός που αναπτύσσεται τώρα, σφραγίζεται από τους ελληνικούς αποικισμούς, τη δημιουργία της πόλης-κράτους, τον σταδιακό παραμερισμό της βασιλείας από τους ευγενείς, την ομηρική ποίηση και τη διαμόρφωση
της ελληνικής θρησκείας, τη θέσπιση της αλφαβητικής γραφής και των γυμνα-
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Εικ. 20. ΕΑΜ Π7711. Ελεφάντινο σύμπλεγμα τριών γυναικείων μορφών, η λεγόμενη
«ελεφάντινη τριάδα». Από την ακρόπολη των Μυκηνών. 15ος-14ος αι. π.Χ.

στικών αγώνων98. Στην τέχνη της πολυσύνθετης αυτής εποχής απουσιάζουν τα
έργα της μεγάλης πλαστικής99. Η μικροπλαστική, αντίθετα, αντιπροσωπεύεται
από πολυάριθμα μικρά ειδώλια, πήλινα ή χάλκινα (και λιγότερα ελεφαντοστέινα), που ανευρίσκονται κυρίως σε ιερά100 και σπανιότερα σε τάφους. Συχνότερο θέμα στη γεωμετρική μικροπλαστική είναι ο άνθρωπος. Ανδρικές ή γυναικείες μορφές, όρθιες ή καθιστές στο λεγόμενο «σύγκλειστο» σχήμα101, αλλά
και ειδώλια περισσότερο κινημένα (πολεμιστής, ιππέας, ηνίοχος, τοξότης, μουσικός κλπ.) (εικ. 22) αποδίδονται πάντα σε μια αφαιρετική γυμνότητα και με ελάχιστες μόνο πληροφορίες για τη φύση και το φύλο τους102.
Τον αρχετυπικό αυτό τρόπο απόδοσης της ανθρώπινης μορφής103 θα ακολουθήσει η μνημειώδης γλυπτική των αρχαϊκών χρόνων (700-500 π.Χ.), όπως
εκφράζεται στους γυμνούς Κούρους και στις καλαίσθητα ντυμένες Κόρες104. Η
τέχνη μοιάζει τώρα να σφραγίζεται από το ξύπνημα της ατομικής συνείδησης.
Ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά προνομιακή θέση, καθώς τα προβλήματά του
προβάλλουν μέσα από τη λυρική ποίηση, τους στίχους του Ησιόδου και τα κοσμολογικά ερωτήματα των φυσικών φιλοσόφων της Ιωνίας. Στο ίδιο κλίμα εντάσσονται και οι επιγραφές που συνοδεύουν τα έργα και αναφέρουν τα ονόματα
των αναθετών και των καλλιτεχνών105 (εικ. 23, 24). Η πλούσια συλλογή γλυπτών
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98. Webster 1964. Wilcken 1976, 81- 99. Havelock
1990. Βαλαβάνης 2004. Guarducci 2008, 31-57.
Burkert 2011. Λαμπρινουδάκης 2014.
99. Μάλλον θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι μεγάλες λατρευτικές εικόνες των θεών ήταν ξύλινες (ξόανα) και καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου.
100. Τα μικρά ειδώλια αφιερώνονταν είτε αυτόνομα είτε στερεωμένα ως διακοσμητικά στοιχεία
επάνω σε διάφορα σκεύη (π.χ. πήλινες πυξίδες, χάλκινους λέβητες).
101. Χέρια στα πλευρά, πόδια ενωμένα.
102. Schweitzer 1969. Stewart 2003, 86-99. Βλ. στο
παρόν, Μ. Γιαννοπούλου, σ. 383-395.
103. Κατά τη Γεωμετρική εποχή είναι αδύνατο να διακρίνουμε εάν η μορφή παριστάνει θεό ή θνητό. Σχετικά, βλ. Fuchs 1969, 20.
104. Richter 1968. Richter 1970.
105. Wilcken 1976, 173-174.
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Εικ. 21. α) ΕΑΜ Π5883, β) ΕΑΜ Π5884.
Θραύσματα μικρογραφικής ζωφόρου με
παράσταση κυνηγών που φορούν κοντό χιτώνα
και προχωρούν κρατώντας ακόντια. Από την
ακρόπολη της Τίρυνθας. 13ος αι. π.Χ.
γ) ΕΑΜ Π5878. Θραύσματα από τη μεγάλη
τοιχογραφική σύνθεση του βασιλικού
κυνηγιού του ανακτόρου της Τίρυνθας. Από
την ακρόπολη Τίρυνθας. 14ος αι. π.Χ.
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Εικ. 22. α) ΕΑΜ Χ6503. Χάλκινο ειδώλιο γυμνής γυναικείας μορφής. Από το ιερό της Ακρόπολης. Tέλη 8ου αι. π.X.
β) ΕΑΜ Χ6179. Χάλκινο ειδώλιο γυμνής ανδρικής μορφής. Από το ιερό της Ολυμπίας. 750-725 π.X.
γ) ΕΑΜ Χ12831. Χάλκινο ειδώλιο γυμνού πολεμιστή, Από την Καρδίτσα (Θεσσαλία). Περ. 700 π.Χ.

του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την πλαστική απόδοση της ανθρώπινης μορφής σε μια
αδιάκοπη εξέλιξη, ξεκινώντας από τα έργα της δαιδαλικής τεχνοτροπίας, όπως
το γυναικείο άγαλμα που αφιέρωσε η Νικάνδρα στον Απόλλωνα (650 π.Χ.) (εικ.
23), προχωρώντας στην Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο με τον μνημειώδη Κούρο του
Σουνίου (600 π.Χ.) (εικ. 25), συνεχίζοντας με τον Κούρο της Βολομάνδρας, έργο
της Ώριμης Αρχαϊκής περιόδου (560-550 π.Χ.), και καταλήγοντας στον Κούρο της
Αναβύσσου (530-520 π.Χ.) και στον Αριστόδικο (510-500 π.Χ.)106.
Ως χαρακτηριστική εικαστική σύλληψη της Ώριμης Αρχαϊκής περιόδου παρουσιάζεται στην έκθεση μία επιτύμβια στήλη από την Αθήνα107. Η ανάγλυφη
μορφή του γυμνού νέου αθλητή, που απεικονίζεται στην πρόσοψή της, εκφράζει αναμφισβήτητα το αρχαϊκό ιδεώδες του ανδρικού κάλλους (εικ. 26). Στην
ομηρική Ιλιάδα η ανδρική ομορφιά προβάλλεται στο πρόσωπο ανδρειωμένων
πολεμιστών, όπως ο Νιρέας, «ο πιο όμορφος άνδρας από όλους τους Δαναούς που ήρθαν κάτω από το Ίλιο» και ο αψεγάδιαστος Βελλερεφόντης, στον
οποίο «κι ομορφάδα εχάρισαν κι αντρεία χαριτωμένη οι αθάνατοι»108. Πέρα
από τη σύνδεση με τα πρότυπα του ομηρικού έπους109, το έργο εντάσσεται
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106. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 7, 17, 47, 69, 94. Η αναφερόμενη σειρά είναι ενδεικτική. Διεξοδικά,
βλ. Καλτσάς - Δεσπίνης 2014.
107. ΕΑΜ Γ7901. 550-540 π.Χ. Καλτσάς 2002, αρ. 53.
108. Όμηρος, Ιλιάς, Β, 673-674 και Ζ, 155-157, μετάφραση Ν. Καζαντζάκης - Ι. Θ. Κακριδής.
109. Την εποχή του Πεισιστράτου καθιερώνονται
στην Αθήνα δημόσιες απαγγελίες των ομηρικών επών στο πλαίσιο των Παναθηναϊκών αγώνων.
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Εικ. 23. ΕΑΜ Γ1. Άγαλμα Άρτεμης,
ανάθημα της Ναξίας Νικάνδρης. Από το
Αρτεμίσιο της Δήλου. Γύρω στο 650 π.Χ.
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Εικ. 24. ΕΑΜ Γ21 και 21α. Αγαλμάτιο φτερωτής γυναικείας μορφής και ενεπίγραφη βάση.
Από το Αρτεμίσιο της Δήλου. 560/550 π.Χ.
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110. Το τέλος του 7ου και όλη η διάρκεια του 6ου
αι. π.Χ. σημαδεύονται από κοινωνικούς αγώνες. Βλ. Ραμού-Χαψιάδη 2007. ΛαγογιάννηΓεωργακαράκου 2016.
111. Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου 2014.
112. 	�����������������������������������������������
Stewart����������������������������������������
2003, 144. Πρβλ. τον τελευταίο στη σειρά Κούρο του Πτώου ΕΑΜ Γ20, περί το 500 π.Χ.
(εικ. 27). Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 102.
113. Wilcken 1976, 194, 242-260. Καρούζος 2014,
9-19.
114. Fuchs 1969, 5.
115. Lagogianni-Georgakarakos 2014.
116. Höcker - Schneider 1993. Moon 1995.
117. ΕΑΜ 1605. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 143.
118. Πρωτότυπη δημιουργία του Αυστηρού ρυθμού
είναι και ο χάλκινος Ποσειδώνας από το Αρτεμίσιο (ΕΑΜ Χ15161. Μετά το 460 π.Χ., βλ. σ. 390,
εικ. 11. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 159).
119. ΕΑΜ Γ1572, 1574. Βλ. Καλτσάς 2002, 207.
120. Fuchs 1969, 422.
121. Σχετικό σχολιασμό, βλ. Καρούζος 2014, 33-34.
Μια σημαντική, επίσης, παράμετρος για την κατανόηση των αρχαίων έργων είναι ο χρωματισμός τους που έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Σχετικά, βλ. στο παρόν, Ευ. Λέκα, σ. 417-432.
122. ΕΑΜ Γ1665, βλ. Τριάντη 1988.
123. ΕΑΜ Γ1826. Περί το 100 π.Χ. Αντιγράφει ένα
έργο του 420 π.Χ. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 201.
124. Pollitt 1995.
125. Πλάτων, Φίληβος ή Περί ηδονής, 66a-b. Παρατηρήσεις για την κλασική πλαστική, βλ. Καρούζος 2014, 31-34.

σε μια εποχή κατά την οποία οι πολίτες της Αθήνας αντιλαμβάνονται τον εαυτό
τους ως μέρος μιας οργανωμένης κοινωνίας και διεκδικούν γραπτούς νόμους,
δικαιοσύνη και περισσότερα πολιτικά δικαιώματα110.
Μερικές δεκαετίες αργότερα, με τα μεταρρυθμιστικά μέτρα του Κλεισθένη (508/7 π.Χ.) και τη θεμελίωση της δημοκρατίας111, το κλίμα στην Αθήνα αλλάζει και οι αριστοκρατικοί Κούροι παύουν να παράγονται112. Η νίκη κατά των
Περσών ενισχύει το φρόνημα των Ελλήνων και οδηγεί την τέχνη σε νέους
δρόμους113. Οι ανθρώπινες μορφές αποδεσμεύονται τώρα από τις συμβατικότητες της αρχαϊκής τέχνης καθώς τα μέλη του σώματος κτίζονται με κινήσεις και αντικινήσεις που προσδίδουν στα αγάλματα μεγαλύτερη φυσικότητα και περισσότερη ελευθερία. Ο νέος ρυθμός που διαπερνά τις κλασικές
δημιουργίες αξιολογείται κατά γενική ομολογία ως κοσμοϊστορικό γεγονός,
καθώς αποδίδει την ανθρώπινη μορφή ως μια νέα ενότητα που ορίζεται από
το πνεύμα, τη θέληση και την ψυχή. Κατά τον αρχαιολόγο και ιστορικό της τέχνης W�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
. Fuchs����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
, «για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης ανακαλύπτεται ο άνθρωπος ως άνθρωπος»114. Το κλασικό ιδανικό του μέτρου, του
ήθους και της εσωτερικής ισορροπίας που προχωρά παράλληλα με την ευνομία, την ισονομία και την ισοπολιτεία115 εκφράζουν την εποχή αυτή με το
έργο τους δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, ο Αθηναίος Φειδίας και ο Αργείος
Πολύκλειτος116.
Στην έκθεση προβάλλονται επιλεγμένα πλαστικά έργα σε μια διαδοχική αλληλουχία που αποκαλύπτει τις μεταβολές, την εξέλιξη και τις κατακτήσεις της ελληνικής γλυπτικής. Παράλληλα, ο θεατής ενθαρρύνεται με πρόσθετες ψηφιακές προβολές να επισκεφθεί τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου για να παρακολουθήσει εμβληματικά έργα που συμπληρώνουν τη μεγάλη εικόνα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Ειδικότερα, για τους σκοπούς της περιοδικής έκθεσης επιλέχθηκαν με στυλιστικά κριτήρια τρία εξέχοντα πρωτότυπα έργα που αντιπροσωπεύουν σημαντικές τάσεις της κλασικής τέχνης. Ο μαρμάρινος κορμός του
πολεμιστή από το Δαφνί117 αποτελεί χαρακτηριστική δημιουργία του Αυστηρού
ρυθμού (γύρω στο 490 π.Χ.) (εικ. 28)118, ενώ οι δύο μεταγενέστερες ανάγλυφες μετόπες από το Ηραίον του Άργους119 (γύρω στο 420 π.Χ.) διατυπώνουν το
πνεύμα του Πλούσιου ρυθμού και μαρτυρούν αντανάκλαση των μετοπών του
Παρθενώνα120. Η πρώτη σώζει τον κορμό ενός γυμνού πολεμιστή σε στάση επίθεσης (εικ. 29), η δεύτερη τον κορμό μιας Αμαζόνας, με λεπτό διάφανο πέπλο
που αφήνει το αριστερό της στήθος ακάλυπτο (εικ. 30).
Τα πρωτότυπα έργα γλυπτικής των κλασικών χρόνων που σώθηκαν ως τις μέρες μας είναι δυστυχώς ολιγάριθμα. Η γνώση μας για τις πλαστικές δημιουργίες των μεγάλων καλλιτεχνών κερδίζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τη συστηματική μελέτη των ρωμαϊκών αντιγράφων και την ανάλυση των γραπτών πηγών121.
Μια τέτοια περίπτωση συνιστά ένας μαρμάρινος ανδρικός ακέφαλος κορμός
που παρουσιάζεται στην έκθεση ως αντίγραφο ενός πρωτότυπου χάλκινου έργου του 5ου αι. π.Χ.122 (εικ. 31). Το μαρμάρινο άγαλμα με τις ιδανικές αναλογίες
του διαδούμενου αθλητή από τη Δήλο123 (εικ. 32) αντιγράφει επίσης ένα χάλκινο έργο που αποδίδεται στον Πολύκλειτο, τον διάσημο ανδριαντοποιό, γνωστό
για το πρωτότυπο σύστημα μαθηματικών αναλογιών που ανέπτυξε στο θεωρητικό του έργο κανών124. Το σύμμετρο, το ωραίο, το ολοκληρωμένο και το αύταρκες που διακρίνουν την ελληνική τέχνη των κλασικών χρόνων εκθειάζονται την
ίδια περίοδο και από την αττική φιλοσοφία ως αξίες ανώτερες από κάθε ηδονή125. Παράλληλα, η ομορφιά ως αρετή προπαγανδίζεται με τους ανδρικούς και
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Εικ. 25. ΕΑΜ Γ2720. Αναθηματικό άγαλμα
Κούρου. Aπό το ιερό του Ποσειδώνα
στο Σούνιο. Γύρω στο 600 π.Χ.
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Εικ. 26. ΕΑΜ Γ7901. Επιτύμβια στήλη
αθλητή. Από την Αθήνα. 550-540 π.Χ.
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Εικ. 27. ΕΑΜ Γ20. Άγαλμα Κούρου. Από το Πτώον. Γύρω στο 500 π.Χ.

126. Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 60, 3. Deubner
1956, 29. Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου 2017,
70. Βλ. και στο παρόν, Μ. Χιδίρογλου, σ. 135-146.
127. Ridgway 1997.
128. Γνωρίζουμε ότι ο Πραξιτέλης επιζητούσε από
τον φημισμένο ζωγράφο Νικία να ζωντανέψει
με χρώμα τα γλυπτά του, βλ. Fuchs 1969, 97.
129. Moreno 1987.
130. Stewart 2003, 186-201. Corso 2007, 9-186. Την
ίδια εποχή δραστηριοποιούνται ο Αθηναίος Κηφισόδοτος, ο Πάριος Σκόπας, γνωστός για την
εκρηκτική, γεμάτη πάθος απόδοση των μορφών, ο Τιμόθεος και ο Λεωχάρης.
131. ΕΑΜ Γ227 Από την Αθήνα. Τύπος Αφροδίτης ���
Arles από το καλύτερο αντίγραφο. 1ος αι. π.Χ. Βλ.
Καλτσάς 2002, αρ. 507.

Εικ. 28. ΕΑΜ Γ1605. Κορμός ανδρικής μορφής. Από το Δαφνί.
Γύρω στο 490 π.Χ.

γυναικείους αγώνες κάλλους και ήθους που διοργανώνονται σε διάφορες ελληνικές πόλεις, με χαρακτηριστικότερους αυτούς της ανδρικής καλλονής (εὐανδρία) κατά τους Παναθηναϊκούς αγώνες126.
Η παράδοση και οι κατακτήσεις του 5ου αιώνα εξελίσσονται στην Ύστερη
Κλασική περίοδο (380-323 π.Χ.) προς νέες κατευθύνσεις127. Οι θεϊκές, οι ηρωικές και οι ανθρώπινες μορφές διαπνέονται τώρα από πάθος, δύναμη ή χάρη
και προβάλλουν στον χώρο με μια θεατρική ή ζωγραφική διάθεση128. Η ελληνική γλυπτική του 4ου αι. π.Χ. σφραγίζεται από τον Σικυώνιο χαλκοπλάστη Λύσιππο129 και τον Αθηναίο Πραξιτέλη, τον γλύπτη που έπλασε ολόγυμνη την Αφροδίτη της Κνίδου130. Στην έκθεση παρουσιάζεται ο θαυμάσιος κορμός της λεγόμενης Αφροδίτης των Θεσπιών131 που παριστάνει τη θεά γυμνή από τη μέση και
πάνω. Πρόκειται για ένα υστεροελληνιστικό αντίγραφο μιας πρώιμης δημιουργίας του Πραξιτέλη (γύρω στο 360 π.Χ.) που διατηρεί τη χάρη και την αρμονία
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Εικ. 29. ΕΑΜ Γ1572. Σώμα πολεμιστή. Από ανάγλυφη μετόπη του
κλασικού ναού του Ηραίου Άργους. Γύρω στο 420 π.Χ.

Εικ. 30. ΕΑΜ Γ1574. Σώμα Αμαζόνας. Από ανάγλυφη μετόπη του
κλασικού ναού του Ηραίου Άργους. Γύρω στο 420 π.Χ.

του πρωτοτύπου (βλ. σ. 46, εικ. 7). Πρωτότυπο έργο της Ύστερης Κλασικής περιόδου με πραξιτέλεια χαρακτηριστικά αποτελεί και το αριστουργηματικό χάλκινο
άγαλμα του γυμνού έφηβου αθλητή που βρέθηκε στη θάλασσα του Μαραθώνα132 (βλ. σ. 74, εικ. 5). Τη σειρά των έργων τέχνης αυτής της εποχής κλείνει ένας
εντυπωσιακός κορμός του Ασκληπιού133, γλυπτό με πάθος και έντονη πλαστικότητα που αποτελεί επανάληψη μιας δημιουργίας του Πάριου καλλιτέχνη Σκόπα134 (εικ. 33) και προοιωνίζει τις τάσεις που θα ακολουθήσουν.
Στη σύνθετη περίοδο από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.)
μέχρι τον θάνατο της Κλεοπάτρας (30 π.Χ.) που καθιερώθηκε να ονομάζεται
Ελληνιστική, η γλυπτική τέχνη κατακτά τον ρεαλισμό, τη δραματικότητα, την έντονη κίνηση και το εκρηκτικό άνοιγμα των μορφών στον χώρο135. Την ίδια εποχή
διαδραματίζεται μια κοσμοϊστορική ανατροπή που αφορά στον τρόπο πρόσληψης της τέχνης. Τα λαμπρά έργα γλυπτικής που υπηρετούσαν κατά τους προηγούμενους αιώνες τα ιδανικά της πόλης και της θρησκείας μετατρέπονται τώρα
σε εμπορεύσιμα έργα που διακοσμούν τα ανάκτορα των ελληνιστικών ηγεμόνων και αργότερα τις βίλες των Ρωμαίων136. Από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. η αυξη-
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132. EAM Γ15118. Γύρω στο 330 π.Χ. Βλ. Καλτσάς
2002, αρ. 509.
133. ΕΑΜ Γ258. Από το Ασκληπιείο του Πειραιά. 2ος
αι. π.Χ. Επανάληψη ενός έργου του δεύτερου
μισού του 4ου αι. π.Χ. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 543.
134. Stewart 1977.
135. Havelock 1971, 15-40. Smith 1991.
136. Fuchs 1969, 15.
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Εικ. 31. ΕΑΜ Γ1665. Ανδρικός γυμνός
κορμός. Από την Αθήνα. Ρωμαϊκό
αντίγραφο ενός χάλκινου πρωτοτύπου
του 5ου αι. π.Χ.
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Εικ. 32. ΕΑΜ Γ1826. Άγαλμα διαδούμενου νέου. Από τη Δήλο. Γύρω στο 100 π.Χ.
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Εικ. 33. ΕΑΜ Γ258. Κορμός Ασκληπιού. Από το Ασκληπιείο του Πειραιά στη Μουνιχία. 2ος αι. π.Χ.
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Εικ. 34. ΕΑΜ Γ247. Άγαλμα Γαλάτη πολεμιστή. Από την Αγορά των Ιταλών στη Δήλο. Γύρω στο 100 π.Χ.

μένη ζήτηση έργων τέχνης οδηγεί στη μαζική κατασκευή αντιγράφων που ανατρέχουν στις ιδανικές μορφές του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. Έτσι, δίπλα στις υστεροελληνιστικές μπαρόκ δημιουργίες, όπως το περίφημο χάλκινο γλυπτό του αλόγου με τον μικρό αναβάτη από τη θάλασσα του Αρτεμισίου137 (βλ. σ. 392-393, εικ.
13) και το μαρμάρινο άγαλμα που παριστάνει τον πληγωμένο Γαλάτη πολεμιστή
με την αγωνία και τον πόνο έντονα ζωγραφισμένα στο πρόσωπο138 (εικ. 34), προβάλλουν ήρεμα και ήσυχα έργα με κλασικιστικό ύφος, όπως το μαρμάρινο άγαλμα του αθλητή από την Ελευσίνα139 (εικ. 35), το άγνωστης προέλευσης μαρμάρινο αγαλμάτιο ενός Σατύρου140 (εικ. 36) και το μικρό άγαλμα ενός νέου που ερμηνεύεται ως προσωποποίηση του Ύπνου ή του Θανάτου141 (εικ. 37).
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137. ΕΑΜ Χ15117. Γύρω στο 140 π.Χ. Βλ. Καλτσάς
2002, αρ. 603.
138. ΕΑΜ 247. Από την Αγορά των Ιταλών στη Δήλο.
Γύρω στο 100 π.Χ. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 618.
139. ΕΑΜ Γ254. Δεύτερο μισό του 2ου αι. π.Χ. Ελεύθερη μετάπλαση κάποιου πολυκλείτειου έργου
γύρω στο 440 π.Χ. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 202.
140. ΕΑΜ Γ4800. 2ος αι. π.Χ. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ.
210.
141. ΕΑΜ Γ3631. Τέλη 1ου αι. π.Χ. Βλ. Καλτσάς 2002,
αρ. 658.

ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

Εικ. 35. ΕΑΜ Γ254. Άγαλμα νέου αθλητή. Από την Ελευσίνα. Δεύτερο μισό 2ου αι. π.X.
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Εικ. 36. ΕΑΜ Γ4800. Αγαλμάτιο Σατύρου. Άγνωστης προέλευσης.
2ος αι. π.Χ.
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Εικ. 37. ΕΑΜ Γ3631. Αγαλμάτιο νέου. Από την Kόρινθο.
Tέλη 1ου αι. π.Χ.
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IV
ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Η ΑΤΕΡΜΟΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος142
Πρωταγόρας (480-411 π.Χ.)

Μήπως ξέχασες ότι εγώ σε ρώτησα για το ωραίο καθαυτό που, αν
προστεθεί σε οτιδήποτε, σε πέτρα, σε ξύλο, σε άνθρωπο, σε θεό,
σε κάθε πράξη, σε κάθε μάθηση, τα κάνει να είναι ωραία; Γιατί τούτο
εγώ σε ρωτάω, άνθρωπέ μου, τι είναι καθαυτή η ωραιότητα, και δεν
μπορώ να σου το φωνάξω πιο δυνατά, λες και κάθεσαι σαν πέτρα
δίπλα μου και μάλιστα μυλόπετρα, χωρίς αυτιά και χωρίς μυαλό.143
Γιατί ούτε το καλό μπορεί να είναι ωραίο ούτε το ωραίο καλό αν
βέβαια το καθένα απ’ αυτά είναι κάτι άλλο.144
χαλεπὰ τὰ καλὰ145
Σωκράτης (470/69-399 π.Χ.)

διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστὶν146
Αριστοτέλης (384-323 π.Χ.)

142. «Μέτρο για όλα τα πράγματα είναι ο άνθρωπος». Τα πράγματα, δηλαδή, δεν έχουν μια
αντικειμενική ποιότητα αλλά είναι όπως μας
φαίνονται. Για τον γνωσιολογικό σχετικισμό του
Πρωταγόρα, βλ. Γεωργούλης 1975, 120-121.
143. Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 292d.
144. Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 304a.
145. Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 304e. «Τα ωραία είναι
δύσκολα».
146. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής, 1451b, 5-6. «Γι΄
αυτό και η ποίηση είναι πράγμα φιλοσοφικότερο και σπουδαιότερο από την ιστορία».
147. ΕΑΜ Χ14612. Βλ. Καλτσάς 2002, αρ. 623.
148. Buschor 1995, 54.
149. Buschor 1995, 63.
150. Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου 2006, 121.

Το ταξίδι στην αρχαία τέχνη καταλήγει σε ένα χάλκινο έργο (εικ. 38), την εικονιστική κεφαλή ενός ώριμου άνδρα που προέρχεται από τη Δήλο147. Το έργο
χρονολογείται στις αρχές του 1ου αι. π.Χ., εποχή σύνθετη και κρίσιμη συνάμα,
που χαρακτηρίζεται από αντίρροπες στυλιστικές κατευθύνσεις, επαναστατικές
και οπισθοδρομικές, ελεύθερες και ακαδημαϊκές148. Το κυριότερο, όμως, στοιχείο
που χαρακτηρίζει την τέχνη κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο είναι η εξαφάνιση
της σημασίας του σώματος. «Οι μορφές βγαίνουν από τον χώρο του σώματος
στον οποίο ως τότε ακτινοβολούσαν και εισέρχονται σε έναν ασώματο αρνητικό
χώρο, στον οποίο διάγουν τώρα σαν να είναι κατοπτρικά είδωλα»149. Η σημαντική αυτή στροφή συναρτάται άμεσα από μια νέα κοσμοϊστορική αλλαγή. Από τα
μέσα του 2ου αι. π.Χ. οι Ρωμαίοι εισβάλλουν ενεργά στην πολιτική σκηνή της Ανατολικής Μεσογείου. Η βαθμιαία κατάρρευση των ελληνιστικών βασιλείων και η κυριαρχία των νέων ισχυρών παρακολουθείται και μέσα από την τέχνη. Στον ιδεαλισμό, την κίνηση και το πάθος της ελληνιστικής γλυπτικής παράδοσης οι Ρωμαίοι
αντιπροτείνουν την αντικειμενική θεώρηση του κόσμου150.
Εμφανώς επηρεασμένο από το κλίμα της νέας εποχής είναι και το εκφραστικό πορτραίτο του επιμύθιου, ένα πορτραίτο-καλλιτέχνημα, που ανακλά τις διανοητικές διεργασίες του καλλιτέχνη και του μοντέλου του. Τοποθετημένο στη μέση
της αίθουσας, ξεδιπλώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που
προέρχεται από έναν κόσμο ταραγμένο και ασταθή, απόμακρο αλλά και όμοιο
με τον δικό μας. Ατενίζοντας στοχαστικά τις αιώνια μεταβαλλόμενες καλλιτεχνικές
φόρμες της έκθεσης, μοιάζει να αναρωτιέται για την ανθρώπινη ύπαρξη, τις αλήθειες, τα σημαντικά και τα ουσιώδη που συνιστούν την αξία και την ομορφιά της.
Αυτά τα κρίσιμα και πανανθρώπινα ερωτήματα φαίνεται να μην διασφαλίζουν μια μονοσήμαντη απάντηση από την ελληνική φιλοσοφία. Στον επίλογο
του πλατωνικού διαλόγου Ιππίας Μείζων ή περί του καλού ο Σωκράτης υποστη125
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Εικ. 38. ΕΑΜ Χ14612. Χάλκινο ανδρικό
πορτραίτο. Από τη Δήλο («Παλαίστρα
του Γρανίτη»). Αρχές 1ου αι. π.Χ. .
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ρίζει ότι το καλό και το ωραίο ταυτίζονται151. Παράλληλα, δηλώνει την άγνοιά του
για το καθαυτό ωραίο καταλήγοντας ότι η αναζήτηση της αλήθειας και του ωραίου αποτελεί μια ωφέλιμη και ταυτόχρονα δύσκολη διαδικασία152.
Για την πραγματιστική σκέψη του Αριστοτέλη, το ωραίο στη φύση και την τέχνη ορίζονται από εξωτερικά αντικειμενικά κριτήρια, το μέγεθος και την τάξη153.
Η σημασία της ποιητικής και κάθε είδους τέχνης συναρτώνται από τον ηθικοπλαστικό τους χαρακτήρα154 καθώς βοηθούν στην κάθαρση του ανθρώπου από τα
πάθη και στη συνειδητοποίηση της αλήθειας155. Η αλήθεια αυτή, που διατηρεί
καθολική και οικουμενική ισχύ, ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως «φιλοσοφικότερη» και για τον λόγο αυτό αξιολογείται ως σημαντικότερη και σπουδαιότερη από
την ιστορία156.
Κάπως έτσι μοιάζει και το ταξίδι στην αρχαία τέχνη. Η αναζήτηση του ωραίου,
ακόμη και αν δεν καταλήγει σε μια απόλυτη αλήθεια, μας οδηγεί στην αναγνώριση του εαυτού μας. Άλλωστε, «οι πηγές του ωραίου, του καλού και του ευχάριστου βρίσκονται μέσα μας και αναζητώντας τους λόγους, αναζητούμε τις αιτίες των ψυχικών μας απολαύσεων»157.
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ΜΑΡΙΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την ομορφιά και την ασχήμια ενεργές δυνάμεις που προσείλκυαν τα μάτια σαν μαγνήτης. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ο ἔρως, ο ἵμερος και ο πόθος δεν ήταν αντιληπτά ως συναισθήματα ενός
θεατή ενώπιον ενός έμψυχου όντος ή αντικειμένου, αλλά πήγαζαν από το ίδιο
το όμορφο ζωντανό σώμα ή άψυχο αντικείμενο. Η φυσική ομορφιά και η ψυχική ωριμότητα συνδέθηκαν στην αρχαία ελληνική θρησκευτική και φιλοσοφική σκέψη1.
Στο έπος και στη λυρική ποίηση, η ομορφιά είναι πρωτίστως γνώρισμα των
θεών. Η λατρεία της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και του κάλλους, ήταν διαδεδομένη στη Μεσόγειο από τους αρχαϊκούς χρόνους2. Ομορφιά και ηθική τελειότητα, το καλό και το αγαθό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στους πλατωνικούς διαλόγους Φαίδρος και Ιππίας Μείζων3. Στον Φαίδρο αναλύεται η αντίληψη της ομορφιάς από την ψυχή μέσα από τον έρωτα4. Στην πλατωνική σκέψη,
το βλέμμα αντικρίζει το ωραίο πλάσμα και η ομορφιά του πλανεύει τα μάτια και
την ψυχή του εραστή, γεννώντας τον έρωτα5. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κριτήρια ομορφιάς ενός όντος είναι η τάξις και συμμετρία και το ωρισμένον, ως ευσύνοπτο της όψης6.
Από την Αναγέννηση7 μέχρι και τη νεότερη εποχή, ο δυτικός πολιτισμός βασίστηκε στα αρχαία ελληνικά πολιτιστικά επιτεύγματα με τα οποία υμνήθηκε το
ωραίο και ιδεώδες σώμα και πνεύμα8.
Η ομορφιά στον μύθο και στη λογοτεχνία

1.
2.

Stewart 2003, 60. Azoulay 2009. Konstan 2015.
Jenkins 2015.
Βλ. ενδεικτικά Burkert 1993, 324-331. Blundell
2004, 54-61.

3.

Πλάτων, Ιππίας Μείζων, 294a, 297b: «ἐν πατρός τινος ἰδέᾳ εἶναι τὸ καλὸν τοῦ ἀγαθοῦ».

4.

Πλάτων, Φαίδρος, 250c-d. Nightingale 2016,
57-62.
Πλάτων, Φαίδρος, 255. Squire 2016, 25.
Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, 1078a, 36-b1.
Βλ. ενδεικτικά: Smith 1992, 179. Cohen 2000, 3-4.
Winckelmann 1764. Βλ. Λαγογιάννη-Γεωργακα
ράκου - Κουτσογιάννης 2015.

5.
6.
7.
8.
9.

Όμηρος, Ιλιάς, Ω, 25-35. Κύπρια, Πρόκλος, 2 κ.ε.
και απόσπ. 3-5. Ευριπίδης, Ανδρομάχη, 274-283.
Ευριπίδης, Ελένη, 23-30, 676-685. Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, 1298-1310. Ισοκράτης, Ελένη,
41-42. Απολλόδωρος, 3, 170. Επιτομή, 3, 2. Υγίνος, 92. Raab 1972.

10. Ghali-Kahil 1955. Blondell 2013.
11. ARV2 1475, 5. Beazley, Para 495, 5. BAPD 230423.

Στον μύθο, η έριδα μεταξύ Ήρας, Αφροδίτης και Αθηνάς αναφέρεται ως
αφορμή του Τρωικού πολέμου. Η φιλονικία των τριών θεαινών ξέσπασε κατά
τη διάρκεια των γάμων του Πηλέα με τη Θέτιδα, όταν καθεμία διεκδίκησε τον
τίτλο της καλλίστης που αναγραφόταν σε χρυσό μήλο-έπαθλο, το οποίο πέταξε η απρόσκλητη Έριδα στους καλεσμένους. Κριτής ορίστηκε ο Πάρις, πρίγκιπας της Τροίας και γιος του Πριάμου. Επέλεξε την Αφροδίτη και τα ερωτικά
δώρα που υποσχόταν9. Ακολούθησε η αρπαγή της πανέμορφης Ελένης από
τον Πάρι και το ταξίδι τους από τη Σπάρτη και το παλάτι του Μενελάου προς την
Τροία, αίτιο ή, μάλλον, αφορμή του Τρωικού πολέμου10.
Η αττική ερυθρόμορφη πελίκη ΕΑΜ 1181 του Ζωγράφου του Μαρσύα, των
χρόνων γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. ή λίγο νωρίτερα, διακοσμείται στη μία
πλευρά με παράσταση Κρίσης Πάριδος (εικ. 1)11. Εικονίζεται ο Πάρις καθιστός
σε βράχο, όρθιοι ο Ερμής και η Αφροδίτη, καθιστές η Αθηνά και η Ήρα, μία φτερωτή Νίκη και Έρως. Στην άλλη πλευρά εικονίζεται ο Διόνυσος, με θύρσο, πιθανόν η σύντροφός του Αριάδνη και Μαινάδες με τύμπανα. Οι μυθικές παραστάσεις του αγγείου επικεντρώνονται στην ερωτική επιθυμία και ομορφιά.
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Εικ. 1. ΕΑΜ Α1181. Αττική ερυθρόμορφη πελίκη με παράσταση κρίσης Πάριδος.
Του Ζωγράφου του Μαρσύα. Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.

Παράσταση Κρίσης Πάριδος απαντά στον αττικό ερυθρόμορφο αρύβαλλο
ΕΑΜ 1702, του πρώιμου 4ου αι. π.Χ. (εικ. 2), από τάφο12. Εικονίζονται, ως νεανικές μορφές, οι θεές Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη, πιθανόν η Ίρις, αγγελιαφόρος
των θεών, ένας φτερωτός Έρωτας, η Ελένη και ο Πάρις, καθιστός σε βράχο. Οι
θεές και η Ελένη φορούν πέπλους, η Αθηνά κρατά ασπίδα και δόρυ και φέρει
γοργόνειο. Με τη βοήθεια του μυθικού θέματος, η παράσταση υπενθυμίζει τους
προδιαγεγραμμένους ανά φύλο ρόλους που καλούνταν να παίξουν οι άνδρες
πολίτες και οι γυναίκες κατά την κλασική αρχαιότητα. Οι μεν άνδρες προετοιμάζονται από την παιδική και εφηβική ηλικία για τον μελλοντικό τους ρόλο ως οικογενειάρχες και αρχηγοί γένους, οι δε γυναίκες και κόρες για τον ρόλο τους ως
εξαρτώμενα μέλη στον οίκο, απαραίτητα για τη διαιώνιση του γένους.
Γαμήλια εικονογραφικά μοτίβα σχετίζονται συχνά με την παρουσία της Αφροδίτης και του Έρωτα. Η αττική ερυθρόμορφη λήκυθος ΕΑΜ 1284 (εικ. 3) φέρει
παράσταση Αφροδίτης και Ερώτων, Ελένης, Πάριδος, μιας γυναίκας και πολεμιστών13. Βρέθηκε σε τάφο στον Πειραιά και χρονολογείται στον πρώιμο 4ο αι.
π.Χ. Η Αφροδίτη ανασηκώνει με το δεξί της χέρι μια άκρη του ιματίου της, σε μια
κίνηση αποκάλυψης (ἀνακάλυψις ή ἀνακαλυπτήρια)14, που απαντά σε γαμήλιες
παραστάσεις θνητών γυναικών και συμβολίζει την πλήρη άνθηση της γυναικείας
μορφής, ως προϋπόθεση για τον συζυγικό βίο, τον οίκο και την τεκνοποίηση15.
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Εικ. 2. ΕΑΜ Α1702. Αττικός ερυθρόμορφος
αρύβαλλος. Από την Αθήνα. Πρώιμος
4ος αι. π.Χ.

12. CC 1479. Beazley 1927-1928, 210, αρ. 19. BAPD
12914. Χατζηδημητρίου 2012, 284, σημ. 52, εικ. 8.
13. Jahn 1865, 1-3, πίν. Ι: 1-2. CC 1941. BAPD 42135.
Ghali-Kahil 1955, πίν. 14.
14. Oakley - Sinos 1993, 22-47.
15. Llewellyn-Jones 2003, 98-114.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Εικ. 3. ΕΑΜ Α1284. Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος με πλαστική απόδοση επιχρυσωμένου
βελανιδιού στο κάτω άκρο και παράσταση Αφροδίτης, ερώτων, Ελένης, Πάριδος, μιας
γυναίκας και πολεμιστών. Βρέθηκε σε τάφο στον Πειραιά. Πρώιμος 4ος αι. π.Χ.

16. Όμηρος, Ιλιάς, Γ, 151-158.
17. Σαπφώ, απόσπ. 16 V. Αλκαίος, απόσπ. 283, 3-8
V. Αλκμάν, P, PMG απόσπ. 77. Ελένη: LIMC IV
(1988), λ. Hélène, 498-501 (L. Kahil - N. Icard).
18. ARV2 1032, 60. BAPD 213443. LIMC IV (1988), λ.
Hélène, αρ. 269, πίν. 338 (L. Kahil - N. Icard).
19. Όμηρος, Οδύσσεια, ν, 412. Stewart 2003, 438.
20. Όμηρος, Ιλιάς, Ι, 447.
21. Όμηρος, Ιλιάς, Ξ, 326.
22. Όμηρος, Οδύσσεια, ε, 333.
23. Όμηρος, Ιλιάς, Α, 143.
24. Όμηρος, Οδύσσεια, β, 119, ε, 125, 390. Ιλιάς, Ζ,
380, Χ, 442.
25. Όμηρος, Ιλιάς, Ι, 449.

Η ομορφιά της Ελένης επαινείται στην Ιλιάδα, ακόμη και σε κρίσιμες σκηνές, όπως κατά τη συγκέντρωση των Τρώων στα τείχη (τειχοσκοπία) λίγο πριν
από τη μονομαχία Μενελάου - Πάριδος16 και αλλού17. Η ομορφιά της Ελένης
συγκινεί τον Μενέλαο κατά την άλωση της Τροίας (Ιλίου Πέρσις). Η αττική ερυθρόμορφη υδρία ΕΑΜ 14983 του Ζωγράφου του Πολυγνώτου, των χρόνων
γύρω στα 450-440 π.Χ., απεικονίζει την άλωση της Τροίας (εικ. 4)18. Εικονίζονται
επιτιθέμενοι πολεμιστές, γυναίκες που τρέχουν, μία γυναίκα που προσφεύγει
σε βωμό και ο Μενέλαος που καταδιώκει την Ελένη. Με την επικείμενη συμφιλίωση Μενελάου και Ελένης, η παράσταση, παρά τον τραγικό της χαρακτήρα,
περιλαμβάνει μια συμβολική αντιστροφή της αφορμής των δεινών του πολέμου, καθώς γίνεται αντιληπτή από τον θεατή η μελλοντική επιστροφή της Ελένης στον οίκο της.
Στο έπος, όμορφες γυναίκες συναντά κανείς στις καλλιγύναικας Σπάρτη19
και Ελλάδα20, καλλιπλόκαμος είναι η θεά Δήμητρα21 και καλλίσφυρος η Ινώ, κόρη
του βασιλιά Κάδμου22. Η Χρυσηίς, κόρη του Χρύση, ιερέα του Απόλλωνα και μήλο
της έριδας μεταξύ Αγαμέμνονα και Αχιλλέα, περιγράφεται ως καλλιπάρῃος και
τα όμορφα μάγουλά της αποτελούν ένδειξη της νεότητάς της23. Η όμορφη κόμη
επαινείται ως ένα από τα γνωρίσματα του γυναικείου κάλλους. Θεές και θνητές
χαρακτηρίζονται στα έπη ως εὐπλόκαμοι24, ενώ μία παλλακίδα ως καλλίκομος25.
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Εικ. 4. ΕΑΜ Α14983. Αττική ερυθρόμορφη υδρία. Του Ζωγράφου του Πολυγνώτου.
Παράσταση από την άλωση της Τροίας. Η καταδίωξη της Ελένης από τον Μενέλαο. Γύρω
στο 450-440 π.Χ.

Λίγες είναι οι μυθικές θνητές, όπως η Ελένη, που δρουν έξω από τα νόμιμα
του οίκου τους και διατηρούν την εξωτερική τους εικόνα αλώβητη. Οι Αμαζόνες,
όμορφες και δυνατές μαχήτριες ανδρών26, δρουν μακράν έξω από το προκαθορισμένο πλαίσιο του οίκου και του γυναικωνίτη. Οι μύθοι τούς επιφυλάσσουν
συχνά θλιβερό τέλος. Σωζόμενα αποσπάσματα από το χαμένο έπος Αιθιοπίς
μάς πληροφορούν για τη στιγμή του ακαριαίου φόνου και έρωτα του Αχιλλέα
για τη βασίλισσα των Αμαζόνων Πενθεσίλεια27. Η παράσταση της ερυθρόμορφης λουτροφόρου ΕΑΜ 13032, που αποδίδεται στον Ζωγράφο της Νεαπόλεως
και χρονολογείται στα 450-425 π.Χ., πιθανότατα αναπαριστά τη στιγμή του έρωτα και φόνου της Πενθεσίλειας (εικ. 5)28. Σύμφωνα με άλλο μύθο, οι Αμαζόνες
πολέμησαν τον Θησέα για την κυριαρχία στην Αθήνα και ηττήθηκαν από τον
ήρωα, ο οποίος εκπροσωπεί στην εικονογραφία τη σύννομη και έλλογη τάξη
στην πόλη-κράτος της Αθήνας29. Ανάμεσα σε μυθικά ερωτικά ζεύγη, που ερωτεύονται με την πρώτη ματιά, περιλαμβάνονται και θεϊκά, όπως ο Διόνυσος και
η Αριάδνη και η Αφροδίτη και ο Άρης, ή ζευγάρια με γυναίκες που αντιστέκονται στην ένωσή τους, όπως η Θέτις με τον Πηλέα. Άλλα ζεύγη δημιουργούνται
βίαια, με την αρπαγή του ωραίου νέου ή νέας από τον ή την επίδοξο εραστή,
όπως ο Γανυμήδης που αρπάζεται από τον Δία-αετό, η ροδοδάκτυλη Ηώς που
απάγει τους Τιθωνό και Κέφαλο και άλλα30.
Παραστάσεις μυθικών γυναικών σε σκηνές γάμου εικονίζονται στο αττικό
ερυθρόμορφο επίνητρο ΕΑΜ 1629 (βλ. σ. 71, εικ. 2), επώνυμο έργο του Ζωγράφου της Ερέτριας, των χρόνων 425-420 π.Χ.31. Στη μία μακρά πλευρά εικονίζεται
η Άλκηστις ως νύφη του Αδμήτου, με τις φίλες της, και στην άλλη η Αρμονία, σύζυγος του Κάδμου32. Στο κέντρο εικονίζεται το ζεύγος Πηλέα και Θέτιδος33. Απλά
ξύλινα επίνητρα ακουμπούσαν οι γυναίκες στους μηρούς τους όταν έγνεθαν
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26. Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, 678-679. Παυσανίας, 10, 31, 8.
27. Αιθιοπίς, Πρόκλος, 51 κ.ε.
28. ARV² 1099, 47. BAPD 216115. Σταμπολίδης - Οικονόμου 2014, 125-126, αρ. 54 (Μ. Χιδίρογλου).
29. Πλούταρχος, Θησεύς, 27, 1-6. Παυσανίας, 1,
41, 7.
30. Ομηρικός Ύμνος 5, Εις Αφροδίτην, 202-238.
Παυσανίας, 1, 3, 1.
31. ARV2 1250, 34, 1688. Beazley, Para 469. LezziHafter 1988, αρ. 257, πίν. 168-169. BAPD 216971.
32. Άλκηστις, σύζυγος Αδμήτου: Ευριπίδης, Άλκηστις. Αρμονία, σύζυγος Κάδμου: Αισχύλος, Επτά
επί Θήβας, 105, 140.
33. Πηλέας - Θέτις: Πίνδαρος, Ισθμιόνικος, 8.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Εικ. 6. ΕΑΜ Α1592. Αττική ερυθρόμορφη πυξίδα με παράσταση γυναικών που
επεξεργάζονται νήμα. Του Ζωγράφου του Curtius. Γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.

μαλλί, για να διευκολύνουν τις κινήσεις τους. Ερυθρόμορφα δείγματα προέρχονται από ταφικά σύνολα και αποθέτες ιερών. Οι νωχελικές σκηνές γυναικωνίτη υπενθυμίζουν την εσωστρεφή ζωή και τους κοινωνικούς περιορισμούς των
γυναικών κατά την αρχαιότητα.
Θνητή γυναικεία και ανδρική ομορφιά

Εικ. 5. ΕΑΜ Α13032. Αττική
ερυθρόμορφη λουτροφόρος με
παράσταση έρωτα και φόνου της
Αμαζόνας Πενθεσίλειας. Του Ζωγράφου
της Νεαπόλεως.
Από την Αθήνα. 450-425 π.Χ.

34. Ησίοδος, Θεογονία, 507-616 και ειδικότερα 585589. Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 42-105. Αισχύλος,
Προμηθεύς Δεσμώτης, 436-506. Πλάτων, Πρωταγόρας, 320����������������������������������
c���������������������������������
-322�����������������������������
a����������������������������
. Απολλόδωρος, 1, 45. Παυσανίας, 10, 4, 4. Υγίνος, 142. Βάβριος, Fab. 58. Κακριδής 1986, τ. 2, 56-59. Blundell 2004, 33-37.
35. Αλκμάν, απόσπ. 1 P.-1 D., 50-105. Σκιαδάς 1981,
2, 47-81.
36. Σαπφώ, απόσπ. 60 D.-56 LP.-56 V. 2 D.-31 LP.31 V.
37. Σημωνίδης, απόσπ. 7 D. Pomeroy 1975, 49-52.
38. CC 1554. ARV2 935, 76. BAPD 212592.

Μύθος και λογοτεχνία υμνούν την ομορφιά ως ιδιότητα των θεών και δώρο
τους στους θνητούς. Ο Ησίοδος με τον μύθο της Πανδώρας, την οποία έπλασε από πηλό ο Ήφαιστος, θεωρεί τη γυναίκα ως το αναγκαίο ωραίο κακό που
έστειλε ο Δίας στους ανθρώπους ως τιμωρία για την κλοπή της φωτιάς από
τον Προμηθέα34. Η αρχαϊκή λυρική ποίηση υμνεί την ομορφιά και λάμψη των
νέων. Το πρώτο παρθένειον του Αλκμάνα, πιθανότατα το αρχαιότερο γνωστό
δείγμα ελληνικής λυρικής χορικής ποίησης που έχει συντεθεί σε στροφές,
επαινεί την ομορφιά νεαρών κοριτσιών35, ενώ σε ὑμεναίους-ἐπιθαλάμια της
Σαπφούς εγκωμιάζεται η ομορφιά νεονύμφων36. Στον κατάλογο γυναικών του
Σημωνίδη του Αμοργινού, η όμορφη γυναίκα παρομοιάζεται με φοράδα, ανίκανη για εργασία, ενώ επαινείται η φιλότιμη γυναίκα-μέλισσα37. Σκηνές γυναικών απασχολημένων με εργασίες στον οίκο τους απαντούν σε αττικά ερυθρόμορφα αγγεία του 5ου αι. π.Χ. Ενδεικτική είναι η παράσταση (εικ. 6) που
κοσμεί την αττική ερυθρόμορφη πυξίδα ΕΑΜ 1592 του Ζωγράφου του Curtius,
των μέσων του 5ου αι. π.Χ.38. Εικονίζονται δύο γυναίκες, καθιστές σε δίφρους,
και κάλαθος με μαλλί ανάμεσά τους. Η γυναίκα στα δεξιά γνέθει με ρόκα και
σφονδύλι.
Γενικά, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, η γυναικεία ομορφιά επαινείται και
προβάλλεται μέσα στο εύπορο αστικό περιβάλλον μιας ακμάζουσας πόληςκράτους, στο οποίο μάλλον θεωρείται εγγύηση ευγονίας. Η εορτή των Θεσμοφορίων της Δήμητρας, στην Αθήνα και αλλού, περιελάμβανε επίκληση της θεάς
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Καλλιγένειας, ως εγγυήτριας ευτεκνίας στον οίκο39. Αντίθετα, στον αγροτικό κόσμο τονίζεται η εργατικότητα ανδρών και γυναικών στην αγροικία και στο κτήμα.
Στον μύθο και στο θέατρο, η γυναικεία ομορφιά ταυτίζεται με την ωριμότητα της σκέψης και τη δυναμική παρουσία. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή αποτέλεσε το πρότυπο αφήγημα της ηθικής στάσης μιας όμορφης και συνειδησιακά
ώριμης γυναίκας που ξεπερνά τα τυπικά όρια που θέτει η δεσποτική κρατική
εξουσία, σύμβολο που σχολιάστηκε μέχρι τις μέρες μας40. Οι γυναικείοι ρόλοι
στις τραγωδίες του Ευριπίδη συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα αρχετυπικών ηρωίδων με εξωτερική ομορφιά και ψυχική ωριμότητα, όπως η συνετή Ηλέκτρα, κόρη του δολοφονημένου Αγαμέμνονα, η νεαρή Ιφιγένεια ως ιερό θύμα
για τον απόπλου του στόλου των Αχαιών από την Αυλίδα και στη συνέχεια ιέρεια στη μακρινή Ταυρίδα, η ερωτευμένη Φαίδρα και η παιδοκτόνος Μήδεια41.
Ο Αριστοφάνης επαινεί το γυναικείο κάλλος42, αλλά και διακωμωδεί τη μανία
καλλωπισμού των γυναικών43. Σε ιστορικό πλαίσιο, εταίρες όπως η Ασπασία, σύντροφος του Περικλή, και η Φρύνη, μοντέλο του Πραξιτέλη, σαγήνευσαν με την
ομορφιά και την εξυπνάδα τους πολιτικούς και καλλιτέχνες τον 5ο και 4ο αι. π.Χ.44.
Στην Ιλιάδα επαινείται ο Νιρεύς, ως ο κάλλιστος των πολεμιστών που ήλθαν
στην Τροία45. Από τον 6ο αι. π.Χ. το ανδρικό κάλλος ταυτίστηκε με το αθλητικό
ιδεώδες, όπως μαρτυρούν οι ωδές του Πινδάρου για Ολυμπιονίκες και για άλλους νικητές αγώνων46. Η γενναιότητα στη μάχη, η αθλητική υπεροχή και η κοινωνική ζωή των ανδρών με τη συμμετοχή τους σε συμπόσια, εξυμνούνται μέσα
από σκηνές που αποτυπώνονται σε έργα τέχνης47. Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, η ομορφιά δεν χαρακτηρίζει μόνον τους νεαρούς άνδρες, αλλά μπορεί
να βρεθεί σε άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων (παῖς, μειράκιον, ἀνὴρ και
πρεσβύτης)48. Μυθικοί ήρωες, όπως οι Αχιλλέας, Ηρακλής και Θησέας, γνωστοί
για την ανδρεία, την ευφυΐα και το ευειδές παρουσιαστικό τους, αποτέλεσαν
πρότυπα για τους νέους στην Κλασική και την Ύστερη Κλασική περίοδο, καθώς
και για ελληνιστικούς ηγεμόνες και Ρωμαίους αυτοκράτορες49. Το ανδρικό κάλλος ανταγωνίζεται με τους ομοίους ή αντιπάλους του και επιβάλλεται. Αναμετράται στον δρόμο και στην παλαίστρα, αγωνίζεται με αυταπάρνηση στη μάχη,
δοξάζεται στα έργα της ειρήνης. Τιμή για τους πολίτες της Αθήνας και άλλων αρχαίων ελληνικών πόλεων αποτελεί να αναγνωρίζονται ως καλοί κἀγαθοί, ωραίοι
στην όψη και την ψυχή, συνεισφέροντας μέσα από τη συμμετοχή τους στα κοινά, στην καλή λειτουργία και διαιώνιση του οίκου και της κοινότητάς τους σε καιρό πολέμου ή ειρήνης.

39. Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι, 298. Ηρόδοτος, 6, 16, 2. Παυσανίας, 10, 33, 12. Ησύχιος,
λ. Καλλιγένεια. Garland 1990, 68. Burkert 1993,
232-233, 496-504.
40. Pomeroy 1975, 99-103.
41. Pomeroy 1975, 103-112.
42. Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, 78-83. Βλ. και Στράβων, 10, 1, 13.
43. Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι, 136-145.
Blanck 2004, 19.
44. Pomeroy 1975, 141. McClure 2013, 55.
45. Όμηρος, Ιλιάς, Β, 671-674. Crowther 1985, 285.
46. Πίνδαρος, Ολυμπιόνικος, 1, 23-27. 7, 11, 15. 8,
19-20. 9, 94. 10, 100-105. 14, 7. Πυθιόνικος, 1, 40.
4, 123. Νεμεόνικος, 3, 19. Ισθμιόνικος, 2, 4. 7, 2222b. Bowra 1964, 166 κ.ε. Crowther 1985, 285.
47. Βλ. ενδεικτικά Τζάχου-Αλεξανδρή 1988.
48. Ξενοφών, Συμπόσιον, 4, 17.
49. Αχιλλέας: Κακριδής 1987, τ. 5, 42-51. Ηρακλής:
Κακριδής 1986, τ. 3, 97-100, τ. 4, 14-125. Θησέας: Κακριδής 1986, τ. 3, 41-57.
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Καλλωπισμός
Οι αναφορές των πηγών που σχετίζονται με τις καλλυντικές ουσίες50, όπως
ο ἀμβρόσιος51, το ψιμύθιον, η μίλτος, η βαφή από το φυτό ἄγχουσα52, καθώς
και τα αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τον γυναικείο καλλωπισμό,
όπως πυξίδες και κάτοπτρα, είναι πολυάριθμα53. Ο καθαρισμός του σώματος με
νερό αποτελούσε βασικό μέρος του καλλωπισμού. Σκηνή από το λουτρό (εικ. 7)
μιας γυναίκας απαντά στην αττική ερυθρόμορφη πελίκη ΕΑΜ 1425 των χρόνων
γύρω στο 500 π.Χ. στην τεχνοτροπία του Ζωγράφου του Νικοξένου54. Καλλυντήρια ή Πλυντήρια ονομαζόταν η αθηναϊκή εορτή κατά την οποία πλενόταν το ξόανο της Αθηνάς Πολιάδος στο Φάληρο και στολιζόταν εκ νέου με ενδύματα και
κοσμήματα55. Η εμμονή στην αναζήτηση της τελειότητας στην εξωτερική εμφάνιση56 δεν ήταν πάντα αποδεκτή για τους θνητούς. Έτσι, ένας άνδρας στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. μπορούσε να θεωρηθεί ασεβής εάν διήγε πολυτελή βίο. Στον
μύθο, ο Ηρακλής συνάντησε σε τρίστρατο την Κακία με τη μορφή στολισμένης
γυναίκας με διάφανα ενδύματα57.

50. Verbanck-Piérard - Massar - Frère 2008, 145322.
51. Όμηρος, Οδύσσεια, σ, 192.
52. Θεόφραστος, Περί λίθων, 51, 56. Θεόφρα-

53.

54.

55.

56.

στος, Περί φυτών ιστορία, 7, 8, 3. Οβίδιος, Ars
amatoria. Οβίδιος, De medicamine faciei. Οβίδιος, Remedia amoris. Blanck 2004, 23. Lee
2015, 259, σημ. 115.
Grillet 1975, 32-51. Lee 2015, 259, σημ. 114-125.
Ελαιοδόχα αγγεία σε τάφους: Kurtz - Boardman
1971, 101-105, 205, 208, 209.
CC 1080. CVA Athènes 1, III.I.C, 5, ����������������
πίν�������������
. 8.2.4. ����
Σταμπολίδης - Τασούλας 2014, 111-112, αρ. 8 (Γ.
Καββαδίας).
IG I2 80. IG II2 1006. Ξενοφών, Ελληνικά, 1, 4, 12.
Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 34. Ησύχιος, λ. λουτρά. Der Neue Pauly, λ. Πλυντήρια.
Ενδεικτικά για ενδύματα: Pekridou-Gorecki
2008, 92-121.

57. Ξενοφών, Απομνημονεύματα, 2, 1, 22. ������
Pekridou-Gorecki 2008, 140-141.

Εικ. 7. ΕΑΜ Α1425. Αττική ερυθρόμορφη πελίκη με παράσταση γυναίκας σε λουτρό
στη μία πλευρά του αγγείου και οπλίτη στην άλλη. Στην τεχνοτροπία του Ζωγράφου του
Νικοξένου. Από την Αίγινα. Γύρω στο 500 π.Χ.
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Οι εκπρόσωποι των θεών
Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, φιλοσοφία και θρησκεία, καθώς και σε άλλες
θρησκείες, η σωματική και η ψυχική ακεραιότητα αποτελούσαν προϋποθέσεις
για τη διεκδίκηση και την κατοχή ιερατικού αξιώματος. Η ιέρεια Θεανώ περιγράφεται ως καλλιπάρειος στην Ιλιάδα, παρά την προχωρημένη ηλικία της58. Ως ιέρειες με παρθενική ομορφιά αναφέρονται η Κασσάνδρα, η πιο όμορφη κόρη
του Πριάμου και θύμα του Αίαντα στην Τροία59, η Αύγη, που γοήτευσε τον Ηρακλή στην Τεγέα, και η Ιώ στο Ηραίον του Άργους60. Στην αριστοφανική Λυσιστράτη
παρατίθεται κατάλογος θρησκευτικών τιμητικών ρόλων και αξιωμάτων για νεαρές
Αθηναίες61. Σε πολλές πόλεις-κράτη οι ιερατικές θέσεις απονέμονταν σε γυναίκες και άνδρες με φυσική τελειότητα ή αρτιμέλεια62. Στην Αθήνα των κλασικών
χρόνων ο άρχων βασιλεύς, πριν από την εκλογή του, όφειλε να υποστεί τη δοκιμασία των φυσικών και πνευματικών αρετών του63. Στην ιδεώδη πλατωνική πολιτεία ο ιερεύς πρέπει να είναι σωματικά και ηθικά άρτιος και ακέραιος64. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στο Αίγιο Αχαΐας το αγόρι που νικούσε σε καλλιστεία μεταξύ
εφήβων – ὁ νικῶν κάλλει – αναγορευόταν ιερεύς στο τοπικό ιερό του Διός Ομαγυρίου, μέχρι την περίοδο κατά την οποία ανέπτυσσε γένι, οπότε εκλεγόταν με
παρόμοιο τρόπο ο διάδοχός του65. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιερείς του Ισμηνίου
Απόλλωνος στη Βοιωτία γίνονταν μόνον αγόρια από καλές οικογένειες, τα οποία
διακρίνονταν για τη δύναμη και την ομορφιά τους66. Επιγραφές της Ελληνιστικής
εποχής από την Κω μας πληροφορούν ότι η αγορά ιερατικού αξιώματος για μια
ιέρεια προϋπέθετε ότι η υποψήφια θα ήταν – ὑγιὴς καὶ ὁλόκλαρος ή καὶ τελέα –
υγιής, αρτιμελής και αψεγάδιαστη67. Κατά τον ύστερο 3ο αι. π.Χ. η ιέρεια του Διονύσου Θαλλοφόρου όφειλε να είναι υγιής, σωματικά ακέραιη και αρτιμελής,
όπως και η ιέρεια της Πανδήμου Αφροδίτης τον 2ο αι. π.Χ. Η σωματική ακεραιότητα ήταν προϋπόθεση για τη διεκδίκηση ιερατικού αξιώματος στα ιερά του Ασκληπιού, της Υγιείας, της Ηπιόνης, του Ηρακλέους Καλλινίκου και του Διός Αλσείου68.
Η διεξαγωγή καλλιστείων στο πλαίσιο θρησκευτικής εορτής μαρτυρείται σε
εορτή ιερού της Ήρας στη Λέσβο, πιθανόν σε ιερό της ίδιας θεάς στην Ποσειδωνία (Paestum) της Ιταλίας, καθώς και σε ιερά στην Τένεδο και στη Βάσιλι69.
Καλλιστεία ανδρών (εὐανδρία) αναφέρονται από τον Αθήναιο70. Κατά την εορτή των Παναθηναίων στην Αθήνα επιλέγονταν οι κάλλιστοι ηλικιωμένοι άνδρες
ως θαλλοφόροι, για να μεταφέρουν λιόκλαδα στη λατρευτική πομπή71. Εὐανδρία για Αθηναίους και ξένους πραγματοποιείτο κατά την αθηναϊκή εορτή των
Θησείων72 και Εὐανδρίαι στην εορτή του Διός Σωτήρος στη Ρόδο, γύρω στο 200
π.Χ., στη Σηστό, τον 2ο αι. π.Χ., μαζί με αγώνα αρτιμέλειας και υγείας (εὐεξία),
στη Μινώα της Αμοργού, τον 2ο έως 1ο αι. π.Χ., και στη Σπάρτη, τον 1ο αι. μ.Χ.73.
Σε αγώνες εφήβων, σε εορτή του Ερμή Κριοφόρου στην Τανάγρα Βοιωτίας, ο
νικητής, τὸ εἶδος κάλλιστος, μετέφερε έναν κριό στην πλάτη του κάνοντας τον
γύρο των τειχών της πόλης74. Στην Ήλιδα ο πρώτος νικητής σε κρίσιν κάλλους
μετέφερε τα ιερά σκεύη, ο δεύτερος οδηγούσε βόδι προς θυσία στο ιερό και
ο τρίτος ήταν επιφορτισμένος με τη θυσία75. Στην Ήλιδα αναφέρεται ἀγὼν κάλλους, μετὰ σπουδῆς, προς τιμήν της Αθηνάς76. Για τον ιδιωτικό βίο, επιγραφές
(graffiti) με ονόματα ωραίων-καλῶν ανδρών και γυναικών απαντούν σε αττικά αγγεία του 5ου αι. π.Χ. Τα ονόματα αυτά μαρτυρούν ένα δίκτυο κοινωνικών
συναναστροφών και πιθανόν αντιστοιχούν σε άτομα τα οποία ήταν επιθυμητοί
ερωτικοί σύντροφοι σε συμπόσια ή φίλοι σε κοινωνικές επαφές77. Τέλος, κατά
τον Βάβριο, ο Δίας απένειμε βραβεία στα ομορφότερα από τα ζώα78.
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Εικ. 8. ΕΑΜ Α9695. Αττική μελανόμορφη λήκυθος με παράσταση χορού Μαινάδων και
Σατύρων. Tου Ζωγράφου του Στεφάνου. Ύστερος 6ος αι. π.Χ.

Η ανάμειξη του ωραίου με το ζωόμορφο ή τερατώδες απαντά στην αρχαία
ελληνική σκέψη και τέχνη. Σε παραστάσεις αγγείων αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, όμορφες Μαινάδες συνυπάρχουν με ζωόμορφους Σατύρους. Ενδεικτική είναι η μελανόμορφη λήκυθος ΕΑΜ 9695 του Ζωγράφου του Στεφάνου, του
ύστερου 6ου αι. π.Χ., με παράσταση χορού Μαινάδων και Σατύρων (εικ. 8)79.
Στην ελληνική και σε άλλες μυθολογίες, ζώα και τέρατα αναμετρώνται με έναν
κάλλιστο ήρωα ή παγιδεύουν μια όμορφη κόρη μέχρι την άφιξή του. Τερατώδεις γυναικείες μορφές, θανάσιμα επικίνδυνες πριν από την τιθάσευσή τους
από τον Περσέα, μετατρέπονται σε αποτροπαϊκές μετά την ήττα τους από τον
ήρωα80. Στο Ειδύλλιο ΧΙ του Θεόκριτου, μια προδρομική μορφή ενός μύθου που
απαντά και μεταγενέστερα, ο Κύκλωπας Πολύφημος ερωτεύεται την πανέμορφη νύμφη Γαλάτεια81.

79. CC 706. BAPD 302582. CVA Athens 6, 32-33,
εικ. 12, πίν. 11.1-4.
80. Καράγιωργα 1970.
81. Fowler-Hughes 1989, 57, 59, 65 (Πεντάμορφη
και Τέρας).
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Αντί επιλόγου
Η ομορφιά συνδυάστηκε στην αρχαία ελληνική σκέψη με τη θρησκευτική τελετουργία, με το ήθος, την αγαθή ζωή και την αρτιότητα της συνείδησης. Οι βασικές ιδέες της ευσύνοπτης εξωτερικής όψης, της αρτιμέλειας και της ψυχικής
και σωματικής ωριμότητας, ως συστατικά της πορείας αυτογνωσίας ενός ελλόγου όντος, απασχόλησαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Στις αρχαίες πόλεις-κράτη οι γυναίκες της αστικής τάξης, κλεισμένες στον γυναικωνίτη, συχνά
ασχολούνταν με τα ενδύματα, την κόμμωση και τον καλλωπισμό τους. Οι διαβατήριες περίοδοι και τελετές της ενηλικίωσης, του γάμου και της τεκνοποιίας
των αστών γυναικών αποτελούσαν τους κύριους σταθμούς στην ιδιωτική τους
ζωή, καθώς σε αυτά τα χρονικά σημεία ξεκινούσαν έναν νέο ρόλο μέσα στον
οίκο. Οι άνδρες πολίτες διακρίνονταν για το κάλλος που πήγαζε από τα νιάτα
ή τις νίκες τους στον πόλεμο, στην αγορά ή στο γυμνάσιο. Στον μύθο η ομορφιά συχνά θεωρήθηκε ευλογία από τους θεούς αλλά κάποτε και κατάρα, όπως
στην περίπτωση της Πανδώρας. Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους γινόταν αντιληπτό το ωραίο στην αρχαιότητα οδήγησαν τους ποιητές στη δημιουργία μύθων για όμορφους άνδρες, καλούς και αγαθούς, καθώς και γοητευτικές
γυναίκες που κινούνταν έξω από τα όρια του νόμιμου βίου, με γνωστότερο τον
μύθο της Ωραίας Ελένης και του πολυετούς πολέμου στον οποίο, κατά το έπος,
έδωσε αφορμή η αρπαγή της από τον πρίγκιπα Πάρι, ή τον μύθο της Αμαζόνας Πενθεσίλειας, την οποία ερωτεύεται ο ήρωας Αχιλλέας τη στιγμή που την
φονεύει ως εχθρό του. Η αρχαία ελληνική ιδέα της ομορφιάς, σωματικής και
πνευματικής, ως κορύφωση της ωριμότητας ενός έμψυχου όντος, αποτέλεσε
τη βάση του δυτικού πολιτισμού και των επιτευγμάτων του.
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36. ΕΑΜ Π84

35. ΕΑΜ Π808, Π811
Εξαγωνική πυξίδα από ξύλο, η οποία
καλύπτεται από φύλλα χρυσού με
έκτυπη διακόσμηση. Από τις Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, λακκοειδής
τάφος V. Πρώτο μισό 16ου αι. π.Χ.
Ύψος 0,085, μέγιστη διάμετρος 0,165 μ.

Το ξύλο, πιθανώς από κυπαρίσσι, έχει διατηρηθεί στη βάση και το πώμα του αγγείου, ενώ τα χρυσά ελάσματα έχουν
προσδεθεί στο ξύλο με μικρά καρφιά.
Τρία επαναλαμβανόμενα διακοσμητικά θέματα, λιοντάρι που κυνηγά ελάφι
ή ζαρκάδι σε τροπικό τοπίο και σπείρες,
καλύπτουν τις δώδεκα επιφάνειες διακόσμησης.

Χρυσός αμφορίσκος με πώμα. Από τις
Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, λακκοειδής τάφος ΙΙΙ. Πρώτο μισό 16ου αι. π.Χ.
Ύψος 0,042, διάμετρος χείλους 0,025 μ.,
βάρος 12,4 γρ.

Το σώμα του αμφορίσκου απαρτίζεται από δύο τμήματα, κατασκευασμένα
από λεπτό φύλλο χρυσού. Τρεις εγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι κοσμούν τη
βάση του, ενώ μεταξύ των λαβών του
έχουν αποδοθεί με την έκτυπη τεχνική
άνθη. Το πώμα έχει κατασκευαστεί από
άλλο φύλλο χρυσού και φέρει καλαθωτή λαβή προσαρμοσμένη με μικροσκοπικά καρφιά.
Η κατασκευή και η διακόσμηση μαρτυρούν τεχνίτη με εξειδίκευση, εμπειρία και
γνώση στην κατεργασία του μετάλλου, πιθανώς Μινωίτη.
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37. ΕΑΜ Π1984

38. ΕΑΜ Π8338, Π8355, Π8343

Ελεφάντινη πυξίδα (κοσμηματοθήκη).
Από το Μενίδι Αττικής. Μέσα 14ου
αι. π.Χ.

Ελεφάντινες κυλινδρικές πυξίδες και
χάλκινο κάτοπτρο (καθρέπτης) με
ελεφάντινη λαβή. Από τον θολωτό
τάφο 2, στο Μυρσινοχώρι Μεσσηνίας. 15ος αι. π.Χ.

Ύψος (με πώμα) 0,079 μ.

Ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα των Μυκηναίων ευγενών, ξεχωρίζουν μικρά πολυτελή κουτιά από εξωτικές ύλες, όπως ελεφαντόδοντο ή φαγεντιανή, όπου φυλάσσονταν πολύτιμα κοσμήματα, αρωματικά έλαια ή σύνεργα καλλωπισμού.
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Πυξίδες: α) ύψος 0,138, διάμετρος 0,07 μ.,
β) ύψος 0,075, διάμετρος 0,14 μ.
Κάτοπτρο: διάμετρος 0,17, ύψος 0,255 μ.

Οι δύο πυξίδες, διακοσμημένες με
στήλες οξυκόρυφων σπειρών η μία και
με δελφίνια που κολυμπούν η άλλη, θα
περιείχαν κοσμητικές ύλες ή κοσμήματα. Ο χάλκινος καθρέπτης έχει ελεφάντινη λαβή που κοσμείται με τρεις ρόδακες.

39. ΕΑΜ Χ7575
Χάλκινο κάτοπτρο (καθρέπτης). Έργο
κορινθιακού εργαστηρίου. Άγνωστης
προέλευσης. 450-425 π.X.
Ύψος 0,36, διάμετρος 0,142 μ.

Ο δίσκος κατοπτρισμού έχει λαβή σε
μορφή γυναίκας που φορά πέπλο και
στηρίζεται σε κυκλοτερή βάση. Την περιφέρεια του δίσκου κοσμούν μορφές
πτηνών και ρόδακας.
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40. ΕΑΜ ΒΣ27

41. ΕΑΜ ΒΣ24

Αττικό ερυθρόμορφο αλάβαστρο.
Αποδίδεται στον Ζωγράφο της Διπλής Σειράς. Από την Αθήνα (Κεραμεικός). 470-460 π.Χ.

Αττικό ερυθρόμορφο αλάβαστρο.
Αποδίδεται στον Ζωγράφο του
Deepdene. Από τα Σπάτα Αττικής.
470-460 π.Χ.

Ύψος 0,21 μ.

Ύψος 0,163 μ.

Παραστάσεις από τον κόσμο των γυναικών εικονογραφούν το σώμα του αγγείου, χωρισμένες από οριζόντιες ταινίες μαιάνδρου: στην πάνω ζώνη απεικονίζεται γυναίκα τυλιγμένη σε χιτώνα και
ιμάτιο που κρατά το κάτοπτρό της. Στην
κάτω ζώνη η φτερωτή Νίκη κινείται προς
τα δεξιά.
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Σκηνή από τον κόσμο του γυναικωνίτη.
Δύο γυναίκες ντυμένες με χιτώνα και
ιμάτιο. Τα μαλλιά καλύπτει σάκκος. Αυτή
στα αριστερά υψώνει κάτοπτρο και η
άλλη στα δεξιά κρατά αλάβαστρο. Μεταξύ τους κάλαθος γεμάτος με μαλλί
και στο δεξί άκρο της παράστασης φοινικόδενδρο.

42. ΕΑΜ Χ7417 + Χ7418
Χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο (πτυσσόμενος καθρέπτης). Από την Ερέτρια Ευβοίας. 380-370 π.Χ.
Διάμετρος 0,185 μ.

Το πρώτο κάλυμμα κοσμείται με ανάγλυφη παράσταση της Αφροδίτης πάνω σε
κύκνο.
Στο δεύτερο κάλυμμα (βλ. σ. 152) η θεά
παριστάνεται πάνω σε άλογο.
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42. ΕΑΜ Χ7418 (βλ. σ. 151)
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ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1.

2.
3.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό με το λουτρό του Οδυσσέα στο νησί
των Φαιάκων, ο οποίος όταν απομάκρυνε από
το ταλαιπωρημένο του κορμί την άρμη, με τη
θεϊκή παρέμβαση της Αθηνάς η θωριά του έγινε πιο ελκυστική και αύξησε την επιθυμία της
βασιλοκόρης Ναυσικάς να τον βοηθήσει (Όμηρος, Οδύσσεια, ζ, 224-235).
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 13.6.
Ξενοφώντας, Οικονομικός, 9.19.7.

Η ομορφιά θεωρείτο ήδη από την αρχαιότητα ένα από τα μεγάλα δώρα των
θεών στους ανθρώπους, καθώς αποτελούσε ένα ασφαλές και άκοπο μέσο
επίτευξης στόχων, όπως μαρτυρείται και από διάφορα μυθολογικά επεισόδια1,
ως αντανάκλαση των εμπειριών του καθημερινού βίου. Επομένως, η κατάκτηση και η διατήρησή της ήταν αδήριτα ένα από τα βασικά μελήματα όχι μόνο των
θνητών αλλά και των ομηρικών αθανάτων, μέσα από τους οποίους μετουσιώθηκε σε φύση θεϊκή η ανθρώπινη. Η θεά Αφροδίτη ήταν η μεγάλη δασκάλα
των μυστικών της ομορφιάς, καθώς η ακαταμάχητη γοητεία της, μετά από την
ειδική φροντίδα των Ωρών, που την παρέλαβαν, την στόλισαν και την μύρωσαν μόλις γεννήθηκε, αφήνει εμβρόντητους ακόμα και τους αθaνάτους (Ομηρικοί Ύμνοι, VI, 5-10). Όταν ο Δίας στάλαξε στην καρδιά της πόθο για τον θνητό
Αγχίση, η θεά κατέφυγε στον ναό της στην Πάφο και εκεί οι Χάριτες, θεότητες
της γονιμότητας και της βλάστησης, την έλουσαν και την άλειψαν με έλαιο θεϊκό για να τον σαγηνεύσει (Ομηρικοί Ύμνοι, V, 60-66). Στην Ιλιάδα, στην τέχνη της
σαγήνης επιδίδεται και η Ήρα, που με περίσσια φροντίδα περιποιείται το θεϊκό
της σώμα, προκειμένου να γίνει ακαταμάχητη και να ξελογιάσει τον πατέρα των
θεών και ανθρώπων, ώστε να σμίξει ερωτικά μαζί του (Ξ, 170-180).
Η έγνοια των θνητών γυναικών στην αρχαία Ελλάδα για τον καλλωπισμό
τους (εικ. 1) ήταν εξίσου μεγάλη με αυτήν των θεών, αφού το θεϊκό κομμάτι της
σαγήνης και της ζωοδότρας δύναμης ενυπάρχει στη γυναικεία φύση και δημιούργημα και αντανάκλαση αυτού ήταν η ομηρική Αφροδίτη. Η εικόνα των βαμμένων γυναικών και ο αντίκτυπος που είχε στον κόσμο των ανδρών μαρτυρείται μέσα από τις πηγές. Οι εταίρες, οι οποίες επιθυμούσαν να κάνουν αισθητή
και κυρίως να επιβάλλουν την παρουσία τους, χρησιμοποιούσαν σε υπερβολική ποσότητα τις βαφές του προσώπου, με αποτέλεσμα να γίνονται αποδέκτες
πειρακτικών σχολίων από τους κωμικούς ποιητές2. Στις αριστοφανικές Νεφέλες
(41-55) φαίνεται ότι αυτή η τάση φιληδονίας επεκτεινόταν και στις εκλεκτές γυναίκες των αστών, όμως ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις η εικόνα ήταν ιδιαίτερα κολακευτική, τουλάχιστον κατά τη μαρτυρία του Ισχόμαχου3. Παρά την έντονη επιτίμηση για τις γυναίκες που χρησιμοποιούν φτιασίδια, από την κλασική Ελλάδα μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους, με τα δριμύτατα σχόλια των Πατέρων,
αυτά αποτελούσαν τον αχώριστό σύντροφό τους, και μάλιστα αντικείμενα καλλωπισμού τις ακολουθούσαν και στις ταφές τους.
Στο πέρασμα του χρόνου, η φροντίδα του προσώπου και του σώματος όχι
μόνον είχε αναχθεί σε τέχνη, αλλά αποτέλεσε και ένα σταθερό σημείο αναφοράς, καθώς αποκάλυπτε τα επιτεύγματα στον τομέα της υγείας, δήλωνε
την κοινωνική διαστρωμάτωση και προέβαλλε τις αισθητικές αντιλήψεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων και αλοιφών, τα οποία στους κλασικούς χρόνους έφτιαχναν οι γυναίκες
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Εικ. 1. ΕΑΜ Α1624. Παράσταση από αττική ερυθρόμορφη
λήκυθο. Νέα καθισμένη σε κλισμό καθρεφτίζεται. Του Ζωγράφου
του Sabouroff. Από τη Βελανιδέζα Αττικής. 470-460 π.Χ.

μόνες τους ή με τη βοήθεια ειδικών, χρησιμοποιούνταν διάφορα αρωματικά
φυτά και βότανα, ρίζες, ξύλο, άνθη, φρούτα, σπόροι και ρετσίνι, τα οποία αναμειγνύονταν με άλλες ουσίες, πολλές από τις οποίες ήταν εισηγμένες. Επίσης, ο τοξικός μόλυβδος ήταν πολύ δημοφιλής για την παρασκευή καλλυντικών στην αρχαιότητα, γιατί ήταν εύκολη η κονιορτοποίηση των χρωστικών ουσιών του. Προκειμένου να επιτευχθεί το ιδανικό κατάλευκο δέρμα, που διατηρείτο ανέπαφο από τις ακτίνες του ήλιου, γνώρισμα των γυναικών της ανώτερης κοινωνικής τάξης καθώς ήταν ασφυκτικά προστατευμένες στην καθημερινότητά τους, στο πρόσωπό τους απλωνόταν το ψιμύθιον4, ένα στρώμα κερουσίτη (λευκός μόλυβδος - ανθρακικό άλας του μολύβδου) (εικ. 2). Η ίδια επιδίωξη, μιας εικόνας με ωχρή επιδερμίδα, συνεχίστηκε μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους με τη χρήση της μηλίνης, πηλού από τη Μηλία γη αναμεμειγμένου με
ανθρακικό ασβέστιο, που προσέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα5, όπως επίσης και σκόνης της κιμωλίας, υλικού που χρησίμευε ως γυαλιστικό ή καθαριστικό και είχε την επιπρόσθετη ιδιότητα του λευκαντικού του προσώπου, ενώ
ήταν ασφαλέστερο από τον λευκό μόλυβδο. Ο Οβίδιος, ανταποκρινόμενος
στις γυναικείες ανάγκες, διαφήμιζε ότι οι συνταγές του για κρέμες προσώπου έκαναν το δέρμα χλωμό και διάφανο6. Κυρίες της ανώτερης τάξης αναφέρεται ότι λούζονταν σε γάλα γαϊδούρας, καθώς αυτό θεωρούσαν ότι συνέβαλλε στη λευκότητα της επιδερμίδας, ενώ κάποιες δεν δίσταζαν να κάνουν χρήση της κροκοδειλέας (Crocodilea), των περιττωμάτων του κροκόδειλου7, ματαιοδοξία που επέσυρε τη μήνι και τις καταγγελίες του κυρίαρχου αν-
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Ξενοφώντας, Οικονομικός, 9.19.2.

5.

Pliny, Historia Naturalis, 35.3. Ovidius, Ars Amatoria, 3.269-270.

6.
7.

Ovidius, Medicamina, 52.
Pliny, Historia Naturalis, 28.28.΄θ
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Εικ. 2. ΕΑΜ Α13676α, β. Ερυθρόμορφες κυλινδρικές πυξίδες. Η μία φέρει στο σώμα παράσταση γυναικωνίτη, ενώ η δεύτερη ζώα.
Βρέθηκαν μαζί σε θεμέλια σπιτιού στην Αθήνα. 410-400 π.Χ.

8.
9.

Horatius, Epode, 12.10-11.
Για χρήση της μίλτου προκειμένου να κοκκινίζει
το σώμα, πρβλ. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, 4.191.1. Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσαι, 378, μαρτυρείται η
χρήση μίλτου σε μεγάλη ποσότητα, όχι όμως
για καλλυντικούς λόγους.
10. Θεόφραστος, Περί λίθων, 51-55. Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, V, 96.1.
11. Photos-Johns et al. 1997, 359-371.
12. Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, 48, χἤγχουσα. Ο
Σχολιαστής του Αριστοφάνη, παραθέτει για την
ερμηνεία της άγχουσας τον Ησύχιο: «ἄγχουσα. ἔστι δὲ εἶδος βοτάνης, ἧς ἡ ῥίζα ἐρυθρά, ᾗ
ἐρυθραίνουσι τὰ πρόσωπα αἱ γυναῖκες».
13. Θεόφραστος, Περί λίθων, 58,1.
14. Ovidius, Remedia Amoris, 351. �����������
Δίων�������
Χρυσό������
στομος, Ευβοϊκός, 117. Olson 2009, 291-310.
15. Ovidius, Medicamina, 96, 99.
16. Kuhn et al. 2008, 107. Potter 1893, 53.

δρικού κόσμου8. Οι περισσότεροι, επομένως, συγγραφείς συνετέλεσαν στην
αναγωγή της λευκής επιδερμίδας σε ελκυστική ιδιότητα, ενώ παράλληλα επιτιμούσαν τις γυναίκες που χρησιμοποιούσαν αυτές τις ουσίες στην επιδερμίδα τους, στην επιδίωξη της ομορφιάς.
Σε αντίθεση με την αλαβάστρινη επιδερμίδα του προσώπου, για τα μάγουλα υπήρχε η επιθυμία να είναι ροδαλά. Για τη δημιουργία μιας εικόνας υγείας
και παράλληλα συστολής θεωρείται ότι γινόταν χρήση της μίλτου9, ορυκτής ερυθρής χρωστικής ουσίας10, σε τρεις αποχρώσεις, από το έντονο έως το απαλό
κόκκινο, που προερχόταν κατά κανόνα από τρεις περιοχές, τη Σινώπη, τη Λήμνο
και την Κέα11, με τον Θεόφραστο να εξαίρει την τελευταία, χωρίς όμως να την
συνδέει με καλλυντική χρήση. Καλύτερα τεκμηριωμένη είναι η χρήση της άγχουσας, που ήταν η ρίζα του ομώνυμου φυτού, για να ερυθραίνουν τα πρόσωπα οι γυναίκες12, ενώ για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιήθηκε και κόκκινη χρωστική
ουσία, η κιννάβαρη, αυτοφυές ορυκτό του υδραργύρου13. Η συνέχεια της χρήσης όλων αυτών των υλικών μαρτυρείται και στη Ρωμαϊκή εποχή14, ενώ ο Οβίδιος προτείνει τη χρήση ροδοπετάλων, καθώς και πετάλων παπαρούνας, για να
επιτύχουν οι γυναίκες την ερυθρότητα του προσώπου15.
Το μυστικό, όμως, της αποπλάνησης κρυβόταν στα μάτια. Για τη φροντίδα
των ματιών χρησιμοποιούσαν σταγόνες από τους καρπούς της ευθαλείας, φυτού ευρύτερα γνωστού με το όνομα μπελαντόνα, που είχε την ιδιότητα να διαστέλλει τις κόρες των ματιών και να κάνει το βλέμμα ελκυστικό και σαγηνευτικό16. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της εκτεταμένης χρήσης της μπελαντόνα ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς ήταν δυνατόν να επιφέρει μικρές οπτικές διαταραχές. Το έντονο περίγραμμα γύρω από τα μάτια, που τα τόνιζε και τα μεγέθυνε,
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επιτυγχανόνταν με τη χρήση βαφής που είχε ως βάση τον γαληνίτη (θειούχο
μόλυβδο) ή με μείγμα σκόνης αντιμονίτη και λίπους17. Η αντιμονιούχος βαφή,
εκτός από καλλυντική χρήση, είχε και θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς προλάμβανε διάφορες μολυσματικές οφθαλμολογικές ασθένειες. Κατά τη Ρωμαϊκή
εποχή προστέθηκε και ο κρόκος ως περίγραμμα ματιών18. Τα τοξωτά φρύδια
σχηματίζονταν με τη χρήση τριχολαβίδας και στη συνέχεια με επάλειψη χυμού
από το φυτό καπνιά ή καπνόχορτο (Fumaria officinalis), τον καπνό του Διοσκουρίδη19, καταστρέφονταν οι ανεπιθύμητοι θύλακες, διατηρώντας το εντυπωσιακό σχήμα, το οποίο, μαζί με το έντονο περίγραμμα, είχαν ως αποτέλεσμα ένα
βλέμμα όλο σαγήνη. Χαλκούχες πράσινες και κυανές χρωστικές – μαλαχίτης
και αζουρίτης αντίστοιχα – χρησιμοποιούνταν για τη σκίαση αλλά και για παθήσεις των ματιών. Η γνώση ότι ο μόλυβδος και όλα τα οξείδιά του, από τον γαληνίτη, τον λαυριονίτη και τον κερουσίτη έως τον λιθάργυρο, είναι εξαιρετικά τοξικές
ουσίες, δεν απέτρεψε την ευρεία χρήση τους στην κοσμετολογία με παράλληλη εφαρμογή τους στην ιατρική, υποδηλώνοντας την πεποίθηση των αρχαίων ότι, σε μικρές ποσότητες, τα επικίνδυνα αυτά συστατικά ενίσχυαν την άμυνα
του οργανισμού και την ανάπλαση του δέρματος.
Ο καμβάς δημιουργίας της ομορφιάς ήταν η επιδερμίδα, γι’ αυτό και η έγνοια
να διατηρηθεί όμορφη και υγιής ήταν μεγάλη. Επειδή όμως η καταπόνησή της
ήταν έντονη, όχι μόνον από τη σκόνη και τις αρρώστιες, αλλά και από τα τοξικά συστατικά που περιείχαν οι βαφές του προσώπου, οι περισσότερες συνταγές αφορούσαν στην τόνωση και τη φροντίδα της. Στις πηγές της Ρωμαϊκής εποχής φαίνεται ότι υπήρχαν πολλά και εξειδικευμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση των διαφόρων δερματικών προβλημάτων, αλλά και για την τόνωση της επιδερμίδας. Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, λαμπρό και καθαρό δέρμα
διασφαλιζόταν με μείξη της κροκοδειλέας με κυπαρισσέλαιο20, ενώ τα κελύφη
των οστρακοειδών το μαλάκωναν21. Η ακμή μπορούσε να θεραπευθεί με μείξη λίπους πουλερικών και κρεμμυδιών, ενώ οι ρυτίδες λειαίνονταν με λίπος γαϊδάρου ή γάλα γαϊδούρας22. Μεγάλη ποικιλία αλοιφών υπήρχε και για την εξάλειψη των φακίδων και γενικότερα του δυσχρωματισμού του δέρματος. Ο Πλίνιος συνέστηνε ως θεραπευτική αγωγή την εφαρμογή της τέφρας των σαλιγκαριών23, ενώ ο Διοσκουρίδης συνέστηνε για τις φακίδες και τους λεκέδες του
δέρματος χυμό από το φυτό ίρις ιλλυρική (κρίνος), αλλά και τη χρήση της κιννάβαρης24. Επιπλέον, ο λευκός μόλυβδος φαίνεται ότι είχε ιδιότητες εξομάλυνσης του προσώπου και αφαίρεσης των κηλίδων25, παρά το γεγονός ότι η συνεχής χρήση του οδηγούσε στην ταχεία φθορά της νεανικής επιδερμίδας. Ένα
ακόμη θειούχο ορυκτό, η σανδαράχη, η οποία εξαιτίας της ισχυρής επουλωτικής της δράσης26 αποτελούσε προϊόν και της κοσμετολογίας, αναφέρεται επίσης στην ιατρική και τη φαρμακολογία για τη δημιουργία σκευασμάτων. Βεβαίως, οι συνταγές ομορφιάς για την αντιμετώπιση της ακμής και της ερυθρότητας του δέρματος, αλλά και για την εξάλειψη των ρυτίδων, περιελάμβαναν και
ποικιλία φυσικών συστατικών, όπως μέλι27, βότανα και λαχανικά28. Όλες αυτές οι
ουσίες είχαν ρόλο διττό, φαρμακευτικό και καλλωπιστικό, χωρίς να είναι διαχωρισμένη η χρήση τους. Τέλος, ήταν γνωστό πως το χώμα κάθε εδάφους, βάσει
της σύστασής του, είχε τη δική του μοναδική θεραπευτική ιδιότητα και ανάλογα
γινόταν η κατάλληλη χρήση.
Στην Κλασική εποχή το ξυράφι αποτελούσε εξάρτημα και της ανδρικής και της
γυναικείας τουαλέτας, αλλά και για την απαλλαγή από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα
για λόγους αισθητικής και υγιεινής. Για τον ίδιο λόγο και για μεγαλύτερη διάρκεια
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17. Pliny, Historia Naturalis, 33.103
18. Ovidius, Ars Amatoria, 3.204.
19. Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 4.109.1.
20.
21.
22.
23.

Pliny, Historia Naturalis, 28.108-109, 184.
Pliny, Historia Naturalis, 32.65.
Pliny, Historia Naturalis, 30.30.
Εκτός από τη θεραπεία των φακίδων, η τέφρα
των σαλιγκαριών αντιμετωπίζει τη φαγούρα και
τις πληγές, Pliny, Historia Naturalis, 30.75.
24. Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 1.1.3, 5. 94.3.
25. Pliny, Historia Naturalis, 28.183.
26. Ιπποκράτης, Περί ελκών, 16-17.
27. Celsus, de Medicana, 5.16.
28. Aγγούρι (HN 20.9), ρόκα (HN 20.125), γλυκάνισο
(HN 20.185), μανιτάρια (HN 22.98).
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Εικ. 3. ΕΑΜ Α1409. Ερυθρόμορφη κύλικα. Γυμνός νέος πλένεται σε λουτήριο.
Υπογεγραμμένο από τον κεραμέα Παμφαίο. Από τη Βοιωτία. 500-490 π.Χ.

29.
30.
31.
32.

Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσαι, 12-13.
Flacelière 1995, 180-183.
Pliny, Historia Naturalis, 15, 24.
Θεόφραστος, Περί λίθων, 23.

33. Αέτιος ο Αμηδινός, Βιβλία ιατρικά II, 38.1.
34. Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 3.14.
35. Τις πρώτες δημόσιες κρήνες απέκτησε η Αθήνα την εποχή του Πεισιστράτου και των γιων
του, τον 6ο αι. π.Χ.

χρησιμοποιούσαν οι κυρίες και το λυχνάρι29, με το οποίο έκαιγαν τις τρίχες, καθώς και ειδικές κρέμες30. Η ιδιαίτερη επιμέλεια του σώματος στην αρχαιότητα δεν
ήταν μόνο προσωπική ανάγκη, αλλά και κοινωνική επιταγή, αφού αυτά τα δύο συναποτελούσαν την αδιαίρετη ανθρώπινη οντότητα. Για την προστασία του σώματος από τον ήλιο και το ψύχος γινόταν επάλειψη με λάδι, ειδικά από τους αθλητές,
οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν μαζί με σκόνη (κόνις) όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και την υπερβολική εφίδρωση31, αλλά
και για τη χαλάρωση των μυών και την αποφυγή των τραυματισμών του δέρματος. Ο λαζουρίτης (�����������������������������������������������������������
Lapis������������������������������������������������������
Lazuli�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
), ο σάπφειρος λίθος των αρχαίων με το βαθυκύανο χρώμα32, χρησίμευε, μεταξύ άλλων, κονιορτοποιημένος μέσα σε γάλα33, κατά
της εφίδρωσης, ενώ για την καταπολέμηση της κακοσμίας του ιδρώτα ο Διοσκουρίδης34 υποδεικνύει χυμό από ρίζες χριστάγκαθου (σκόλυμνος). Μετά την άθληση ακολουθούσε καθαριότητα πάλι με ελαιώδεις ουσίες.
Η προσωπική υγιεινή και, επομένως, το λουτρό ήταν ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο του καθημερινού βίου και λάμβανε χώρα τόσο σε δημόσιους
όσο και σε ιδιωτικούς χώρους35 (βλ. σ. 141, εικ. 7). Όταν πλήθυναν οι παλαίστρες και τα γυμναστήρια, τα οποία συνετέλεσαν στη συνήθεια του καθαρού σώματος, οι αθλητές έκαναν συχνή χρήση των δημόσιων λουτρών, που
δεν ήταν μόνον ένας χώρος περιποίησης αλλά και κοινωνικών συναναστροφών. Οι Έλληνες παράλληλα απολάμβαναν και το ατομικό λουτρό σε ιδιωτικό λουτήριο (πύελο), ήδη από την εποχή του Ομήρου. Για το πλύσιμο των
χεριών χρησιμοποιούσαν ειδικές λεκάνες (χειρόνιπτρον) (εικ. 3). Αντί του
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σαπουνιού, στο μπάνιο χρησιμοποιούσαν ανθρακικό άλας από ακάθαρτη
σόδα, ορυκτό, ή διάλυμα ποτάσας που το έφτιαχναν με στάχτη από ξύλα, το
οποία χρησιμοποιούσαν και για να πλένουν τα ρούχα, ή μια ειδική άργιλο36.
Το λουτρό των ξένων και το λουτρό των αθλητών ακολουθούσε τριβή του σώματος με ελαιώδεις αρωματικές ουσίες. Επίσης, με τη γαμήλια τελετή συνδεόταν μια σειρά εθίμων (εικ. 4) που υπαγόρευε ευωδίες για τη περιποίηση
του σώματος του γαμπρού και της νύφης, καθώς και των νυφιάτικων δωμάτων. Στους Αχαρνής του Αριστοφάνη περιγραφόταν με ακρίβεια η περιποίηση του μέλλοντος γαμπρού Δικαιόπολη37. Λουτρά με ευωδιαστά βότανα, ίριδες, νάρκισσους, ρόδα, κρίνους για την περιποίηση του σώματος, στέφανοι
από μυρτιά για την τελετή, αρωματικά φρούτα, κυρίως κυδώνια, για τους νεόνυμφους και ευωδιαστές αναθυμιάσεις για το περιβάλλον του εορτασμού
αποτελούσαν το γαμήλιο σκηνικό.
Το άρωμα των μύρων και η επάλειψη του σώματος με εγχώρια ή εισηγμένα
«εξωτικά» αρώματα (εικ. 5-7) προκαλούσαν έντονα συναισθήματα και διέγερση των αισθήσεων, καθώς δημιουργούσαν άμεση ανάκληση στη μνήμη γεγονότων και περιστατικών που σχετίζονταν με ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές
και πλαισίωναν το περιβάλλον των ανθρώπινων επαφών. Από το δεύτερο μισό
του 7ου αι. π.Χ. προέρχεται και η πρώτη γραπτή μαρτυρία της λέξης μύρον, στο
έργο του ποιητή Αρχίλοχου από την Πάρο. Οι αναφορές του Ομήρου σε σπάνια αρωματικά έλαια ήταν πάντα σε συνάρτηση με την εμφάνιση θεών, θεαινών και νυμφών και η προέλευσή τους στο συλλογικό φαντασιακό συνδεόταν
με την Αφροδίτη και τον σύντροφό της Άδωνι. Οι Χάριτες και οι Ώρες, κατά τον
Ομηρικό ύμνο, αρωμάτιζαν τα ρούχα της θεάς και την άλειφαν με μύρα από
ανοιξιάτικα λουλούδια. Ο ισόθεος Άδωνις, ο σύντροφος της θεάς του Έρωτα,
είχε καταγωγή φοινικική. Ήταν γιος του δένδρου μύρου, στο οποίο οι θεοί είχαν μεταμορφώσει τη μητέρα του Σμύρνα ή Μύρρα, και του βασιλιά των Ασσυρίων Θύα ή του βασιλιά της Κύπρου Κινύρα.
Στον κόσμο των θνητών, τα αρώματα τα παρασκεύαζαν συνήθως γυναίκες
που τις θεωρούσαν μάγισσες, όπως η Μήδεια, η Κίρκη και η Ωραία Ελένη, ενώ
οι ίδιες παρασκεύαζαν και μαγικά φίλτρα. Όλες ήταν σοφές γυναίκες, που στις
απαρχές τους αποτελούσαν αρχέγονες θεές της βλάστησης και της φύσης. Η
Ελένη μυήθηκε από τον Πάρη στα μυστικά ομορφιάς της Αφροδίτης, ο οποίος
τα διδάχθηκε από θεϊκό πλάσμα, τη νύμφη Οινόη. Αυτή την απόκρυφη γνώση
μετέφερε η Ελένη στην πατρίδα της, όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο, κατά
την ευριπίδεια εκδοχή του μύθου, και την αποκάλυψε στις γυναίκες του τόπου
της. Σε συνέχεια αυτών, οι φαρμακίδες, γυναίκες πλανόδιες, έφτιαχναν, εκτός
από φάρμακα και έμπλαστρα, αρώματα και φίλτρα, όλα ποθητά από τον γυναικείο κυρίως πληθυσμό38.
Στους αρχαίους Έλληνες ασκούσαν ιδιαίτερη γοητεία τα αρώματα της Ανατολής. Μέσα στον 6ο αι. π.Χ. πληθαίνουν οι αναφορές σε διάσημα και εξωτικά αρώματα που γνώρισαν πρώτοι οι Έλληνες άποικοι της Ιωνίας και της Αιολίδας στη Μικρά Ασία, όταν ήλθαν σε επαφή με τους ανατολικούς γείτονές
τους. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο το εμπόριο σε χώρες της Ανατολής39, καθώς πρώτες ύλες για την
παρασκευή αρωμάτων και άλλων καλλυντικών ήταν διαθέσιμες στις καινούργιες περιοχές που κατέκτησαν, ενώ γνώρισαν και νέα αρώματα και συνήθειες καλλωπισμού. Κατά την Ελληνιστική εποχή, μεγάλο κέντρο παρασκευής και
εμπορίου αρωμάτων και αλοιφών ήταν η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί η βι-
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Εικ. 4. ΕΑΜ Α16280. Ερυθρόμορφη
λουτροφόρος. Γαμήλια προετοιμασία. Η
νύφη κοιτάζει σκεπτική τον Έρωτα που
κάθεται στο κιβωτίδιο πάνω στα πόδια
της. Στην τεχνοτροπία του Ζωγράφου του
Λουτρού. Από την Αθήνα. 415-410 π.Χ.

36. Αριστοφάνης, Βάτραχοι, 709-712.
37. Αριστοφάνης, Αχαρνής, 1057-1066.
38. Ακτσελή - Μανακίδου 1997, 85, 99. Λιβέρη
1997, 63-69.
39. Ο Αθήναιος χρησιμοποιεί ως πηγή «την πραγματεία περί αρωμάτων» του Απολλώνιου από
τη Χεροφίλα, στην οποία αναφέρονται τα καλύτερα αρώματα και κέντρα αρωματοποιίας.

Η ΑΕΝΑΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.

Εικ. 5. ΕΑΜ Χρ.96. Χρυσή κυλινδρική
θήκη με σπάθη για ψιμύθια. Άγνωστης
προέλευσης. Ρωμαϊκών χρόνων.

Εικ. 6. ΕΑΜ Α2843. Γυάλινη σπάθη. Από
το Λαύριο. Ελληνιστικών χρόνων.

40. Λιβέρη 1997, 71, 73.
41. Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 1.43-55.
42. Ο Μέγαλλος από τη Σικελία έδωσε το όνομά
του στο μεγάλειον, διάσημο άρωμα της Εφέσου. Λιβέρη 1997, 69-71.

Εικ. 7. ΕΑΜ Α1199. Ερυθρόμορφη
λήκυθος. Γυναίκα καθισμένη σε κλισμό
κρατά αλάβαστρο και σπάθη. Του
Ζωγράφου της Ληκύθου του Yale. Από
την Αθήνα. 470-460 π.Χ.

ομηχανία αρωματοποιίας άγγιξε την τελειότητα με την υποστήριξη της Αρσινόης και της Βερενίκης40.
Η μέθοδος παρασκευής αρωματικών λαδιών τον 1ο αι. μ.Χ. περιγράφεται
αναλυτικά από τον Διοσκουρίδη41 και ήταν πιθανόν η ίδια και σε προγενέστερες
εποχές. Το άρωμα έπαιρνε το όνομά του από το αρωματικό φυτό ή από το όνομα του παρασκευαστή42. Μερικά από τα ονομαστά αρώματα της αρχαιότητας
ήταν το ίρινον, από κρίνο, με μεγάλη διάρκεια και εύκολο στην παρασκευή του.
Το όνομά του το δανείστηκε από την αγγελιαφόρο των θεών, Ίριδα (εικ. 8). Ιδιαίτερα δημοφιλές ήταν και το νάρδον ή νάρδινον μύρον με το λεπτό του άρωμα να διαρκεί πολύ στο σώμα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Η στακτή
ήταν αιθέριο έλαιο εισηγμένο από την Ανατολή που παραγόταν από τον θάμνο της σμύρνας ή μύρρας. Συγγενικό με τη σμύρνα ήταν το βαλσαμόδενδρο
Gileadense, από το οποίο προερχόταν ο βασιλιάς των αρωμάτων, το βάλσαμον
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Εικ. 8. ΕΑΜ Α12271. Λεπτομέρεια από το στόμιο αττικής ληκύθου λευκού βάθους με
μελανόγραφη διακόσμηση. Στο περιχείλωμα διακρίνεται γραπτή επιγραφή ΗΙΡΙΝΟΝ που
περιγράφει το περιεχόμενο του αγγείου. Του Ζωγράφου του Διόσφου. Από τη Βοιωτία.
500-490 π.Χ.

ή οπιοβάλσαμον. Από τα πιο συνηθισμένα και σχετικά φθηνά αρώματα ήταν το
τήλινον έλαιον, περίφημο για το γλυκό και απαλό άρωμά του, που παράγονταν
από τη σύνθλιψη των σπόρων ενός φυτού γνωστού ως ελληνόχορτο, το μύρτινον μύρον από τα φύλλα και τους καρπούς της μυρτιάς, του ιερού φυτού της
Αφροδίτης, το ρόδιον μύρον από ροδοπέταλα43.
Τα αρωματικά λάδια, οι αλοιφές και τα άλλα καλλυντικά φυλάσσονταν σε μυροδόχα αγγεία44, όπως μαρτυρούν τα κτερίσματα ταφών ήδη από τους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους (7ος αι. π.Χ.) από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα αλλά και τις αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας. Το σχήμα, το μέγεθος και η διακόσμηση των αγγείων αυτών εξελίσσονταν ανάλογα με την εποχή και τον τόπο
κατασκευής τους. Οι ανάγκες των ανθρώπων στην Αρχαϊκή εποχή δημιούργησαν την αλάβαστον ή το αλάβαστρον, τον αρύβαλλο, τη λήκυθο ή το ληκύθιον,
τον ασκό και τις πλημοχόες ή εξάλειπτρα. Από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. εμφανίστηκαν και τα ατρακτοειδή μυροδοχεία, με κοινούς διακοσμητικούς τύπους, τα οποία
αποκαλύφθηκαν σε ελληνιστικούς τάφους της Αττικής και της Μακεδονίας. Τα μυροδοχεία που πλάθονταν με τη μορφή ανθρώπινων κεφαλιών, ζώων (ολόκληρων ή σε προτομές) και αντικειμένων (όπως υποδήματα, καρποί) (εικ. 9), καθώς
και τα αλάβαστρα, κατασκευάζονταν και από πολυτιμότερα υλικά, όπως το αλάβαστρο, η φαγεντιανή, η υαλόμαζα, ακόμη και το μάρμαρο (εικ. 10) – όλα «ψυχρά»
υλικά που ευνοούσαν τη διατήρηση των ευπαθών αρωμάτων.
Η χρήση των μυροδόχων αγγείων, όπως ιστορείται από την αγγειογραφία,
εμπεριείχε έναν έμφυλο διαχωρισμό, αφού οι αρύβαλλοι απεικονίζονταν κατά
κανόνα στον χώρο της παλαίστρας και των γυμνασίων, ενώ τα αλάβαστρα, οι
λήκυθοι και οι πλημοχόες σχετίζονταν με τις δραστηριότητες των γυναικών στο
σπίτι, αλλά και με τα ταφικά τους καθήκοντα, τη φροντίδα δηλαδή για την ταφή
των νεκρών του οίκου τους.
Τα αρώματα περιέβαλλαν όλους τους τομείς της ζωής των ανθρώπων, από
τελετουργίες και εορτασμούς μέχρι τα συμπόσια. Παρόντα και στο ερωτικό παι-
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43. Επιγραφικά – πάνω σε αλάβαστρα – μαρτυρούνται και άλλα έλαια. Ακτσελή - Μανακίδου
1997, 86-88. Λιβέρη 1997, 61-63. Κωτίτσα 2014,
418.
44. Κωτίτσα 2014, 417-420.
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Εικ. 9. ΕΑΜ Α2062-2063. Πλαστικά αγγεία σε μορφή σανδαλοφόρων γυναικείων ποδιών.
Από τη Βοιωτία. 575-550 π.Χ.

Εικ. 10. Αλάβαστρα: ΕΑΜ Α17343: Γυάλινο. Από την Αθήνα. ΕΑΜ Α12189: Γυάλινο.
Άγνωστης προέλευσης. ΕΑΜ Α15005: Αλαβάστρινο. Από την Ερέτρια. 4ος αι. π.Χ.
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χνίδι, αποτελούσαν ένα πολύτιμο δώρο, όπως ιστορείται από τη διακόσμηση
των αγγείων φύλαξης αρωματικών ελαίων και αλοιφών με ερωτικές σκηνές και
σύμβολα (εικ. 12) ή με σκηνές στις οποίες τα αγγεία αυτά προσφέρονταν ως
δήλωση υποταγής ή διεκδίκησης (εικ. 11).

Εικ. 11. ΕΑΜ Α2180. Αττικό ερυθρόμορφο επίνητρο. Ζεύγη γυναικών και εφήβων ανδρών
που, μεταξύ άλλων δώρων, προσφέρουν στις γυναίκες του έρωτα αρωματοδόχα
αλάβαστρα, δηλωτικά της επιθυμίας τους. Του Ζωγράφου του Βερολίνου 2624. Άγνωστης
προέλευσης. 450-400 π.Χ.
Εικ. 12. ΕΑΜ Α12904. Μαρμάρινη πυξίδα.
Γραπτή διακόσμηση πετεινών. Άγνωστης
προέλευσης. 430 π.Χ.
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Η έννοια της αισθητικής, που προσδιορίζεται ως η αίσθηση και η αγάπη της
ωραιότητας, ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το συναίσθημα. Είναι επίσης το πεδίο εκείνο της ανθρώπινης νοητικής και σωματικής δραστηριότητας, όπου ο υλικός πολιτισμός ενώνεται με τον πνευματικό. Οι πρώιμες κοινωνίες, ανεξάρτητα από τον βαθμό της τεχνολογικής τους εξέλιξης, δείχνουν μια ανάγκη για αισθητική, για τη διακόσμηση του περιβάλλοντος χώρου και την ατομική κόσμηση. Αυτό φαίνεται από την παρουσία αντικειμένων ανεπτυγμένης ή και υψηλής τέχνης ανάμεσα στα διατηρημένα χρηστικά τους αντικείμενα. Μπορούμε
να φανταστούμε πολύ περισσότερα αντικείμενα τέχνης από διάφορα υλικά
που δουλεύονταν εύκολα, σήμερα όμως έχουμε χάσει τις πληροφορίες που
θα προέρχονταν από φθαρτά αντικείμενα, π.χ. από αντικείμενα από ξύλο, δέρμα ή ύφασμα. Έτσι, τα αντικείμενα που αποπνέουν την αισθητική του απώτερου
παρελθόντος είναι τα χρηστικά ή διακοσμημένα αντικείμενα από σταθερά υλικά. Στην περίπτωση της Νεολιθικής εποχής, οι μαρτυρίες είναι ο ψημένος πηλός
(π.χ. κεραμικά σκεύη και πήλινα ειδώλια) και ο λίθος (π.χ. σφραγίδες και κοσμήματα). Αυτά τα καλά διατηρημένα αντικείμενα είναι τόσο συχνά διακοσμημένα
στην περιοχή του Αιγαίου, ώστε μας δίνουν μια σφαιρική αντίληψη για την αισθητική της εποχής, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από την εικονογραφία που συχνά
διασώζουν, παραδίδουν έμμεσες πληροφορίες και για άλλες τέχνες που δεν
έχουν αφήσει αρχαιολογικά κατάλοιπα.
Η αισθητική της νεολιθικής κεραμικής
Ήδη από την αρχή της Νεολιθικής εποχής (6600 π.Χ.), η κεραμική παρουσιάζει μια πολύ ανεπτυγμένη σχεδίαση. Τα αγγεία είχαν απλά λειτουργικά σχήματα αλλά ήταν εξαιρετικής ποιότητας, ψημένα σε υψηλές θερμοκρασίες που
εξασφάλιζαν ανθεκτικότητα και στεγανότητα. Εκτός από τα στοιχεία της απόλυτης λειτουργικότητας, οι κεραμείς έδιναν μεγάλη προσοχή στα σχήματα των αγγείων που είναι εφάμιλλα έργων της σύγχρονης τέχνης. Αξιοπρόσεκτο είναι
ότι κατά τις πρωιμότερες φάσεις της Νεολιθικής δεν κατασκευάζονταν μεγάλα χρηστικά δοχεία αποθήκευσης ή μεταφοράς (π.χ. πιθάρια, αμφορείς), όπως
στις μεταγενέστερες φάσεις της Προϊστορίας και στις ιστορικές περιόδους. Το
κεραμικό ρεπερτόριο περιελάμβανε σχεδόν μόνο μικρά ανοιχτά αγγεία (κύπελλα, μπωλ και λεκάνες), δηλαδή επιτραπέζια σκεύη (εικ. 1). Αυτό μας δείχνει
ότι τα πιο πρώιμα κεραμικά σκεύη αποτελούσαν μια καθημερινή πολυτέλεια.
Τα πρώτα διακοσμητικά μοτίβα που ήταν ζωγραφισμένα στον πηλό πριν από
την όπτηση των αγγείων περιελάμβαναν απλά γραμμικά σχέδια περιμετρικά διατεταγμένα. Παρατηρούμε μια πρώιμη αλλά συνειδητή χρήση της γεωμετρίας
που έμεινε έως το τέλος της περιόδου χαρακτηριστικό και αναπόσπαστο στοι-
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Εικ. 1. Φιάλη της Αρχαιότερης Νεολιθικής περιόδου από τη Μαγούλα Σουφλί. Διαχρονικό
Μουσείο Λάρισας, ΜΛ ΣΦΛ, αρ. ευρ. 4 (Papathanassopoulos 1996, 254, εικ. 99).

χείο της νεολιθικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Το ερώτημα είναι, από πού προέρχεται και πώς εξελίχθηκε αυτή η γεωμετρική συμμετρία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι προέρχεται από την παρατήρηση της συμμετρίας στη φύση, αλλά και
από διάφορες πρακτικές και τεχνικές επιβίωσης, από πρώιμες, άγνωστες σε
εμάς, τεχνολογίες και από τέχνες που δεν μας έχουν παραδοθεί, αφού ήταν
αποτυπωμένες σε φθαρτά υλικά, όπως σχοινιά, δίχτυα, καλάθια και υφάσματα.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια από όλες αυτές τις τέχνες ήταν η πρωιμότερη
και ποιες ακολούθησαν, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η τεχνολογία πέρασε από τα πιο απλά στα πιο πολύπλοκα έργα, διατηρώντας πάντα ορισμένα στοιχεία από τις προηγούμενες τεχνολογικές βαθμίδες και μεταφέροντάς τα
στις επόμενες. Έτσι, στη διακόσμηση της κεραμικής, ιδιαίτερα της Μέσης Νεολιθικής περιόδου (6600-5800 π.Χ.), διακρίνουμε μοτίβα που θυμίζουν ή μιμούνται
πλεγμένα σχοινιά ή δίχτυα, αλλά ακόμη και πολύπλοκες τεχνικές πλεκτικής και
ύφανσης1. Αυτά είναι και τα στοιχεία εκείνα που μαρτυρούν έμμεσα τις διάφορες τέχνες και τις διακοσμητικές τάσεις της εποχής. Οι αυτές καλλιτεχνικές μεταφορές δεν αποδίδονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Άλλοτε εκφράζονται ως
ασυναίσθητες επιρροές μιας τεχνολογίας σε μια άλλη, άλλοτε ως προϊόντα μίμησης ή έμπνευσης από μια άλλη τέχνη και άλλοτε ως μια αφαιρετικά αποδοσμένη απεικόνιση της πραγματικότητας.
Η διακοσμητική τέχνη της Νεολιθικής εποχής είναι γεμάτη από τέτοια καλλιτεχνικά δάνεια που μας πληροφορούν για τις πρώιμες καλλιτεχνικές αναζητήσεις και τις ικανότητες των ανθρώπων αυτής της εποχής, αλλά επίσης μας διαφωτίζουν για τις άλλες τέχνες, οι οποίες μαζί με την κεραμική και τη μικρογλυπτική διαμόρφωσαν ως έναν μεγάλο βαθμό την αισθητική της εποχής. Ιδιαίτερα η πλούσια κεραμική παράδοση της Νεολιθικής αποτυπώνει αυτή την παράλληλη καλλιτεχνική και τεχνολογική εξέλιξη, κυρίως την αλληλεπίδραση της υφαντικής και της κεραμικής.
Κατά τη Μέση Νεολιθική περίοδο (5800-5300 π.Χ.) επικρατούν δύο διαφορετικές διακοσμητικές τάσεις, η διχρωμία που δημιουργείται από τη χρήση μιας
βαφής έντονου κόκκινου ή μαύρου χρώματος επάνω στο φυσικό φόντο των
αγγείων στη λεγομένη Urfirnis κεραμική (εικ. 2) και μια διχρωμία που δημιουργείται από ένα ζωηρό κόκκινο επάνω σε λευκό επίχρισμα, όπως στον ρυθμό
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Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού
του ρυθμού προέρχονται από τα Γιούρα, ����
Katsarou-Tzeveleki 2008, 86.
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Εικ. 2. Γραπτό κύπελλο του
ρυθμού Urfirnis της Μέσης
Νεολιθικής περιόδου από
την Ασέα. Αρχαιολογικό
Μουσείο Τεγέας, αρ. ευρ. 2134
(Papathanassopoulos 1996,
272, εικ. 136).

2.

3.

Για τ����������������������������������������
o���������������������������������������
υς ρυθμούς και την εξέλιξη της νεολιθικής κεραμικής: Weinberg 1970, 594-597. Phelps
2004.
Για την κεραμική του πολιτισμού Cucuteni: ����
Lazarovici 2010, 130.

Εικ. 3. Κύπελλο της Μέσης Νεολιθικής περιόδου
με γραπτή διακόσμηση από τη Μαγούλα Τζάνη
στη Θεσσαλία. Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αρ.
ευρ. Κ289 (Papathanassopoulos 1996, 255, 101).

της Χαιρώνειας (πρβλ. εικ. 3)2. Στην περίπτωση της Urfirnis, η γραπτή διακόσμηση
αποτελείται συνήθως από συμμετρικούς ρόμβους και πλέγματα, ενώ στην περίπτωση του ρυθμού της Χαιρώνειας είναι συχνά βαθμιδωτή. Από αυτήν ακριβώς την εποχή βλέπουμε μια σαφή στροφή της αγγειογραφίας προς τα μοτίβα της υφαντουργίας. Μερικά από αυτά, όπως π.χ. ο βαθμιδωτός ρόμβος, αποτελούν διαχρονικά υφαντικά μοτίβα που εμφανίζονται ανεξάρτητα σε πολλούς
πολιτισμούς.
Κατά την Ύστερη Νεολιθική περίοδο (5300-4500 π.Χ.) παρατηρείται στη Θεσσαλία μια ταχεία εξέλιξη διαφόρων παράλληλων ή διαδοχικών διακοσμητικών
τάσεων, με νέα χρώματα και υφές, και ένα πλούσιο σχηματολόγιο, που μαρτυρούν διαφορετικές παραδόσεις, ακόμα και μέσα σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Κατά τη φάση του κλασικού Διμηνίου, εμφανίζεται για πρώτη
φορά η πολυχρωμία με μαύρο, καστανό και κόκκινο χρώμα βαφής (εικ. 4), στα
οποία προστίθεται ένα νέο χρώμα, το ιώδες, ενώ αργότερα, κατά τη φάση Ραχμάνι, προστίθεται και το ροζ (εικ. 5). Είναι η περίοδος εκείνη με τη μεγαλύτερη
ζήτηση σε κεραμικά έργα υψηλών καλλιτεχνικών απαιτήσεων, κατά την οποία
τα κεραμικά εργαστήρια φαίνεται να ανταγωνίζονται σε ποιότητα και πολυπλοκότητα σχημάτων και μοτίβων. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται μια εντυπωσιακή αναλογία με τους διακοσμητικούς ρυθμούς των Βαλκανίων, όπως ο πολιτισμός Cucuteni3.
Η κεραμική της Τελικής Νεολιθικής περιόδου (4500-3300 π.Χ.), ακολουθώντας και εκφράζοντας τη γενικότερη πολιτισμική οπισθοχώρηση, είναι χαμηλότερης ποιότητας. Επικρατούν τα αδρά χρηστικά αγγεία, ενώ σπανίζουν τα επιτραπέζια αγγεία πολυτελείας και, όταν υπάρχουν, είναι πολύ κατώτερα από εκείνα
των προηγούμενων περιόδων σε επιμέλεια, πρωτοτυπία και εκζήτηση. Λείπουν
οι πολύπλοκοι χρωματισμοί και οι προσεκτικά σχεδιασμένες διακοσμήσεις. Η
κεραμική διακόσμηση δεν παρουσιάζει πια ομοιότητες με τα χρωματιστά έργα
της υφαντουργίας, αλλά προσανατολίζεται περισσότερο σε μια μίμηση προϊό-
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Εικ. 4. ΕΑΜ Π5922. Αμφορέας της Νεότερης Νεολιθικής
περιόδου με πολύχρωμη διακόσμηση από το Διμήνι.

Εικ. 5. Φιάλη της Τελικής Νεολιθικής περιόδου από το
Ραχμάνι. Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αρ. ευρ. Κ287
(Papathanassopoulos 1996, 264, εικ. 118).

Εικ. 6. Πίθος της Τελικής Νεολιθικής περιόδου από το Σακοβούνι
Αρκαδίας. Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης, αρ. ευρ. 5347
(Papathanassopoulos 1996, 274/275, εικ. 140).

ντων καλαθοπλεκτικής, πράγμα που φαίνεται στην ανάγλυφη διακόσμηση που
καλύπτει συχνά ολόκληρη την επιφάνεια των αγγείων (εικ. 6).
Πλεκτογενή μοτίβα και υφαντικές τεχνικές
Η γραπτή διακόσμηση της κεραμικής ορισμένων φάσεων, κυρίως της Μέσης Νεολιθικής, δίνει εντονότερα την εντύπωση υφαντικών έργων. Γραμμικά μοτίβα επαναλαμβάνονται συμμετρικά, μερικές φορές απλά διατεταγμένα σε ζώνες και άλλοτε πλεγμένα μεταξύ τους κάθετα, οριζόντια ή πλάγια, καταλαμβάνοντας συχνά όλη την επιφάνεια των αγγείων (εικ. 7, 8). Τα τελευταία, για αυτήν τους τη σύνθεση, έχουν χαρακτηριστεί πλεκτογενή από τον Δ. Θεοχάρη4,
ενώ παραπέμπουν και στη θεωρία του Mellaart, που αναγνώρισε τις ομοιότητες των νεολιθικών μοτίβων με τα παραδοσιακά κιλίμια της Ανατολής5.
Μερικές φορές δίνεται η εντύπωση της εικονιστικής απόδοσης πραγματικών υφαντών αντικειμένων. Η εντύπωση αυτή γίνεται εντονότερη στις περι166

4.
5.

Theocharis 1973.
Mellaart 1989.
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Εικ. 7. ΕΑΜ Π5920. Λεκάνη της Ύστερης Νεολιθικής περιόδου από το Διμήνι.

Εικ. 8. Αγγείο της Μέσης Νεολιθικής περιόδου με δικτυωτή διακόσμηση από τη Μαγούλα
Μπαλωμένου στην περιοχή της Χαιρώνειας. Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, αρ. ευρ.
16 (Papathanassoloulos 1996, 266, εικ. 121).

6.

Τσούντας 1908, εικ. 14, 5.

πτώσεις εκείνες που αποδίδεται η τρίτη διάσταση. Σε ένα αγγείο από το Διμήνι, για παράδειγμα, ο κύριος διάκοσμος αποτελείται από ταινίες τοποθετημένες χιαστί η μια επάνω από την άλλη σε τρία επίπεδα δίνοντας την εντύπωση υφασμάτινων ταινιών διακοσμημένων με ρίγες (εικ. 4). Μια παρόμοια
περίπτωση είναι η εντύπωση συρραφής υφασμάτων σε τεχνική πάτσγουορκ
(εικ. 9). Εδώ, μεγάλες επιφάνειες διαφορετικού χρώματος, που υπαινίσσονται
μάλλον διαφορετικά υλικά, υφάσματα αλλά ίσως και δέρματα, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και κατά μήκος των ενώσεών τους φαίνεται ένα διπλό γαζί
που αποδίδεται με σειρές στικτών τελειών6.
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Τα παραδείγματα αυτά μας δείχνουν διάφορες τεχνικές της ύφανσης και
ραπτικής αλλά μαζί και την προσήλωση των αγγειοπλαστών στα πολύχρωμα
χειροτεχνήματα της εποχής τους. Εκείνο, όμως, που δεν μπορεί να φανεί από
την κεραμική διακόσμηση είναι τα πραγματικά χρώματα των υφαντών ή των
δερμάτων, εφόσον τα χρώματα της αγγειογραφίας και οι βαφές των οργανικών υλικών είναι διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικού χρωματικού αποτελέσματος.
Νεολιθική ενδυμασία
Οι ίδιες διακοσμητικές τάσεις της κεραμικής που οδηγούν σε αποκαταστάσεις πολύχρωμων υφασμάτων παρατηρούνται και στις αποδόσεις ενδυμάτων επάνω σε νεολιθικά ειδώλια. Αν και τα διακοσμητικά μοτίβα σε αυτά τα δύο
μέσα έχουν αποδοθεί σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, η διάταξη και η γενικότερη τεχνοτροπία τους μαρτυρούν συνάφεια και αποτελούν έναν ακόμη λόγο
ερμηνείας των κεραμικών μοτίβων ως εμπνευσμένων από την υφαντική.
Η ενδυμασία των ειδωλίων δεν έχει σχολιαστεί αρκετά από τους μελετητές
και ο κυριότερος λόγος είναι ότι τα γραμμικά μοτίβα έχουν ερμηνευτεί ως τυχαίες διακοσμήσεις, ως προβολή συμβόλων7 ή απεικονίσεις δερματοστιξίας8 και
όχι ως ενδυματολογικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναγνωριστεί
ο ενδυματολογικός τους χαρακτήρας9, όμως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στοχευμένη έρευνα για να αναγνωριστούν συγκεκριμένοι τύποι ενδυμάτων. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά παραδείγματα ειδωλίων επάνω στα όποια διακρίνονται
σαφή ενδυματολογικά στοιχεία που δεν μπορούν να μπερδευτούν με σύμβολα. Αυτά τα στοιχεία είναι οι διακοσμημένες παρυφές των ενδυμάτων, οι ενώσεις των υφασμάτινων κομματιών, τα τελειώματα στα μανίκια, το ντεκολτέ ή η
ζώνη. Σε μερικά από αυτά επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα διακοσμητικά στοιχεία, που μας κάνουν να υποθέσουμε ότι τα ενδύματα είχαν ένα συγκεκριμένο κόψιμο και διακόσμηση που επαναλαμβανόταν, μεταφέροντας συχνά την
εντύπωση ενός κοστουμιού, δηλαδή μιας φορεσιάς αποτελούμενης από έναν
συγκεκριμένο συνδυασμό ρούχων.
Τα παραδείγματα εκείνα όπου τα ενδύματα αποδίδονται με περισσότερες λεπτομέρειες μας δείχνουν πως το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της
νεολιθικής ενδυμασίας ήταν η συρραφή κομματιών από διάφορα υφάσματα, ώστε τα ρούχα να εφαρμόζουν χαλαρά στο σώμα. Η ραπτική αυτή τεχνοτροπία φέρνει τη νεολιθική ενδυμασία πολύ κοντά σε αυτήν που γνωρίζουμε μέσα από ένα πλήθος απεικονίσεων της Μυκηναϊκής εποχής10, η οποία
διαφέρει πολύ από την ενδυμασία της κλασικής αρχαιότητας. Η βασική διαφορά τους είναι ότι τα αρχαιοελληνικά ενδύματα αποτελούνταν από μεγάλα
κομμάτια υφασμάτων που τυλίγονταν με διαφορετικούς τρόπους γύρω από
το σώμα, δημιουργώντας πλήθος πτυχώσεων11, ενώ τα προϊστορικά ενδύματα είναι σχετικά στενά και ραμμένα με πατρόν στο σώμα, ενώ δεν αποκλείεται να ήταν υφασμένα βάσει ενός προσχεδίου. Μεσολαβεί, βέβαια, ένα αρκετά μεγάλο χρονολογικό κενό ανάμεσα στις εικονογραφικές μαρτυρίες της
Νεολιθικής και της Μυκηναϊκής εποχής και έτσι δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η
ομοιότητα προκύπτει από μια συνεχή ή από μια διακεκομμένη εξέλιξη με περιόδους αναβιώσεων.
Η εξέλιξη του ενδύματος που φτιαχνόταν από πολλά μικρά κομμάτια σε εκείνο που σχηματιζόταν από ένα μεγάλο ίσως σχετίζεται με μια αλλαγή στους τρό-
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Εικ. 9. ΕΑΜ Π16149. Νεολιθικό όστρακο
με δίχρωμη και στικτή διακόσμηση από
το Σέσκλο.

7.
8.
9.

Gimbutas - Shimabuku 1986.
Talalay 1993.
Ορφανίδη 2015, 65.

10. Peterson-Murray 2016.
11. Pekridi-Gorecki 1989. Spantidaki 2016.
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Εικ. 10. ΕΑΜ Π5937. Η Κουροτρόφος.
Ειδώλιο της Νεότερης Νεολιθικής
περιόδου με στοιχεία ενδυμασίας.

πους ύφανσης ή ακόμη και με την εξέλιξη του τύπου του αργαλειού. Μαρτυρίες εικονογραφικές και αρχαιολογικές μάς δείχνουν ότι ακόμη και κατά την Κλασική εποχή χρησιμοποιούνταν ταυτόχρονα διάφορα είδη αργαλειού, π.χ. ο μεγάλος κάθετος αργαλειός με τα υφαντικά βάρη αλλά και μικρά φορητά πλαίσια.
Υφαντικά βάρη υπάρχουν ήδη από την Ύστερη Νεολιθική, αλλά ο αριθμός τους
είναι σχετικά μικρός, πράγμα που δείχνει ότι η παραγωγή υφασμάτων στον όρθιο αργαλειό αφορούσε περισσότερο στην παραγωγή υφασμάτων οικιακής
χρήσης και λιγότερο ενδυμάτων, τα οποία ίσως για ένα μεγάλο ακόμη διάστημα ράβονταν από μικρά κομμάτια υφασμάτων φτιαγμένα σε μικρά τελάρα ή
ακόμη και σε απλούς οριζόντιους αργαλειούς.
Τα παραδείγματα νεολιθικών ειδωλίων που αναπαριστούν ντυμένες μορφές είναι ελάχιστα, ενώ ακόμη λιγότερα είναι εκείνα όπου έχουν σημειωθεί
ακριβείς ενδυματολογικές λεπτομέρειες. Ένα γλαφυρό παράδειγμα από τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι η Κουροτρόφος από το Σέσκλο (εικ. 10)12. Η γυναικεία μορφή φαίνεται να φορά ένα ολόσωμο ένδυμα
με φαρδιές οριζόντιες ρίγες. Στην πλάτη υπάρχουν διπλές ταινίες σε σχήμα Χ,
στοιχείο που επαναλαμβάνεται συχνά στα νεολιθικά ειδώλια. Στο σημείο της ποδιάς υπάρχει μεγάλη σπείρα, ενώ και στην πίσω πλευρά του μωρού διακρίνεται παρόμοια διακόσμηση. Τα πόδια της μορφής είναι φτιαγμένα από δύο διαφορετικά κομμάτια πηλού και καλύπτονται και αυτά από την ίδια γραμμική διακόσμηση, η οποία συνεχίζεται και ανάμεσα στα πόδια, υπαινισσόμενη έτσι τον
τύπο του ενδύματος που μπορεί να αποκατασταθεί ως ένα φαρδύ παντελόνι.
Μια παρόμοια εικόνα δίνουν και ορισμένα άλλα ειδώλια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προέρχονται από τη συλλογή Τσολοζίδη. Ένα από αυτά
αναπαριστά καθισμένη γυναίκα που φορά ένα φαρδύ παντελόνι που στενεύει
κάτω, επάνω στο οποίο έχουν στερεωθεί επίρραπτα δακτυλιόσχημα κοσμήματα (εικ. 11). Ένα άλλο θραύσμα από πόδι ειδωλίου, όπου σημειώνονται με εγχαράξεις τα δάκτυλα, δείχνει ευμεγέθη ωοειδή επίρραπτα κοσμήματα, μια τεχνοτροπία που συναντάται ορισμένες φορές και σε μανίκια. Το ανάγλυφο αυτό
διακοσμητικό στοιχείο θα μπορούσε να είναι φτιαγμένο από ύφασμα, να είναι
π.χ. ένα είδος βάτας, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα μεγάλο επίρραπτο
κόσμημα από άλλο υλικό. Η αποκατάσταση του ενδύματος αυτού ως παντελονιού μας παραδίδεται και από άλλες εικονιστικές μαρτυρίες, όπου ανθρώπινες
μορφές και αντικείμενα ενώνονται σε υβριδικές μορφές. Ένα παράδειγμα εί-

Εικ. 11. ΕΑΜ Π16458. Ειδώλιο γυναικείας
καθιστής μορφής της Τελικής
Νεολιθικής περιόδου που φορά
ένδυμα διακοσμημένο με επίρραπτα
κοσμήματα.

12. Τσούντας 1908, 290, πίν. 31. ����������������
Papathanassopoulos 1996, 307, αρ. 221.

Εικ. 12. EAM Π15879, Π15881, Π15878, Π12659. Πόδια τραπεζών και ειδωλίου της Μέσης
Νεολιθικής περιόδου με ανάγλυφη διακόσμηση.
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ναι τα τραπεζάκια προσφορών, τα στηρίγματα των οποίων μερικές φόρες είναι
σχηματισμένα ως ανθρώπινα πόδια (εικ. 12, 1-3).
Το γενικό συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις της ενδυμασίας των νεολιθικών ειδωλίων είναι ότι οι άνθρωποι αυτή την εποχή ήταν ντυμένοι με πολύ εντυπωσιακά ρούχα και έδειχναν προτίμηση στα μεγάλα διακοσμητικά μοτίβα και τα
έντονα χρώματα και γι’ αυτό ασκούσαν διάφορες υφαντικές και ραπτικές τεχνικές που θα εξασφάλιζαν αυτή την όψη. Ανάμεσα στους τύπους των γυναικείων
ενδυμάτων τους διακρίνεται και το παντελόνι, ένα ένδυμα που μετά τη Νεολιθική εποχή εξαφανίζεται εντελώς σχεδόν από την εικονογραφία.
Χρώματα, υλικά και τεχνικές διακόσμησης
Τα διακοσμητικά μοτίβα των ενδυμάτων φαίνονται μάλλον υφασμένα με νήματα διάφορων χρωμάτων, όμως έχουν συζητηθεί αρκετά και οι σφραγίδες
ως πιθανά εργαλεία τυπώματος σε ύφασμα13. Η υπόθεση αυτή αφορά στα
πιο σύνθετα διακοσμημένα υφάσματα με μικρά και λεπτομερή μοτίβα, εφόσον για τη δημιουργία μεγάλων διακοσμήσεων θα ήταν πιο εύκολο και λιγότερο χρονοβόρο να αλλάξουν χρώμα στην ύφανση πάρα να τυπώσουν το έτοιμο ύφασμα. Οι έντονες χρωματικές διαφορές στα ενδύματα των ειδωλίων δείχνουν ότι τα νήματα βάφονταν. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε υποθέσεις για
τις υφαντικές ίνες, αλλά η παρουσία του μαύρου και των άλλων έντονων χρωμάτων θα μπορούσαν να μας υποδεικνύουν το μαλλί ως πρώτη ύλη, αφού οι
φυτικές ίνες, ιδιαίτερα το λινάρι, βάφονται πολύ δύσκολα.
Αυτή είναι και μια υπόθεση που ίσως έχει ευρύτερη σημασία για την πρώιμη
εκμετάλλευση των πρώτων υφαντικών υλών. Ίσως το μαλλί άρχισε να αντικαθιστά τις φυτικές ίνες και λόγω της χρωματικής γκάμας που επέτρεπε. Με τη χρήση του μαλλιού ήταν δυνατόν να χρωματίζονται τα υφάσματα σε πολλές αποχρώσεις. Το φαινόμενο της πολυχρωμίας το βλέπουμε να εμφανίζεται παράλληλα και στην κεραμική, όταν κατά την Ύστερη Νεολιθική, υποτιθέμενη περίοδο συστηματικής χρήσης του μαλλιού14, αρχίζει και η συνύπαρξη δύο χρωμάτων, ενώ στην παλέτα των αγγειογράφων προστίθενται και το αχνό μωβ και το
κόκκινο σε μια ελαφρότερη απόχρωση της κιννάβαρης. Ένα ιδιαίτερα ευφυές

Εικ. 13. Φιάλη της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου με υφαντική διακόσμηση από το Διμήνι.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αρ. ευρ. ΒΕ14484 (Papathanassopoulos 1996, 261, εικ. 113).
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13. Perlès 2001, 252-254. Budja 2003, 118-119.
14. Becker et al. 2016.
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Εικ. 14. ΕΑΜ Π16492. Κεφάλι ειδωλίου
της Τελικής Νεολιθικής περιόδου που
φορά σκούφο.

Εικ. 15. ΕΑΜ Π12659. Πόδι ειδωλίου της
Μέσης Νεολιθικής περιόδου με ένδυμα
με επίρραπτα κοσμήματα.

Εικ. 16. ΕΑΜ Π6069. Κεφάλι ειδωλίου
της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου με
χτένισμα με φράντζες.

γραφιστικό τέχνασμα αυτής της εποχής είναι αυτό της διαγράμμισης επιφανειών, όπου δίνεται η εντύπωση τριχρωμίας με τη χρήση μόνον ενός χρώματος
και του φόντου (εικ. 13).
Εξαρτήματα της ένδυσης

15.
16.
17.
18.

Ορφανίδη 2015, εικ. 9.
Τσούντας 1908, 183, εικ. 89.
Gimbutas - Shimabuku 1986, 240.
Βλ. μια ταξινόμηση των κοσμημάτων από όστρεα:
Perlès 2018.

Τα καλύμματα κεφαλής, αν και ελάχιστα σε αριθμό, δείχνουν ποικιλομορφία. Διακρίνονται διαφορετικά είδη καπέλων, όπως ψηλά, κυλινδρικά, με διακόσμηση από οριζόντιες ρίγες ή σκουφάκια με στενές άκρες (εικ. 14)15. Δεν ξέρουμε τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν για αυτά τα καλύμματα, αλλά εάν τα συγκρίνουμε με μεταγενέστερα προϊόντα πιλοποιίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι
πρόκειται για αντικείμενα από ύφασμα, ψάθα ή τσόχα. Για τα είδη υπόδησης
δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες, εφόσον στα ειδώλια δεν απεικονίζονται οι
λεπτομέρειες των ποδιών, εκτός από τις εγχαράξεις που δηλώνουν τα δάκτυλα. Σε ένα ειδώλιο από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ωστόσο, διακρίνονται
ίχνη χρώματος στην πλαϊνή και την κάτω επιφάνεια του πέλματος, δίνοντας την
εντύπωση υποδήματος (εικ. 15)16.
Τα κοσμήματα των ειδωλίων δηλώνονται με πλαστικά επιθέματα ή εγχαράξεις. Ανάμεσα σε αυτά διακρίνονται περιδέραια και περίαπτα. Αυτού του είδους τα κοσμήματα, επειδή συνήθως αποδίδονται αφαιρετικά, πολύ συχνά
μόνο με δυο γραμμές σε σχήμα V, μπορεί να μπερδευτούν με τη λαιμόκοψη
του ενδύματος. Τέτοια αφαιρετικά σχήματα ερμηνεύτηκαν από την Gimbutas
ως θρησκευτικά σύμβολα17. Η συγκεκριμένη ερμηνεία μοιάζει, όμως, λιγότερο
πιθανή στις περιπτώσεις που αποδίδονται με σαφήνεια τα ενδύματα και όπου
φαίνεται ότι πρόκειται για συμπληρώματα της ενδυμασίας. Σε πολλές νεολιθικές θέσεις έχουν βρεθεί κοσμήματα από τρυπημένα όστρεα και οστά που
αποκαθίστανται ως περίαπτα ή περιδέραια18.
Δυστυχώς, πολλά από τα ειδώλια είναι σπασμένα στο σημείο του λαιμού και
έχει χαθεί το κεφάλι που θα μας έδινε πληροφορίες σχετικές με το χτένισμα.
Από τα ελάχιστα υπάρχοντα θραύσματα κεφαλιών, διακρίνουμε διάφορα είδη
χτενισμάτων. Οι μορφές είχαν μαλλιά μακριά, ανασηκωμένα σε περίτεχνα χτε-

171

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΡΡΗ

νίσματα, αλλά και πιο κοντά, ενώ μερικές φορές έκοβαν το μπροστινό μέρος
των μαλλιών τους σε φράντζες19 (εικ. 16). Μερικά κεφάλια ειδωλίων σώζονται
χωρίς σώμα και έτσι δεν ξέρουμε εάν το συγκεκριμένο χτένισμα ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα. Κάποιες υποδοχές στην περιοχή των αυτιών και κάποια εξάρματα στο κεφάλι δείχνουν σαν αφύσικες παραμορφώσεις που θα μπορούσαν
να ερμηνευτούν ως σημεία στερέωσης άλλων υλικών. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε πως τα ειδώλια έφεραν ίσως πρόσθετα στοιχεία από άλλα υλικά για
τη δήλωση χτενισμάτων, κοσμημάτων και αξεσουάρ ή ακόμη και ρούχα φτιαγμένα από ύφασμα, όπως τα αρχαία ελληνικά ξόανα ή τα ακρόλιθα.
Συμπεράσματα
Η γενική εικόνα που προκύπτει από την παρατήρηση των αισθητικών τάσεων της Νεολιθικής εποχής μάς δείχνει πρώιμες κοινότητες οι οποίες, έχοντας
εξασφαλίσει τους πόρους επιβίωσης, έχουν αναπτύξει τις καλές τέχνες, ιδιαίτερα τις γραφιστικές, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι σε θέση να συνθέτουν πολύπλοκα σχεδιαστικά έργα και στη συνέχεια να τα μεταφέρουν στην υφαντική,
την κεραμική και σε άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Οι διακοσμήσεις
που αντιγράφονται και μεταφέρονται σε διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα δημιουργούν μια διακοσμητική τέχνη με δυναμική εξέλιξη, ενώ μερικά από τα μοτίβα ίσως μετέφεραν συμβολισμούς και δοξασίες κοινωνικού ή θρησκευτικού περιεχομένου. Οι ίδιες διακοσμητικές τάσεις μεταφέρονται και στην ενδυμασία,
όπου φαίνεται ότι η ατομική αισθητική έπαιζε έναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή και ίσως να διέκρινε ρόλους, ιδιότητες ή ηγετικές θέσεις, ενώ η εικονογραφική τους αναπαράσταση ίσως αναφέρεται σε μυθολογικές ή θρησκευτικές διηγήσεις. Η σφαιρική αυτή αισθητική αντίληψη που αποκρυσταλλώνεται κυρίως κατά την αρχή της Νεότερης Νεολιθικής, γνωρίζουμε ότι δεν διήρκεσε μέχρι το τέλος της εποχής. Κατά τη διάρκεια της Τελικής Νεολιθικής διαλύθηκε μαζί
με τα άλλα υψηλής ποιότητας κατάλοιπα του νεολιθικού υλικού πολιτισμού. Η αισθητική της Εποχής του Χαλκού, όπως εκφράζεται σε διάφορες εφαρμοσμένες τέχνες, είναι αρκετά διαφορετική, όμως στην ενδυμασία, ιδιαίτερα της Κρητομυκηναϊκής περιόδου, σημειώνονται αρκετές επιβιώσεις της.

19. Τσούντας 1908, 299, εικ. 224. Βλ. διαφορετικά
είδη χτενισμάτων: Ορφανίδη 2015, 48, εικ. 7-8.
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43. ΕΑΜ Π4, Π8, Π9, Π13, Π14, Π20
Χρυσά δισκάρια με εμπίεστη διακόσμηση. Από τις Μυκήνες. 16ος αι. π.Χ.
Διάμετρος 0,055-0,066 μ.

Ο λαμπερός χρυσός, αγαπημένο υλικό
των πρώτων Μυκηναίων ηγεμόνων, τους
συνόδευε στη ζωή αλλά και στον θάνατο, όπως φαίνεται από τα κοσμήματα ταφικής χρήσης με απεικονίσεις που συνδέονται με τον κύκλο της ζωής.
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44. ΕΑΜ Π675, Π336, Π679

45. ΕΑΜ Π8746

Οστέινα κουμπιά με επικάλυψη χρυσού ελάσματος. Από τις Μυκήνες.
16ος αι. π.Χ.

Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι. Από
τον θαλαμωτό τάφο 10 στα Δενδρά.
14ος αι. π.Χ.

Διάμετρος 0,0355-0,044 μ.

Μήκος σφενδόνης 0,0255, μέγιστη
διάμετρος 0,022 μ.

Για τα ενδύματά τους οι Μυκηναίοι, άνδρες και γυναίκες, χρησιμοποιούσαν
μια ποικιλία εξαρτημάτων, όπως μεταλλικές ζώνες, αγκράφες, περόνες και
πόρπες, καθώς και κουμπιά από διάφορα υλικά.
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Η σφενδόνη κοσμείται με λατρευτική παράσταση που περιλαμβάνει ιέρειες ή
λατρεύτριες με πλούσια ενδύματα που
προσεγγίζουν ένα ιερό που επιστέφεται με κέρατα καθοσιώσεως. Ο δακτύλιος
είναι πολύ στενός, ακόμη και για ένα λεπτό γυναικείο δάκτυλο, ώστε το κόσμημα
ίσως φοριόταν ανηρτημένο ως περίαπτο.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jones 2015, 170-171, fig. 5.42.
Jones 2015, 62, figs. 4.17-4.18, 98-99, figs.
4.95a-c, 186-187, figs. 6.9-6.10a, b.
For full discussion see Jones 2015, 57-143.
Jones 2015, 57-143.
See p. 449, fig. 3 (this volume).
Jones 2015, 70-71. Olivier et al. 1973, Tableau
des Logogrammes.

Among the major works of art of Bronze Age Greece, the splendid costumes of the Minoans and Mycenaeans are only now, in scholarship and in this
major exhibition, beginning to be acknowledged as such. Having perished
long ago, the hand-made garments meticulously woven and sewn in linen and
wool are preserved only in reflections in sculpture and painting. The costumes
presented here, made from commercial linen and wool and based on analyses of their depictions in Aegean art, extant Egyptian clothes, comparable ancient Mesopotamian garments, warp-weighted loom technology, and texts,
attempt to bring a sense of the originals to life.
The costumes replicate the peak-back robes of Middle Minoan Crete and
the Late Minoan and Mycenaean breast-framing dresses in sheer and opaque
fabrics with multicolored patterns. Reflecting Homer’s heanoi, they are overlaid with flounced skirts and kilts, A-shaped, side pleated, and hide skirts, some
accompanied with aprons, boleros or veils. The costumes also reproduce Mycenaean unisex tunics or khitons, male mantles and patterned kilts.
At the beginning of the New Palace period on Crete a new Minoan dress
design appears that is adopted by the Mycenaeans and continues until the
end of the Bronze Age. Images of the garment replicated in this exhibition
appear ca. MM IIIb-LM IA on the female figure on the gold repoussé finial of
a silver hairpin from Shaft Grave III, Mycenae (fig. 1)1, the Knossos “snake goddesses” HM 64 and HM 65; the Agia Triada “goddess” and kneeling woman;
the Thera crocus basket emptier and the crocus gatherer with blue head, the
necklace bearer, the wounded woman and the veiled maiden, and the bending lady and fragmentary maiden; and in LH IIIA1on the two women on the
Ivory Triad from Mycenae (fig. 2)2, the Mykenaia of LH IIIB, from Mycenae (fig.
3), and the ivory statuette from LH III, Prosymna (fig. 4)3.
The evidence suggests that the dress was made as described in the diagram (fig. 5a)4. The length varied from long as on the Mykenaia (fig. 3)5 and the
Prosymna Ivory (fig. 4), or short and hidden by overskirts (figs. 1, 2). Diaphanous
robes appeared on the Thera figures and the Mykenaia (fig. 3), but not on
Crete.
With its V-shaped front, and before it is tapered at the sides to form sleeves
(fig. 5b), the robe resembles Linear B logogram *146 or we-a2-no (fig. 5c),
equivalent to Homeric ἑανός (Latinized heanos)6. The logogram shows the
robe frontally, the view that best identifies the garment itself versus the artist’s
view that captures the figure in action with the garment as a secondary consideration that responds to the figure’s generally profile position. This important
distinction emphasizes the importance of the cloth replica that transforms its
painted profile depiction into a real garment that not only becomes visible in
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Fig. 1a: Gold finial on silver pin from Shaft Grave III, Mycenae, inv. no. NAM P 75, Courtesy National Archaeological Museum, Athens;
b: experimental costume replica by B. Jones with skirt with fringed flounces; c: experimental costume replica of skirt with pleated
flounces.

Fig. 2a-d: Four views of Ivory Triad from Mycenae, inv. no. NAM 7711, Courtesy National Archaeological Museum, Athens;
e-g: experimental costume replica by B. Jones with hypothetical colors and striped flounces modeled by E. Titterington, and on
mannequin holding costumed doll of Miniature figure from Mycenae in fig. 12; f, h: experimental costume replica with hypothetical
fringed flounces modeled by B. Aruj, photos by J. Micoli.
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Fig. 3a: Fresco of Mykenaia, Southwest House, Mycenae (after Jones 2015, fig. 29, photos by Ch. Papanikolopoulos, courtesy
INSTAP-SCEC, courtesy National Archaeological Museum, Athens); b, c: experimental costume replica by B. Jones, modeled by N. Nespoli
Moreira, photos by J. Micoli.

Fig. 4a, c: Front and back views of ivory figurine from the Argive Heraeum, Prosymna, inv. no. NAM 6580, Courtesy National
Archaeological Museum, Athens; b, d: experimental costume replica, photos by B. Jones.
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the round but ultimately deciphers the logogram that renders the garment
frontally. If the logogram does indeed represent this robe, the Mycenaeans
adopted it from the Minoans and passed it on to the Homeric Greeks.
The most famous skirt to overlie the heanos is the full length flounced one
worn by the female figure on the gold pin head from Mycenae (fig. 1a) and
the Knossos “snake goddess”7. Decorated with seven fringed or striped tiers
the skirt was presumably a wrap-around rectangle perhaps with an incurved
arch at the waist to satisfy the A-shape. Adopted from the Mesopotamian
garment of priestesses and deities, the Mycenaean (fig. 1) and Knossos figures presumably embodied not only a similar identity but also some aspects
of Near Eastern religion8.
The kilt is the most frequently represented garment worn over the heanos,
and together they comprise the Minoan and Mycenaean costume par excellence9. Shorter than the flounced skirt, it is usually constructed of patterned
cloth embellished at the center and hem with groups of two to three flounces
that curve downward and form a V at center front. It comes into view on Crete
in painting and sculpture at the beginning of the Neopalatial period, contemporaneous with its appearance on Thera and the Greek mainland and lasts on
the latter until the end of the Late Bronze Age.
Our best painted example from the mainland is on the Mykenaia (fig. 3a)10,
from Crete, on the Agia Triada “goddess”11, from Thera on the crocus gatherer
with blue head12, crocus basket emptier13, necklace bearer14, veiled maiden15,
and bending lady16. Sculpture in the round provides the most complete views
of the kilt. The finest from the Greek mainland are the two seated female figures in the Ivory Triad (fig. 2a-d)17 and the Prosymna Ivory (fig. 4a, c)18. Previously identified as trousers or culottes19, the rear views of sculptures as the Ivory
Triad (fig. 2b) and the Prosymna Ivory (fig. 4c), identify it as a wrap around skirt
or kilt that overlaps in the front20. Linear B logogram *166+WE (fig. 6c), a ritual
garment shaped like a double axe provides evidence from the Bronze Age for
the double-axe shape also for the female kilt21. Preserved Egyptian loincloths
provide parallels for the incurved waist contour of logogram *166 and for corner strings for fastening around the waist as well as for cord belts, the latter
recorded on Linear B logogram *181 (fig. 6d) that accompanies logograms
*166+WE for kilts (fig. 6c) and *146 for heanoi (fig. 5c)22.
The construction diagram (fig. 6a, b) for the kilts of the Ivory Triad (fig. 2ad) shows that an upper and lower set of triple tiers surmounted by bands and
a band at the waist were sewn onto a double axe-shaped main cloth. The
amount of tiers on kilts varies with two sets of triple tiers on the Ivory Triad (fig.
2a-d and replications fig. 7a, b) and the Mykenaia (fig. 3 and replication fig.
7c). The Prosymna Ivory differs further by having a long top tier above four
short tiers, the third from the bottom in a leaf design, unique for a tier (fig. 4a, b
and replication fig. 7d). Since the double axe shape of the kilt is an indigenous
design, by embellishing it with Near Eastern multicolored flounces, the Minoan
kilt was the ultimate religious symbol throughout Crete and mainland Greece.
Whereas the multicolored vertical stripes/striations that proliferate on Crete
like the Minoan (Agia Triada) and the mainland (Ivory Triad and Mykenaia)
flounces, to name a few, the flounces on the Thera kilts differ with horizontal stripes or rows of tabbed X designs23. The main fabrics of the Minoan and
Mycenaean kilts are more elaborate. The Agia Triada “goddess” sports a quat-
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See Jones 2016a, 93-96, 104-109. Jones 2015,
168-171. Jones 2001, 262-264. Jones 2000, 3:
39.
8. Jones 2015, 155-175, especially note 70 for pin
head’s headdress.
9. Jones 2015, 177-225. Kilts are also worn by men
as exemplified on the replication exhibited
here of that of the cupbearer from Knossos,
see Jones 2017 (forthcoming).
10. Jones 2015, 65, fig. 4.25, 205-208, figs. 6.496.51. Jones 2009, 322-335.
11. Jones 2015, 61, fig. 4.14a-c, 94-97, figs. 4.88a-b,
4.92c-d, 182-185, fig. 10.5, back pocket.
12. Jones 2015, 60, fig. 4.10, 191-193, figs. 6.15,
6.17b-6.19b.
13. Jones 2015, 60, fig. 4.12, 188, figs. 6.11-6.12.
14. Jones 2015, 60, fig. 4.13, 190-191, figs. 6.156.16.
15. Jones 2015, 60, fig. 4.11, 193-195, figs. 6.206.22.
16. Jones 2015, 65, fig. 4.24, 189-190, figs. 6.136.14.
17. Jones 2015, 62, figs. 4.17-4.18, 98-99, figs.
4.95a-c, 186-187, figs. 6.9-6.10a, b.
18. Jones 2015, 134-136, figs. 4.153, 4.157, 210, fig.
6.55. See also Minoan LM I standing statuettes
in bronze in Berlin and two from Agia Triada,
in Jones 2015,177-178, figs. 6.1-6.3. Verlinden
1984, pls. 16-17, figs. 33-35. See KonstantinidiSyvridi 2012, 265-270 for fine reconstruction of
the Prosymna figure particularly the head and
hairstyle imitated here.
19. Jones 2015, 178-182.
20. Recognized long ago by Wace 1939, 5.
21. Jones 2015, 180-181.
22. Jones 2015, 181.
23. Jones 2013, 87-88.
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Fig. 5a, b: Construction diagrams of heanos/robe by
R. Ruppert (after Jones 2015, fig. 4.31); c: Linear B logogram
*146+we, drawings by R. Ruppert.

24. Jones 2015, 184-185, figs. 6.7a-e. See p. 454,
fig. 9 (this volume).

Fig. 6a, b: Construction diagrams of kilt with striped flounces
of Ivory Triad figure c: Linear B logogram *166+we; d: Linear B
logogram *181, drawings by R. Ruppert.

refoil interlock pattern for which V. Bealle has explored woven possibilities24.
The main cloth of the Mykenaia’s is yellow ocher with overall red hooks (figs.
3a, 7c). The right figure’s kilt on the Ivory Triad is a tri-curved arch network (figs.
2a, b, d, 7a) whereas the left figure’s is a squared eight-petal rosette network
(figs. 2a-c, 7b). To get a sense of the costumes reflected on these two figures, I
have reconstructed the right figure’s kilt with applied fringed flounces in beige
to imitate the color of the ivory as it looks today (figs. 2f, h, 7a). Because it
was originally painted we are left to imagine the actual colored costumes it
reflected. To help imagine the latter, I created a hypothetical costume for the
left figure (figs. 2e-g, 7b), based on the colors of the Thera necklace bearer’s
costume, because its kilt also bears a rosette pattern, albeit a much simpler
four-petal one. Thus, the reconstructed kilt’s rosettes are black against a yellow ocher ground with applied upper and lower sets of triple gold, blue, black
and white striped flounces; the heanos is blue with a gold shoulder/header
band and blue bands at edges of sleeves and center front, the costume modeled as in art (fig. 2f-h) and standing in frontal view (fig. 2e). Even with the
hypothetical colors, the contrast between the rich eight-petal rosette squares
against the ground brings out the splendor of the patterned textile, and its
juxtaposition with the multicolored flounces emphasizes its complexity. Also
note the contrast between the striped interpretation of these flounces, with
the fringed ones on the other kilt to see which agrees best with their depictions in art (fig. 2).
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Fig. 7. Experimental kilt replications by B. Jones; a: Ivory Triad right figure, b: Ivory Triad left figure, c: Mykenaia, d: Prosymna lady.

The comparison between the Ivory Triad figure and the Thera necklace
bearer is interesting iconographically. As I have argued that the scenes in
Xeste 3 Thera depict the Minoan version of the Homeric Hymn to Demeter25, so
I would like to suggest precursors of Demeter and Hekate for the women and
Persephone for the child on the Ivory.
Another important garment with echoes into the Classical period is the
Mycenaean tunic or khiton with side bands that comes into clear view with
the recently discovered fresco from Tiryns dated LH IIIb, of women in procession (fig. 8a)26. It provides important new evidence for the garment construction, illustrating unique views of tunic fronts with vertical bands curving up into
the armpit, marking them clearly as side bands. The blue tunic is replicated by
sewing together the wide banded tops (loom’s header bands), of two lengths
of linen cloth, leaving a center opening for the head to pass through (fig. 9ab). The band’s corners were mitered and turned into sleeve hems as shown
on the fresco, and the two cloth’s sides were tapered, seamed and banded
together (fig. 9c). Draped on a live model, the dress is illustrated in side and
frontal views (fig. 8b-d).
This construction sheds light on the garments on the baskets carrier and
musicians on the Agia Triada sarcophagus (fig. 10b-c) and the miniature “girl”
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25. Jones 2016b, 365-373.
26. Papadimitriou - Thaler - Maran 2015, 175-186,
details figs. 3-4.
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Fig. 8a: Details of reconstructed fresco with women and pomegranate bearers
from Tiryns. Courtesy Papadimitriou - Thaler - Maran 2015, details figs. 3, 4, montage
and reconstruction drawing by U. Thaler, digital drawings by B. Konnemann); b-d:
experimental costume replica modeled by E. Jones, photos by B. Jones.

27. Rendered in profile from the back and lacking
informative views of dress fronts, they were erroneously likened to the Minoan dresses (heanoi) that have center front bands, see Jones
2009, 318-321, 326-329, figs. 16, 23, esp. 319,
note 42.

on a fresco from Mycenae of LH IIIb (fig. 11), that wear garments with vertical
bands previously misinterpreted as belonging to the center front27. Using the
side-banded pattern of the Tiryns dress to rectify this, new replicas of the dress
on the miniature (figs. 12b-e, 2e) and the baskets carrier (fig. 10e) were also
constructed of linen fabric, the baskets carrier’s with an overlying bolero. The
miniature’s tunic is yellow ocher with scattered clusters of three red dots, presumably referring to carnelian beads, similar to the main kilt fabric of the seat-
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Fig. 9a-c: Construction diagrams of side-banded tunic/khiton by B. Jones; d: Linear B
logogram *162+KI normalized by B. Jones (after Olivier et al.1973, 408-409).

ed “goddess” that holds her. Although I have replicated her tunic in opaque
linen to match the fabric of the “goddess’s” kilt which surely was opaque, the
miniature’s fabric was possibly diaphanous considering the outlines of the figure’s front leg through her dress28, lines that were followed to reconstruct her
foot. This is a tempting observation since the heanos of the Mykenaia, from
the same find spot, is diaphanous. Nevertheless, since outlines through the
tunic are lacking for her back leg and thumb, the fabric remains unknown.
Another question that has generated considerable controversy is whether
the figure is an idol or a live girl29. If the grasp of the cloth by thumb and fingers is to be believed, the figure would have to be an idol perhaps made of
faience or clay with a hollow base like those from Piskokephalo30; it would be
impossible to hold the figure upright by the tunic’s cloth. By contrast, it may
be a non-supportive gesture, since the figure is held firmly in the hand of the
seated woman. Perhaps the Knossos “snake goddess” statuettes can shed
some light on the controversy31. Like the figures in the frescoes, they are lifelike, expressive, emulate human actions and wield objects with outstretched
hands. 29 cm to 35 cm in height, they are comparable to the 28 cm doll used
here to model the miniature’s replicated tunic (fig. 12b-e). Held in the hand
(and supported by a strut) of the 6”2” mannequin, the size of the doll and the
mannequin (fig. 2e) compares well to that of the fresco (fig. 11). This perhaps
gives more credibility to the possibility of the miniatures having been idols. Ultimately, however, the question of cult image or living girl remains an open one.
The side-banded tunic itself, however, without Minoan precedent to date,
appears to be a Mycenaean design. It debuts on Crete on the LM IIIA2 sar-
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28. I thank Robert Koehl for this observation.
29. Peterson Murray 2016, 101, note 134. Papa
dimitriou - Thaler - Maran 2015, 202-206 who
focus on the pomegranate bearers on the
Tiryns fresco (fig. 8a). Jones 2009, 317-318.
30. Jones 2015, 231, fig. 7.9f.
31. Jones 2016a.
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Fig. 10a-c: Detail of Agia Triada Sarcophagus, courtesy Archaeological Museum,
Herakleion; d-e: Experimental costume replicas of officiant modeled by E. Titterington
and baskets carrier modeled by B. Aruj, photo by J. Micoli.

32. Jones 2015, 143-153, esp. 150. It may have appeared as early as LM IIIAI beneath the mantle
on the Camp Stool banqueter from Knossos
(Jones 2015, 150-152. Jones 2003, 447-449).
33. Killen 1979, 171, and pers. comm., 22 August
2002.

cophagus, a period of Mycenaean hegemony on Crete32. Moreover, the tunic
likely reflects the Mycenaean Linear B Logogram *162 (TUN+KI) from Knossos
of LM II, identified by Killen as a khiton (fig. 9d)33. The logogram’s long garment
with horizontal neckline reaching to the sleeve is echoed in the frontal view of
the replicas (figs. 8c, 12d). This frontal view identifies the garment by its shape,
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Fig. 11. Reconstructed fresco with goddess and presentation figure holding miniature
from South West House, Mycenae (after Jones 2009, fig. 13).

the focus of the scribe’s tally for the palace inventory. By contrast, the artist’s focus is to capture a figure in action, usually in profile. Thus the body and
the garment are in profile. This important distinction is clarified in the replicas
which in frontal view echo the scribe’s logogram, and in profile echo the painting. The replicas enable the documentation of the earliest appearances of the
Greek unisex khiton on female and male figures on the Agia Triada sarcophagus and its continued later presence on the mainland, particularly on male
warriors, grooms and charioteers at Pylos, Mycenae and Tiryns where outlines
either indicate seams or narrow bands at the sides34. A well-preserved example in yellow with blue bands worn by a male hunter from Tiryns (fig. 13a and
replica in fig. 13b)35 is a shorter version of our examples from Tiryns and Agia
Triada. It especially provides evidence for the banded hem reconstructed on
the Tiryns woman (fig. 8a). The short khiton ultimately looks forward to that on
the auletes on the Protocorinthian Chigi Vase36.
Another interesting item of clothing is the distinctive “bolero” or open front
blouse that is worn by the Mykenaia over her heanos indicated by the bands
that flank her neck and curve down from her shoulders and around her breasts
and the fragment that reveals a cross band across her torso for fastening (fig.
3)37. The diagonal band running from armpit to waist identifies it on the sarcophagus’s baskets carrier and woman at altar wearing a hide skirt (fig. 10a,
b)38. Two diagonal slits were cut into rectangular cloths with header bands, the
fabric was rolled at the sides of the slits up to the header band to form sleeves,
and the cut edges were banded to replicate the boleros (fig. 10d, e).
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35.
36.
37.
38.

Jones 2015, 143-153.
Rodenwaldt 1912, 110, Abb. 47.
Hurwit 2002, 15.
Jones 2015, 277-281, figs. 9.48-9.52.
Jones 2015, 277-281. The “bolero” first appeared on women on the Knossos Grandstand
fresco looking simply as sleeves, see Jones
2015, 115, fig. 4.117.
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Fig. 12a: Fresco of miniature female figure, Southwest House, Mycenae
(after Jones 2009, fig. 13, courtesy National Archaeological Museum, Athens, photo by
Ch. Papanikolopoulos, courtesy INSTAP-SCEC, drawing by R. Ruppert); b-e: experimental
costume replica by B. Jones in front, back and side views.
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Fig. 13a: Fresco of hunter from Tiryns. Photo by Hans Birk, Tiryns Projekt, inv. no. NAM
P 5880, courtesy National Archaeological Museum, Athens.
Fig. 13b. Experimental costume replica of hunter by B. Jones in front, side and back
views, modeled by J. Johnson, photos by J. Micoli.

Other over-garments, variously arranged on the body were simple rectangles of cloth frequently elaborate in their patterning and embellishments. A
fringed and probably beaded shawl is draped around the Ivory Triad figures
(fig. 2a-d), and featured in the exhibition is a replicated diaphanous veil in
pale yellow linen with carnelian beads and hand woven bands in imitation of
the one on the Veiled maiden from Thera. Also exhibited are mantles wrapped
under one arm and fastened on the other shoulder worn by the Camp Stool
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banqueter from Knossos in full length and by the Harvester Vase leader at
knee length39.
In sum, the replicated garments hope to emphasize the extraordinary
beauty and importance of Aegean costumes and textiles, to force us to look
at the material anew and to challenge our preconceptions. Most of all, they
hope to place the costumes among the major artistic achievements of the
Minoan and Mycenaean civilizations.
I am deeply grateful to the Museum for inviting me to participate in this exhibition
and to INSTAP for funding my participation.

BIBLIOGRAPHY

Doumas 1992: C. Doumas, The Wall Paintings of Thera, Athens.
Egan 2012: E. C. Egan, Cut from the Same Cloth: The Textle Connection between Palace
Style Jars and Knossian Wall Paintings, in M.-L. Nosch - R. Laffineur (eds.), Kosmos: Jewellery,
Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age, Aegaeum 33, Leuven - Liège, 317-324.
Evans 1921-1936: A. Evans, PM: The Palace of Minos at Knossos, I-IV, London.
Hurwit 2002: J. Hurwit, Reading the Chigi Vase, Hesperia 71, 1-22.
Jones 2000: B. R. Jones, Revealing Minoan Fashions, Archaeology, 53.3, 39.
Jones 2001: B. R. Jones, The Minoan Snake Goddess: New Interpretations of her Costume and
Identity, in R. Laffineur - R. Hägg (eds.), Potnia: Deities and Religion in the Aegean Bronze
Age, Aegaeum 22, Liège and Austin, 262-264.
Jones 2003: B. R. Jones, Veils and Mantles: An Investigation of the Construction and Function
of the Costumes of the Veiled Dancer from Thera and the Camp Stool Banqueter from
Knossos, in R. Laffineur - K. Foster (eds.), Metron: Measuring the Aegean Bronze Age,
Proceedings of the 9th International Aegean Conference, New Haven, Yale University, 1821 April 2002, Aegaeum 24, 441-450.
Jones 2009: B. R. Jones, New Reconstructions of the “Mykenaia” and a Seated Woman from
Mycenae, AJA 113:3, 309-338.
Jones 2013: B. R. Jones, The Crocus Gatherer’s Costume: A Closer Look, in R. Koehl (ed.), Amilla:
The Quest for Excellence: Studies in Honor of Guenter Kopcke, INSTAP Academic Press,
Philadelphia, 77-90.
Jones 2015: B. R. Jones, Ariadne’s Threads: The Construction and Significance of Clothes in the
Aegean Bronze Age, Leuven - Liege.
Jones 2016a: B. R. Jones, The Three Minoan “Snake Goddesses”, in R. Koehl (ed.), Studies in
Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N.
Davis, INSTAP Academic Press, Philadelphia, 93-96, 104-109.
Jones 2016b: B. R. Jones, A New Reading of the Fresco Program and the Ritual in Xeste 3,
Thera, in E. Alram-Stern - F. Blakolmer - S. Deger-Jalkotzy - R. Laffineur - J. Weilhartner (eds.),
Metaphysis: Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age, 15th International
Aegean Conference, Institute for Mediterranean and Prehistoric Archaeology, Austrian
39. Jones 2015, 258-260, 264-269, figs. 4.70-4.71,
9.12-9.13, 9.25.

Academy of Sciences; Institute of Classical Archaeology, University of Vienna, 22-25 April
2014, 365-373.

189

BERNICE R. JONES

Jones 2017: B. R. Jones, Minoan Haute Couture: Replicas of Minoan Textiles and Clothes and
their Impact on Material Culture, forthcoming in A. Simandiraki-Grimshaw - F. Sattler - K.
Angermüller (eds.), Traveling Thrones: Replica Knowledge, Humboldt Universität zu Berlin,
2-4 February 2017.
Karo 1930: G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, Munich.
Killen 1979: J. T. Killen, The Knossos Ld(1) Tablets, in E. Risch - H. Mühlestein (eds.), Colloquium
Mycenaeum: Actes du sixième colloque international sur les textes mycéniens et égéens
tenu à Chaumont sur Neuchâtel du 7 au 13 septembre 1975, 151-181.
Konstantinidi-Syvridi 2012: Ε. Konstantinidi-Syvridi, A Fashion Model of Mycenaean Times: The
Ivory Lady from Prosymna, in M.-L. Nosch - R. Laffineur (eds.), Kosmos: Jewellery, Adornment
and Textiles in the Aegean Bronze Age, Aegaeum 33, Leuven - Liège, 265-270.
Laffineur 2001: R. Laffineur, Seeing is Believing: Reflections on Divine Imagery in the Aegean
Bronze Age, in R. Laffineur - R. Hägg (eds.), Potnia: Deities and Religion in the Aegean Bronze
Age, Aegaeum 22, Liège and Austin, 387-392.
Maran - Papadimitriou - Thaler 2011: J. Maran - A. Papadimitriou - U. Thaler, Tiryns: Restaurierung
und Studium von Wandmalereien, Deutsches Archäologisches Institut - Jahresbericht
2011.3, 102-103.
Olivier - Godart - Seydel - Sourvinou 1973: J.-P. Olivier - L. Godart - C. Seydel - C. Sourvinou,
Index généraux du Linéaire B, Roma, Edizioni Dell’Ateneo.
Papadimitriou - Thaler - Maran 2015: Α. Papadimitriou - U. Thaler - J. Maran, Bearing the
Pomegranate Bearer: A New Wall-Painting Scene from Tiryns, in H. Brecoulaki - J. Davis
- S. Stocker (eds.), Mycenaean Wall Painting in Context. New Discoveries, Old Finds
Reconsidered, 173-211.
Parrot 1961: Α. Parrot, Sumer, Paris.
Peterson Murray 2016: S. Peterson Murray, Patterned Textiles as Costume in Aegean Art, in M.
C. Shaw - A. P. Chapin (eds.), Woven Threads: Patterned Textiles of the Aegean Bronze Age,
Oxford and Philadelphia, 43-103.
Rodenwaldt 1912: G. Rodenwaldt, Tiryns II, Athens.
Sapouna-Sakellaraki 1971: Ε. Sapouna-Sakellaraki, Minoikon Zoma, Athens.
Shaw 1998: M. C. Shaw, The Painted Plaster Reliefs from Pseira, in P. P. Betancourt - C. Davaras
(eds.), Pseira II: Building AC (the “Shrine”) and οther Buildings in Area A, Philadelphia, 55-76.
Suter 2002: Α. Suter, The Narcissus and the Pomegranate: An Archaeology of the Homeric
Hymn to Demeter, Ann Arbor, University of Michigan Press.
Verlinden 1984: C. Verlinden, Les statuettes anthropomorphes crétoises en bronze et en plomb,
du IIIe millénaire au VIIe siècle av. J.-C., Louvain-la-Neuve.
Vogelsang-Eastwood 1993: G. Vogelsang-Eastwood, Pharaonic Egyptian Clothing, Leiden.
Wace 1939: Η. Wace, Ivories from Mycenae I - The Ivory Trio, Athens.
Younger 2009: J. Younger, We Are Woman: Girl, Maid, Matron in Aegean Art, in K. Kopaka
(ed.), Fylo: Engendering Prehistoric Stratigraphies in the Aegean and the Mediterranean,
Proceedings of an International Conference, University of Crete, Rethymno, 2-5 June 2005,
Aegaeum 30, 207-212.

190

46. ΕΑΜ A4009, A4010

47. ΕΑΜ ΚΑΡ.25

Πήλινα βοιωτικά σανιδόσχημα ειδώλια. Από την Τανάγρα Βοιωτίας. 575550 π.Χ.

Χάλκινο ειδώλιο αυλητή. Aπό το Ιερό
της Δωδώνης. Έργο κορινθιακού εργαστηρίου. 550-525 π.Χ.

Α4009: ύψος 0,30 μ. Α4010: ύψος 0,25 μ.

Ύψος 0,115 μ.

Παριστάνονται γυναικείες μορφές με
κατάκοσμα ενδύματα, περιδέραια που
φέρουν περίαπτα σε σχήμα ροδιού και
υψηλούς πόλους.

Η μορφή φορά χειριδωτό χιτώνα, επίσημο ένδυμα των αυλητών, ζωσμένο στη
μέση. Η μουσική των αυλητών συνόδευε
τους νέους κατά την άσκησή τους στο γυμνάσιο και στην παλαίστρα, ενθάρρυνε
τους στρατιώτες στη μάχη και πλαισίωνε
τους μουσικούς και γυμνικούς αγώνες.
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48. ΕΑΜ Γ3687
Μαρμάρινος κορμός Κούρου. Από
την κοίτη του Ιλισού, Αθήνα. Αρχές
5ου αι. π.Χ.
Ύψος 0,65 μ.

Η ανδρική μορφή, με ιμάτιο ριγμένο στη
ράχη, αποτελεί ένα από τα λιγοστά παραδείγματα ντυμένων Κούρων. Οι περισσότεροι από αυτούς επιχωριάζουν
ιδιαίτερα στην Ιωνία, από όπου έχει δεχθεί επιρροές και το συγκεκριμένο έργο.
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49. ΕΑΜ ΚΑΡ.19

50. ΕΑΜ Α4589

51. ΕΑΜ Α4998

Χάλκινο ειδώλιο Μαινάδας. Από το
ιερό της Δωδώνης. Γύρω στο 400 π.Χ.

Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής.
Από την Τανάγρα Βοιωτίας. 260-190 π.Χ.

Ύψος 0,10 μ.

Ύψος 0,19 μ.

Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής
στηριζόμενης σε πεσσό. Από τη
Σμύρνη της Μικράς Ασίας (Συλλογή
Μισθού).175-150 π.Χ.

Η Μαινάδα κουρασμένη γέρνει σε βράχο έπειτα από οργιαστικό χορό. Φορά
μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και στη μέση
ζωσμένο δέρμα νεαρού ελαφιού (νεβρίδα). Διακοσμούσε τον ώμο ή τον λαιμό ελικωτού κρατήρα που αποτελούσε
ανάθημα στο ιερό.

Η κόρη, σεμνά τυλιγμένη στον χιτώνα
και το ιμάτιό της, έχει έντονα γραμμένα
χαρακτηριστικά και κόκκινα μαλλιά, ενώ
φορά στρογγυλά ενώτια και θολία στην
κεφαλή για να προστατεύεται από τον
ήλιο.

Ύψος 0,38 μ.

Με το χέρι να ακουμπά νωχελικά στον
γοφό, τον χιτώνα να έχει γλιστρήσει
αποκαλύπτοντας τον ώμο και το ρόδινο
ιμάτιό της, η νέα γυναίκα σαγηνεύει τον
θεατή χαμηλώνοντας το βλέμμα.
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52. ΕΑΜ Γ1737
Τμήμα μαρμάρινου ιματίου της Δέσποινας με ανάγλυφη διακόσμηση. Από
τον ναό των Μεγάλων Θεαινών, Δήμητρας και Δέσποινας, στη Λυκόσουρα
της Αρκαδίας. Αρχές 2ου αι. π.Χ.
Ύψος 1,13 μ.

Το ένδυμα αποτελεί απομίμηση βαρύτιμου υφαντού ή κεντητού υφάσματος,
που διακοσμείται με μικρογραφικές ζωφόρους μυθολογικών μορφών και ζώων
σε επάλληλες ζώνες. Κυριαρχεί στο
πάνω μέρος παράσταση θαλάσσιου θιάσου.
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ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΥΛΗ

1.
2.

Cleland 2005β.
Schmaltz 1998, 2, 4.

3.

Όμηρος, Ιλιάς, Ε, 424, Ζ, 442, Θ,1, Σ, 385. Οδύσσεια, ζ, 49. Van Wees 2005, 44, 47.

4.

Η επικράτηση της μόδας του ιωνικού χιτώνα,
που υιοθετήθηκε τον 6ο αιώνα, αποδίδεται,
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (5.87-5.88), σε ένα
ιστορικό γεγονός, αυτό της δολοφονίας του μοναδικού επιζώντος Αθηναίου από μια εκστρατεία στην Αίγινα από τις γυναίκες των συμπολεμιστών του, που χρησιμοποίησαν εναντίον του
τις περόνες των δωρικών εσθήτων τους. Έκτοτε, ο πέπλος απαγορεύτηκε και προτάθηκε ο
ιωνικός χιτώνας, για τη στερέωση του οποίου
δεν απαιτούνταν περόνες. Βλ Mills 1984, 263.
Lee 2005α, 56. Lee 2015, 101-102.

Η χρήση των ενδυμάτων, ήδη από τις απαρχές των ανθρώπινων κοινωνιών, εξυπηρετούσε αφ’ ενός την κάλυψη της πρακτικής ανάγκης για προστασία από τις
καιρικές συνθήκες και αφ’ ετέρου την έμφυτη επιθυμία κάθε ανθρώπου να αναδείξει τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ομορφιά του, καθώς και να προβάλει την
κοσμιότητά του, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες. Η επιλογή κάθε τύπου ενδύματος είναι δηλωτική, αλλά συνάμα υπαγορεύεται από το φύλο, την ηλικιακή βαθμίδα, την κοινωνική θέση, την επαγγελματική ενασχόληση και, συχνά, τη μόδα της
εποχής. Το άτομο αυτοπροσδιορίζεται στην κοινωνική ζωή του από τον τρόπο ένδυσής του, ενώ ιδιαίτερη σημασία, κατά περίπτωση οριζόμενη από τη σχετική νομοθεσία, δίνεται στην ενδυμασία που αυτό φέρει κατά τη συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις ή σε σημαντικά γεγονότα της ζωής του, όπως ο γάμος ή ο θάνατος. Τα ίδια τα ενδύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε τελετουργικές εκδηλώσεις, όπως ο πέπλος της θεάς Αθηνάς στα Παναθήναια, ενώ ο διάκοσμος
των υφασμάτων υπογραμμίζει την επιδίωξη για ισορροπία και αισθητική τελειότητα.
					
Τύποι ενδυμάτων
Οι γνώσεις μας για τους τύπους των αρχαίων ενδυμάτων βασίζονται αφ’ ενός
στις φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες και αφ’ ετέρου στην εικονογραφία,
στις απεικονίσεις δηλαδή των ενδυμάτων στην αγγειογραφία, την κοροπλαστική και τη γλυπτική. Δύο περιορισμοί προκύπτουν από τη χρήση των μαρτυριών
αυτών. Ο πρώτος και μεγαλύτερος είναι η αντιστοίχιση των αναφερόμενων στις
γραπτές πηγές τύπων ενδυμάτων με τα απεικονιζόμενα στις εικαστικές τέχνες1.
Ο δεύτερος είναι ο βαθμός πιστότητας των αποδιδόμενων από τους καλλιτέχνες
ενδυμάτων με τα πραγματικά ενδύματα2. Με τη συμβατική παραδοχή ότι οι καλλιτέχνες απέδιδαν στα έργα τους πραγματικά ενδύματα της εποχής τους, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των τύπων τους.
Ο πέπλος αποτελεί την τυπική ελληνική «δωρική» ενδυμασία των γυναικείων μορφών ήδη από την εποχή του Ομήρου3, ενώ την εικόνα του αποδίδουν
τα πρωιμότερα αγάλματα της μνημειακής πλαστικής, αλλά και τα ειδώλια της
δαιδαλικής τεχνοτροπίας (7ος αι. π.Χ.) (αρ. ευρ. Α4009, Α4010, βλ. σ. 191, αρ.
κατ. 46). Πρόκειται για ένα ορθογώνιο κομμάτι χονδρού, πιθανώς μάλλινου,
υφάσματος που τυλίγει το σώμα, στερεώνεται με περόνες (καρφίδες) στους
ώμους (αρ. ευρ. Χρ.1471-1473, Στ.347, βλ. σ. 275, εικ. 12, Χ20728, Χ20718) και
δένεται σφιχτά με ζώνη στη μέση. Στους αρχαϊκούς χρόνους φαίνεται να προτιμάται ο συνδυασμός του λεπτού ιωνικού χιτώνα με το ιμάτιο έναντι του πέπλου4,
ο οποίος όμως ξαναγίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στην εικονογραφία κατά την
Πρώιμη Κλασική περίοδο (480-450 π.Χ.) (αρ. ευρ. Χ7575, Χ7579). Το ένδυμα
αναδιπλώνεται στο πάνω μέρος σε απόπτυγμα και ζώνεται πάνω ή κάτω από
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Εικ. 1. ΕΑΜ Γ226. Τμήμα αναθηματικού αναγλύφου με παράσταση πεπλοφόρου με
«μαντικό ήπαρ», από τη Μαντίνεια Αρκαδίας. 420-410 π.Χ.
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5.

Θουκυδίδης, 1.6.3-5. Geddess 1987, 31, 325.
Lee 2005α, 56.

6.

Όμηρος, Οδύσσεια, α, 437. Van Wees 2005, 44.

7.

Βλ. ανωτέρω, σημ. 4. Επίσης, Brøns 2017, 48-49
(αποτελεί το συνηθέστερο ένδυμα ως αφιέρωμα στα ελληνικά ιερά).

8.

Καλτσάς 2001, αρ. 79, 122, 560. Για την τεχνική
γνεσίματος με πολύ έντονη στρέψη της κλωστής, που έχει ως αποτέλεσμα αυτόν τον τύπο
υφασμάτων, γνωστών στη σημερινή ορολογία
ως «crepe», βλ. Spantidaki 2016, 83-84.
9. Βλ. ανωτέρω, σημ. 5.
10. Μάντης 1990, 82-96. Brøns 2017, 281-285.
11. Καλτσάς 2001, αρ. 633-634.
12. Blundell 2002, ιδ. 152-156.

αυτό (εικ. 1) σχηματίζοντας πλατιές βαριές πτυχές που καλύπτουν τα σκέλη χωρίς να επιτρέπουν στις καμπύλες του κορμιού να προβάλλουν κάτω από το ένδυμα. Κατά τους ώριμους κλασικούς χρόνους, εντούτοις, ο πέπλος παρουσιάζεται στην εικονογραφία αρκετά λεπτός, με πλούσιες πτυχώσεις και συχνά διάφανος (αρ. ευρ. Α13676, βλ. σ. 155, εικ. 2, Α13573). Η μία πλευρά του ενδύματος δεν είναι κατά κανόνα ραμμένη, παρέχοντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, στοιχείο που καθιστά τον τύπο αυτό του ενδύματος δημοφιλή σε νεαρές
μορφές έντονα κινημένες, όπως Νίκες, Αύρες και Νύμφες. Συχνά, στις μορφές
αυτές το ένδυμα αποδίδεται να έχει γλιστρήσει από τον ώμο και να έχει αποκαλύψει τον έναν μαστό (αρ. ευρ. Καρ.19, Γ1574).
Η αναβίωση της χρήσης του λιτού πέπλου στην Πρώιμη Κλασική περίοδο
έχει αποδοθεί στον περιορισμό της χρήσης του ιωνικού χιτώνα, στο πλαίσιο της
απόρριψης οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να ανακαλεί φιλοπερσικά
αισθήματα μετά τα Μηδικά, κατ’ αντιστοιχία με την ιστορικά μαρτυρημένη αλλαγή στην ανδρική ενδυμασία στην Αττική την ίδια περίοδο και την αντικατάσταση των πολυτελών ιωνικών χιτώνων από τη λιτότερη δωρική ενδυμασία των Λακεδαιμονίων5. Ο πέπλος παρέμεινε σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, από νεαρές γυναικείες μορφές, κόρες και παρθένους, όπως και παρθένες θεές (Αθηνά, Άρτεμις), Νύμφες και Νίκες, ενώ συχνά στην εικονογραφία
δίνεται έμφαση στη σημασία του ως ιερατικού, τελετουργικού και βαρύτιμου γυναικείου ενδύματος σε μυθολογικού χαρακτήρα σκηνές.
O χιτώνας μαρτυρείται στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής, ενώ ο Όμηρος τον αναφέρει ως αποκλειστικά ανδρική ενδυμασία6. Kατά την Αρχαϊκή
εποχή κατέστη ιδιαίτερα δημοφιλής και για τα δύο φύλα, όπως μαρτυρούν οι
πηγές7 και η εικονογραφία, ενώ αποτελεί την τυπική ενδυμασία των Κορών, σε
συνδυασμό με το λoξό ιμάτιο (αρ. ευρ. Γ22, βλ. σ. 27, αρ. κατ. 6). Πρόκειται για
ένδυμα ιωνικής προέλευσης, ραμμένο στις πλευρές, το οποίο στερεωνόταν
με κουμπιά στους ώμους, ενώ με κουμπιά ή ραφές διαμορφώνονταν και τα
μανίκια (εικ. 2). Είναι καμωμένο συνήθως από λινάρι, υλικό που προσδίδει στο
ύφασμα ελαστικότητα, σχετική διαφάνεια και πλαστικότητα, και αποδίδεται με
πυκνές λεπτές πτυχώσεις (αρ. ευρ. Α1624, Α20185), ενίοτε κυματιστές από
το τράβηγμα των κομβίων των χειρίδων, ή ακόμα και με κατσαρή υφή8, ανάλογα με την τεχνική γνεσίματος. Οι πολυποίκιλτοι χιτώνες σχετίζονταν με την επιτήδευση και την πολυτελή εμφάνιση, γι’ αυτό και η εγκατάλειψή τους από τις
ανδρικές μορφές, από τις αρχές του 5ου αιώνα, έχει αποδοθεί στην απόρριψη της εξ Ανατολής τρυφής9, με εξαίρεση τους ιερείς10 ή σημαίνοντα μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα. Η χρήση του χιτώνα συνεχίζεται από τις γυναίκες
καθ’ όλη την Κλασική, αλλά και την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή εποχή (αρ. ευρ.
Α4998), οπότε επανέρχεται η χρήση του και από τους άνδρες, χρηστούς πολίτες11. Η μαλακή υφή και η διαφάνειά του προσφέρει τη δυνατότητα στους
καλλιτέχνες της Ώριμης Κλασικής και της Ελληνιστικής εποχής να αποδώσουν
το ένδυμα να κολλά στο σώμα και να διαγράφει τις καμπύλες του (αρ. ευρ.
Γ2585, Γ1811, βλ. σ. 98, εικ. 8, Α4998, βλ. σ. 193, αρ. κατ. 51). Η τάση αυτή είχε
εκδηλωθεί ήδη στις αρχαϊκές κόρες, όταν οι γλύπτες απέδωσαν για πρώτη
φορά τα σκέλη να διαγράφονται κάτω από το ύφασμα (αρ. ευρ. Γ22), καθώς
η γυναικεία μορφή το ανασήκωνε για να διευκολυνθεί το βάδισμά της, αλλά
και για να προβάλλει τη θηλυκότητά της12.
Ο χιτώνας έχει διάφορες παραλλαγές, κυρίως όσον αφορά στο μήκος του.
Ο χιτωνίσκος είναι κοντός χιτώνας που επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων και
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Εικ. 2. ΕΑΜ Γ4889. Μαρμάρινο άγαλμα της κόρης Φρασίκλειας, από τη Μερέντα (τον αρχ.
Μυρρινούντα) Αττικής. 550-540 π.Χ.

φέρεται κατά κανόνα από άνδρες, ιδιαίτερα οπλίτες13 (εικ. 3), οι οποίοι τον συνδυάζουν με θώρακα. Από γυναίκες φέρεται αποκλειστικά στην περίπτωση των
μυθικών κυνηγών, όπως οι Αμαζόνες, η Άρτεμις και η Αταλάντη14, των μετεχου-
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Εικ. 3. ΕΑΜ Α1818 Λευκή λήκυθος
του Ζωγράφου του Αχιλλέα, από την
Ερέτρια Ευβοίας. Αναχώρηση πολεμιστή.
Περ. 450 π.Χ.

13. Lee 2015, 110-111.
14. Parisinou 2002. Lee 2015, 111.
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Εικ. 4. ΕΑΜ Α12894. Υποστατό ερυθρόμορφου γαμικού λέβητα με παράσταση χορού. Άγνωστης προέλευσης. 370-360 π.Χ.

15. Ενδυμασία κοριτσιών στα Ηραία, Παυσανίας
5.16.3. ��������������������������������������
Serwint�������������������������������
1993, ιδ. 416-417, όπου σημειώνεται ότι η ενδυμασία αυτή, που αφήνει ακάλυπτο τον έναν μαστό, είναι εμπνευσμένη από
την ανδρική εξωμίδα.
16. Richter 1929. Spantidaki 2016, 100-102. Brøns
2017, 49, 85-87, πίν. 18-19. Η λαμπρότητα και η
διαφάνεια των υφασμάτων αυτών επιτεινόταν
με την επεξεργασία τους με ελαιόλαδο.
17. Lee 2015, 112. Spantidaki 2016, 102. Brøns
2017, 61.
18. Στην Αθήνα ήδη από τον 6ο αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 4.2.5. ������������������
Lee���������������
2015, 117. Συχνά, αναφέρεται ως αφιέρωμα σε ιερά μετά
τη λήξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης, Brøns
2017, 56, σημ. 136.
19. Πολλοί τύποι αγαλμάτων έχουν πάρει το όνομά τους ακριβώς από τον τρόπο διευθέτησης
του συγκεκριμένου ενδύματος, βλ. GeothertPolaschek 1969. Lewerentz 1993.

σών σε θρησκευτικούς αθλητικούς αγώνες15 και των χορευτριών (εικ. 4). Στις επιγραφικές πηγές συχνά αναφέρονται χιτώνες και χιτωνίσκοι από υφάσματα φημισμένα για την ποιότητα, τη λαμπρότητα και τη διαφάνειά τους, τα ἀμόργινα16.
Η εξωμίδα ή ετερομάσχαλος χιτώνας αποτελεί παραλλαγή του χιτωνίσκου
που αφήνει τον έναν ώμο ελεύθερο (εικ. 5). Φοριέται αποκλειστικά από άνδρες
χειρώνακτες, δούλους, αλιείς, αμαξάδες, ανθρώπους της υπαίθρου και του μόχθου, ενώ αποτελεί την τυπική ενδυμασία του Ηφαίστου, του θεού των τεχνιτών.
Μία ακόμα παραλλαγή του χιτώνα χωρίς μανίκια είναι η ξυστίς, μακρύ ένδυμα,
ζωσμένο κάτω από το στήθος, που φοριέται κατά κανόνα από ηνιόχους, όπως το
γνωστό άγαλμα του Ηνίοχου των Δελφών, ή τραγικούς ηθοποιούς17.
Η χλαμύδα, επίσης αποκλειστικά ανδρικό ένδυμα, ιδιαίτερα δημοφιλής στη
Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αποτελείται από ένα κομμάτι υφάσματος που πορπώνεται στον έναν ώμο και φοριέται μόνη της ή σε συνδυασμό με χιτωνίσκο.
Αποτελεί το επίσημο ένδυμα των εφήβων18 και το κατ’ εξοχήν ένδυμα των ιππέων, των ταξιδιωτών και των οδοιπόρων.
Το ιμάτιο, φαρδύ κομμάτι υφάσματος από μαλλί ή άλλο υλικό που προορίζεται και για τα δύο φύλα, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο μέγεθος και τον τρόπο ένδυσής του ως περίβλημα ή επίβλημα (πανωφόρι)19. Για
τους άνδρες αποτελεί συχνά το μοναδικό ένδυμα, εξ ολοκλήρου μάλιστα κατά
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Εικ. 5. ΕΑΜ Χ16789. Αγαλμάτιο βοσκού με εξωμίδα, από το «Εύρημα των Αμπελοκήπων».
Έργο του 1ου αι. π.Χ., επηρεασμένο από δημιουργία του 3ου αι. π.Χ.
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Εικ. 6. ΕΑΜ Α911. Λεπτομέρεια μηλιακού
αμφορέα. 650-640 π.Χ.

20. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο λεγόμενος Κούρος
του Ιλισού στο αρ. ευρ. Γ3687 (βλ. σ. 192, αρ.
κατ. 48). Βλ. επίσης Καλτσάς 2001, αρ. 110.
21. Llewellyn-Jones 2003, 61-65, με αναφορά και
σε εξειδικευμένα καλύμματα προσώπου, όπως
το τεγίδιον. Brøns 2017, 67-70.
22. Llewellyn-Jones 2003, 98-110.

Εικ. 7. ΕΑΜ Α4051. Ειδώλιο γυναικείας
μορφής, τυλιγμένης στο ιμάτιό της.
Άγνωστης προέλευσης. Τέλη 4ου αι. π.Χ.

την Κλασική εποχή (αρ. ευρ. Α1816, βλ. σ. 63, εικ. 6), ενώ λιγοστά είναι τα παραδείγματα των ενδεδυμένων με ιμάτιο Κούρων της Αρχαϊκής εποχής20, έργων των εργαστηρίων της Ανατολικής Ελλάδας. Οι γυναίκες το φέρουν πάντα
πάνω από κάποιο άλλο ένδυμα, με εξαίρεση τη θεά της ομορφιάς Αφροδίτη,
η οποία απεικονίζεται συχνά ημίγυμνη με ένα ιμάτιο γύρω από τους γοφούς
της (αρ. ευρ. Γ227, βλ. σ. 46, εικ. 7, Γ3524, βλ. σ. 96, εικ. 6). Οι αρχαϊκές Κόρες φορούν το λοξό ιωνικό ιμάτιο (αρ. ευρ. Γ22), ενώ σύγχρονες μορφές στην αγγειογραφία φορούν και ένα πολύ μακρύτερο ένδυμα που καλύπτει και την κεφαλή (εικ. 6). �������������������������������������������������������������������
K������������������������������������������������������������������
ατά την Κλασική εποχή εμφανίζεται και το κοντό ιμάτιο σε μορφή καλύπτρας για την κεφαλή, ενώ συνηθέστερο είναι ένα μεγαλύτερο ιμάτιο που
πέφτει στη ράχη (αρ. ευρ. Γ1811) ή περνά λοξά μπροστά από τον κορμό και συγκρατείται από το ένα χέρι (αρ. ευρ. Α4998). Από τα τέλη της Κλασικής και κατά
την Ελληνιστική εποχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλή υπερμεγέθη ιμάτια που τυλίγονται σφιχτά γύρω από το σώμα διαγράφοντας τους όγκους του και σχηματίζουν
πλούσιες πτυχώσεις ανάλογα με τη θέση των χεριών κάτω από το ένδυμα (αρ.
ευρ. Α4589, βλ. σ. 193, αρ. κατ. 50, ΒΣ27), ενώ δεν λείπουν και εκείνα που καλύπτουν και μέρος του προσώπου μαζί με την κεφαλή21 (εικ. 7). Το ανασήκωμα μιας άκρης του ιματίου/καλύπτρας με το χέρι (αρ. ευρ. Γ1811, Α4960) αποσκοπεί στην κάλυψη ή αποκάλυψη του προσώπου της γυναικείας μορφής22. Είναι χειρονομία οικεία στις έγγαμες κατά κανόνα γυναίκες, η οποία δηλώνει τη
σεμνότητα (αιδώ), την ευπρέπεια και την κοσμιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την αξιοπρεπή αστή.
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Εικ. 8. Ανδριάντας τηβεννοφόρου, από την Ελευσίνα. 1ος αι. μ.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Ελευσίνας αρ. ευρ. 5340).

Πέρα από αυτούς τους βασικούς τύπους ενδυμάτων, στις πηγές αναφέρονται
και εσώρουχα, όπως το διάζωμα ή περίζωμα, ο κεστός και το στροφίον23.
Η χρήση των ελληνικών τύπων ενδυμάτων συνεχίζεται και στους ρωμαϊκούς
χρόνους στον ελλαδικό χώρο, που ανήκει πλέον στις ανατολικές επαρχίες της
αυτοκρατορίας. Το παραδοσιακό ρωμαϊκό γυναικείο ένδυμα24, η stola, που φοριέται πάνω από τον χιτώνα από τις matronae (συζύγους Ρωμαίων πολιτών), καθώς και η palla, αντίστοιχο του ιματίου, δεν επικρατούν στην καθημερινή ενδυμασία και ούτε βέβαια στην τέχνη των Ελλήνων της Ανατολής. Περιστασιακά και
μόνον απαντά στο τμήμα αυτό της αυτοκρατορίας η τήβεννος (toga), το κατ’
εξοχήν επίσημο ένδυμα των Ρωμαίων πολιτών (εικ. 8). Πρόκειται για ένα μακρύ
ελλειψοειδές κομμάτι υφάσματος, το οποίο τυλίγεται γύρω από το σώμα αφήνοντας ακάλυπτο το δεξί χέρι και αναδιπλώνεται σχηματίζοντας έναν μικρό κόλπο (umbo) στην παρυφή μπροστά στην κοιλιά. Οι παριστάμενοι ως τηβεννοφόροι ήταν Ρωμαίοι πολίτες ή γενικότερα κατείχαν κάποιο υψηλό αξίωμα, στοι-
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23. Stafford 2005. Lee 2015, 98-99, 137-139. Στην
Ιλιάδα, Ξ, 214-217 αναφέρεται ο κεντημένος
κεστὸς ἱμάς της Αφροδίτης (ἀπὸ στήθεσφιν
ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα ποικίλον), που έχει ερμηνευθεί ως ένα είδος στηθόδεσμου ή ζώνης.
Oμοίως και το στροφίον απαντά στις αρχαίες
πηγές ως στηθόδεσμος, αλλά και ως ταινία
για τον στολισμό της κεφαλής, βλ. αντίστοιχα
Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, 931-932 και Πλούταρχος, Αριστείδης, 5.7. Tο διάζωμα ή περίζωμα αποτελεί κάλυμμα της οσφυϊκής χώρας, βλ.
σχετικά Stewart 1997, 108-118, 231-234.
24. Sebesta 1994, 48-51. Olson 2008, 27-36. Tzachili 2012, 14.
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χεία που προσδιορίζονται και από το χρώμα και τον διάκοσμο του συγκεκριμένου ενδύματος25.
Διακόσμηση των ενδυμάτων

Εικ. 9. ΕΑΜ Aκρ.587d. Θραύσμα
μελανόμορφου λέβητα του Σοφίλου,
από την Ακρόπολη των Αθηνών. Οι
πέπλοι των θεοτήτων κοσμούνται
με εικονιστικές παραστάσεις σε
ζωφόρους. Γύρω στο 580 π.Χ.

25.
26.
27.
28.

Goette 1990. Stone 1994. Croom 2000, 40-48.
Σπαντιδάκη 2013, 48. Spantidaki 2016, 78-85.
Spantidaki 2016, 4-5, 60-61.
Οι γραπτές πηγές είναι ιδιαίτερα αναλυτικές
για τις χρωστικές ουσίες με τις οποίες είτε έβαφαν τις κλωστές είτε εμβάπτιζαν ολόκληρο το
ύφασμα, ενώ δεν είναι άγνωστη και η εγκαυ-

στική σε ύφασμα, Spantidaki 2016, 25-27, 8690. Brøns 2017, 89-99.
29. Για τις διάφορες τεχνικές κοσμητικής και φινιρίσματος των ενδυμάτων, βλ. αναλυτικά �����
Spantidaki 2016, 63-64, 78-85, 92-96, με αναφορά
και σε αρχαίες πηγές. Επίσης Brøns 2017, 99115.
30. Barber 1991, 36-79. Μανακίδου 1997.
31. Μανακίδου 1997, 298, 302. Guralnick 2008,
103-111.
32. 	��������������������������������������������
Roccos��������������������������������������
2000. Margariti 2017, 161-165. ΣύμφωRoccos�����������������������
να με την πρώτη (�����������������������������
2000, ιδ. 261), οι κόρες που φέρουν τον αττικό πέπλο, συνήθως
με ιμάτιο στην πλάτη, εικονίζονται ως κανηφόροι, δηλαδή κοπέλες σε ηλικία γάμου που
έφεραν το ιερό κάνιστρο σε πομπή προς τιμήν
της παρθένου θεάς Αρτέμιδος.
33. Bectarte 2009, 236, 238-242.
34. Πρόκειται κατά κανόνα για γυναίκες, αλλά και
άνδρες, συνήθως σε θρησκευτικές τελετουργίες και εορτές. Βλ. για τους Αθηναίους Miller
1989, 314-319, 324-326. Miller 1997, 156-161.
Lee 2015, 120, 123-124.

Η διακόσμηση των ενδυμάτων δεν καθοριζόταν τόσο από τη διαπλοκή των
υφασμάτων, εφ’ όσον χρησιμοποιείται κατά κανόνα η απλή ύφανση, αλλά πολύ
περισσότερο από τις τεχνικές κοσμητικής26. Σποραδικά, ιδιαίτερα κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και λιγότερο στους κλασικούς, υπάρχουν εικονογραφικές μαρτυρίες για ενδύματα με διαγώνια ή αβακωτά διακοσμητικά μοτίβα ύφανσης27
(εικ. 6), ενώ οι συνήθεις τεχνικές διακόσμησης ήταν ο χρωματισμός28, το κέντημα, η υφαντοποικιλτική και η διακόσμηση με συμπληρωματικό υφάδι29. Τα κοσμήματα είναι συνήθως διάσπαρτα στο ένδυμα (διάστικτα, κατάστικτα). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παρυφές στον λαιμό, τον ποδόγυρο και τις χειρίδες
(μανίκια), που φέρουν γραμμικά, γεωμετρικά ή φυτικά μοτίβα, πιθανότατα σε
επιρραμμένες ταινίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πορφυρός χιτώνας της κόρης Φρασίκλειας (εικ. 2), στολισμένος με εγχάρακτα και γραπτά κοσμήματα. Οι φιλολογικές πηγές και η εικονογραφία διατηρούν επίσης μαρτυρίες ενδυμάτων με εικονιστικές, αφηγηματικές παραστάσεις σε επάλληλες ζώνες (αρ. ευρ. Γ1837), απομιμήσεις των λεγόμενων ιστορημένων υφασμάτων.
Πρόκειται για εξεζητημένες αμφιέσεις θεϊκών μορφών ή μυθικών προσώπων
(εικ. 9), τελετουργικά ενδύματα και άλλα βαρύτιμα υφάσματα (κλινοσκεπάσματα, παραπετάσματα) που φέρουν διακόσμηση με μικρογραφικές ζωφόρους
μυθολογικών μορφών και ζώων30. Πρωταρχική θέση ως πηγή έμπνευσης γι’ αυτόν τον τύπο περιποίκιλων βαρύτιμων ενδυμάτων κρατά ο κόσμος της Ανατολής31. Η σύνθεση των διακοσμητικών μοτίβων είναι, εντούτοις, προσαρμοσμένη
στο ελληνικό μέτρον και απηχεί τις αισθητικές αντιλήψεις των Ελλήνων για ισορροπία και ρυθμική διάταξη.
Κοινωνική διάσταση των ενδυμάτων
To ένδυμα αποτελεί το πεδίο έκφρασης ποικίλων κοινωνικών συμβολισμών
στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του ατόμου. Υπαγορεύεται, όπως άλλωστε και η
κόμμωση, από το φύλο, την ηλικιακή βαθμίδα, την κοινωνική θέση και την εθνικότητα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο πέπλος, τον οποίο φέρουν κατ’
αποκλειστικότητα γυναίκες, με εξαίρεση τον θεό Απόλλωνα. Συγκεκριμένα,
αποτελεί το τυπικό ένδυμα των παρθένων, των άγαμων κορών, ενίοτε σε συνδυασμό με ιμάτιο στη ράχη32 ή και χιτώνα (εικ. 10). Οι νυμφευμένες γυναίκες
κάθε ηλικίας έφεραν συνήθως χιτώνα και ιμάτιο που σκέπαζε την κεφαλή στις
κοινωνικές συναναστροφές και τις δημόσιες εμφανίσεις τους, παρόλο που ο
τύπος αυτός του ενδύματος δεν είναι ιδιαίτερα διαγνωστικός, καθώς χιτώνα και
ιμάτιο φέρουν κατά περίπτωση και τα άνηβα κορίτσια και οι παρθένοι, αλλά και
οι άνδρες33.
Οι ξένοι φέρουν ενδύματα που τους διαφοροποιούν από τους Έλληνες, αν
και ενίοτε γηγενείς υιοθετούν ορισμένα εξεζητημένα ενδύματα ξενικής προέλευσης34. Χαρακτηριστικός ανάμεσα στα βαρβάρων ενδύματα από την Ανατολή είναι ο βαρβαρικός χειριδωτός χιτώνας με ραμμένα μακριά μανίκια, τον
οποίο φορούν άντρες και γυναίκες, όπως Σκύθες, Αριμασποί και άλλοι Ανατολίτες και δούλοι ξενικής καταγωγής (εικ. 11). Από την Περσία προέρχεται ο κάν-
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Εικ. 10. ΕΑΜ Γ744. Ανθεμωτή επίστεψη
επιτύμβιας στήλης με ανάγλυφη μορφή
κόρης, που φορά χιτώνα, πέπλο και ιμάτιο
στη ράχη, από την Αττική. 4ος αι. π.Χ.

Εικ. 11. ΕΑΜ Γ1993. Τμήμα επιτύμβιας
στήλης με μορφή δούλης, ντυμένης με
μακρυμάνικο βαρβαρικό χιτώνα, από
την Αθήνα. Αρχές 4ου αι. π.Χ.

δυς, πανωφόρι με μακριά μανίκια35, και οι αναξυρίδες, πολύχρωμα μακριά παντελόνια που φορούν επίσης οι Ανατολίτες, όπως οι Σκύθες36, οι Αμαζόνες και
ο Πάρις (αρ. ευρ. Α12545, βλ. σ. 99, εικ. 9), ενώ ιωνικής προέλευσης είναι ο
επενδύτης, κοντομάνικο ένδυμα που μοιάζει με απτύχωτο χιτωνίσκο και φέρει
επιμελημένο διάκοσμo37 (εικ. 12). Θρακικής προέλευσης, από την άλλη, είναι η
ζείρα, ένα είδος ζεστού πανωφοριού που καθιερώθηκε ως μέρος της στρατιωτικής εξάρτυσης38.
Σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει το ένδυμα σε σημαντικές στιγμές της ζωής
του ανθρώπου, όπως ο γάμος. Συχνότατη είναι στην αγγειογραφία η σκηνή του
γαμήλιου μοτίβου των ανακαλυπτηρίων, της αποκάλυψης δηλαδή του προσώπου της νύφης από τη νυμφεύτρια με την ανάσυρση των πέπλων που το σκέπαζαν39 (εικ. 13). Βαρύτιμα ενδύματα δίνονται ως δώρα στη νύφη, όπως και σε
άλλα άτομα στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα της φιλοξενίας, ήδη
από την εποχή του Ομήρου40.
Το ένδυμα, ιδιαιτέρως το ιμάτιο, και ο τρόπος διευθέτησής του είναι επίσης
δηλωτικά της συναισθηματικής κατάστασης αυτού που το φορά. Συχνά, λειτουργεί ως κάλυμμα του προσώπου προσφέροντας προστασία των γυναικών από
τα αδιάκριτα βλέμματα σε δημόσιο χώρο, εκφράζοντας παράλληλα αιδώ (σεβαστή σεμνότητα)41. Συστολή εκφράζει και η κάλυψη της κεφαλής ενός παίδα ή
νεαρού άνδρα με το ιμάτιό του σε παραστάσεις ερωτικής προσέγγισης από
έναν ωριμότερο άνδρα (εικ. 14) σε περιβάλλον παλαίστρας ή γυμνασίου42. Στις
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Εικ. 12. ΕΑΜ Α1955. Λευκή λήκυθος του
Ζωγράφου του Buschor, από την Ερέτρια.
Επίσκεψη γυναικείας μορφής σε τάφο.
Η μορφή φορά επενδύτη. 500-450 π.Χ.

35. Miller 1997, 165-166. Lee 2015, 123.
36. Βλ. ενδεικτικά Barringer 2004. Lee 2015, 120121.
37. Miller 1989, με παραδείγματα σε αγγεία του
ΕΑΜ στις σ. 324-325, σημ. 55-58.
38. Cohen 2001. Lee 2015, 124-126.
39. Βλ. πρόσφατα Llewellyn-Jones 2003, 109-110,
227-239. Lee 2015, 211-212. Για τον όρο νυμφεύτρια, βλ. Αριστοφάνης, Αχαρνής, 1056.
Παυσανίας 9.3.7.
40. 	�����������������������������������������
Pedrick����������������������������������
1988. ���������������������������
Gherchanoc�����������������
2009. ����������
Wagner����
-���
Hasel 2012.
41. Ferrarri 1990. Llewellyn-Jones 2003, 93.
42. 	�����������������������������������������������
Ferrarri���������������������������������������
1990, 141-150. Για ομοερωτικές εικονογραφικές παραστάσεις του τύπου, βλ. ενδεικτικά Lear - Cantarella 2008, 38-62.
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Εικ.13. ΕΑΜ Α16279. Αττική ερυθρόμορφη λουτροφόρος του
Ζωγράφου του Λουτρού, από την περιοχή της οδού Σταδίου
στην Αθήνα. 425-420 π.Χ.

Εικ. 14. ΕΑΜ Α1427 Ερυθρόμορφη πελίκη του Ζωγράφου του
Χοίρου, από την Κόρινθο. Άνδρας και νέοι. 470-460 π.Χ.

περιπτώσεις, λοιπόν, της ερωτικής συστολής το ένδυμα, αντί να αναδεικνύει,
καλύπτει το κάλλος για να μην προκαλέσει τον πόθο του δυνητικού εραστή. Το
ιμάτιο συχνά ανασηκώνεται και καλύπτει την κεφαλή για να απομονώσει τη μορφή από εξωτερικούς παράγοντες, όταν νιώθει ότι παραβιάζεται ο προσωπικός
της χώρος ή όταν θέλει να δείξει θυμό και οργή43, ακόμα και θλίψη στις περιπτώσεις μορφών που θρηνούν κοντά στον τάφο44.
Θρησκευτική διάσταση των ενδυμάτων

43. Cairns 2001. Blundell 2002, 159. Llewellyn-Jones
2003, 298-299. Βλ. χαρακτηριστικά παραστάσεις με θέμα τη μήνιν του Αχιλλέα, Χανιώτης
- Καλτσάς - Μυλωνόπουλος 2017, αρ. 19 (Σ. Μοσχονησιώτη), 32 (R. Cassagrande-Kim).
44. Βλ. ενδεικτικά Τζάχου-Αλεξανδρή 1998, 79, εικ.
15-16. Langridge-Noti 2003, 153-154, εικ. 14.
45. Cleland 2005α. Brøns 2017, 33-129.
46. Blundell - Williamson 1998, 36. Brøns 2017, 4748, 150-153.
47. Barber 1992. Brøns 2017, 364-392. Meyer 2017,
210-243, με παλαιότερη βιβλιογραφία.

Ενδύματα διαφόρων ειδών αποτελούν συχνά αναθήματα σε μεγάλα ιερά,
επιγραφικώς μαρτυρημένα στους καταλόγους αφιερωμάτων τους45. Πρόκειται είτε για πολύτιμα αφιερώματα, τεκμήρια του πλούτου και της ευλάβειας του
αναθέτη είτε, συνηθέστερα, για αφιερώματα γυναικών μετά από διαβατήριες
τελετές, πριν από τον γάμο ή μετά τον τοκετό46, όπως τεκμηριώνει εναργέστατα
ένα αναθηματικό ανάγλυφο με παράσταση πομπής θυσίας σε ιερό γυναικείας θεότητας, πιθανότατα της Αρτέμιδος, από τον αρχαίο Εχίνο Λαμίας (εικ. 15).
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδύματα αφιερώνονται και για την κόσμηση
του λατρευτικού αγάλματος ή του ξοάνου κάποιας θεότητας. Ο πέπλος της
Αθηνάς, που μεταφερόταν με πομπή σε μορφή ιστίου πλοίου-άρματος πάνω
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και έντυνε το ξόανο της θεάς47, αποτελεί το
πλέον γνωστό, αλλά όχι μοναδικό, παράδειγμα. Σπάνια αποδέκτης είναι κάποια ανδρική θεότητα, όπως ο Διόνυσος Περικιόνιος, το ξόανο του οποίου σε
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Εικ. 15. Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο, από τον αρχαίο Εχίνο Λαμίας. Αποτελεί αφιέρωμα σε γυναικεία θεότητα μετά από τοκετό.
Στο βάθος του αναγλύφου απεικονίζονται κρεμασμένα τα ενδύματα της αναθέτριας-λεχώνας. Τέλη 4ου αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Λαμίας αρ. ευρ. 1041).

μορφή κίονα ή πεσσού φέρει το προσωπείο του θεού και πραγματικό ένδυμα48 (εικ. 16).
Τη σημασία των ενδυμάτων στη θρησκευτική ζωή απηχούν και οι θρησκευτικοί κανονισμοί και ιεροί νόμοι με αυστηρές προδιαγραφές για τα ενδύματα
των ιερέων και των μετεχόντων σε θρησκευτικές τελετές49.
Η συνοπτική αυτή επισκόπηση κατέδειξε ότι το ένδυμα προσδιορίζει την κοινωνική ταυτότητα του φορέα του. Ταυτόχρονα, όμως, η μορφή του ενδύματος
υποτάσσεται σε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, επιταγές και ανάγκες, ενώ επαναπροσδιορίζεται από τα αισθητικά πρότυπα και τη μόδα κάθε εποχής.
Εικ. 16. ΕΑΜ Α498 . Μελανόμορφος
σκύφος του Zωγράφου του Θησέα,
από την Αττική. Σάτυρος και Μαινάδα
χορεύουν γύρω από το άγαλμα του
Περικιόνιου Διονύσου. 500-495 π.Χ.

48. Brøns 2017, 221, εικ. 66. Για εικονογραφικές και
επιγραφικές μαρτυρίες άλλων θεοτήτων, βλ.
Brøns 2017,183-250. Meyer 2017, 226-230.
49. Mills 1984, 255-262. Brøns 2017, 305-352.
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ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ*
Κρηπίδες, τροχάδες, ενδρομίδες και εμβάδες

ΣΑΠΦΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛOY
ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

*		Το χρονικό της υπόδησης στην ελληνική αρχαιότητα είναι ένα εκτενές και σύνθετο ζήτημα,
που η εργασία αυτή δεν φιλοδοξεί να καλύψει.
Οι συντάκτες του παρόντος κειμένου ξεδιπλώνουν μια συνοπτική παρουσίαση των κύριων
τύπων υποδημάτων, μέσα από επιλεγμένα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
που ξεκινά από τους προϊστορικούς χρόνους
(Κώστας Πασχαλίδης), συνεχίζεται στους γεωμετρικούς έως και τους κλασικούς (Νομική Παλαιοκρασσά) και φτάνει ως την Eλληνιστική και
τη Ρωμαϊκή εποχή (Σαπφώ Αθανασοπούλου).

1.
2.
3.

4.

Μανώλης κ.ά. 2000.
Μανώλης κ.ά. 2000, 83, 84.
Πρόκειται για το θαυμάσιο σύμπλεγμα «μητέρας και βρέφους», της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ
περιόδου (4800-4500 π.Χ.), που διασώζει σχεδόν ακέραιη την απόληξη του αριστερού κάτω
άκρου. Αρ. ευρ. Π5937. Βλ. Μαντέλη 2017.
Πρόκειται για τα πήλινα ρυτά σε σχήμα υψηλού
κλειστού υποδήματος, με αρ. ευρ. Π8557 (Αλυκή Γλυφάδας) και Π15879 (φερόμενη προέλευση: Πικέρμι Αττικής). Βλ. Πασχαλίδης 20022003.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η εκπληκτική ανακάλυψη πριν από μερικές δεκαετίες των αποτυπωμάτων από
ανθρώπινα πόδια στο σπήλαιο της Θεόπετρας στη Θεσσαλία, που χρονολογούνται στη Μέση Παλαιολιθική περίοδο (110.000-35.000 χρόνια πριν), μας χάρισε τα
πρώτα στέρεα και απτά βήματα των νεαντερντάλιων ανθρώπων στον ελλαδικό
χώρο και την ευτυχή συγκίνηση να προέρχονται από μικρά παιδιά1. Το γεγονός, μάλιστα, ότι δύο από τα τρία ακέραια αποτυπώματα ήταν από καλυμμένα πέλματα2 μας
προσφέρει μια υποθετική και τρυφερή εικόνα μικρών παιδιών, που οι γονείς τους
είχαν φροντίσει να τους φορέσουν κάποιου είδους υποδήματα, για να αντέξουν
στο κρύο και να μεγαλώσουν σωστά.
Οι ενδείξεις για τη χρήση υποδημάτων στη Νεολιθική εποχή είναι έμμεσες
και προέρχονται από τα λιγοστά έργα της ειδωλοπλαστικής με ρεαλιστικές φιλοδοξίες. Η περίφημη «κουροτρόφος» από το Σέσκλο φαίνεται να έχει καλυμμένα τα κάτω άκρα σε αντίθεση με τα χαραγμένα δάκτυλα των χεριών της, που
αγκαλιάζουν το βρέφος γλυκά3 (βλ. σ. 324, εικ. 5, 6).
Δεν έχει έως τώρα βρεθεί κανένα υπόδημα της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο. Ωστόσο, τα δύο σωζόμενα πήλινα μυκηναϊκά ομοιώματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από την Αττική (Αλυκή, Πικέρμι) αναπαριστούν, όπως
φαίνεται, έναν υπαρκτό τύπο υποδήματος που θυμίζει το σημερινό τσαρούχι4
(εικ. 1). Αυτό μαρτυρούν οι μεταξύ τους τεχνικές ομοιότητες, αλλά και η μίμηση

Εικ. 1. Πήλινα ρυτά σε σχήμα υψηλού κλειστού υποδήματος, από την Αλυκή Γλυφάδας,
ΕΑΜ Π8557, και πιθανώς από το Πικέρμι Αττικής (φερόμενη προέλευση), ΕΑΜ Π15879.
Γύρω στο 1300 π.Χ.
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5.

Εικ. 2. ΕΑΜ Π1759. Λεπτομέρεια του χρυσού κυπέλλου, από τον
θολωτό τάφο του Βαφειού Λακωνίας. Πρώιμος 15ος αι. π.Χ.

των δερμάτινων ή πλεκτών προτύπων που πιθανόν να αποδίδει ο γραπτός διάκοσμος στο παράδειγμα της Αλυκής. Τα πλησιέστερα παράλληλα υποδημάτων
από τις εικονιστικές τέχνες του προϊστορικού Αιγαίου είναι τα εφαρμοστά υποδήματα, που φαίνονται φτιαγμένα από σκληρό δέρμα, στερεωμένα στην κατώτερη κνήμη και μυτερά στο πρόσθιο άκρο, το οποίο, όμως, δεν ήταν αγκιστροειδές5. Στην ηπειρωτική χώρα ο τύπος της δετής μπότας εικονίζεται στα χρυσά
κύπελλα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τον θολωτό τάφο του Βαφειού των αρχών του 15ου αι. π.Χ.6 (εικ. 2), στον σφραγιδόλιθο της μονομαχίας
(Combat Agate Seal) από τον τάφο του «Γρύπα Πολεμιστή» της Πύλου7 (βλ. σ.
370, αρ. κατ. 108), στην τοιχογραφία του κυνηγιού από το ανάκτορο του Νέστορος των μέσων του 13ου αι. π.Χ.8 και στον «Κρατήρα των Πολεμιστών» του 12ου
αι. π.Χ. από τις Μυκήνες9 (εικ. 3). Παράλληλα με αυτό το υπόδημα ήταν σε χρήση και ο τύπος του σανδαλιού, επίσης δετού στην κατώτερη κνήμη10. Στα ομηρικά έπη γίνεται, αντίστοιχα, διάκριση μεταξύ των κλειστών υποδημάτων, για τους
κοινούς θνητούς, και των ανοιχτών πεδίλων, για τους θεούς και τους άρχοντες11.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Γεωμετρικοί - Κλασικοί χρόνοι
Τα υποδήματα αποτελούσαν κατά τους ιστορικούς χρόνους εξαρτήματα12 της
ανθρώπινης ενδυμασίας αποσκοπώντας στην προστασία των ποδιών από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες και, συνεπώς, και στην άνεση
κατά το βάδισμα. Ήταν κατασκευασμένα από δέρμα13, ξύλο, πίλο14, σίδηρο και χαλκό, υλικά που δεν επέτρεψαν την πλήρη και σε μεγάλο αριθμό διάσωσή τους. Από
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Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα 1988, 321, όπου παραλληλίζεται το ομοίωμα της Αλυκής με τις κρητομυκηναϊκές παραστάσεις υποδημάτων, με
την επισήμανση ότι δεν φέρουν αγκιστροειδή
μύτη, κάτι που ήταν γνώρισμα των υποδημάτων
της Ανατολίας. Βλ. και Πασχαλίδης 2002-2003.
6. Πρόκειται για τα αριστουργηματικά χρυσά κύπελλα με αρ. ευρ. Π1758 και Π1759. Βλ. Καλτσάς
2007, 120, 121.
7. Τέτοιο υπόδημα φαίνεται να φορά στο δεξί του
πόδι ο γυμνός μονομάχος με το υψωμένο ξίφος. Βλ. Stocker - Davis 2017.
8. Lang 1969, πίν. 122.
9. Ο «Κρατήρας των Πολεμιστών» (αρ. ευρ.
Π1426) βρίσκεται στην έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Βλ. Καλτσάς 2007, 146.
10. Evans 1928, 727, εικ. 455. Για τους τύπους των
υποδημάτων του προϊστορικού Αιγαίου, βλ.
Marinatos 1967, A32-33 και εικ. 7.
11. Marinatos 1967, 12-13. Haentjens 2002, 177.
Στη μετάφραση της Οδύσσειας του Ζ. Σιδέρη τα
υποδήματα αποδίδονται ως τσαρούχια (π.χ. σ,
360, ο, 368). Ωστόσο, τα κλειστά υποδήματα του
προϊστορικού Αιγαίου στερούνταν του χαρακτηριστικού αγκιστροειδούς πρόσθιου άκρου, που
είναι γνώρισμα τόσο των πήλινων ομοιωμάτων
της Αττικής όσο και των νεότερων τσαρουχιών
της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας.
12. Τα υποδήματα κατά την αρχαιότητα δεν αποτελούσαν στον ελλαδικό χώρο τόσο απαραίτητο ενδυματολογικό εξάρτημα. Το εύκρατο ελληνικό κλίμα ευνοούσε την ανυποδησία,
τόσο εντός της οικίας όσο και έξω από αυτήν,
για λόγους οικονομίας αλλά και εκπαίδευσης.
Στην αρχαία Σπάρτη η ανυποδησία ήταν άλλος ένας τρόπος σκληραγώγησης των παιδιών.
Pekridou-Gorecki 1993, 144-145.
13. Το δέρμα αποτελούσε το βασικό υλικό κατασκευής υποδημάτων λόγω των ιδιοτήτων και
των χαρακτηριστικών του. Πρόκειται για οργανικό υλικό με πολύτιμες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα η ευκαμψία, η μαλακότητα, η δυνατότητά
του να μην απορροφά το νερό και η ανθεκτικότητά του μετά την κατεργασία. Οι λειτουργίες
του δέρματος (προστατευτική, θερμορρυθμιστική, αναπνευστική και απεκκριτική) συνέβαλλαν στη διευρυμένη χρήση του στην υποδηματοποιία.
14. Ο όρος πίλος αναφέρεται στο πίλημα, το υλικό δηλαδή που προκύπτει από τη συμπίεση του
μαλλιών των εριφίων και των αμνών ή των τριχών του ζώου. Πλάτων, Νόμοι, 849��������������
C�������������
. Στις αρχαίες γραπτές πηγές ο όρος αναφέρεται και σε
συγκεκριμένο τύπο υποδήματος, που προφανώς θα οφείλει την ονομασία του στο υλικό κατασκευής του. Τουλούπα 1975, 120, σημ. 4.
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15. Από τις αρχαίες πηγές, βλ. ενδεικτικά Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, VII, 80-94, όπου αναφέρονται περίπου εξήντα ονομασίες υποδημάτων. Για
ονομασίες υποδημάτων γενικότερα με αναφορές στις αρχαίες πηγές, βλ. Corso 2002, 58-63.
16. Ο όρος στην αρχαιότητα αποδίδει την τέχνη
του υποδηματοποιού. Βλ. Χατζηδημητρίου 2005,
96, σημ. 436.
17. Σύμφωνα με την αρχαία γραμματεία, το εργαστήριο υποδηματοποιίας είχε ελάχιστο φως και
ήλιο. Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσες, 385, 432.
Λεξικόν της Σουίδας, λ. σκυτοτόμος.
18. Αριστοφάνης, Πλούτος, 162.
19. Ένας τύπος οξύληκτων υποδημάτων και ένα σανδάλι εικονίζονται στον μελανόμορφο αμφορέα
του Μουσείου της Βοστώνης, Museum of Fine
, 01.8035, 520-510 π.Χ. και στην ερυθρόμορArts�������������������������������������������
φη κύλικα με τον τρόπο του Ζωγράφου της Ευαίχμης, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 86, 470-460
π.Χ. Βλ. Χατζηδημητρίου 2005, 99, 216-217, αρ. Σ1,
Σ3, πίν. 36-37, αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία.
20. Blümner 1875, 274, σημ. 4-5. Bryant 1899, 57-72.
Επίσης, Χατζηδημητρίου 2005, σημ. 19.
21. Το εργαλείο αυτό ταυτίζεται με τον αρχαίο τομέα. Bryant 1899, 68-72. Τον χρησιμοποιούν οι
τεχνίτες για να κόψουν το δέρμα στις παραστάσεις του αμφορέα της Βοστώνης και της κύλικας
του Βρετανικού Μουσείου. Για τα δύο αγγεία, βλ.
σημ. 19. Στα ίδια αγγεία καθώς και στη μελανόμορφη πελίκη του Ζωγράφου του Ευχαρίδη, Οξφόρδη, Ashmolean Museum 563, 500-490 π.Χ.,
κοπείς είναι τοποθετημένοι στις εργαλειοθήκες.
Χατζηδημητρίου 2005, 97 και 216, αρ. Σ2, πίν. 36
(για την πελίκη, όπου και βιβλιογραφία).
22. Πρόκειται για την αρχαία σμίλη, που χρησιμοποιείτο για λεπτότερες εργασίες, όπως η χάραξη
διακοσμητικών μοτίβων και η λάξευση πλαισίων.
Την χρησιμοποιεί ο σκυτοτόμος στην πελίκη της
Οξφόρδης, ενώ τρεις υπάρχουν στην εργαλειοθήκη της ίδιας παράστασης. Χατζηδημητρίου
2005, 97, σημ. 448. Για το αγγείο, βλ. σημ. 21.
23. Ο βοηθός του σκυτοτόμου στον αμφορέα της
Βοστώνης κρατά αντικείμενο που ταυτίζεται
μάλλον με καλαπόδι, προοριζόμενο για την κατεργασία του δέρματος. Στην κύλικα του Βρετανικού Μουσείου το αναρτημένο σανδάλι τοποθετείται σε καλαπόδι. Χατζηδημητρίου 2005, 98,
σημ. 449. Για τα αγγεία, βλ. σημ. 19.
24. Το σφυρί χρησίμευε για την προσήλωση των
καρφιών. Είναι αναρτημένο στον τοίχο στην κύλικα του Βρετανικού Μουσείου. Χατζηδημητρίου
2005, 98, αρ. Σ3, πίν. 37. Για το αγγείο, βλ. σημ. 19.
25. Με τη λαβίδα αφαιρούσαν τα καρφιά και με
το σουβλί, που ταυτίζεται με τον αρχαίο οπέα,
διάνοιγαν τις οπές. Για τους οπείς, βλ. Blümner
1875, 275. Bryant 1899, 69. Αμφότερα εικονίζονται, μεταξύ άλλων, στην εργαλειοθήκη του αμφορέα της Βοστώνης. Χατζηδημητρίου 2005,
98. Για το αγγείο, βλ. σημ. 19.
26. Η οικία χρονολογείται στα 450-410 π.Χ. Thompson
1960, 233-240. Camp 1990, 56-57, εικ. 24-25.
Από τα υλικά κατασκευής που βρέθηκαν στην οικία συμπεραίνεται ότι το εργαστήριο του Σίμωνα
ειδικευόταν στην κατασκευή κρηπίδων, μια ιδιαίτερη κατηγορία σανδαλιών, που θα είχαν μεγάλη
ζήτηση εκείνη την εποχή. Χατζηδημητρίου 2005,
96. Για τις κρηπίδες, βλ. παρακάτω σ. 212-217.

Εικ. 3. ΕΑΜ Π1426. Λεπτομέρεια της ζωγραφικής παράστασης του «Κρατήρα των
Πολεμιστών», από την ακρόπολη των Μυκηνών. Ύστερος 12ος αι. π.Χ.

τον ελλαδικό χώρο προέρχονται λίγα παραδείγματα, από τα οποία σώζονται κυρίως τα μετάλλινα τμήματα και σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτά που είχαν κατασκευαστεί από οργανικά υλικά, π.χ. τα ξύλινα, δερμάτινα κλπ. Πολύτιμες πληροφορίες, ωστόσο, για την αρχαία υπόδηση αντλούμε από τις γραπτές πηγές, κυρίως
τις γραμματειακές και λιγότερο τις επιγραφικές μαρτυρίες, καθώς και από τις ποικίλες εκφάνσεις της τέχνης, ιδιαιτέρως τα έργα γλυπτικής, αγγειογραφίας, κοροπλαστικής και χαλκοτεχνίας.
Τα υποδήματα διακρίνονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα ανοικτά και στα
κλειστά, στις οποίες ανήκαν κάποιοι βασικοί τύποι που παρουσίαζαν μεγάλη ποικιλία
παραλλαγών, όπως τεκμαίρεται από το πλήθος των ονομασιών υποδημάτων που
απαντούν στις αρχαίες πηγές15. Τα είδη των υποδημάτων γνώρισαν μικρή εξέλιξη
καθ’ όλη την αρχαιότητα, δεδομένου ότι εξυπηρετούσαν πρακτικούς σκοπούς, ενώ
παράλληλα ικανοποιούσαν και την ανθρώπινη φιλαρέσκεια.
Από τις λιγοστές παραστάσεις υποδηματοποιίας που σώζονται στην αγγειογραφία μπορεί κάποιος να αντλήσει στοιχεία για την αρχαία σκυτοτομική16 τέχνη,
καθώς και για τα εργαστήρια υποδηματοποιίας και τα εργαλεία του ειδικευμένου
τεχνίτη. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις παραστάσεις στα πήλινα αγγεία, το εργαστήριο17
του υποδηματοποιού ήταν ένας κλειστός χώρος, επιπλωμένος με ένα τραπέζι εργασίας, έναν δίφρο, το κάθισμα δηλαδή του τεχνίτη18, και μία εργαλειοθήκη. Στον
τοίχο του χώρου ήταν αναρτημένα διάφορα αντικείμενα19, χαρακτηριστικά της εργασίας, ενώ ενίοτε κάτω από το τραπέζι υπήρχε ένα μεγάλο λεκανοειδές αγγείο
για την εμβάπτιση των δερμάτων. Οι σκυτοτόμοι κατεργάζονταν και έκοβαν τα δέρματα επάνω στον πίνακα20, μια πλάκα δηλαδή από ξύλο ή λίθο που εδραζόταν στο
τραπέζι. Τα εργαλεία του υποδηματοποιού ήταν ο κοπέας με λεπίδα μηνοειδούς
σχήματος21, το μαχαίρι με ευθεία λεπίδα22, το καλαπόδι23, το σφυρί24, οι λαβίδες και
τα σουβλιά25. Από τα ευρήματα της ανασκαφής «της οικίας του Σίμωνα» στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών26 έγινε γνωστό ότι πλήθος μικρών σιδερένιων καρφιών
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με μεγάλες κεφαλές χρησιμοποιούνταν στις σόλες μποτών ή σε ανθεκτικά σανδάλια καθημερινής χρήσης. Επίσης, οστέινοι διάτρητοι δακτύλιοι επένδυαν τις οπές
στερέωσης των κορδονιών των υποδημάτων, ενώ μικρό ακονιστήρι χρησιμοποιείτο για το τρόχισμα των εργαλείων του υποδηματοποιού.
Ο ενδιαφερόμενος συνήθως επισκεπτόταν το εργαστήριο του τεχνίτη, προκειμένου να διαλέξει τον επιθυμητό τύπο υποδήματος αλλά και το υλικό κατασκευής του27. Ακολούθως, ο τεχνίτης έκοβε το δέρμα με το οποίο επρόκειτο να
κατασκευάσει το υπόδημα επάνω στο περίγραμμα του πέλματος του πελάτη
του, που είχε προηγουμένως χαράξει28. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ένα ζευγάρι υποδημάτων κόστιζε οκτώ δραχμές29.
Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας κατασκευής των υποδημάτων δεν απαντούν στην αγγειογραφία, ωστόσο κάποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τα ίδια τα σωζόμενα αντικείμενα.
Μια σειρά από σιδερένια και χάλκινα σφυρήλατα ελάσματα, επάνω στα
οποία στερέωναν τις ξύλινες σόλες με τη χρήση μετάλλινων καρφιών, διαφωτίζουν ικανοποιητικά τον τρόπο κατασκευής των σανδαλιών, των πιο χαρακτηριστικών και συνήθων τύπων υποδημάτων κατά την αρχαιότητα. Από τάφους προέρχονται τα περισσότερα σανδάλια που σώθηκαν, μαρτυρώντας ενδεχομένως
την πίστη των αρχαίων ότι με αυτά οι νεκροί διευκολύνονταν στην πορεία τους
προς τον Κάτω Κόσμο30.
Τα σάνδαλα31 ή σανδάλια ή πέδιλα, γυναικεία και ανδρικά, αποτελούνταν
από το κάττυμα, τις σόλες δηλαδή, και τους δερμάτινους ιμάντες-λουριά. Τα
καττύματα ήταν συνήθως κατασκευασμένα από δέρμα βοδιού ή από ξύλο σε
μονό ή επάλληλα στρώματα, σπανιότερα από φελλό και ενίοτε από μέταλλο,
χαλκό ή σίδηρο. Τα καττύματα, αναλόγως με το αν τα σανδάλια ήταν ανδρικά
ή γυναικεία, αλλά και από τη χρονική περίοδο που κατασκευάστηκαν, παρουσίαζαν διαφοροποιήσεις32 ως προς το ύψος, παχύτερη σόλα στην πλειονότητα των πρωιμότερων παραδειγμάτων (7ος-6ος αι. π.Χ.), λεπτότερη στα υστερότερα (τέλη 6ου-4ος αι. π.Χ.), το σχήμα, καμπύλο αρχικά, γωνιώδες και με εσοχή
αργότερα, και τη διακόσμησή τους. Οι ιμάντες, συνήθως κατασκευασμένοι από
δέρμα γίδας, ράβονταν επάνω στη σόλα και δένονταν συνηθέστερα γύρω
από τον αστράγαλο, ενώ ενίοτε έφθαναν και λίγο υψηλότερα από αυτόν, αφήνοντας όμως σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού ακάλυπτο.
Ο τρόπος δεσίματος και το πλάτος των ιμάντων στον άκρο πόδα παρουσίαζε
ποικιλία, ανάλογη με αυτήν των σολών. Έτσι, στα πρωιμότερα παραδείγματα οι
ιμάντες ήταν παχύτεροι και δένονταν με απλό τρόπο, ενώ με την πάροδο των
ετών γίνονταν λεπτότεροι και είχαν πιο περίπλοκο δέσιμο. Ενίοτε έφεραν και διακοσμητικά επιθήματα. Πολλές φορές μέσα από τα σανδάλια φοριόταν το πέλλυτρον ή ποδείον, ένα είδος εφαρμοστής δερμάτινης «κάλτσας» που κάλυπτε
τον ταρσό εκτός από τα δύο πρώτα δάκτυλα, προκειμένου να προστατευτεί το
δέρμα του ποδιού από τον ερεθισμό των ιμάντων.
Τα απλά σανδάλια ήταν πέδιλα καθημερινής εξόδου, ενώ αυτά με τους πιο
περίτεχνους ιμάντες από δέρμα κατσίκας, διακοσμημένα και στιλβωμένα, ήταν
για πιο επίσημες περιστάσεις33.
Τα πέδιλα που φυλάσσονται στη Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ανήκαν στον τύπο των αττικών κρηπίδων34. Ενδεικτικά θα αναφερθούν τα σανδάλια35 που προέρχονται από τάφο στην Αττική και μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικώς με τον τρόπο κατασκευής τους (εικ. 4).
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27. Τα κομμάτια δέρματος που κρέμονται στο βάθος
των παραστάσεων στον αμφορέα της Βοστώνης
και στην πελίκη της Οξφόρδης παραπέμπουν στο
υλικό κατασκευής των υποδημάτων, το οποίο το
αγόραζε ο πελάτης μάλλον από τον υποδηματοποιό, ο οποίος με τη σειρά του το προμηθευόταν ευκολότερα από τον βυρσοδέψη. Γυναικεία
μορφή κρατά ένα κομμάτι δέρματος στον αμφορέα της Βοστώνης. Χατζηδημητρίου 2005, 98. Για
τα αγγεία, βλ. σημ. 19, 21. Τα δέρματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην υποδηματοποιία, είχαν υποστεί κάποια στοιχειώδη κατεργασία,
αφού προηγουμένως είχε αφαιρεθεί από τη
δορά του ζώου το τρίχωμα. Με τη χρήση καπνού
και στάχτης αρχικά και αργότερα εκχυλίσματος,
όπου εμβαπτίζονταν οι δορές – επρόκειτο για
υγρό μείγμα αποτελούμενο από νερό και φλοιούς διαφόρων δένδρων και καρπών – το δέρμα αποκτούσε ασηψία, μαλακότητα και ευκαμψία,
ιδιότητες που το καθιστούσαν κατάλληλο για την
κατασκευή υποδημάτων. Βλ. Βαγγέλου 2014, 1.
28. Η παράσταση σε θραύσμα αγγείου από την
Ακρόπολη έχει ερμηνευτεί ως χάραξη του περιγράμματος του πέλματος από σκυτοτόμο. Μουσείο Ακροπόλεως 1957-ΝΑΚ 1002, 480-470 π.Χ.
Ανάλογη εργασία εικονίζεται στον αμφορέα της
Βοστώνης και στην πελίκη της Οξφόρδης, ενώ
στην κύλικα του Βρετανικού Μουσείου έχουμε το
επόμενο στάδιο, αυτό της κοπής του δέρματος. Βλ.
Χατζηδημητρίου 2005, 98-99, 217, αρ. Σ4, πίν. 37,
όπου και βιβλιογραφία. Για τα άλλα αγγεία, βλ. σημ.
19 και 21. Στην αναθηματική στήλη του υποδηματοποιού Διονυσίου και των τέκνων του προς τιμήν
του ήρωα Καλλιστεφάνου και των παιδιών του, εικονίζεται σκηνή κατασκευής σανδαλιών. 400-350
π.Χ., Μουσείο Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών Ι
7396. Camp 1990, 211-213, εικ. 134. Himmelmann,
1994, 29, σημ. 32. Χατζηδημητρίου 2005, 99, σημ.
457 και 178-179, 226, αρ. Στ4, πίν. 60.
29. Αριστοφάνης, Πλούτος, 982-983.
30. Kurtz - Boardman 1971, 211 κ.ε., όπου και σχετική βιβλιογραφία.
31. Για τα σανδάλια που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα
και την Ιταλία, βλ. Τουλούπα 1975, 117- 137, πίν.
68-81. Σύμφωνα με την Τουλούπα, τα περισσότερα είναι γυναικεία και αντιστοιχούν με σημερινό νούμερο 36-42. Η συγγραφέας αναφέρει
επίσης ότι στα έργα γλυπτικής οι ανδρικές μορφές που φέρουν σανδάλια είναι ο Διόνυσος,
οι έφιπποι, λόγω των σπιρουνιών, και οι νέοι στη
ζωφόρο του Παρθενώνα, πιθανώς γιατί έτσι θα
επέβαλλε το τυπικό της γιορτής των Παναθηναίων. Ο Erbacher αναφέρει περίπου ογδόντα διαφορετικούς τύπους σανδαλιών. Erbacher 1914,
39. Για το πλήθος ονομασιών που φέρουν τα
σανδάλια κατά την αρχαιότητα με αναφορές στις
αρχαίες γραπτές πηγές, βλ. Corso 2002, 59-65.
32. Πληροφορίες για τον τύπο των υποδημάτων
κατά τους πρώτους ιστορικούς αιώνες αντλούμε από τα πήλινα πλαστικά αγγεία σε μορφή
άκρων ποδών με ζωγραφιστά σανδάλια. Ενδεικτικά, αναφέρεται το ΕΑΜ Α2062, το οποίο
αγοράστηκε στην περιοχή της Βοιωτίας (βλ. σ.
161, εικ. 9) και το ΕΑΜ Α2072, το οποίο αγοράστηκε στην Κρήτη.
33. Γνωστά πολυτελή γυναικεία υποδήματα ήταν τα
αργεία. Τουλούπα 1975, 134.
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Εικ. 5. ΕΑΜ Χ6737. Χάλκινο πλαστικό αγγείο σε μορφή σανδαλιού, από την Ακρόπολη
των Αθηνών. Τέλη 6ου αι. π.Χ.

Εικ. 4. ΕΑΜ Χ17142. Σανδάλια από ξύλο
και χαλκό, από την Αττική. 5ος αι. π.Χ.

34. Για την ερμηνεία του όρου κρηπίς στα διάφορα λεξικά, βλ. Βαρθολομαίου 1998, 108. Τα σανδάλια με τα ίδια χαρακτηριστικά ονομάζονται
από τους αρχαίους συγγραφείς ως τυρρηνικά. Τουλούπα 1975, 120-122, 130. Γενικώς για τις
κρηπίδες και τις γραμματειακές αναφορές του
όρου, βλ. Erbacher 1914, 39-43. Corso 2002, 5960 και 64-65.
35. ΕΑΜ Χ17142. Μήκος 0,265, πλάτος 0,09 μ. 5ος
αι. π.Χ. ���������������������������������������
De�������������������������������������
Ridder������������������������������
������������������������������������
1894, 96-97, αρ. 489. Τουλούπα 1975, 116-120, σχ. 1-3, πίν. 68-71.
36. Το γωνιώδες αυτό σχήμα του πέλματος των
υποδημάτων αποτελεί χαρακτηριστικό του 5ου
αι. π.Χ. Βλ. παρακάτω σ. 214. Τουλούπα 1975,
132.
37. Για τη χρήση μετάλλινων αρθρώσεων ή αλλιώς
«κλειδώσεων - μεντεσέδων» στα υποδήματα,
βλ. Τουλούπα 1975, 132.
38. ΕΑΜ Χ6737. Μήκος 0,12 μ. Τέλη 6ου αι. π.Χ. De
Ridder 1896, 235, αρ. 676, εικ. 207. Τουλούπα
1975, 128, πίν. 75α.
39. ΕΑΜ Χ11392. Μήκος 0,18, πλάτος 0,07 μ. 5ος αι.
π.Χ. Τουλούπα 1975, 129, πίν. 77α.
40. ΕΑΜ Γ4889, μάρμαρο, από τη Μερέντα Αττικής, 550-540 π.Χ. Τουλούπα 1975, 132, 135,
σχ. 16.2. Δεσπίνης - Καλτσάς 2014, 46-51, αρ.
Ι.1.15, εικ. 78-89 (Ν. Καλτσάς, όπου και βιβλιογραφία). Ο τύπος αυτός των σανδαλιών είναι
πολύ δημοφιλής και απαντά κατά τον 6ο-4ο αι.
π.Χ. κυρίως στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Morrow 1985,
23-36, 44-47, 56-57.

Από το ζεύγος των σανδαλιών σώζονται οι διμερείς χάλκινες σφυρήλατες σόλες. Το πρόσθιο τμήμα, σχήματος σχεδόν τραπεζίου 36, αντιστοιχεί στα
δάκτυλα του άκρου ποδός, ενώ το οπίσθιο στην πτέρνα, φθάνοντας έως την
κλείδωση των δακτύλων. Και τα δύο τμήματα έχουν περιμετρικά στην κάτω
πλευρά ένα περιθώριο με οπές, εκ των οποίων κάποιες φέρουν σιδερένια
τετράγωνα καρφιά που εξασφάλιζαν την προστασία των υποδημάτων από
το έδαφος. Στην επάνω πλευρά των ελασμάτων προσαρμόζονταν με μικρά
χάλκινα καρφιά ξύλινα χονδρά σανιδάκια σε διπλή καθ’ ύψος διάταξη. Χάλκινα ελασμάτινα πλαίσια με ανάγλυφη ταινία στο μέσον του ύψους τους κάλυπταν τις πλαϊνές όψεις των υποδημάτων. Το άνω και κάτω μέρος του σανδαλιού ενωνόταν με χάλκινες αρθρώσεις37 – μεντεσέδες –, σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο από το ξύλινο πέλμα, οι οποίες στερεώνονταν στο ξύλο
με καρφιά σε σχήμα κριθαριού.
Ανάλογη διαμόρφωση έχει και το χάλκινο αναθηματικό σκεύος σε μορφή
δεξιού άκρου ποδός με κρηπίδα από την Ακρόπολη των Αθηνών38 (εικ. 5).
Στην κάτω πλευρά του σανδαλιού υπάρχουν διακοσμητικά καρφιά κατ’ αντιστοιχία των πραγματικών υποδημάτων. Η οξεία πρόσθια απόληξη παραπέμπει στα πέδιλα με μύτη, ενώ το οδοντωτό κόσμημα στο μέσον της πλευράς
στην ένωση των πλευρικών πλαισίων των υποδημάτων.
Το ζεύγος ξύλινων αττικών κρηπίδων από την Ερέτρια39 (εικ. 6) έφερε μικρά
χάλκινα καρφιά για τη στερέωση των ιμάντων και ένα ψηλό στέλεχος με κρίκο,
που προφανώς θα βρισκόταν ανάμεσα στα δύο πρώτα δάκτυλα και θα εξυπηρετούσε το δέσιμο των ιμάντων.
Το άγαλμα της Φρασίκλειας από τη Μερέντα40 φέρει αττικές κρηπίδες με
ψηλά καττύματα (εικ. 7). Η διμερής σόλα, με λεπτότερο το άνω τμήμα και παχύτερο το κάτω, έχει τριγωνικό σχήμα με την κορυφή του τριγώνου στη θέση
του μεγάλου δακτύλου, κάθετη την εσωτερική πλευρά και καμπύλη την εξωτερική. Ένας εγκάρσιος ταινιωτός ιμάντας βρίσκεται στο σημείο που ξεκινούν
οι φάλαγγες των δακτύλων. Μεταξύ των δύο πρώτων δακτύλων ξεκινά ταινιωτός κατακόρυφος ιμάντας, που ενώνεται στο ύψος του μεταταρσίου με δύο
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Εικ. 6. ΕΑΜ Χ11392. Ξύλινα σανδάλια από την Ερέτρια Ευβοίας. 5ος αι. π.Χ.

άλλους που κατευθύνονται λοξά προς τους αστραγάλους για να αγκαλιάσουν την πτέρνα. Ανάγλυφη ωοειδής πόρπη κοσμεί το σημείο ένωσης του
κατακόρυφου ιμάντα με τους πλευρικούς.
Μικρή διαφοροποίηση, που ενδεχομένως δηλώνει χρονολογική εξέλιξη του
τύπου, παρουσιάζουν τα σανδάλια που φέρει ο ένθρονος Διόνυσος από τη
Σταμάτα41 (εικ. 8). Τα υποδήματα έχουν χαμηλά καττύματα με τετραγωνικό το
πρόσθιο τμήμα, καθιστώντας έτσι το πέλμα πλατύ. Ο οριζόντιος ιμάντας που
περνούσε επάνω από τα δάκτυλα ήταν μετάλλινος42 και στερεωνόταν μέσα
σε οπές που βρίσκονταν στο κάττυμα. Πλαστικά αποδίδονται οι ταινιωτοί ιμάντες
στα πλάγια, που φέρουν τριγωνικές απολήξεις στο σημείο ένωσης με τα διχοτομημένα τμήματα του μεγάλου ιμάντα στο μετατάρσιο. Οι ιμάντες αυτοί τονίζονταν με χρώμα.
Η καθιστή γυναικεία μορφή που αποχαιρετά τον νεκρό πολεμιστή σύζυγό
της στην αττική λευκή λήκυθο από την Ερέτρια43 (εικ. 9) φέρει πέδιλο ίδιου τύπου με λεπτή σόλα με γωνιώδες το πρόσθιο τμήμα της. Το δέσιμο των πλευρικών ιμάντων «σε σχήμα Χ» είναι ιδιαιτέρως ευδιάκριτο.
Στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. σχηματίζεται μία εσοχή, «ένας κυματισμός», στο περίγραμμα του πέλματος των σανδαλιών μεταξύ των δύο πρώτων δακτύλων, η οποία γίνεται εντονότερη με το πέρασμα του χρόνου44. Χαρακτηριστικά είναι τα σανδάλια της Λυσίππης στον επιτύμβιο ναΐσκο από τον
Ραμνούντα Αττικής45 (εικ. 10).
Σανδάλια στον τύπο των αττικών κρηπίδων, των οποίων οι ιμάντες σχηματίζουν δικτυωτό πλέγμα46, αποδίδονται σπανιότερα στη γλυπτική, προφανώς
λόγω της σκληρότητας του μαρμάρου, και συχνότερα στις παραστάσεις των
αγγείων. Στο μεγάλο αναθηματικό ανάγλυφο από την Ελευσίνα47 (εικ. 11) ο Τριπτόλεμος φορά σανδάλια με λεπτή σόλα και στενούς ιμάντες που αλληλοσυνδέονται, σχηματίζοντας μεγάλους βρόχους σε δικτυωτό σχήμα48, και δένονται
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41. ΕΑΜ Γ3073, Γ3074, Γ3897, μάρμαρο, από τη Σταμάτα (Ικαρία) Αττικής, 530-520 π.Χ. Τουλούπα 1975,
132, 135, σχ. 16.3. Morrow 1985, 189, σημ. 14. Δεσπίνης - Καλτσάς 2014, 218-221, αρ. Ι.1.197, εικ.
699-705 (Γ. Δεσπίνης, όπου και βιβλιογραφία).
42. Η χρήση μετάλλινου ιμάντα είναι αναμενόμενη
δεδομένου ότι πρόκειται για θεότητα.
43. ΕΑΜ Α1818. Έργο του Ζωγράφου του Αχιλλέα.
Γύρω στο 440 π.Χ. ARV2, 998, αρ. 161. Arias Hirmer 1961, 363, αρ. 186-187, εικ. 186-187.
Morrow 1985, 58. Arrington 2015, 271, εικ. 7.23.
44. Το κυμάτιο που κοσμεί τη σόλα των σανδαλιών

45.

46.
47.

48.

σε τομή, μιμούμενο τις επάλληλες ξύλινες σόλες και τα χάλκινα πλαίσια που τις συγκρατούσαν στα πραγματικά πέδιλα, αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αποκτούν από τον 4ο
αι. π.Χ. και εξής τα σανδάλια των μορφών στα
έργα γλυπτικής. Morrow 1985, 72.
ΕΑΜ Γ833. Μάρμαρο. Περ. 330-320 π.Χ. Conze
1900, 234, αρ. 1084, πίν. 221. Carouzou 1968,
126, αρ. 833. Τουλούπα 1975, 134, 135, σχ. 16.8.
Closterman 2007, 640-642.
Morrow 1985, 58.
ΕΑΜ Γ126. Μάρμαρο. Γύρω στο 440 π.Χ. Σβορώνος 1904, 106-120, αρ. 126. Schneider 1973,
103-124, πίν. 31. �����������������������������
Corso������������������������
2002, 60, εικ. 13. Καλτσάς 2007, 310-311. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι μορφές φορούσαν σανδάλια με καττύματα διαφορετικού ύψους, αποδεικνύοντας ότι η
«μόδα» των υποδημάτων δεν παρουσίαζε μεγάλη εξέλιξη.
Χαρακτηριστικός είναι ο βρόχος που περιβάλλει τον αστράγαλο και αυτός σε σχήμα τριγώνου κατά μήκος των πλαϊνών πλευρών. Morrow
1985, 63.
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Εικ. 7. ΕΑΜ Γ4889. Μαρμάρινο άγαλμα της Φρασίκλειας και λεπτομέρεια των άκρων
ποδών, από τη Μερέντα Αττικής. 550-540 π.Χ.

Εικ. 8. ΕΑΜ Γ3073, Γ3074, Γ3897. Μαρμάρινο
άγαλμα του ένθρονου Διονύσου και
λεπτομέρεια των άκρων ποδών, από τη
Σταμάτα Αττικής. 530-520 π.Χ.
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Εικ. 9. ΕΑΜ Α1818. Πήλινη αττική λευκή λήκυθος και λεπτομέρεια των άκρων ποδών της γυναικείας μορφής, από την Ερέτρια Ευβοίας.
Γύρω στο 440 π.Χ.
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Εικ. 10. EAM Γ833. Μαρμάρινος επιτύμβιος ναΐσκος του Ιέρωνος και της Λυσίππης και λεπτομέρεια των άκρων ποδών της Λυσίππης, από τον
Ραμνούντα Αττικής. Περ. 330-320 π.Χ.

49. Για το πέλλυτρον, βλ. παραπάνω, σ. 212.
50. Σύμφωνα με τις αρχαίες γραπτές πηγές, πρόκειται για σανδάλια κατασκευασμένα από δέρμα κατσίκας. Βλ. �������������������������������
Corso��������������������������
2002, 63. Στην εικονογραφία απαντούν κυρίως από την Κλασική εποχή
και εξής. Βλ. Morrow 1985, 63-64. Για την απόδοση τροχάδων σε έργα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. παρακάτω σ. 230-231.

γύρω από τον αστράγαλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποδίδεται ανάγλυφα και το
πέλλυτρον49 που προστάτευε τον ταρσό από επικείμενο ερεθισμό λόγω των
ιμάντων. Οι γυναικείες μορφές, Δήμητρα και Περσεφόνη, φέρουν σανδάλια
με ιμάντες δεμένους πιο απλά.
Ένας άλλος διαδεδομένος τύπος σανδαλιού ήταν οι τροχάδες50, οι οποίες,
σε αντίθεση με τις κρηπίδες, κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του άκρου πο-
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Εικ. 11. ΕΑΜ Γ126. Μεγάλο μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο και λεπτομέρεια των άκρων ποδών της μορφής του Τριπτόλεμου, από την
Ελευσίνα Αττικής. Γύρω στο 440 π.Χ.

δός. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ήταν ότι κομμάτια ενιαίου δέρματος προστάτευαν την πτέρνα και τις πλαϊνές πλευρές του πέλματος και ότι οι πλούσιοι ιμάντες δένονταν με πιο πολύπλοκο τρόπο από ό,τι στον προαναφερθέντα
τύπο σανδαλιών.
Στην κατηγορία των κλειστών υποδημάτων ανήκουν τα μαλακά παπούτσια
ή «παντόφλες» που εικονίζονται στα ποικίλα έργα τέχνης. Ίσως πρόκειται για
τα υποδήματα που οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ως περσικαί 51. Διακρίνονταν για τη λιτότητά τους και για την απουσία καττυμάτων, ιμάντων αλλά και
οποιουδήποτε άλλου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού. Κάλυπταν απλώς τον άκρο
πόδα μέχρι τον αστράγαλο, ακολουθώντας την καμπύλη του πέλματος. Έμοιαζαν περισσότερο με τις σημερινές κάλτσες. Το άκρο τους σε κάποια παραδείγματα καμπτόταν ελαφρώς προς τα άνω στο σημείο το μεγάλου δακτύλου. Τέ-
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51. Ο τύπος των μαλακών παπουτσιών απαντά συνηθέστερα στα έργα γλυπτικής κυρίως από τον
5ο αιώνα και εξής. Πιθανώς, πρόκειται για υποδήματα που χρησίμευαν εντός της οικίας ή άλλων κλειστών χώρων. Βλ. Morrow 1985, 37, 52
και 86-87. Corso 2002, 60-61.

ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

52. ΕΑΜ Γ3624. Μάρμαρο. Από το νεκροταφείο
του Κεραμεικού στην Αθήνα. Γύρω στα 410-400
π.Χ. Conze 1893, σ. 21, αρ. 68, πίν. 30. Morrow
1985, 64. Καλτσάς 2001, 156, αρ. 309 (όπου και
βιβλιογραφία). Καλτσάς 2007, 328-329. Ανάλογα υποδήματα φέρει και η Πεπλοφόρος στο
χάλκινο κάτοπτρο από την Ερμιόνη Αργολίδας,
ΕΑΜ Χ7575. Γύρω στα 450-425 π.Χ. Βλ. Congdon
1981, 198-199, αρ. 91, πίν. 88-89 (όπου και βιβλιογραφία). Morrow 1985, 52, σημ. 28. Καλτσάς
2007, 310-311.
53. Οι ποικίλες ονομασίες μποτών θα αφορούσαν
σε αντίστοιχα είδη. Morrow 1985, 19, 39-42, 49,
65-69, 87-88. Corso 2002, 59-60 και 65-66.
54. Ο Αισχύλος αναφέρει ότι οι κυνηγοί, οι χωρικοί,
οι ηνίοχοι και οι οδοιπόροι φορούσαν τις αρβύλες, που ήταν σκληρές μπότες, συνήθως χαμηλές έως τα σφυρά με χοντρό κάττυμα. Αισχύλος, Αγαμέμνων, 944-945. Corso 2002, 59.

Εικ. 12. ΕΑΜ Γ3624. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της Ηγησούς και λεπτομέρεια των άκρων
ποδών της θεραπαινίδας, από το νεκροταφείο του Κεραμεικού στην Αθήνα. Γύρω στα
410-400 π.Χ.

τοιου τύπου υποδήματα φέρει η θεραπαινίδα στην επιτύμβια στήλη της Ηγησούς52 (εικ. 12).
Οι μπότες53 αποτελούσαν τύπο κλειστού υποδήματος ευρείας χρήσης και
τις φορούσαν ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως, για παράδειγμα, οι ταξιδιώτες, οι κυνηγοί, οι χωρικοί54, οι κάτοικοι ορεινών περιοχών κ.ά. Γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται κυρίως για ανδρικό υπόδημα, που χαρακτηρίζει και κάποιους
θεούς, για παράδειγμα, τον Ερμή, τον κατ’ εξοχήν θεό ταξιδευτή, και τον Διόνυσο, ο οποίος ήρθε από τον βορρά. Χαμηλές μπότες, δεμένες μπροστά, συχνά
επενδεδυμένες με γούνα, κομψότερες από τις ανδρικές, φορούσαν ενίοτε
και οι γυναίκες. Πολύ συχνά μπότες έφεραν και γυναικείες θεότητες και ηρω-
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Εικ. 13. ΕΑΜ Χ12347. Χάλκινο ειδώλιο Ερμή κριοφόρου και λεπτομέρεια των άκρων
ποδών. Κατασχέθηκε στην περιοχή της Aνδρίτσαινας. Περ. 540-530 π.X.

ίδες, όπως η θεά του κυνηγιού, Άρτεμη, και οι Αμαζόνες. Το ιδιαιτέρως παχύ
δέρμα της σόλας ήταν κατασκευασμένο από αδρά κατεργασμένο δέρμα βοδιού. Το επάνω μέρος του υποδήματος κατασκευαζόταν από δέρμα διαφόρων
ζώων, όπως, για παράδειγμα, βοδιού, κατσίκας ή ελαφιού, και έφθανε είτε έως
το ύψος του αστραγάλου είτε έως το μέσον της κνήμης είτε έως το γόνατο.
Οι μπότες συγκρατούνταν στο πόδι μέσω δερμάτινων ιμάντων που δένονταν
σφιχτά γύρω από το πόδι. Οι ιμάντες περνούσαν μέσα από οπές στο δέρμα
του υποδήματος ή από γαντζάκια στερεωμένα στο επάνω μέρος του.
Ο βασικός τύπος μπότας ήταν η ενδρομίδα55. Πρόκειται για μαλακή,
εύκαμπτη, ανοικτού τύπου μπότα, που κάλυπτε το πόδι μέχρι την κνήμη ή το
γόνατο. Έφερε άνοιγμα εμπρός και είχε μακριά «γλώσσα» με καμπυλούμενο
άκρο. Διασταυρούμενοι ιμάντες, ταινιόσχημοι ή σε σχήμα λουριού, έδεναν το
υπόδημα σφιχτά στο πόδι. Τέτοιου τύπου μπότες φέρει το χάλκινο ειδώλιο του
Ερμή κριοφόρου από την Αρκαδία56 (εικ. 13). Η αποστρογγυλεμένη γλώσσα,
τα οξύληκτα άκρα και οι οπές για τη συγκράτηση των ιμάντων χαρακτηρίζουν
τα υποδήματα, ενώ τα πτερά δηλώνουν την ιδιότητα του αγγελιαφόρου θεού.
Ένας άλλος τύπος μπότας ήταν οι εμβάδες57. Ήταν κατασκευασμένες από
πιο σκληρά δέρματα που στο εσωτερικό έφεραν επένδυση, τον πίλο. Συνήθως
είχαν λεπτά καττύματα και δένονταν στο γόνατο σφιχτά με έναν ταινιόσχημο
ιμάντα, δημιουργώντας μία μονή ή και διπλή παρυφή. Από την παρυφή των πλαϊνών πλευρών κρέμονταν «πτερύγια»58.
Οι εμβάδες αποτελούσαν το χαρακτηριστικό υπόδημα των ιππέων, των ηθοποιών της κωμωδίας59 και των Αμαζόνων, ενώ συχνά απαντούσαν και σε μορ-
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55. Ο όρος ενδρομίδα προέρχεται από το εν +
δρομώ, δηλώνοντας μια ευκολία και ταχύτητα
στην κίνηση. Είναι επόμενο, λοιπόν, μορφές
όπως ο Ερμής, η Γοργώ, ο Περσέας και η Νίκη
να τις φορούν. Ο τύπος εικονίζεται στην τέχνη
από την Αρχαϊκή εποχή και εξής. Morrow 1985,
19, 39-42, 52. Corso 2002, 65.
56. ΕΑΜ Χ12347. Κατασχέθηκε στην περιοχή της
Aνδρίτσαινας. Περ. 540-530 π.X. Yalouris 1953,
299-301, εικ. 5. Morrow 1985, 39. Τσαγκάρη
2011, 92, αρ. 199 (Π. Μπούγια, όπου και βιβλιογραφία).
57. Οι εμβάδες θεωρούνταν εξάρτημα της θρακικής ενδυμασίας και εισήχθησαν στην Αθήνα
τον 6ο αι. π.Χ., οπότε και άρχισαν να απαντούν
στην εικονογραφία. Κατά τον επόμενο αιώνα
πληθαίνουν οι παραστάσεις όπου εικονίζονται
μπότες αυτού του τύπου. Morrow 1985, 65-69.
Corso 2002, 59.
58. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, «τα πτερύγια» αποτελούν τμήμα των εμβάδων, ενώ
κατά άλλους αποτελούν προεξοχή του εσωτερικού πίλου. «Τα πτερύγια» κατά τον 4ο
αι. π.Χ. αποδίδονταν πιο στενά και πιο μακριά από αυτά των προηγούμενων αιώνων.
Morrow 1985, 65 και 87.
59. Οι ηθοποιοί στις κωμωδίες φορούσαν ενίοτε και κρηπίδες, ενώ αυτοί στις τραγωδίες κοθόρνους. Για τους τελευταίους, βλ. παρακάτω
σ. 221.

ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εικ. 14. ΕΑΜ Χ13211. Χάλκινο ειδώλιο Ερμή και λεπτομέρεια των άκρων ποδών, από το
ιερό του Διός Λυκαίου στην Αρκαδία. 5ος αι. π.Χ.

60. ΕΑΜ Χ13211. 5ος αι. π.Χ. Thomas 1981, 126,
σημ. 591. Καλτσάς 2007, 311.
61. ΕΑΜ Γ136. Πρώτο μισό 4ου αι. π.Χ. Morrow 1985,
87, πίν. 65. Yalouris 1992, 35-38, αρ. 34, πίν. 4041, 42c. Καλτσάς 2007, 337.
62. ΕΑΜ Καρ.18. Από το ιερό του Διός στη Δωδώνη. 350-325 π.Χ. Καλτσάς 2004, 311, αρ. 188 (Α.
Χατζηπαναγιώτου, όπου και βιβλιογραφία).
63. ΕΑΜ Χ13219. 5ος αι. π.Χ. Thomas 1981, 156,
σημ. 761. Καλτσάς 2007, 311. Βλαχόπουλος
2012, 266, εικ. 517.
64. Λόγω του μεγάλου μεγέθους και τα δύο υποδήματα του ζεύγους μπορούσαν να φορεθούν σε αμφότερα τα πόδια. Βλ. Corso 2002,
60, 66 (όπου και αναφορές στους αρχαίους
συγγραφείς).
65. Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσαι, 346. Αριστοφάνης, Βάτραχοι, 42-47, 557. Οι κόθορνοι που
έβρισκαν χρήση στο θέατρο αποτελούνταν
από ιδιαιτέρως ψηλά ξύλινα καττύματα και από
το άνω δερμάτινο μέρος που έφθανε έως το
μέσον της κνήμης και έδενε εμπρός με δερμάτινους ιμάντες.

φές του Ερμή και του Διονύσου. Το χάλκινο ειδώλιο του Ερμή60 από το ιερό του
Διός Λυκαίου στην Αρκαδία (εικ. 14) φορά εμβάδες που δένουν με ταινιόσχημους ιμάντες. Ανάγλυφα αποδίδονται η παρυφή και τα πλευρικά τους πτερύγια.
Τα ίδια χαρακτηριστικά δηλώνονται στο υπόδημα του δεξιού ποδιού της έφιππης Αμαζόνας61 από το δυτικό αέτωμα του ναού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (εικ. 15). Αδρά αποδίδεται η εμβάδα στο χάλκινο ειδώλιο κωμικού ηθοποιού
��������������������������������������
είδος χαμηλής μπότας με έντονη πααπό το ιερό της Δωδώνης62 (εικ. 16). Ένα
63
ρυφή φέρει το χάλκινο ειδώλιο Ερμή από το ιερό του Διός Λυκαίου στην Αρκαδία (εικ. 17).
Ειδικής κατασκευής και χρήσης κλειστά υποδήματα ήταν οι κόθορνοι64, άνετοι και φαρδείς, κοινοί για άνδρες και γυναίκες. Αποτελούσαν το χαρακτηριστικό υπόδημα των υποκριτών της τραγωδίας65, ενώ συχνά τους φορούσε και ο
Διόνυσος.
Οι προαναφερθέντες τύποι των υποδημάτων είτε αποτέλεσαν εξέλιξη των
ήδη υπαρχόντων είτε έμπνευση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Σύμφωνα με τις επιταγές της μόδας, υπήρξαν είδη υποδημάτων που έγιναν του
συρμού, ορισμένα που έπαψαν να κατασκευάζονται και άλλα που εξελίχθηκαν
περαιτέρω κατά την επόμενη χρονική περίοδο.
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Εικ. 15. ΕΑΜ Γ136. Μαρμάρινη μορφή έφιππης Αμαζόνας και λεπτομέρεια των άκρων ποδών, από το δυτικό αέτωμα του ναού του
Ασκληπιού στην Επίδαυρο Αργολίδας. Πρώτο μισό 4ου αι. π.Χ.
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Εικ. 16. ΕΑΜ Καρ.18. Χάλκινο ειδώλιο κωμικού ηθοποιού και λεπτομέρεια των άκρων ποδών, από το ιερό της Δωδώνης Ιωαννίνων.
350-325 π.Χ.

Εικ. 17. ΕΑΜ Χ13219. Χάλκινο ειδώλιο Ερμή και
λεπτομέρεια των άκρων ποδών, από το ιερό
του Διός Λυκαίου στην Αρκαδία. 5ος αι. π.Χ.
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Ελληνιστικοί - Ρωμαϊκοί χρόνοι
θήσεσθε δ’ ὑμ[εῖς·] γένεα ταῦτα, πα[ν]τοῖα·
Σικυώνι΄, Ἀμβρακίδια, Νοσσίδες, λεῖαι,
ψιττάκια, κανναβίσκα, Βαυκίδες, βλαῦται,
Ἰωνίκ’, ἀμφίσφαιρα, νυκτιπήδηκες,
ἀκροσφύρια, καρκίνια, σάμβαλ’ Ἀργεῖα,
κοκκίδες, ἔφηβοι, διάβαθρ’ ὧν ἐρᾶι θυμὸς
ὑμέων ἑκάστης εἴπατ’
Ηρώνδας, Μιμίαμβοι, VII, 56-6266

Στον έβδομο μιμίαμβο του Αλεξανδρινού ποιητή Ηρώνδα67 με τον τίτλο «Σκυτεὺς» περιγράφεται η επίσκεψη της Μητρώς και των φιλενάδων της στο τσαγκαράδικο του Κέρδωνα για να αγοράσουν παπούτσια. Ο Κέρδωνας, αν και πουλάει ακριβά το εμπόρευμά του, για να μπορεί να ικανοποιήσει την πελατεία του,
κατασκευάζει κάθε λογής υποδήματα, γυναικεία και ανδρικά.
Οι ποικίλες ονομασίες υποδημάτων που αναφέρονται στο παραπάνω χωρίο από το σατιρικό «μονόπρακτο» του Ηρώνδα68, όπως και ο πολύτιμος θησαυρός όρων για τα υποδήματα που παραθέτει ο λεξικογράφος και ρήτορας Πολυδεύκης του 2ου αι. μ.Χ.69 αποτελούν μερικές μόνον από τις πολυάριθμες μαρτυρίες των αρχαίων πηγών σχετικά με τη χρήση πολλών και διαφορετικών τύπων
υποδημάτων κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή, που κυρίως αποτελούν
εξέλιξη ή παραλλαγή παλαιότερων τύπων και ειδών70.
Σανδάλια ελαφρά (καννάβια), πολυτελή (αργεία) σε πολλές παραλλαγές71, απλά με ιμάντες που δένουν χαμηλά στο πόδι ή ψηλότερα στην κνήμη σαν τις κρηπίδες ή τις τροχάδες από δέρμα κατσίκας, ανδρικά σανδάλια
με επτά θηλιές (έπτυσχλοι), γυναικεία πολυτελή υποδήματα κίτρινα με σόλες
από φελλό (βαυκίδες), ανδρικές πολυτελείς παντόφλες (βλαύτες) και γυναικείες βραδινές (νυκτιπήδηκες), μπότες χαμηλές που κάλυπταν τους αστραγάλους (αμφισφύρια), ιταλικού τύπου (καλίκιοι) με καρφιά στη σόλα για τους
στρατιώτες και τους ιππείς ή ψηλές με γούνα (εμβάδες και ενδρομίδες) είναι
κάποιες από τις συνηθέστερες σε χρήση κατηγορίες ανοιχτών και κλειστών
υποδημάτων του 3ου και 2ου αι. π.Χ., αλλά και ευρέως διαδεδομένες στους
ρωμαϊκούς χρόνους72.
Η πλούσια εικονογραφία των ελληνιστικών μνημείων αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία σχετικά με τη χρήση και την προτίμηση σε αυτούς τους τύπους υποδημάτων, ωστόσο πολλά από τα πιο απλά, λιτά και πρακτικά σχέδια του ύστερου 4ου/
πρώιμου 3ου αι. π.Χ. αντικαταστάθηκαν από νέες παραλλαγές με περίτεχνα και
επιμελώς διακοσμημένα μοτίβα και, μερικές φορές, φαντασιώδη σχέδια που
καθιερώθηκαν ως νέο στυλ μέσα στον 2ο αι. π.Χ. και εξής. Οι καινούργιες, πιο
ευφάνταστες, επιλογές στον τομέα της υπόδησης δεν αποτελούν μια ανεξήγητη και απότομη αλλαγή στην αισθητική ή στην εικαστική έκφραση της εποχής,
αλλά συνδέονται και αυτές με το γενικότερο φαινόμενο της σταδιακής διείσδυσης των ρωμαϊκών αντιλήψεων στον ελληνιστικό κόσμο κατά τη διάρκεια του
2ου και 1ου αι. π.Χ. και της συγχώνευσής τους με αυτόν73.
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66. 	������������������������������������������
Cunningham��������������������������������
1987, 27. Σε νεοελληνική απόδοση:
«κοιτάξτε με προσοχή αυτά τα μοντελάκια:
ντόπια και ξένα·
καναρινιά, λουστρίνια, παπαγαλέ, εσπαντρίγ,
με φελά, παντοφλέ,
σκαρπίνι ανατολίτικο, μποτάκι, πασουμάκι,
ξώφτερνο, τριανταφυλλί, σανδάλι Αργίτικο,
εμπριμέ, αλά γκαρσόν, δίσολα σπορ. Πέστε
μου ό,τι ζητάει η καρδιά σας»
Ηρώνδας, Επτά μιμίαμβοι, μετάφραση Σ. Κακίσης - Στ Κουμανούδης, Αθήνα, 1981, 33.
67. Ο Ηρώνδας ήταν σύγχρονος του Θεόκριτου.
Ενδείξεις από τα έργα του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έζησε στα πρώτα 50 χρόνια του
3ου αι. π.Χ. Γεννήθηκε πιθανώς στην Κω, που
την εποχή εκείνη είχε στενούς δεσμούς με την
Αλεξάνδρεια.
68. Brancolini 1979, 227-232.
69. Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, 7, 85-95. 10, 49.
70. Βλ. �����������������������������������������
Corso������������������������������������
2002, 59-63, όπου παρατίθεται τυπολογικός κατάλογος αρχαιοελληνικών υποδημάτων με χρονολογική και συγχρόνως αλφαβητική σειρά.
71. Weiss 1995, 19-40.
72. Corso 2002, 59-63. Βαρθολομαίου 1997, 125126. Morrow 1985, 90-142.
73. Morrow 1985, 90, 142.
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Σανδάλια κομψά και πολυτελή

74. Για ενδεικτικά παραδείγματα με διαφορετική
προέλευση, βλ. Morrow 1985, 90, 92-97, 108.
75. Johnson 1964, 112.
76. Morrow 1985, 90, 91.
77. Σύμφωνα με τον Pollitt (1986, 266), 300-250 π.Χ.
78. Καρούζου 1967, 164, πίν. 56. Τουλούπα 1975,
134. Morrow 1985, 91, 140. Pollitt 1986, 266, εικ.
288.
79. Προϊόν αγοράς το 1861 από την Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία (αρ. 26 στον κατάλογό
της). De Ridder 1894, 490. Τουλούπα 1975, 134136. Το εύρημα των χάλκινων υπολειμμάτων
δεν εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Ωστόσο, είναι πολύτιμο και σπάνιο, γιατί αποτελεί
ένα από τα λιγοστά δείγματα πραγματικών αρχαίων υποδημάτων που έχουν διασωθεί, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από τάφους ή έχουν βρεθεί σε ιερά και αποτελούν
συνήθως γυναικεία αφιερώματα (βλ. Τουλούπα
1975, 120, σημ. 5, για σχετική βιβλιογραφία).
80. Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, 7, 88.
81. Ridgway 2000, 147-149. Pollitt 1986, 130-131,
εικ. 138. Τουλούπα 1975, 137. Καρούζου 1967,
186-187.
82. Morrow 1985, 93, 142 και 165, εικ. 11f.
83. Καρούζου 1967,174, πίν. 65.

Τα σάνδαλα ή σάμβαλα ή ποικιλοτρόπως ονοματισμένα εξακολουθούν να
είναι ο συνηθέστερος τύπος γυναικείων και ανδρικών υποδημάτων κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή εποχή. Στα σανδαλοφόρα πόδια αγαλμάτων του 3ου
και 2ου αι. π.Χ. που προέρχονται από την κυρίως Ελλάδα, τις ελληνικές πόλεις
της Μικράς Ασίας και την Ιταλία74 αναγνωρίζονται διαφορετικοί τύποι σανδαλιών που διακρίνονται από τις επί μέρους λεπτομέρειες στο κόψιμο της σόλας, στην κόσμηση των λεπτών δερμάτινων λουριών που διασταυρώνονται στο
πάνω μέρος του πέλματος, καθώς και στον τρόπο που δένονται οι δερμάτινοι
ιμάντες χαμηλά στο πόδι ή ψηλότερα στην κνήμη. Ο τύπος τους αλλάζει ανάλογα και με την ιδιότητα της μορφής που τα φορά: θεότητες, μυθικοί ήρωες, φιλόσοφοι και ρήτορες, πολεμιστές, ιππείς, αλλά και μορφές που απεικονίζονται
κυρίως σε χάλκινα και πήλινα ειδώλια και αναπαριστούν τον άνθρωπο της καθημερινότητας75. Το βασικό χαρακτηριστικό που έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται ως τάση στο δεύτερο μισό του 4ου και καθιερώνεται στον 2ο αι. π.Χ. είναι
η έντονα καμπυλωτή εσοχή που μοιάζει με κυματισμό μεταξύ των δύο μεγάλων δακτύλων στο κόψιμο της σόλας των σανδαλιών76. Το μαρμάρινο άγαλμα
της Θέμιδας ΕΑΜ Γ231 (εικ. 18), έργο του Χαιρέστρατου, από το ιερό της στον
Ραμνούντα Αττικής (περ. 300-280 π.Χ.)77 είναι, σύμφωνα με τους μελετητές, το
πιο πρώιμο παράδειγμα της αγαλματικής εικονογραφίας που σώζει εμφανώς
τη χαρακτηριστική εσοχή στο σχήμα της σόλας78. Ανάλογη είναι και η επόμενη περίπτωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Χ8414 (εικ. 19). Δύο χάλκινα ελάσματα, κομμένα στο σχήμα του πέλματος με μικρό περιθώριο στο περίγραμμά τους, που θα συγκρατούσε τη λεπτή ξύλινη σόλα, και με την εξωτερική κάτω επιφάνεια να στηρίζεται πάνω σε 15 σιδερένια πλατυκέφαλα καρφιά, τοποθετημένα σε κανονικά διαστήματα στην περιφέρεια, είναι ό,τι απέμεινε από ένα ζευγάρι γυναικεία σανδάλια που χρονολογούνται μετά τον 3ο
αι. π.Χ. και προέρχονται από έναν γυναικείο τάφο της Αργολίδας79. Οι διαστάσεις τους αντιστοιχούν σε γυναικείο μέγεθος υποδημάτων (σημερινό νούμερο 36-37) και η προέλευσή τους μας επιτρέπει να τα συσχετίσουμε με τα αργεία σάνδαλα, γνωστά ως γυναικεία πολυτελή υποδήματα80. Στο περίγραμμά
τους διακρίνεται η ελαφρά εσοχή ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δάκτυλο, σύμφωνα με τον συνήθη τύπο των ελληνιστικών χρόνων, όπως ακριβώς
αποδίδεται και στα κομψά σανδάλια της αισθησιακής Αφροδίτης στο μαρμάρινο σύμπλεγμα με τον Έρωτα και τον Πάνα (ΕΑΜ Γ3335), γύρω στο 100 π.Χ.
από την κοσμοπολίτικη Δήλο της εποχής81. Στα σανδάλια της όμορφης θεάς
(εικ. 20) αποτυπώνεται και ένα ακόμη τυπικό χαρακτηριστικό για την εποχή, το
κόψιμο της σόλας αυστηρά στο περίγραμμα του πέλματος με τα ακροδάκτυλα να προεξέχουν ελαφρώς. Επίσης, μία οριζόντια, ασυνήθιστα πλατιά για το
στυλ της εποχής, δερμάτινη λουρίδα82 συγκρατεί μπροστά τα καλοφτιαγμένα
δάκτυλα της θεάς, ενώ πάνω από αυτήν και ανάμεσα στα δύο μεγάλα δάκτυλα ξεκινούν δύο δερμάτινα λουριά που δένονται χαμηλά κάτω στη σόλα κοντά
στην καμάρα του πέλματος. Στην πτέρνα μία άλλη λουρίδα συγκρατεί το πίσω
μέρος του ποδιού. Παρόμοια κομψά σανδάλια φορά και η καθισμένη σε βράχο μαρμάρινη γυναικεία μορφή του 2ου αι. π.Χ. (ΕΑΜ Γ380) (εικ. 21) που βρέθηκε στη Ρήνεια83.
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Εικ. 19. ΕΑΜ Χ8414. Ζευγάρι χάλκινων καττυμάτων γυναικείων
σανδαλιών, από γυναικείο τάφο της Αργολίδας. Μετά
τον 3ο αι. π.Χ.

Εικ. 18. ΕΑΜ Γ231. Μαρμάρινο άγαλμα Θέμιδας και λεπτομέρεια των σανδαλιών, από το ιερό στον Ραμνούντα Αττικής. 300-280 π.Χ.
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Εικ. 20. ΕΑΜ Γ3335. Μαρμάρινο σύμπλεγμα Αφροδίτης, Έρωτα και Πάνα και λεπτομέρεια των σανδαλιών, από τη Δήλο. 100 π.Χ.
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Εικ. 21. ΕΑΜ Γ380. Μαρμάρινη γυναικεία μορφή καθισμένη σε βράχο και λεπτομέρεια του σανδαλιού, από τη Ρήνεια. 2ος αι. π.Χ.
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Εικ. 22. ΕΑΜ Χ13740. Χάλκινος δεξιός άκρος πους ιππέα που φορά σανδάλι του τύπου της κρηπίδας, από το Αμφιάρειο στον Ωρωπό.
Γύρω στο 300 π.Χ.

Κρηπίδες γυναικείες και ανδρικές

84. Οι μελετητές έχουν εντοπίσει πολλές σημασίες για τον όρο κρηπίς, βλ. σχετική βιβλιογραφία: Βαρθολομαίου 1998, 107-108 και Houston
1947, 90-91 για κρηπίδες που χαρακτηρίζονται ως «�������������������������������������
low����������������������������������
half�����������������������������
���������������������������������
boots�����������������������
����������������������������
» με ακάλυπτα τα δάκτυλα μπροστά και καλυμμένο το πάνω μέρος του
πέλματος ως το μέσον της κνήμης που δένει
με κομψούς ιμάντες.
85.
86.
87.
88.

Βλ. παραπάνω, σ. 212.
Pollitt 1986, 97-110.
Morrow 1985, 108.
Pollitt 1986, 103, πίν. 107. Morrow 1985, 102, πίν.
81-82, 108.
89. Για τις δύο εκδοχές του τύπου της κρηπίδας, βλ.
γενικά: Morrow 1985, 97, 107-114, 149. Calcani
1989, 53-54. ����������������������������������
Corso�����������������������������
2002, 60 και σημ. 26. Κατσικούδης 2005, 115-116, σημ. 635. Πλησιέστερο
και πολύ καλά διατηρημένο παράλληλο για το
σανδάλι του τύπου της κρηπίδας, με ακάλυπτα
τα δάκτυλα μπροστά, αποτελεί το χάλκινο αριστερό σανδαλοφόρο πόδι του ιππέα από τις
ανασκαφές στην Αγορά της Αθήνας, Β1384.
Είναι δύσκολο να χρονολογηθεί με ακρίβεια,
ωστόσο η εύρεσή του σε στρώμα με κεραμική
που χρονολογείται γύρω στο 200 π.Χ., μέσα σε
πηγάδι της Αγοράς, παρέχει ένα terminus ante
quem. Shear, Jr. 1973, 165-166, πίν. 36, b, d.
90. Λεονάρδος 1910, 120. Πετράκος 1968, 118,
αρ. 1, πίν. 67. Morrow 1985, 97, πίν. 79.

Οι κρηπίδες84, ένας ενδιάμεσος τύπος ανάμεσα σε σανδάλι και κλειστό υπόδημα που άντεξε στον χρόνο, καθώς ήταν γνωστός ήδη από το τελευταίο τρίτο του
6ου αι. π.Χ.85, απεικονίζεται συχνά στα ελληνιστικά μνημεία. Στον γλυπτό διάκοσμο
της μεγάλης ζωφόρου του βωμού του Διός στην Πέργαμο, ανάθημα του Ευμένους
Β΄ (180-168 π.Χ.), εκεί όπου όλο το ελληνικό πάνθεον αγωνίζεται με πάθος και ορμή
εναντίον των Γιγάντων86, δεκαεννέα διακριτά παραδείγματα υπόδησης έχουν σωθεί: οκτώ σανδάλια και έντεκα μπότες με όλες τις τεχνοτροπικές τους λεπτομέρειες87. Τα σανδάλια ανήκουν στον τύπο της κρηπίδας, όπως αυτά που φορούν η Νύχτα στη βόρεια πλευρά της ζωφόρου και η Λητώ στη ανατολική πλευρά, ένα είδος κρηπίδων-λεπτοσκίδων με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα στενά λουριά που καλύπτουν το πάνω μέρος του πέλματος88.
Σε γενικές γραμμές, οι κρηπίδες της Ελληνιστικής εποχής ξεχωρίζουν από
το δερμάτινο λεπτό δικτυωτό πλέγμα, κάτι σαν πλεκτή δαντέλα, που περιβάλλει το πίσω μέρος του πέλματος, χαμηλά την περιφέρεια και μπροστά τα δάκτυλα. Συμπληρωματικά στην ελληνιστική αυτή εκδοχή έρχονται κάποια παραδείγματα να μας αποκαλύψουν ότι επικρατεί συγχρόνως και ένας άλλος νέος τύπος κρηπίδας, με ιμάντες που διασταυρώνονται πάνω στον ταρσό του ποδιού,
αλλά αφήνουν ακάλυπτα τα δάκτυλα89.
Καλά διατηρημένος και δουλεμένος με ιδιαίτερη επιμέλεια στις λεπτομέρειές
του είναι ο χάλκινος δεξιός άκρος πους ενός ιππέα που φορά κρηπίδα με πτερνιστήρα πάνω από την πτέρνα (ΕΑΜ Χ13740), από το Αμφιάρειο στον Ωρωπό,
γύρω στο 300 π.Χ.90. Πάνω από τη λεπτή τριμερή σόλα, ένα δικτυωτό πλέγμα από
λεπτά δερμάτινα λουριά καλύπτει την πτέρνα και εξωτερικά την καμάρα του πέλματος. Μια σειρά από δερμάτινες θηλιές, που μαζεύονται σφιχτά στο μετατάρσιο σε
ένα κεντρικό κομμάτι δέρματος, αγκαλιάζουν το πόδι και καλύπτουν τα δάκτυλα. Η
σάρκα του ποδιού, εκτός από τις άκρες των δύο πρώτων δακτύλων που μόλις διακρίνονται, καλύπτεται από το πέλλυτρον ή ποδείον, μια δερμάτινη, κροσσωτή στις
άκρες της ποδιά που συγκρατείται από ιμάντες διασταυρωμένους επάνω στον
ταρσό και δεμένους ψηλά στην κνήμη (εικ. 22). Κοντινά παράλληλα αποτελούν
δύο ακόμη παραδείγματα που ανήκουν στα ευρήματα του ναυαγίου των Αντικυ-
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Εικ. 23. ΕΑΜ Χ15116α+β+γ. Χάλκινος δεξιός άκρος πους
με σανδάλι του τύπου της κρηπίδας, από το ναυάγιο των
Αντικυθήρων. Πιθανώς 2ος αι. π.Χ.

Εικ. 24. ΕΑΜ Γ15549. Μαρμάρινος δεξιός άκρος πους με σανδάλι
του τύπου της κρηπίδας, από το ναυάγιο των Αντικυθήρων.
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

θήρων. Ο χάλκινος δεξιός άκρος πους (ΕΑΜ Χ15116α+β+γ) του 2ου αι. π.Χ.(;)91 και
ο μαρμάρινος δεξιός άκρος πους (ΕΑΜ Γ15549) των αρχών του 1ου αι. π.Χ.92 ανήκουν σε ανδρικά αγάλματα που φορούν καλοφτιαγμένα σανδάλια του τύπου της
κρηπίδας, με τριμερή σόλα, δικτυωτό πλέγμα που αγκαλιάζει το πέλμα, πέλλυτρον
προστασίας που αφήνει ελεύθερα το μεγάλο και το μεσαίο δάκτυλο του ποδιού
και ιμάντες που δένουν σε φιόγκο ψηλά στην κνήμη (εικ. 23, 24).
Ελληνιστικές τροχάδες από το ναυάγιο των Αντικυθήρων
Τα σανδάλια στον τύπο των τροχάδων93 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν
τον τύπο, αλλά γρήγορα τον προσάρμοσαν στις δικές τους στυλιστικές επιλογές, συχνά φορτωμένες με περίτεχνα δερμάτινα σχέδια στα πλευρικά μέρη
των υποδημάτων94.
Σανδάλια στον τύπο των τροχάδων σώζουν τρία χάλκινα πόδια ανδρικών
αγαλμάτων που προέρχονται από τα ευρήματα του ναυαγίου των Αντικυθήρων και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. (ΕΑΜ Χ15115,
Χ15092, Χ15114) (εικ. 25-27). Στον χάλκινο εικονιστικό ανδριάντα του «Φιλόσοφου των Αντικυθήρων», που χρονολογείται γύρω στ�������������������������
o������������������������
230 π.Χ. ή λίγο αργότε-
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91. Καλτσάς - Βλαχογιάννη - Μπούγια 2012, 91, αρ.
34 (Έ. Βλαχογιάννη).
92. Καλτσάς - Βλαχογιάννη - Μπούγια 2012, 109,
αρ. 55 (Έ. Βλαχογιάννη).
93. Πρωτοεμφανίζονται στην Κλασική εποχή, βλ.
παραπάνω σ. 217.
94. Για τον τύπο των τροχάδων, βλ. γενική βιβλιογραMorrow����������������������������������
Calφία: ����������������������������������������
1985, 63-64, 84-86, 114-117. ����
cani 1989, 54-55. Corso 2002, 63, σημ. 74.
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Εικ. 25-27. ΕΑΜ Χ15115, Χ15092, Χ15114. Χάλκινα πόδια ανδρικών αγαλμάτων που φορούν σανδάλια του τύπου των τροχάδων,
από το ναυάγιο των Αντικυθήρων. Τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ.

95. Καλτσάς - Βλαχογιάννη - Μπούγια 2012, 83 και
85, αρ. 24δ, ε (Έ. Βλαχογιάννη).
96. Morrow 1985, 115, 127, πίν. 100α-b.
97. Για τα αρ. ευρ. Χ15092 και Χ15114 έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι προέρχονται από αγάλματα
που ανήκαν στο σύνταγμα με τον «φιλόσοφο».
Οι διαφορές στην εργασία δικαιολογούνται από
την απόδοση του κάθε ανδριάντα σε διαφορετικό καλλιτέχνη, βλ. Morrow 1985, 115, 126, πίν.
99a-b. Καλτσάς - Βλαχογιάννη - Μπούγια 2012,
90-91, αρ. 31 και αρ. 33. (Έ. Βλαχογιάννη).
98. Απεικονίζονται σε ελληνικά έργα του ελλαδικού
χώρου και της Μικράς Ασίας μετά το δεύτερο
μισό του 2ου αι. π.Χ., βλ. μαρμάρινα ανδρικά πόδια με σανδάλια τύπου lingula αρ. ευρ. 12255
και 12332 από την αρχαία Μεσσήνη (Θέμελης
2009, 183-184, εικ. 9) και γενικά για την επίδρασή τους στην υπόδηση των Ελλήνων, Morrow
1985, 141, 147.

ρα, ανήκουν μαζί με άλλα σπαράγματα οι δύο άκροι πόδες (ΕΑΜ Χ15090 και
Χ15091) (εικ. 28) που φορούν τροχάδες με σόλα τριών επάλληλων στρωμάτων95. Η πτέρνα και τα πλαϊνά του ποδιού προστατεύονταν με το σκληρό, συνήθως κατσικίσιο, δέρμα, που άφηνε ελεύθερα μόνο τα δάκτυλα και τον ταρσό. Τα λουριά περνούν μέσα από ωοειδή ανοίγματα στα πλάγια του σανδαλιού και, αφού πρώτα διασταυρωθούν επάνω στον ταρσό, δένονται λίγο ψηλότερα από τον αστράγαλο, που μένει ακάλυπτος για να διευκολύνεται η κίνηση
του ποδιού96. Στο πίσω μέρος του ποδιού το δέρμα του σανδαλιού ανασηκώνεται σε μύτη (εμφανώς στο ΕΑΜ Χ15114). Τα δάκτυλα προστατεύονται από ένα
ξεχωριστό πλέγμα λουριών, που στερεώνονται μέσα από την περόνη του σανδαλιού ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα δάκτυλα και προστατεύουν το μπροστινό μέρος του ποδιού (εμφανώς στα ΕΑΜ Χ15092 και Χ15114)97.
Τέλος, σανδάλια που δεν διαφέρουν από τα σημερινά χαμηλά πέδιλα με τα
δερμάτινα δετά λουριά ξεχωρίζουν από το μακρύ δερμάτινο γλωσσίδι (lingula)
που προεξέχει σκεπάζοντας κάθετα τον ταρσό και αναδιπλώνεται πάνω από
τις λεπτές δερμάτινες ταινίες που δένονται σε ακτινωτό πλέγμα στο πρόσθιο
άκρο. Αυτό το νέο είδος, ευρύτατα διαδεδομένο στην Ιταλία από τους χρόνους της Δημοκρατίας και εξής, μεταφέρθηκε στον ελλαδικό χώρο από τους
Ρωμαίους εποίκους και ενσωματώθηκε ταχύτατα στα είδη της εγχώριας υπόδησης98. Σε μια παραπλήσια κατηγορία ανήκει το σανδάλι με lingula που φορά
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Εικ. 28. ΕΑΜ Χ15090, Χ15091. Χάλκινα πόδια του
ανδριάντα «του Φιλοσόφου των Αντικυθήρων»
με τροχάδες, από το ναυάγιο των Αντικυθήρων.
Τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ.

Εικ. 29. ΕΑΜ Γ6848. «Πόδι του Σάραπη» με σανδάλι τύπου lingula, πιθανώς από
την ευρύτερη περιοχή της Μητρόπολης των Αθηνών. 2ος αι. μ.Χ.

ο, υπερφυσικός σε μέγεθος, μαρμάρινος δεξιός άκρος πους (εικ. 29) που φυλάσσεται στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ Γ6848).
Προέρχεται από τις ανασκαφές στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Μητρόπολης των Αθηνών, εκεί όπου τα ευρήματα ταυτίστηκαν πιθανώς με το αρχαίο Σαραπείο, το οποίο αναφέρει και ο Παυσανίας99. Η
γλώσσα του σανδαλιού, που ξεκινά ψηλά από τον ταρσό κάτω από έναν μεγάλο φιόγκο, στολίζεται από ανάγλυφες βλαστόσπειρες και καταλήγει μπροστά
στα γυμνά δάκτυλα με την ανάγλυφη παράσταση του Κέρβερου και ενός έξεργου φιδιού. Στην πίσω πλευρά, πάνω από την πτέρνα, η παράσταση του Άνουβη
και του Αρποκράτη μαζί με έναν ανάγλυφο κροκόδειλο, που παραπέμπει σε
νειλωτικό τοπίο, συμπληρώνουν τους θρησκευτικούς συμβολισμούς που συνοδεύουν τη θεότητα του Σάραπη, την προτομή του οποίου ή την καθήμενη μορφή του θα έφερε στην κορυφή του το πόδι100. «Το πόδι του Σάραπη» έχει αναθηματική χρήση και χρονολογείται από την ποιότητα της εργασίας του στην εποχή των Αντωνίνων (2ος αι. μ.Χ.)101. Αν και δεν αναπαριστά ένα σανδάλι που φοριέται για πρακτικούς λόγους, ωστόσο δεν απέχει πολύ από τα πολυτελέστατα
και βαριά στολισμένα σανδάλια που ικανοποιούσαν τις αισθητικές προτιμήσεις
μιας πλούσιας και επιτηδευμένης μερίδας του ρωμαϊκού κόσμου.

232

99. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 1, 18,4. Για το
συγκεκριμένο εύρημα, βλ. Dow - Upson 1944,
65-70, εικ. 5-7, ειδικά για το σανδάλι σ. 69, σημ.
20.
100. Ο Σάραπης, ελληνιστική θεότητα που δημιούργησε ο Πτολεμαίος Α΄ για να συγκεράσει διαφορετικές θρησκείες, απεικονίζεται ως χθόνιος
θεός με μορφή που μοιάζει με τον Πλούτωνα,
στην κεφαλή του φέρει το μόδιο (ένα καλάθι,
μέτρο ζύγισης των σιτηρών), στο χέρι σκήπτρο
και στα πόδια του υπάρχει ο Κέρβερος και ένα
φίδι.
101. Dow - Upson 1944, 77.
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Μπότες για τους κυνηγούς, τους ταξιδιώτες, τους θεούς

Εικ. 30. ΕΑΜ Χ15209. Χάλκινο αγαλμάτιο
Διονύσου, από τη Χόχλια της
Ευρυτανίας. Μέσα 2ου αι. π.Χ.

Στα πρακτικά υποδήματα που κέρδισαν διαχρονικά την προτίμηση ανδρών
και γυναικών συγκαταλέγονται και ορισμένα κλειστού τύπου, που κάλυπταν το
πόδι μαζί με την κνήμη σαν ένα είδος μπότας102, όπως είναι οι δημοφιλείς ενδρομίδες και εμβάδες103. Ιππείς, κυνηγοί, θεοί και θεές που τρέχουν, κυνηγούν,
διανύουν μεγάλες και δύσκολες αποστάσεις σε έναν κόσμο άλλοτε πραγματικό και άλλοτε μυθικό συνηθίζουν να φορούν το ένα ή το άλλο είδος, σύμφωνα με την εικονογραφία της εποχής. Οι ενδρομίδες, από τους ελληνιστικούς
χρόνους και εξής μετατρέπονται σε γούνινες ψηλές μπότες που μπορούσαν
να φτάσουν έως την κνήμη104. Τις θρακικές ως προς την προέλευσή τους εμβάδες, χοντροκομμένες μπότες με κορδόνια και δερμάτινη γλώσσα που αναδιπλώνεται ψηλά, επενδεδυμένες εσωτερικά με πίλημα ή γούνα, χρησιμοποιούσαν οι χωρικοί στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ συχνά εμφανίζονται να τις φορούν ο Διόνυσος και η συνοδεία του105. Ψηλά υποδήματα που
ταιριάζουν περισσότερο με εμβάδες φορά ο χάλκινος κισσοστεφής Διόνυσος (ΕΑΜ Χ15209) από την Χόχλια της Ευρυτανίας, που χρονολογείται γύρω
στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.106 (εικ. 30), υποδηλώνοντας τη σχέση του με τη φύση
και το κρυφό κάλεσμα της γης.
Οι ρωμαϊκές μπότες σε διάφορες παραλλαγές αποδίδονται λεπτομερώς
σε πολλά έργα (ανάγλυφα, ολόγλυφα, αψίδες)107. Για τις γυναίκες η μόδα απαιτούσε χαμηλές μπότες με κάττυμα από φελλό στο πίσω μέρος της πτέρνας.
Στον ρωμαϊκό στρατό χρησιμοποιείτο κυρίως η μπότα (caliga), στιβαρή με παχύ
σολόδερμα και καρφιά για αντοχή και εσωτερική επένδυση από γούνα, ενώ
συχνά στην εικονογραφία της εποχής εμφανίζονται να την φορούν και οι αυτοκράτορες108.
Η σύντομη αυτή αναφορά σε επιλεγμένα έργα του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου που απεικονίζουν ή αναπαριστούν υπαρκτούς τύπους υποδημάτων
της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των αρχαίων υποδημάτων και να μιλήσουμε
για την εξέλιξη και την αισθητική τους στο πέρασμα των αιώνων. Ωστόσο, τα αρχαία έργα διασώζουν την εικόνα ενός κόσμου θεϊκού ή ανθρώπινου με φροντισμένα και καλοφτιαγμένα υποδήματα, απλά ή πολυτελή, και όχι με φθαρμένα άρβυλα με λυμένα κορδόνια και φαγωμένα λουριά, ταλαιπωρημένες κρηπίδες ενός κουρασμένου ιππέα και λασπωμένες μπότες ενός απλού χωρικού.
Είναι τα υποδήματα των ανθρωπόμορφων θεών, των μυθικών ηρώων, των ανθρώπων της δόξας, της δύναμης και της τιμής, της χαράς και της ομορφιάς, είναι έργα τέχνης που ευφραίνεσαι να τα βλέπεις.

102. Για τα είδη στις μπότες, βλ. Houston 1947. Blanck
2004, 108.
103. Και τα δύο είδη απαντούν στην εικονογραφία
ήδη από την Αρχαϊκή εποχή: βλ. παραπάνω σ.
220.
104. Corso 2002, 61, σημ. 42.
105. Corso 2002, 59, σημ. 2.
106. Sharpe 2006, 165, 247-248.
107. Βαρθολομαίου 1998, 107-108. Βlanck 2004,
129-131.
108. Corso 2002, 62, σημ. 44.
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53. ΕΑΜ Π6004.21, Π6004.20, Π6004.23,
Π6004.32, Π6004.9, Π6004.12, Π6004.11

54. ΕΑΜ Π5980, Π6004.10

Πολύχρωμα λίθινα κοσμήματα. Από
το Σέσκλο Θεσσαλίας. Αρχαιότερη
Νεολιθική, 6500-5800 π.Χ.

Ανθρωπόμορφα λίθινα κρεμαστά
κοσμήματα-περίαπτα. Από το Σέσκλο
και το Διμήνι Θεσσαλίας. Νεότερη
Νεολιθική, 5300-4500 π.Χ.

Μήκος 0,013 έως 0,047 μ.

Ύψος 0,018 μ. (μορφή), 0,054 μ. (περίαπτο)

Τα λαμπερά χρώματα στους στιλπνούς
λίθους εκφράζουν την αρχέγονη αισθητική και συμβολίζουν όψεις της φύσης.
Κόκκινος ίασπις, μαύρος και πράσινος
στεατίτης, οφείτης, σχιστόλιθος επιλέγονται για χάντρες, αλλά και για ατρύπητα σκουλαρίκια, περονίσκες κόμμωσης και κουμπιά ενδυμάτων.

Από μαύρο στεατίτη, ανθρώπινη μορφή με μάσκα ζώου ή όρθιο ζώο. Σε πράσινο σχιστόλιθο αποδίδεται σχηματικά η
γυναικεία μορφή ως δακτυλιόσχημο περίαπτο. Η στιλπνότητα των χρωμάτων σε
συνδυασμό με τις μορφές συνθέτουν
τη συμβολική και αισθητική ταυτότητα των
αντικειμένων.

237

55. ΕΑΜ Π16625, Π6007,4-6
Κρίκοι από θαλάσσιο όστρεο (Spon
dylus gaederopus). Από το Διμήνι Θεσσαλίας. Νεότερη Νεολιθική Ι,
4800-4500 π.Χ.
Διάμετρος 0,067 έως 0,053 μ.

Χάντρες, βραχιόλια, κρίκοι για τους
αστραγάλους, τα μαλλιά ή τις ζώνες
των ενδυμάτων, αλλά και κεφαλές
σκήπτρων φτιάχνονται από το όστρεο
Spondylus gaederopus. Με ειδική επεξεργασία αναδεικνύεται η λευκότητα
του υλικού στα σπάνια αυτά αντικείμενα
κόσμησης και κύρους. Το όστρεο συλλέγεται κυρίως στο Αιγαίο και μεταφέρεται ως πρώτη ύλη ή τελικό προϊόν μέχρι
τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και τη
Βαλτική θάλασσα.
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56. ΕΑΜ Π16683, Π23324, Π16686,
Π23325, Π16689, Π16690, Π16691
Χρυσά κοσμήματα. Άγνωστης προέλευσης. Τελική Νεολιθική, 45003300 π.Χ.
Δισκίο: διάμετρος 0,018 μ.
Ορθογώνιο: διαστάσεις 0,017x0,017 μ.
Ταινίες: μήκος 0,066 και 0,09 μ.
Χάντρες: διάμετρος 0,012 έως 0,007 μ.

Ο χρυσός με τη φωτεινότητα και την
αναλλοίωτη μορφή του προσείλκυε πάντα αισθητικά τους ανθρώπους. Δισκία,
ρόμβοι και ταινίες ράβονταν επάνω στα
ενδύματα για να τα στολίσουν στη ζωή
ή στον θάνατο, ενώ οι χάντρες σχημάτιζαν περιδέραια. Οι τεχνίτες σφυρηλατούσαν φύλλα χρυσού υψηλής καθαρότητας (92-95%), τα έκοβαν στο επιθυμητό σχήμα και άνοιγαν οπές στερέωσης.

57. ΕΑΜ Π4882, Π4886
Περιδέραια από χρωματιστούς λίθους. Από την Πάρο. Πρωτοκυκλαδική Ι, 3200-2800 π.Χ.
Π4882: μήκος 0,105 μ. Π4886: μήκος 0,17 μ.
Μέγιστη διάμετρος χάντρας 0,018 μ.

Τα περιδέραια ήταν πολύ αγαπητά κοσμήματα στην κυκλαδική κοινωνία. Οι λίθινες χάντρες τους είναι μικρά κομψοτεχνήματα, αρκετές φορές με ιδιαίτερο συμβολισμό σχετικό με τα ουράνια
σώματα και τον κύκλο της γονιμότητας.
Τα χρώματα των στιλβωμένων ημιπολύτιμων λίθων συμπλήρωναν το αισθητικό
αποτέλεσμα.

58. ΕΑΜ Π6285
Χάλκινο ψέλιο (βραχιόλι). Από το Στενό Λευκάδας (Τύμβοι R). Πρωτοελλαδική ΙΙ, 2800-2300 π.Χ.
Διάμετρος 0,06, πάχος 0,03 μ.

Βραχιόλι από παχύ ασημένιο σύρμα με
αλλεπάλληλες περιελίξεις. Συνόδευε
πιθανώς γυναικεία ταφή και κοσμούσε
τον βραχίονα της νεκρής.
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59. ΕΑΜ Π7169
Δύο χρυσά ενώτια (σκουλαρίκια).
Από την Πολιόχνη Λήμνου, δωμάτιο
643, «Θησαυρός Χρυσών». Κίτρινη
περίοδος (περ. 2450-2200 π.Χ.)
Ύψος 0,078/0,069 μ.

Το κυρίως σώμα του κοσμήματος διακοσμείται με τρεις σειρές επάλληλων κοκκίδων. Πέντε αλυσίδες επενδεδυμένες
με χρυσό, σε σχήμα μικρών φύλλων, καταλήγουν σε περίαπτα, που αποδίδουν
αφαιρετικά την ανθρώπινη μορφή. Ανά-

λογα προέρχονται από την Τροία και άλλες θέσεις της Μικράς Ασίας. Η παρουσία των σκουλαρικιών στον αποκαλούμενο «Θησαυρό των Χρυσών», ενδεχομένως σχετίζεται με μια προσπάθεια αποθησαύρισης ή απόκρυψης πολύτιμων αντικειμένων.

60. ΕΑΜ 7186

61. ΕΑΜ 7171

Δύο χρυσά ενώτια (σκουλαρίκια).
Από την Πολιόχνη Λήμνου, δωμάτιο
643, «Θησαυρός Χρυσών». Κίτρινη
περίοδος (περ. 2450-2200 π.Χ.)

Χρυσά ψέλια (βραχιόλια). Από την
Πολιόχνη Λήμνου, δωμάτιο 643, «Θησαυρός Χρυσών». Κίτρινη περίοδος
(περ. 2450-2200 π.Χ.)

Μήκος 0,03, πλάτος 0,02 μ.

Διαστάσεις 0,06-0,08 μ.

Αποτελούνται από δύο διακριτά μέρη,
έναν δακτύλιο από συμπαγές σύρμα
και το κυρίως σώμα σε σχήμα άνθους
παπαρούνας. Αποδίδονται ο ύπερος, οι
στήμονες, καθώς και η γύρη με τη χρήση προσεκτικά προσαρμοσμένων συρμάτων. Το σχήμα και η κατασκευή τους
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καθιστούν τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια
μοναδικά για την περιοχή της Ελλάδας,
ενώ πρόκειται για μια από τις πρώιμες
παραστάσεις του φυτού στον αιγαιακό
χώρο, του οποίου οι αναλγητικές - παραισθησιογόνες ιδιότητες ήταν γνωστές
ήδη από την αρχαιότητα.

Κατασκευασμένα με τη συρματερή τεχνική από χονδρό σύρμα που περιελίσσεται τρεις φορές και στις άκρες του καταλήγει σε δύο κωνικές κεφαλές. Ανάλογα αντικείμενα έχουν βρεθεί και στην
Τροία, δείχνοντας τις στενές σχέσεις
των δύο περιοχών.

62. ΕΑΜ Π5912-5914

63. ΕΑΜ Π9178, Π102

Χρυσά δισκία και εξαρτήματα χάλκινου περιδεραίου. Από το Σέσκλο
Θεσσαλίας. Μεσοελλαδική περίοδος, 1900-1600 π.Χ.

Χάλκινες περόνες με κεφαλή από
ορεία κρύσταλλο. Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
Μήκος 0,193 και 0,20 μ.

Διάμετρος χρυσών δισκίων 0,025,
μήκος χάλκινων στελεχών 0,08 έως 0,10 μ.

Στην ακρόπολη του Σέσκλου, 2.500 χρόνια μετά τη νεολιθική κατοίκηση, δημιουργείται νεκροταφείο με 138 απλούς τάφους. Ο Τάφος 25 είναι ο μεγαλύτερος
και πλουσιότερος, με τρεις νεκρούς, άνδρα, γυναίκα και παιδί. Περιδέραιο από
χάλκινα στελέχη με γυάλινες χάντρες
και δύο χρυσά δισκία πάνω σε κουμπιά ή
σκουλαρίκια στόλιζαν τη γυναίκα.

Οι περόνες ενδυμασίας αυτού του τύπου χαρακτηρίζουν τις πρώτες γενιές
των Μυκηναίων ευγενών και πιθανότατα φορέθηκαν σε ειδικές περιστάσεις.
Η μία έχει συνδεθεί και με τη χρήση οπίου, εξαιτίας του σχήματός της που θυμίζει
ανεστραμμένη κάψα παπαρούνας.
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64. ΕΑΜ Π8659, Π8660
Χρυσό περιδέραιο. Από τον Ταφικό
Κύκλο Β των Μυκηνών, Τάφος Ο. 16ος
αι. π.Χ.
Μήκος 0,015 έως 0,017, πλάτος 0,004,
ύψος οκτώσχημης ασπίδας 0,022,
πλάτος 0,006 μ.

Σαράντα τέσσερις ψήφοι από χρυσό
έλασμα αποδίδουν σχηματικά πτηνό
εν πτήσει και διαμορφώνουν ένα υψηλής αισθητικής περιδέραιο. Η κεντρική
ψήφος από χρυσό έλασμα σχήματος
οκτώσχημης ασπίδας καλύπτει πήλινο
πυρήνα, ενώ η σφαιρική απόφυση στο
άνω τμήμα της αποδίδει το κεφάλι του
πολεμιστή.

65. ΕΑΜ Π8563
Χρυσό κόσμημα από λεπτό έλασμα.
Από τον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών, Τάφος Α. 16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,028, διάμετρος 0,12 μ.

Έκτυπες συνεχόμενες σπείρες
σμούν το πολύ λεπτό έλασμα.
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κο-

66. ΕΑΜ Π78
Χρυσό κόσμημα. Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, Τάφος ΙΙΙ. 16ος αι.
π.Χ. (δεύτερο μισό)
Μήκος (αλυσίδας) 0,06, (περιάπτων) 0,013 μ.

Αποτελείται από δέκα χαριτωμένα
ατρακτοειδή περίαπτα, κατασκευασμένα από λεπτό χρυσό έλασμα, που φέρουν διακόσμηση από τρεις εγχαράξεις
στο άνω και κάτω τμήμα τους θυμίζοντας
κουκούλι εντόμου. Τα περίαπτα κρέμονται από λεπτές χρυσές αλυσίδες.

67. ΕΑΜ Π55

68. ΕΑΜ Π61

Ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρικιών). Από τον Ταφικό Κύκλο Α των
Μυκηνών, Τάφος ΙΙΙ. 16ος αι. π.Χ. (δεύτερο μισό)

Ζεύγος χρυσών ενωτίων. Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, Τάφος ΙΙΙ.
16ος αι. π.Χ. (δεύτερο μισό)

Ύψος 0,022, πλάτος 0,029 μ.

Κατασκευασμένα από χρυσό σύρμα,
ένα από τα τέσσερα ζεύγη ενωτίων
που βρέθηκαν στον Τάφο ΙΙΙ, γνωστό ως
«Τάφος των Γυναικών». Εντός του καρδιόσχημου βρόχου το σύρμα λεπταίνει
δημιουργώντας δύο λεπτοκαμωμένες
σπείρες. Δεν διατηρείται ο λεπτός δακτύλιος με τον οποίο γινόταν η στερέωση στο αφτί.

Διάμετρος (εξωτερική) 0,073,
(εσωτερική) 0,04 μ.

Θαυμάσιο δείγμα της κρητομυκηναϊκής
κοσμηματοτεχνίας με συνδυασμό της
ανάγλυφης τεχνικής και της κοκκίδωσης.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικονογραφική απεικόνιση ίδιων ενωτίων
που φέρουν γυναικείες μορφές σε τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας.
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69. ΕΑΜ Π689
Χρυσό περιδέραιο. Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, Τάφος V.
16ος αι. π.Χ. (δεύτερο μισό)
Ύψος ψήφων 0,026, πλάτος 0,041 μ.

Το περίφημο και μοναδικό αυτό περιδέραιο αποτελείται από δέκα διπλά ελάσματα, καθένα από τα οποία αποδίδει
δύο αντίνωτους αετούς. Η απεικόνιση
του βασιλιά των πτηνών, συμβόλου δύναμης και μεγαλοπρέπειας, αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο κύρους και εξουσίας.

71. ΕΑΜ Π7350

70. ΕΑΜ Π7987
Χρυσό περίαπτο σε σχήμα οκτώσχημης ασπίδας. Από τον θολωτό τάφο
IV της Πύλου. 15ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,04, πλάτος 0,015-0,02 μ.

Είναι κατασκευασμένο από δύο ελάσματα. Φέρει κοκκιδωτή διακόσμηση
στο περίγραμμά του και οπές ανάρτησης.
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Χρυσό περίαπτο στο σχήμα μικρής
πυξίδας. Από τα Δενδρά Αργολίδας.
14ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,007, διάμετρος 0,012 μ.

Στη μικροσκοπική πολυτελή θήκη, που
ανήκε σε Μυκηναία, βρέθηκαν κατάλοιπα καλλυντικής ουσίας, πιθανόν αρώματος ή βαφής προσώπου. Από τις οπές
ανάρτησης περνούσε η αλυσίδα που το
μετέτρεπε σε περίαπτο και παράλληλα
σφράγιζε το πώμα ώστε να μην χυθεί το
πολύτιμο περιεχόμενο.

ΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ.
ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΥΒΡΙΔΗ

Σε αναζήτηση πολύτιμων υλών
Στα βαθυγάλανα νερά του Αιγαίου με τα δεκάδες διάσπαρτα μικρά και μεγάλα νησιά, οι Μυκηναίοι θαλασσοπόροι, όπως έκαναν πριν από εκείνους οι
Κυκλαδίτες και οι Μινωίτες, επιδόθηκαν από νωρίς στο εμπόριο με μακρινές
περιοχές. Τα ναυάγια της εποχής1 αποκαλύπτουν ότι οι Μυκηναίοι εξήγαν πολυτελή κεραμική, απλό ή αρωματισμένο λάδι και έφερναν πίσω μέταλλα και άλλες πρώτες ύλες, αλλά και επεξεργασμένα προϊόντα2.
Μια πληθώρα ημιπολύτιμων λίθων, όπως αμέθυστος, κορναλίνη, ορεία κρύσταλλος, ίασπις, αχάτης, οφείτης, μαλαχίτης και λαζουρίτης, έφταναν στα μυκηναϊ
κά κέντρα από τη Συρία και τη Δυτική Ασία μέσω της Αιγύπτου για την κατασκευή
σφραγιδόλιθων (εικ. 1) και εντυπωσιακών πολύχρωμων περιδεραίων3. Από την
Αίγυπτο, εκτός από χρυσό, οι Μυκηναίοι προμηθεύονταν γυαλί στη μορφή δισκοειδών ταλάντων αλλά και έτοιμες χάντρες από γαλάζια και πράσινη κυρίως
φαγεντιανή, σε ποικίλα σχήματα4. Από την Αφρική και την Ινδία, μέσω της Συρίας,
έφερναν ελεφαντόδοντο και δόντι ιπποποτάμου, που στα χέρια επιδέξιων τεχνιτών μεταμορφώνονταν σε ενθέσεις ξύλινων επίπλων και σκεύη πολυτελείας,
όπως καθρέπτες, κοσμηματοθήκες, κτένια και περόνες5, και από τη Βαλτική και τη
Νότια Αγγλία, κεχριμπάρι (εικ. 2)6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulak 2008, 289-305.
van WijnHughes-Brock 2011. Heymans �����������
-����������
gaarden 2011, 124-136.
Andrews 1990, 39-52. Eder 2015.
Bass 1986, 281-282. Pulak 2008, 203.
De Hoff 1988, 125-126, 133.
Νικολέντζος 2003. Maran 2013.

Εικ. 1. ΕΑΜ Π1948-Π1952. Σφραγιδόλιθοι από ημιπολύτιμους λίθους, από το Μενίδι Αττικής.
14ος-13ος αι. π.Χ.
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ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΥΒΡΙΔΗ

Εικ. 2. ΕΑΜ Π8657. Χάντρες περιδεραίου από κεχριμπάρι, από τις Μυκήνες. 16ος αι. π.Χ.

Η επεξεργασία και το εμπόριο των πολύτιμων υλών φαίνεται ότι διακινούνταν σε μεγάλο βαθμό από τα ανάκτορα και προορίζονταν για την αριστοκρατία. Υψηλή τεχνογνωσία, ευφάνταστα σχέδια και διακοσμητικά θέματα χαρακτηρίζουν τα ευρήματα σε ολόκληρη την επικράτεια του μυκηναϊκού κόσμου και
κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα κέντρα των Μυκηναίων.
Η αναμφισβήτητη επίδραση της Κρήτης κατά τους πρώτους αιώνες του μυκηναϊκού πολιτισμού δεν αποτυπώθηκε πουθενά πιο εύγλωττα από ό,τι στη μικροτεχνία. Η υπεροχή των μινωικών κοσμημάτων, ήδη από τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ., οφειλόταν πιθανόν στη γεωγραφική θέση της Κρήτης, που της εξασφάλιζε ένα προβάδισμα ως προς τη γνώση νέων τεχνικών και τύπων7. Οι επιρροές που δέχτηκε, κυρίως στη μικροτεχνία, από τη Συροπαλαιστινιακή ακτή αλλά
και την Αίγυπτο είναι έκδηλες τόσο σε τύπους που αντέγραψε, όπως οι σφραγιδοκύλινδροι, όσο και σε τύπους που υιοθέτησε και εξέλιξε, όπως η διπλή κρικοειδής αλυσίδα8 (εικ. 3).
Ο χρυσός των ευγενών
Η αντοχή του λαμπερού χρυσού στη φθορά του χρόνου τον έχρισε από
πολύ νωρίς αγαπημένο υλικό των Μυκηναίων ευγενών. Ο χρυσός, βέβαια, ήταν
και η πρώτη λεία των τυμβωρύχων, γι’ αυτό και οι χαρακτηριστικοί για την εποχή θολωτοί και θαλαμωτοί τάφοι έχουν βρεθεί στην πλειονότητά τους συλημένοι
από τους θησαυρούς τους. Σε περιόδους οικονομικής κάμψης, εξάλλου, ή εν
όψει κάποιου κινδύνου, σκεύη και κοσμήματα από χρυσό ήταν τα πρώτα αντικείμενα που αποκρύβονταν είτε για να προστατευτούν από κλοπή είτε για να
λιώσουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το πολύτιμο μέταλλο. Τέτοιες
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7.
8.

Colburn 2008, 203-224.
Hickman 2008, 108, 359.

ΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ. ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Εικ. 3. ΕΑΜ Π2882. Χρυσή κρικοειδής αλυσίδα, από τις Μυκήνες. 14ος-13ος αι. π.Χ.
.

Εικ. 4. Π3180, Π2972. Χρυσά
σφραγιστικά δακτυλίδια, από τις
Μυκήνες. 15ος αι. π.Χ.

είναι οι περιπτώσεις των περίφημων Θησαυρών της ακρόπολης των Μυκηνών
και της Τίρυνθας9, που αν και μας έδωσαν κάποια από τα εξοχότερα δείγματα
μικροτεχνίας της εποχής, η έλλειψη αρχαιολογικών στοιχείων και συνευρημάτων μάς στέρησε σημαντικές πληροφορίες για την ταυτότητα των κατόχων τους.
Τα εργαστήρια χρυσοχοΐας της Κρήτης φαίνεται ότι δεν έπαψαν να τροφοδοτούν με αριστουργήματα την Ηπειρωτική Ελλάδα σε όλη την περίοδο της μυκηναϊκής ακμής, παράλληλα με τα ανακτορικά εργαστήρια στις Μυκήνες και τη
Θήβα, που πιθανόν ειδικεύονταν κυρίως στην κατεργασία ελεφαντόδοντου και
γυαλιού10. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των μινωικών επιδράσεων είναι τα περίφημα σφραγιστικά δακτυλίδια, που δεν κατασκευάζονται πλέον μετά την καταστροφή του ανακτόρου της Κνωσού γύρω στο 1370 π.Χ.11 (εικ. 4). Φορεμένα
από άνδρες και γυναίκες ευγενείς, είναι διακοσμημένα με θέματα κυρίως θρησκευτικά, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που υπήρχε από τότε ανάμεσα στο
ιερατείο και την κοσμική εξουσία. Η μικρή διάμετρος αρκετών από αυτά υποδεικνύει ότι μάλλον δεν τα φορούσαν στα δάκτυλα αλλά τα κρεμούσαν από τον
λαιμό ή από τον καρπό του χεριού με κάποιο σύρμα ή νήμα.
Το κόσμημα στην καθημερινή ζωή

9. Thomas 1939. Maran 2006, 131-134.
10. Tournavitou 1995. Shelmerdine 1997.
11. Poursat 2014, 178.

Την εποχή εκείνη, η αντίληψη για τα πολύτιμα υλικά διέφερε από τη σημερινή: οι ευγενείς αρκετές φορές είχαν στην κατοχή τους κοσμήματα κατασκευασμένα από υλικά που σήμερα θα χαρακτηρίζονταν ευτελή, όπως το γυαλί, τότε
όμως η εισαγωγή τους στον ελλαδικό χώρο προϋπέθετε ανθηρή οικονομία και,
κυρίως, ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα, που δεν διέθεταν όλες οι περιοχές. Αν και για το γυαλί έχει υποστηριχθεί ότι αποτέλεσε φθηνό υποκατάστα-
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Εικ. 5. ΕΑΜ Π11651. Η Τοιχογραφία της Μυκηναίας, από το Θρησκευτικό Κέντρο των
Μυκηνών. 13ος αι. π.Χ.

το του πολυτιμότερου λαζουρίτη λίθου, φαίνεται ότι θεωρείτο και αυτό ιδιαίτερα
σημαντικό, αφού κάποιες φορές απαντάται στο ίδιο περιδέραιο μαζί με το υλικό που αντιγράφει και σε διάφορες αποχρώσεις, προς μίμηση κεχριμπαριού,
αμέθυστου κ.ά.12. Αντίστοιχα, κάποια άλλα υλικά θεωρήθηκαν πολύτιμα σε περιόδους που η χρήση τους δεν ήταν ακόμη διαδεδομένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σίδηρος, ο οποίος εμφανίζεται πρώιμα σε μεμονωμένα
παραδείγματα κοσμημάτων, υποδεικνύοντας τη σημαίνουσα θέση του κατόχου τους13.
Όπως φαίνεται τόσο από τις τοιχογραφίες στα ανάκτορα της Κνωσού, των
Μυκηνών (εικ. 5), της Τίρυνθας και της Θήβας όσο και από πήλινα και ελεφάντινα ειδώλια14 (εικ. 6), αλλά και από τα ίδια τα κοσμήματα (εικ. 7), οι Μυκηναίες
αριστοκράτισσες έπλεκαν τα πλούσια μαλλιά τους με χάντρες και κρίκους από
χρυσό, με υφασμάτινες κορδέλες και περόνες, ενώ πολύχρωμα περιδέραια
στόλιζαν τον λαιμό και το στήθος τους. Τα αέρινα φορέματά τους φαίνονται και
αυτά κάποιες φορές καταστόλιστα με περίτμητα ελάσματα σε διάφορα σχήματα (εικ. 8), κουμπιά, πόρπες και ζώνες. Κοσμήματα φορούσαν και οι άνδρες, όχι
λιγότερο εντυπωσιακά, όπως αποκαλύπτουν ευρήματα από ταφές πολεμιστών,
κυρίως στην Αργολίδα (εικ. 9) και τη Μεσσηνία15. Τα παιδιά κτερίζονταν συχνότερα με γυάλινες χάντρες, αιγυπτιακούς σκαραβαίους και φυλακτά σε περίεργα σχήματα ή από ασυνήθιστα υλικά16.
Στα χρώματα των εντυπωσιακών περιδεραίων που απεικονίζονται στις τοιχογραφίες κάποιες φορές αναγνωρίζουμε και τα ίδια τα υλικά του Μυκηναίου τεχνίτη: τη ζεστή, πορτοκαλί απόχρωση του κεχριμπαριού, το βαθύ μπλε του
λαζουρίτη, που παραπέμπει στη θάλασσα, την πορφυρή κορναλίνη, το πράσινο του μαλαχίτη και τη γαλακτώδη λευκότητα της ορείας κρυστάλλου. Την
εποχή της μυκηναϊκής κυριαρχίας στο Αιγαίο, ένα περιδέραιο έκλεινε στις
χάντρες του πολύτιμα και εξωτικά υλικά από κάθε γωνιά του τότε γνωστού κόσμου.

248

Εικ. 6. ΕΑΜ Π6580. Ελεφάντινο ειδώλιο
που σώζει με λεπτομέρεια την τυπική
πτυχωτή φούστα, από την Πρόσυμνα
Άργους. 15ος αι. π.Χ.

12. Phillips 2009, 18-19.
13. Βλ., για παράδειγμα, τα σφραγιστικά δακτυλίδια
που συνδυάζουν περισσότερα από ένα μέταλλα, όπως στην Ασίνη Αργολίδας και στα Καλύβια
Φαιστού, και χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 (τέλη 15ου-α΄ μισό 14ου αι. π.Χ.).
14. Pliatsika 2012, 615-618. Konstantinidi-Syvridi
2012, 267-268.
15. Konstantinidi 2001, 247. Davis - Stocker 2016
(Πύλος).
16. Pomadère 2012, 435-437.
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Εικ. 7. ΕΑΜ Π2946. Χρυσό περίαπτο σε
σχήμα γυναικείας μορφής με διακόσμηση
κοκκίδωσης, από τις Μυκήνες. 14ος αι. π.Χ.

Εικ. 8. ΕΑΜ Π8766. Χρυσά ελάσματα σε σχήμα ρόδακα που διακοσμούσαν ενδύματα,
από τις Μυκήνες. 14ος αι. π.Χ.

Εικ. 9. ΕΑΜ Π8706. Χρυσό διάδημα που κτέριζε ανδρική ταφή, από τις Μυκήνες. 16ος αι. π.Χ.

Η μόδα, με την έννοια που εμείς την αντιλαμβανόμαστε, εξυπηρετούσε τις
ανάγκες της αριστοκρατίας, ενώ πιο ευτελή υλικά, όπως απλές πέτρες και πηλός, χρησιμοποιήθηκαν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Είναι αξιοπρόσεκτο, πάντως, ότι όλες οι γυναίκες, σε όποιο κοινωνικό στρώμα και αν ανήκαν, συνοδεύονταν στον τάφο από κάποιο κόσμημα, κυρίως χάντρες και «κουμπιά», που κατά περίπτωση στόλιζαν τα μαλλιά, τον λαιμό ή τον καρπό του χεριού (εικ. 10).
Εικ. 10. ΕΑΜ Π1955. Κωνικά κουμπιάχάντρες, από το Μενίδι Αττικής. 14ος13ος αι. π.Χ.

Θρησκευτικά αφιερώματα
Τα κοσμήματα κάποιες φορές αφιερώνονταν και σε θεότητες. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ειδικά τα περιδέραια αποτελούσαν τμήμα του θρησκευτικού τελετουργικού και φοριούνταν σε είδωλα θεοτήτων, όπως φαίνεται από τους αφύσικα μακριούς λαιμούς τους. Αυτό πιθανόν αποτυπώνεται και στα μικρά ειδώλια τύπου Φ και Ψ, χαρακτηριστικά για την εποχή, που φορούν αρκετές σειρές περιδε-
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ραίων στον λαιμό. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, όμως, είναι η τοιχογραφία της περίφημης Μυκηναίας από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών (εικ. 5).
Θεότητα ή σεβάσμια ιέρεια, δείχνει να απολαμβάνει τις προσφορές λατρευτριών, που αρχικά θα αποτελούσαν τα μέλη μιας μεγαλοπρεπούς πομπής γυναικών,
αντίστοιχης των μεγάλων τοιχογραφικών συνθέσεων από τα ανάκτορα της Τίρυνθας και της Θήβας. Στο χαμόγελό της, όμως, μπροστά στο πολύχρωμο περιδέραιο
που μόλις της προσέφεραν, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει κανείς τη διαχρονική γυναικεία φιλαρέσκεια.
Τύποι και τεχνικές
Το κατ’ εξοχήν μυκηναϊκό κόσμημα είναι οι χρυσές ανάγλυφες χάντρες, μεμονωμένες ή σε περιδέραια (εικ. 11). Αποτελούνται από δύο φύλλα χρυσού,
τα οποία ενώνονται μεταξύ τους, ώστε να δίνουν την εντύπωση συμπαγούς κοσμήματος, και μιμούνται κυρίως λουλούδια (ρόδακες/μαργαρίτες, κρίνα, κρόκους), καρπούς δένδρων και πλάσματα της θαλάσσιας ζωής (αργοναύτες, κοχύλια κ.ά.).

Εικ. 11. ΕΑΜ Π2847. Χρυσές ανάγλυφες χάντρες σε σχήμα κρινοπάπυρου,
από τις Μυκήνες. 14ος αι. π.Χ.
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Πολύπλοκες τεχνικές, όπως η χύτευση σε μήτρα, η κοκκίδωση (η διακόσμηση με μικροσκοπικά σφαιρίδια χρυσού) και η επισμάλτωση (ευρύτερα γνωστή
σήμερα ως κλουαζονέ) (εικ. 12) σιγά-σιγά αντικαθιστούν τις απλούστερες, της
σφυρηλάτησης και της συρματοπλεκτικής. Κάποιες από τις τεχνικές αυτές εισήχθησαν από την Ανατολή, ενώ άλλες, όπως η κρικοειδής αλυσίδα, που απαντά
για πρώτη φορά στη μινωική Κρήτη, ή η χρυσή ανάγλυφη χάντρα, αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο. Τις αποσπασματικές γνώσεις μας για την τεχνολογία της εποχής έρχονται να συμπληρώσουν τα εργαλεία, τα καλούπια ή μήτρες και τα μισοτελειωμένα κοσμήματα που έχουν βρεθεί σε τάφους ή σε ανακτορικά εργαστήρια.
Εικ. 12. ΕΑΜ Π5606. Λεπτομέρεια
σφραγιστικού δακτυλιδιού με
διακόσμηση κοκκίδωσης και
περίκλειστης ένθεσης (cloisonné), από
το Βαφειό Λακωνίας. 15ος αι. π.Χ.

Εικ. 13. ΕΑΜ Π 344. Οστέινο κουμπί με
χρυσή επένδυση, από τις Μυκήνες.
16ος αι. π.Χ.

Οι δημιουργοί
Η υψηλή αισθητική που χαρακτηρίζει τους Μυκηναίους τεχνίτες είναι εμφανής σε λεπτομέρειες, όπως ο συνδυασμός χρωμάτων και διακοσμητικών θεμάτων στο ίδιο περιδέραιο, κυρίως όμως αποτυπώνεται σε δείγματα μικροτεχνίας που αγγίζουν την τελειότητα χωρίς να μαρτυρούν στο ανεκπαίδευτο
μάτι τον κόπο που προηγήθηκε. Μία τέτοια περίπτωση είναι τα οστέινα εξαρτήματα από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, που καλύπτονταν με λεπτότατο φύλλο χρυσού (εικ. 13). Η φθορά του χρυσού φύλλου σε κάποια από αυτά
μάς επέτρεψε να διαπιστώσουμε ότι το ίδιο ακριβώς διακοσμητικό θέμα είχε
πρώτα σκαλιστεί στο οστό, αν και δεν ήταν προορισμένο να φαίνεται. Τεχνικά,
πιθανόν αυτό να εξυπηρετούσε την ακριβή αποτύπωση του θέματος στο λεπτό φύλλο χρυσού. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι το σκάλισμα του οστού ήταν
πιο χρονοβόρο και απαιτούσε μεγαλύτερη δεξιοτεχνία από την εγχάραξη του
χρυσού φύλλου. Αλλά και η «αόρατη» στο γυμνό μάτι συγκόλληση, που έχει
εφαρμοστεί κυρίως στα χρυσά δακτυλίδια και ενώτια και καλύπτεται με λεπτή
κοκκίδωση ή μικροσκοπικά καρφάκια (εικ. 14), είναι αδιάψευστη μαρτυρία της
δεξιοτεχνίας και της υψηλής αίσθησης του ωραίου που χαρακτηρίζει τον Μυκηναίο χρυσοχόο.

Εικ. 14. ΕΑΜ Π8745. Ενώτια με κρεμαστούς ρόδακες, από τα Δενδρά Αργολίδας.
15ος αι. π.Χ.
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Συμβολισμός
Σήμερα, πολλά από τα κοσμήματα δωρίζονται σε γιορτές, επετείους και άλλες σημαντικές στιγμές της ζωής μας από αγαπημένα μας πρόσωπα, αποκτώντας έτσι, πέρα από την αντικειμενική εμπορική τους αξία, και συναισθηματική.
Αν και δεν είναι γνωστό για εκείνη την εποχή κατά πόσο το κόσμημα απηχούσε
τον συναισθηματικό κόσμο του κατόχου του – αφού δεν τεκμηριώνεται αρχαιολογικά πάρα μόνον η σημασία του ως αντικειμένου κοινωνικής ή προσωπικής
προβολής –, ωστόσο, επειδή τα περισσότερα κοσμήματα έχουν ανευρεθεί σε
τάφους, είναι πολύ πιθανόν, τουλάχιστον κάποια από αυτά, να συνόδευαν τον
κάτοχό τους ως προσωπικά αγαπημένα αντικείμενα (εικ. 15).
Προς τα τέλη της Μυκηναϊκής εποχής παρατηρείται, σε αρκετές ταφές,
απλοί κρίκοι – ο καθένας από διαφορετικό μέταλλο ή κράμα – να φοριούνται
ανά δύο ή τρεις στο ίδιο δάκτυλο17. Μάλλον δεν πρόκειται για σύμπτωση που
το πλέον πολύτιμο μέταλλο φοριέται πρώτο και το πιο ευτελές τελευταίο, θυμίζοντάς μας τις σημερινές «Αργυρές» και «Χρυσές» επετείους γάμου, όπου συμβολικά εκφράζονται τα χρόνια του έγγαμου βίου με κοσμήματα του αντίστοιχου
υλικού.

Εικ. 15. ΕΑΜ Π5662. Περίαπτο σε σχήμα
βατράχου διακοσμημένο με κοκκίδωση,
από τον Κακόβατο Μεσσηνίας.
15ος αι. π.Χ.

Επιβιώσεις
Η παρακμή των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων μετά την πτώση των ανακτόρων τον 12ο αι. π.Χ., όπως ήταν φυσικό, είχε αντίκτυπο και στην παραγωγή και
διακίνηση των κοσμημάτων. Αν και πλέον σταμάτησε η εισροή πολύτιμων υλών,
και κυρίως χρυσού, από τις γειτονικές χώρες, εξειδικευμένοι τεχνίτες μετακινήθηκαν στην περιφέρεια, όπου συνέχισαν να εργάζονται στην υπηρεσία των
μελών της νέας αριστοκρατίας18 και να παράγουν μικρά αριστουργήματα (εικ.
16), βασισμένα στη μακραίωνη μυκηναϊκή παράδοση. Μια παράδοση που όχι
μόνον επιβίωσε στις επόμενες περιόδους – εμπλουτισμένη με διακοσμητικά
θέματα και εξωτικές ύλες από την Ανατολή –, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει ζωντανή, εξακολουθώντας να συγκινεί και να εμπνέει.

Εικ. 16. ΕΑΜ Π6212, Π8139. Περίαπτα σε
σχήμα βουκρανίου κυπρο-μυκηναϊκής
τεχνοτροπίας, από την Τίρυνθα και την
Περατή. 12ος αι. π.Χ.

17. Pini 2010, 66 (Πυλώνας Ρόδου). Ιακωβίδης 1969,
B, 175.
18. Poursat 2014, 256.

252

ΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ. ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
Ιακωβίδης 1969: Σπ. Ιακωβίδης, Περατή, το Νεκροταφείον, τ. Α-Γ, Αθήνα.
Νικολέντζος 2003: Κ. Νικολέντζος, Κακόβατος. Ένας εμπορικός σταθμός εισαγωγής ηλέκτρου
στον πρώιμο μυκηναïκό κόσμο, στο Α. Βλαχόπουλος - Κ. Μπίρταχα (επιμ.), Αργοναύτης.
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Χρήστο Γ. Ντούμα από τους μαθητές του στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών (1980-2000), Αθήνα, 619-631.
Ξενόγλωσση
Andrews 1990: C. Andrews, Ancient Egyptian Jewellery, London.
Bass 1986: G. F. Bass, A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kas): 1984 Campaign, AJA 90,
269-296.
Colburn 2008: C. Colburn, Exotica and the Early Minoan Elite: Eastern Imports in Prepalatial
Crete, AJA 112.2, 203-224.
Davis - Stocker 2016: J. L. Davis - S. R. Stocker, The Lord of the Gold Rings. The Griffin Warrior of
Pylos, Hesperia 85,4, 627-655.
De Hoff 1988: Sh. L. de Hoff, The Ivory Trade in the Eastern Mediterranean Bronze Age, Background and Preliminary Investigations, Diss, University of Minnesota, Minnesota.
Eder 2015: B. Eder, Stone and Glass: The Ideological Transformation of Imported Materials and
their Geographic Distribution in Mycenaean Greece, στο B. Eder - R. Pruzsinszky (επιμ.), Policies of Exchange. Models of Political Systems and Modes of Interaction in the Aegean and
the Near East in the 2nd Millennium BC, Proceedings of the International Symposium, 30th
May-2nd June 2012 in Freiburg, Wien, 221-242.
Heymans - van Wijngaarden 2011: E. Heymans - G. L. van Wijngaarden, Low-value Manufactured Exotics in the Eastern Mediterranean in the Late Bronze and Early Iron Ages, στο A.
Vianello (επιμ.), Exotica in the Prehistoric Mediterranean, Oxford, 124-136.
Hickman 2008: J. Hickman, Gold Before the Palaces: Crafting Jewelry and Social Identity in
Minoan Crete, Diss., University of Pennsylvania, Penssylvania.
Higgins 1980: R. Higgins, Greek and Roman Jewellery, London.
Hughes-Brock 2011: E. Hughes-Brock, Exotic Materials and Objects Sent to – and from? – the
Bronze Age Aegean. Some Recent Work and Some Observations, στο A. Vianello (επιμ.),
Exotica in the Prehistoric Mediterranean, Oxford, 99-114.
Konstantinidi 2001: E. Konstantinidi, Jewellery Revealed in the Burial Context of the Greek
Bronze Age, BAR I.S. 901, Oxford.
Konstantinidi-Syvridi 2008: E. Konstantinidi-Syvridi, A Fashion Model of Mycenaean Times: The
Ivory Lady from Prosymna, στο M.-L. Nosch - R. Laffineur (επιμ.), Kosmos. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 13th International Aegean Conference, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation’s Centre
for Textile Research, 21-26 April 2010, Aegaeum 33, Leuven - Liège, 265-270.
Maran 2006: J. Maran, Coming to Terms with the Past: Ideology and Power in Late Helladic IIIC,
στο Z. Jalkotzi-Degger - I. S. Lemos (επιμ.), Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to
the Age of Homer, Edinburgh Leventis Studies 3, Edinburgh, 123-150.
Maran 2013: J. Maran, Bright as the Sun: The Appropriation of Amber Objects in Mycenaean
Greece, στο H. P. Hahn - H. Weis (επιμ.), Mobility, Meaning and Transformations of Things:
Shifting Contexts of Material Culture through Time and Space, London.
Muhly 2005: J. D. Muhly, Travelling Craftsmen: Love ’em or Leave ’em, στο R. Laffineur - E. Greco
(επιμ.), Emporia: Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the
10th International Aegean Conference, Athens, Italian School of Archaeology, 14-18 April
2004, Aegaeum 25, Liège and Austin, 685-690.
Palmer 2003: R. Palmer, Trade in Wine, Perfumed Oil and Foodstuffs: the Linear B Evidence
and Beyond, στο N. Stampolidis - V. Karageorghis (επιμ.), Sea Routes. Interconnections in the
Mediterranean, 16th-6th cent. BC, Athens, 125-138.
Phillips 2009: J. Phillips, Egyptian Amethyst in the Bronze Age Aegean, Journal of Ancient Egyptian Interconnections, 9-25.

253

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΥΒΡΙΔΗ

Pini 2010: I. Pini, Aegean and Cypro-Aegean Non-Sphragistic Decorated Gold Finger Rings of
the Bronze Age, Aegaeum 31, Liège and Austin.
Pliatsika 2012: V. Pliatsika, Jewellery, Dress and Body Adornment of Mycenaean Female Figures, στο M.-L. Nosch - R. Laffineur (επιμ.), Kosmos. Jewellery, Adornment and Textiles in the
Aegean Bronze Age, Proceedings of the 13th International Aegean Conference, University
of Copenhagen, Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research, 21-26
April 2010, Aegaeum 33, Leuven - Liège, 609-626.
Pomadère 2012: M. Pomadère, Dressing and Adorning Children in the Aegean Bronze Age:
Material and Symbolic Protections as well as Marks of an Age Group?, στο M.-L. Nosch - R.
Laffineur (επιμ.), Kosmos. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 13th International Aegean Conference, University of Copenhagen, Danish
National Research Foundation’s Centre for Textile Research, 21-26 April 2010, Aegaeum 33,
Leuven - Liège, 433-439.
Poursat 2014: J. C. Poursat, L’Art égéen 2. Mycènes et le monde mycénien, Archéologies et
Sciences de l’Antiquité (UMR 7041), Paris.
Pulak 2008: C. Pulak, The Uluburun Shipwreck and Late Bronze Age Trade, στο J. Aruz - K. Benzel
- J. M. Evans (επιμ.), Beyond Babylon. Art, Trade and Diplomacy in the Second Millennium BC,
The Metropolitan Museum of Art, New York, 289-305.
Shelmerdine 1997: C. W. Shelmerdine, Workshops and Record Keeping in the Mycenaean
World, στο R. Laffineur - Ph. P. Betancourt (επιμ.), Tέχνη: Craftsmen, Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 6th International Aegean Conference, Philadelphia, Temple University, 18-21 April 1996, Aegaeum 16, Liège and Austin,
387-396.
Stampolidis et al. 1998: N. Stampolidis - Chr. Karetsou - A. Kanta (επιμ.), Eastern Mediterranean.
Cyprus, Dodecanese, Crete, 16th-6th cent. BC, Athens.
Tournavitou 1995: I. Tournavitou, The Ivory Houses at Mycenae, BSA Suppl. 24, London.
Thomas 1939: H. Τhomas, The Acropolis Treasure from Mycenae, BSA 39, 65-87.
Xenaki- Sakelariou 1985: A. Xenaki-Sakellariou, Chamber Tombs at Mycenae (excavations of
Chr. Tsountas 1887-1898), Paris.

254

72. ΕΑΜ Χρ.1519
Ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρικιών). Από τάφο στην Ανάβυσσο Αττικής. 800-750 π.Χ.
Ημισέληνος: διαστάσεις 0,023x0,026,
μήκος αλυσίδων 0,02 μ.

Περίτεχνη δημιουργία αττικού εργαστηρίου με ανατολικές επιρροές. Τα αττικά νεκροταφεία αποκάλυψαν εξαίρετα
δείγματα κοσμηματοτεχνίας των πρώιμων ιστορικών χρόνων.

73. ΕΑΜ Χρ.1520
Χρυσό περίαπτο. Από το γεωμετρικό
νεκροταφείο στον Άγιο Παντελεήμονα της Αναβύσσου Αττικής (κιβωτιόσχημος τάφος 11). 800-750 π.Χ.

74. ΕΑΜ Χρ.1513, Χρ.1514, Χρ.1515,
Χρ.1516
Χρυσές τοξωτές πόρπες. Από την
Ανάβυσσο Αττικής. 800-750 π.Χ.
Μήκος 0,049 μ.

Ύψος 0,02, μήκος 0,018 μ.

Αποτελείται από επιμήκη κυλινδρική χάντρα που πλαισιώνεται από ζεύγη σπειρών προσκολλημένων στο πάνω και το
κάτω μέρος της. Το μεμονωμένο αυτό
αντικείμενο θα χρησίμευε ως περίαπτο
(μενταγιόν), ενώ πολλά μαζί μπορούσαν να αποτελέσουν περιδέραιο.

Φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση στο
πλακίδιο πόρπωσης που παριστάνει
σκορπιό, πτηνό και γεωμετρικά μοτίβα. Τα κοσμήματα στόλισαν τα ενδύματα πλούσιων γυναικών κατά τη διάρκεια
της ζωής τους και μετά τον θάνατό τους
τις συνόδευσαν ως πολύτιμα κτερίσματα στην τελευταία τους κατοικία.
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75. ΕΑΜ Χρ.1517
Χρυσό περιδέραιο. Από νεκροταφείο στην Ανάβυσσο Αττικής. Περ.
800 π.Χ.
Μήκος 0,42 μ.

Η πλεκτή αλυσίδα σχηματίζει στα άκρα
κεφαλές φιδιών. Χαρακτηριστικός τύπος κοσμήματος που στόλιζε είτε τον
λαιμό είτε την περιοχή του στήθους.

76. ΕΑΜ Στ.297

77. ΕΑΜ Χρ.1041

Χρυσό ενώτιο (σκουλαρίκι). Από το
Λεβίδι (Κάντζα) Αττικής. 725-700 π.Χ.

Χρυσό περιδέραιο. Από τάφο στα
Σπάτα Αττικής. 725-700 π.Χ.

Ύψος 0,043 μ.

Μήκος 0,10 μ.

Ένα ισχυρό στέλεχος σε σχήμα Ω απολήγει σε καλοσχηματισμένους κώνους,
στοιχείο με άγνωστο συμβολισμό. Η
ανάρτησή του θα γινόταν από λεπτό
κρίκο στον λοβό.
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Αποτελείται από πέντε πλακίδια, στελέχη
συρμάτινα και σωληνόσχημα με αλύσους
και απόληξη κάλυκα. Τα πλακίδια φέρουν
έκτυπους ρόμβους και μηνοειδές μοτίβο,
στο εσωτερικό των οποίων θα στερεώνονταν λίθοι ή σμάλτο. Πολυτελές κόσμημα,
όχι διαδεδομένου τύπου.

78. ΕΑΜ Χρ.282

79. ΕΑΜ Χ8171

Αργυρό δακτυλίδι. Από τάφο στην
Τανάγρα Βοιωτίας. 8ος-7ος αι. π.Χ.

Χάλκινο ψέλιο (βραχιόλι). Άγνωστης
προέλευσης. 8ος-7ος αι. π.X.

Διάμετρος 0,02 μ.

Διάμετρος 0,07 μ.

Απλό κόσμημα, ιδιαίτερα αγαπητό στις
γυναίκες της Βοιωτίας, μάρτυρας της
συνέχειας μιας μακράς παράδοσης μεταλλοτεχνίας από την Υστεροελλαδική
έως και την Αρχαϊκή περίοδο.

Η σπείρα, απλή ή σε ζευγάρια, εκτελεσμένη με ποικίλες τεχνικές, διακόσμησε πληθώρα τύπων αρχαίων κοσμημάτων, όπως πόρπες, περόνες, ψέλια, δακτυλίδια, περίαπτα.

81. ΕΑΜ Στ.175
Ζεύγος χρυσών ταινιωτών ενωτίων
(σκουλαρικιών). Από τη Μακεδονία.
550-500 π.Χ.

80. ΕΑΜ Χρ.746

Μήκος 0,235 μ.

Ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρικιών). Από τη Μήλο. 650-600 π.Χ.
Ύψος 0,057 μ.

Αποτελούνται από μακριά στελέχη με
διακοσμητικά δισκάρια στα άκρα. Θα κοσμούσαν μια πλούσια δέσποινα κατά
τον 7ο αι. π.Χ. στη Μήλο, όπου υπήρχε

ακμαίο εργαστήριο παραγωγής κοσμημάτων και σφραγιδολίθων. Νησιωτικός
τύπος ενωτίων που αναπτύχθηκε κυρίως στη Ρόδο.

Συρματερή και κοκκιδωτή διακόσμηση
με πλοχμούς και σπείρες. Οι ταινίες θα
κάμπτονταν σχηματίζοντας κύκλο και θα
κοσμούσαν τα γυναικεία αφτιά κρεμασμένες από λεπτούς κρίκους. Χαρακτηριστικός τύπος της μακεδονικής κοσμηματοτεχνίας.
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83. ΕΑΜ Στ.574
Χρυσό περιδέραιο. Άγνωστης προέλευσης. 6ος-5ος αι. π.Χ.
Μήκος μέγιστου περιάπτου 0,044 μ.

82. ΕΑΜ Στ.237
Ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρικιών). Από τα Σπάτα Αττικής. Ύστερος
6ος αι. π.Χ.
Μήκος 0,023, ύψος 0,037 μ.

Πάνω σε ημισελήνους με πλούσια κοκκιδωτή και συρματερή διακόσμηση βαδίζουν οι Ιππαλεκτρυόνες, μυθικά πλάσματα με σώμα αλόγου εμπρός και πετεινού πίσω.
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Πέντε αγγειόσχημα περίτεχνα περίαπτα και δύο σε σχήμα πυξίδας με ρόδακες αποτελούν το σύνολο των κοσμημάτων που είναι περασμένα σε χρυσή
αλυσίδα.

84. ΕΑΜ Χρ.297
Αργυρές περόνες με αλυσίδα. Από
την Κρήτη. 6ος-5ος αι. π.Χ.
Μήκος περονών 0,097 και 0,102,
μήκος αλυσίδας 0,41 μ.

Οι δύο περόνες με κεφαλές σε σχήμα
κωδίας (κάψας) της οπιούχου παπαρούνας στερέωναν στο ένδυμα τη σύνθετη πλεκτή αλυσίδα που απολήγει σε κεφαλές κύκνων.

85. ΕΑΜ Α4073
Πλαστικό αγγείο. Από την Τανάγρα
Βοιωτίας. 490-480 π.Χ.
Ύψος 0,13 μ.

Μυροδοχείο σε σχήμα γυναικείου κεφαλιού. Φορά ενώτια στα αφτιά και περιδέραιο στον λαιμό με περίαπτο. Η
μορφή αποπνέει χάρη και φιλαρέσκεια,
όπως και οι γυναίκες της εποχής, όταν
θα έκαναν δημόσιες εμφανίσεις φορώντας τα κοσμήματά τους.
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86. ΕΑΜ Χρ.687

87. ΕΑΜ Χρ.680

88. ΕΑΜ Χρ.723

Χρυσό δακτυλίδι. Από την Ερέτρια
Ευβοίας. 475-450 π.Χ.

Χρυσό δακτυλίδι. Από την Ερέτρια
Ευβοίας. 475-450 π.Χ.

Διάλιθο δακτυλίδι. Από την Ερέτρια
Ευβοίας. 5ος αι. π.Χ.

Διάμ. 0,025 μ.

Διάμετρος 0,021-0,012 μ.

Διάμετρος 0,025 μ.

Στη σφενδόνη του δακτυλιδιού απεικονίζεται έξεργη ανάγλυφη Νίκη με μακρύ
ένδυμα. Πετά ανοίγοντας τα φτερά της
και κρατώντας τιμητικό κλαδί δάφνης(;).
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Κοκκιδωτή διακόσμηση στη σφενδόνη
και εγχάρακτη στον δακτύλιο. Δύο αντιθετικοί περίτεχνοι μηνίσκοι σχηματίζουν
τη σφενδόνη του δακτυλιδιού με τον
στρεπτό κρίκο.

Μεταλλικό δακτυλίδι από άργυρο με
χρυσό ή άλλο κράμα, και κόκκινο λίθο
(σάρδιος;) στην ωοειδή σφενδόνη. Ο
λίθος φέρει εγχάρακτη Χίμαιρα, το ακαταμάχητο τέρας με σώμα λιονταριού,
από τη ράχη του οποίου εκφύεται αίγα,
και ουρά-φίδι.

89. ΕΑΜ Α16280
Ερυθρόμορφη λουτροφόρος. Από
την Αθήνα (οδός Σταδίου, ανασκαφή
Βασιλικών Σταύλων). 415-410 π.Χ.
Ύψος 0,51 μ.

Απεικονίζεται γαμήλια προετοιμασία.
Τη νύφη ετοιμάζουν οι φίλες της για τη
μεγάλη της στιγμή, ενώ την επισκέπτεται ο Έρωτας. Με τα αγγεία αυτά μεταφερόταν νερό για το γαμήλιο λουτρό,
στο οποίο η γυναίκα, ως άλλη Αφροδίτη, πλενόταν και μυρωνόταν.
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90. ΕΑΜ Α1325
Αττική ερυθρόμορφη πυξίδα. Από
την Ερέτρια Ευβοίας. 380-360 π.Χ.
Ύψος (με το πώμα) 0,22 μ.

Γυναίκα, πιθανώς νύφη, ανασηκώνει τμήμα του ιματίου της στη χειρονομία της
ἀνακάλυψης, φανερώνοντας την ομορφιά και τη γυναικεία χάρη της στον μέλλοντα σύζυγό της. Ένας νεαρός άνδρας
τής προσφέρει περιδέραιο, ενώ ακολουθούν έρωτες και γυναίκες με κιβωτίδια, κάτοπτρο και ταινίες.
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91. ΕΑΜ Α12526
Αττικός ερυθρόμορφος γαμικός λέβης.
Άγνωστης προέλευσης. Του Ζωγράφου των Αθηνών 1370. 350-325 π.Χ.
Ύψος 0,54 μ.

Ο στολισμός της νύφης ή η προσφορά
των γαμήλιων δώρων (ἐπαύλια). Η ιδεατή γυναικεία ομορφιά προβάλλεται στη
στολισμένη με χρυσά κοσμήματα νύφη,
ενώ τον ευγονικό χαρακτήρα της παράστασης τονίζουν οι δύο Έρωτες και οι
δύο ιπτάμενες Νίκες που πλαισιώνουν
το κεντρικό θέμα.
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Αρ. κατ. 91. ΕΑΜ Α12526. Λεπτομέρεια.

264

ΧΡHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

1.

2.
3.
4.

Γενικά για αρχαία κοσμήματα, βλ. Δεσποίνη
1996, 25-30 και 281-283 (στεφάνια και διαδήματα), 31-35 και 283-285 (ενώτια), 35-39 και
285-286 (περιδέραια και περίαπτα), 40-42 και
286-287 (περόνες και πόρπες), 44-45 και 288
(δακτυλίδια), 43-44 και 287-288 (βραχιόλια).
Pfrommer 1990. Lee 2015, 128-139 (κοσμήματα
ενδυμασίας), 140-154 (κοσμήματα σώματος).
Boardman 1996, 3, 9-12.
Stout 1994, 78.
Όπως μαρτυρούν τα ίδια τα ευρήματα αλλά και
οι ζωγραφικές απεικονίσεις τους, βλ. Δοξιάδη
1995, ιδ. αρ. κατ. 122.

Η επιφανειακή ματιά του σημερινού ανθρώπου στην αρχαία κοσμηματοτεχνία προτάσσει την αισθητική αξία των κοσμημάτων και τη σύνδεση με τη γυναικεία, κυρίως, φιλαρέσκεια, ενώ υποβαθμίζει τη λειτουργία τους στο πλαίσιο θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής θέσης και αξιώματος. Η σημειολογία των κοσμημάτων κατά την αρχαιότητα υπήρξε περισσότερο έντονη και αναγνωρίσιμη από ό,τι σήμερα, καθώς αυτά αποδίδονταν σε συμβολικά σχήματα ή
έφεραν παραστάσεις θρησκευτικού χαρακτήρα1. Κοσμήματα φορέθηκαν στο
κεφάλι (στεφάνια, διαδήματα, ενώτια, κοσμήματα μαλλιών), στο σώμα (περιδέραια και επιστήθια κοσμήματα, δακτυλίδια, αλλά και βραχιόλια για καρπούς,
βραχίονες, μηρούς και αστραγάλους) και στα ενδύματα - υποδήματα (περόνες,
πόρπες, επιρράμματα, κομβία, ζώνες, αγκράφες). Άλλα είχαν κυρίως συμβολικό και διακοσμητικό σκοπό, ενώ κάποια είχαν επιπλέον και πρακτική χρήση (π.χ.
σφράγιση, στερέωση ενδυμάτων). Εν ζωή τα πολύτιμα κοσμήματα αποτελούν
προσωπική περιουσία2, ιδιαίτερα μιας παντρεμένης γυναίκας, αλλά αυτά που
μας έχουν σωθεί υπήρξαν πολύτιμα αφιερώματα σε νεκρούς (κτερίσματα σε
τάφους) και θεούς (αναθήματα σε ιερά). Στις σπάνιες περιπτώσεις ευρημάτων
από χώρους κατοίκησης, πρόκειται ως επί το πλείστον για «θησαυρούς», δηλαδή πλούτο κρυμμένο για τις δύσκολες ώρες, συχνά μαζί με νομίσματα. Στους
ρωμαϊκούς χρόνους μαρτυρείται και η ύπαρξη συλλεκτών κοσμημάτων, κυρίως
δακτυλιδιών3.
Στην αρχή τα μετάλλινα κοσμήματα παρουσιάζουν περιορισμένη πολυχρωμία (με περιστασιακή χρήση λίθων και σμάλτου), στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, όμως, συναντούμε έκρηξη πολυχρωμίας και νέους συνδυασμούς υλικών και τεχνικών (εικ. 1)4. Στην κατασκευή τους αξιοποιήθηκαν σχεδόν
όλα τα ανόργανα και οργανικά υλικά: ημιπολύτιμοι και κοινοί λίθοι, ήλεκτρο (κεχριμπάρι) και γαγάτης, μαργαριτάρια, πολύτιμα και κοινά μέταλλα, γυαλί και φαγεντιανή, ελεφαντόδοντο, οστό, όστρεα, ύφασμα, ξύλο και πηλός, ενώ γνωρίζουμε πως κατασκευάζονταν και φθαρτά κοσμήματα από φυσικά άνθη, φύλλα,
καρπούς, μικρά κλαδιά και άχυρο. Εφαρμόστηκε πλήθος τεχνικών, κάποιες από
τις οποίες αναπτύχθηκαν ειδικά στο πλαίσιο της κοσμηματοτεχνίας (όπως η κοκκίδωση, η συρματερή και η εφαρμογή του σμάλτου).
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
Τα γυναικεία κοσμήματα τονίζουν το κάλλος των γυναικών και ενισχύουν τη
δύναμή τους πάνω στο άλλο φύλο, αλλά οι γυναίκες δικαιολογείται να φορούν
περίτεχνα κοσμήματα κυρίως σε τελετές, όπως η γαμήλια, κατά την οποία και
δωρίζονται κοσμήματα στη νύφη. Αντίθετα, σε κάποιες ελληνικές πόλεις ο νόμος επιτρέπει μόνο σε ιερόδουλες να φορούν χρυσά κοσμήματα δημοσίως.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Εικ. 1. ΕΑΜ ΑΙΓ1628. Πορτραίτο Φαγιούμ με απεικόνιση γυναίκας που φορά πολύχρωμο
περιδέραιο. Ζωγραφική σε ξύλο. Από την Αίγυπτο. 2ος αι. μ.Χ.
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ΧΡHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Οι άνδρες φορούν κυρίως λειτουργικά κοσμήματα (π.χ. σφραγιστικά δακτυλίδια και πόρπες), εκτός αν είναι θηλυπρεπείς, παλαιομοδίτες ή δανδήδες, ενώ
τα τρυπημένα αυτιά είναι χαρακτηριστικό ανατολικής καταγωγής. Αγόρια και κορίτσια φορούν βραχιόλια και φυλακτά, ενώ μικρού μεγέθους κοσμήματα έχουν
βρεθεί σε βεβαιωμένα παιδικούς τάφους ή θεωρούνται παιδικά λόγω διαστάσεων5.
Κοσμήματα κεφαλής, σώματος και άκρων
Στεφάνια και διαδήματα. Τα μετάλλινα στεφάνια6 μιμούνται τα φυσικά από
διάφορα είδη φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε θρησκευτικές τελετές7
ή απονέμονται σε νικητές αθλητικών αγώνων. Φυσικά και μετάλλινα στεφάνια (χρυσά, αργυρά, επίχρυσα αργυρά ή μπρούντζινα) απονέμονται επίσης σε εξέχοντα πρόσωπα (αξιωματούχους, ιατρούς), σε μύστες, σε νικητές μουσικών αγώνων, ενώ οι πιστοί τα αφιερώνουν στα ιερά8. Τα παλαιότερα σωζόμενα είναι μπρούντζινα του 7ου αι. π.Χ. από το ιερό της Αρτέμιδος
Ορθίας στη Σπάρτη9. Τα χρυσά στεφάνια αναφέρονται στις γραπτές πηγές
από το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ., αλλά αυτά που σώζονται είναι περίτεχνα χρυσά στεφάνια (μυρτιάς, δρυός, κισσού, ελιάς και δάφνης) του 4ου αι.
π.Χ. (εικ. 2).
Απλά διαδήματα από ελάσματα χρυσού ή αργύρου αποτελούν κόσμημα
κεφαλής των γυναικών κατά την αρχαιότητα και κεντρικό στοιχείο του στολισμού
μιας νύφης. Τον 4ο αι. π.Χ. κάνουν την εμφάνισή τους περίτεχνα διαδήματα, των
οποίων η παραγωγή συνεχίζεται έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους (εικ. 3).
Κοσμήματα κόμμωσης. Από τα πρωιμότερα είναι οι σφηκωτήρες (σπειροειδείς σωληνίσκοι) από μπρούντζο ή χρυσό, των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων10. Από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια είναι τα ελληνιστικά ανάγλυφα χρυ-

5.

Ενδεικτικά, βλ. Παρλαμά - Σταμπολίδης 2000,
257, αρ. κατ. 239-240 (Μ. Θεοχάρη). Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 128 (ενώτια), 130 (περίαπτα), 132 (ψήφοι).

Blech 1982. Τσιγαρίδα - Ιγνατιάδου 2011.
Π.χ. στη λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων,
βλ. Bergmann 2010.
8. Samama 2003, 57. Tsigarida 2010, 313.
9. Δεσποίνη 1996, 25.
10. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 50-52, 128-129.
6.
7.

Εικ. 2. ΕΑΜ Χρ.1058. Χρυσό στεφάνι κισσού. Από το Καστελλόριζο. 4ος αι. π.Χ.

267

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Εικ. 3. ΕΑΜ Γ66. Λίθινη κεφαλή Αφροδίτης με περίτεχνο διάδημα και σύνθετα ενώτια.
Από την Κύπρο. 500-450 π.Χ.

σά μετάλλια με δικτυωτό αλυσιδωτό πλέγμα για τη διακόσμηση γυναικείου κότσου «σινιόν» (εικ. 4)11. Περόνες, όμοιες με αυτές που στερέωναν τα ενδύματα, χρησιμοποιούνταν και στα μαλλιά, κυρίως στους ρωμαϊκούς χρόνους12.
Ενώτια (σκουλαρίκια). Είναι το πιο χαρακτηριστικό αποκλειστικά γυναικείο κόσμημα, με μεγάλη ποικιλία τύπων σε πολύτιμο μέταλλο ή σε συνδυασμό μετάλλου και ημιπολύτιμων λίθων, γυαλιού ή σμάλτου, ορείας κρυστάλλου και ηλέκτρου. Συνήθως είναι σε ομοιόμορφα ζεύγη και σπάνια μεμονωμένα ή δύο διαφορετικά για την αξιοποίηση ενωτίων από παλαιότερα ζεύγη13 (εικ. 5).
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11. Hoffmann - Davidson 1965, 266-270, αρ. 124,
πίν. 7. Γεωργούλα 1999, 207, αρ. 69 (Α. Oliver
Jr.).
12. Αρχοντικό Πέλλας: Chrysostomou Α. 2016, 96.
Αίγιο: Hoffmann - Davidson 1965, 7, 181-187,
αρ. 69-70, εικ. 69a-c, 70a-c.
13. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 127-128.

ΧΡHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Εικ. 4. ΕΑΜ Χρ.1547. Δικτυωτό κόσμημα κεφαλής με απεικόνιση γυμνής γυναίκας στο ανάγλυφο μετάλλιο. Χρυσός και σμάλτο. Άγνωστης
προέλευσης. 3ος-1ος αι. π.Χ.

Εικ. 5. Ενώτια από χρυσό και άργυρο. 7ος-5ος αι. π.Χ. ΕΑΜ Στ.309 (από το Άργος), ΕΑΜ Στ.118 (από τη Χαλκιδική), ΕΑΜ Χρ.928 (από την Ερέτρια).
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Εικ. 6. ΕΑΜ Γ4889. Λεπτομέρεια από το μαρμάρινο άγαλμα της κόρης Φρασίκλειας που
φορά διάδημα, ενώτια και περιδέραιο. Από τη Μερέντα Αττικής. 550-540 π.Χ.

Περιδέραια και περίαπτα14. Το περιδέραιο είναι αρχικά μία σειρά (όρμος)
μικρών αντικειμένων περασμένων σε κορδόνι που φοριούνται στη βάση του
λαιμού. Αργότερα, ο όρος επεκτείνεται και στα παρόμοια κοσμήματα που φοριούνται κάτω από τον λαιμό ή σε αυτά που αναρτώνται από το ένδυμα με πόρπες ή περόνες15. Τα πιο απλά και αρχαιότερα περιδέραια απαρτίζονται από χάντρες ή και περίαπτα (κρεμαστά εξαρτήματα), ενώ από τον 8ο αι. π.Χ. προστίθενται πλακίδια και αλυσίδες (εικ. 6-8). Ο φυτικός διάκοσμος μιμείται τον φυσικό
κόσμο (συνήθως ανοιχτά λουλούδια ή μπουμπούκια), ενώ τα αγγειόσχημα περίαπτα είναι κοίλα εσωτερικά και ίσως περιείχαν φαρμακευτικές ουσίες16. Σπά-
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14. Blanck 1974 (τυπολογία). Μισαηλίδου-Δεσπο
τίδου 2011, 53-69, 130-132 (μπρούντζινες ψήφοι και περίαπτα). �������������������������
Swift��������������������
2003, 31-37 (ρωμαϊκών χρόνων). Ιγνατιάδου - Χατζηνικολάου 2002
(γυάλινες ψήφοι).
15. Βλ. ενδεικτικά σχέδια σε Hoffmann - Davidson
A�����������������������������
-����������������������������
B���������������������������
. Για τη διακόσμηση ενδυμά1965, 4-5, εικ. ������������������������������
των με αλυσίδα στην περιοχή του στήθους, βλ.
Μπέσιος - Τσιγαρίδα 2000, 187, 191.
16. Mitsopoulos-Leon 2001. Ignatiadou 2012.
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Εικ. 7. Περιδέραια και δακτυλίδι από χρυσό, ημιπολύτιμο σάρδιο λίθο και γυαλί. 4ος-3ος αι. π.Χ. ΕΑΜ Χρ.734 (από την Ερέτρια), ΕΑΜ Στ.601
(άγνωστης προέλευσης), ΕΑΜ Α2916 (από την Κρήτη, Σφακιά).

17. Γεωργούλα 1999, 211, αρ. 71 (A. Oliver Jr). Swift
2003, 6.
18. Ιγνατιάδου 2010, 96.
19. Για τη σχέση φυλακτών και παιδιών, βλ. Ζήβα
2009, 36.

νιο στον ελληνικό χώρο είναι το περιλαίμιο (το λατινικό torques) που φορούν
οι αριστοκράτες πολεμιστές του Βορρά και της Ανατολής (Γαλάτες, Σκύθες, Κέλτες, Πέρσες), ενώ χρησιμοποιείται και στην εικονογραφία των ρωμαϊκών χρόνων ως σύμβολο του αυτόχθονος, ακόμη και αν δεν αποτελούσε στοιχείο της
τοπικής ενδυμασίας17. Μόνα τους ή σε συνδυασμό με περιδέραια, μεμονωμένα περίαπτα με κυρίως συμβολική σημασία κρέμονται συχνά από κορδόνι στον
λαιμό ή ακόμη στερεώνονται με περόνες στα ενδύματα.
Φυλακτά. Είναι κοσμήματα προστατευτικού χαρακτήρα, συνηθέστερα περίαπτα. Τα ταλισμανικά-φυλακτικά έλκουν τις ευεργετικές δυνάμεις σε αυτόν που
τα φορά, ενώ τα αποτροπαϊκά προστατεύουν αποτρέποντας το κακό18. Πολλά
δεν σώθηκαν, καθώς είχαν κατασκευαστεί από φθαρτά οργανικά υλικά, όπως
και τα σημερινά παραδοσιακά φυλακτά19. Φυλακτό φόρεσε και ο Περικλής
όταν αρρώστησε κατά τον λοιμό της Αθήνας (Πλούταρχος, Περικλής, 38).
Το περίαμμα είναι φυλακτό κορμού, δύο τύπων: λοξό και χιαστί. Το λοξό είναι ένα κορδόνι με αναρτημένα περίαπτα/φυλακτά, που το φορούν σε νήπια.
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Εικ. 8. Πήλινο επίχρυσο περιδέραιο και ακροκέραμο με ανάγλυφο Γοργόνειο που φορά
παρόμοιο κόσμημα. 4ος-3ος αι. π.Χ. ΕΑΜ Στ.729 (άγνωστης προέλευσης), ΕΑΜ ΒΣ697
(από τον Τάραντα).

Το χιαστί φοριέται από παιδιά και γυναίκες. Σώζονται και σπάνια πολύτιμα ελληνιστικά περιάμματα από χρυσό και ημιπολύτιμους λίθους, με τον λεγόμενο ηράκλειο κόμβο ή με ανάγλυφο ή διάλιθο μετάλλιο στο κέντρο. Στη θρησκευτική εικονογραφία τα φορούν Έρωτες, Νίκες, οι θεές Αφροδίτη, Άρτεμις, Αθηνά, καθώς και ο Αρποκράτης20, ενώ τα πραγματικά τα φορούσαν πιθανότατα οι ιέρειες των θεοτήτων αυτών (εικ. 9).
Φυλακτά-περίαπτα είναι και οι μαγικοί λίθοι ρωμαϊκών χρόνων. Είναι εσώγλυφοι ημιπολύτιμοι λίθοι που δεν είναι σφραγιστικοί. Διακοσμούνται με μαγικά σύμβολα και φράσεις που χαράσσονται σε λίθους με αστρικό και θρησκευτικό συμβολισμό και προστατεύουν συγκεκριμένα όργανα (π.χ. τη μήτρα ή το στομάχι)21.
Δακτυλίδια και δακτυλιόλιθοι22. Τα δακτυλίδια είναι από τα αρχαιότερα κοσμήματα για άνδρες και γυναίκες. Τα σφραγιστικά αποτελούν αποκλειστικά προσωπικά αντικείμενα για σφράγιση εγγράφων, επιστολών και ερμαρίων και ταυτίζονται με την υπογραφή των κατόχων τους, ενώ μετά τον θάνατό τους ενταφιάζονται μαζί τους ή αφιερώνονται σε ιερά (εικ. 10). Συχνά, κοσμούνται με ημιπολύτιμους λίθους, οι οποίοι στην αρχαιότητα εκτιμώνται ως ακριβότερο και σημαντικότερο στοιχείο από το πολύτιμο μέταλλο. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους
οι Ρωμαίοι συνηθίζουν να φορούν πολλά δακτυλίδια μαζί23.
Περικάρπια και περιβραχιόνια. Κοσμούν κατά κανόνα και τα δύο γυναικεία χέρια, τα περικάρπια (βραχιόλια) φοριούνται στους καρπούς και τα περιβραχιόνια
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20. Hoffmann - Davidson 1965, 8, 226-228, αρ. 92.
Για νεκρική απομίμηση του κοσμήματος, βλ. Παπαποστόλου 1977, 302-310, αρ. 5, πίν. 103-104.
Βλ. και περίαμμα ΕΑΜ αρ. ευρ. Στ.353 http://
www.namuseum.gr/object-month/2015/dec/
dec15-gr.html# / 30.3.2018 (Δ. Ιγνατιάδου).
21. Bonner 1950.
22. Boardman 20012.
23. Hackens - Winkes 1983, 116.
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Εικ. 9. ΕΑΜ Στ.353. Περίαμμα με ηράκλειο δεσμό, από χρυσό, σμάλτο και ορεία
κρύσταλλο. Από τον λεγόμενο «Θησαυρό του Καρπενησίου». 4ος-αρχές 3ου αι. π.Χ.

24. Kelperi 1993, 4-6.
25. Deppert-Lippitz 1998, 91. Swift 2003, 24-29
(ρωμαϊκών χρόνων).
26. Hackens - Winkes 1983, 66.
27. Feyer 1962, 225-226, σημ. 41.
28. Hoffmann - Davidson 1965, 6, 7, εικ. C και 9, εικ.
D, 209-221, αρ. 83-89.

πάνω από τους αγκώνες. Το περιβραχιόνιο εικονογραφικά συνδέθηκε ιδιαίτερα με την Αφροδίτη24. Απλοί τύποι συνυπάρχουν με τον ιδιαίτερα αγαπητό τύπο
με άκρα διαμορφωμένα σε κεφαλές φιδιών, που επιζεί και στους ρωμαϊκούς
χρόνους. Κατά την Ελληνιστική εποχή τα βραχιόλια παριστάνουν ολόσωμα φίδια,
ίσως κατ’ επίδραση οφιόμορφων προστατευτικών συμβόλων συνδεδεμένων με
λατρείες της Αιγύπτου25 (εικ. 11). H συνήθεια να φοριούνται σε ζεύγη απηχεί
περσική παράδοση26. Στην εικονογραφία βλέπουμε και μεμονωμένα βραχιόλια
σε γυναικείους και ανδρικούς αστραγάλους27.
Περισκελίδες. Είναι κοσμήματα που φοριούνται στον μηρό και ενίοτε κάτω
από διάφανο ένδυμα. Μοιάζουν με περιδέραια μικρού μήκους, κοσμούνται
συνήθως με κόμβο του Ηρακλή εμπρός και αποτελούν ανατολική επιρροή28.
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Εικ. 10. Δακτυλίδια από στεατίτη, μπρούντζο, διάχρυσο γυαλί, χρυσό και ορεία
κρύσταλλο. 7ος-1ος αι. π.Χ. ΕΑΜ Χρ.1095 (από τη Σίφνο), ΕΑΜ Χ26368 (άγνωστης
προέλευσης), ΕΑΜ Α2916 (από την Κρήτη, Σφακιά), ΕΑΜ Χρ.741 (από την Ερέτρια),
ΕΑΜ Α2774 (από την Αθήνα, πυλώνας Εθνικής Τραπέζης).

Εικ. 11. ΕΑΜ Στ.346. Ζεύγος χρυσών διάλιθων περιβραχιόνιων σε σχήμα περιελισσόμενων
φιδιών. Από τον λεγόμενο «Θησαυρό του Καρπενησίου». 4ος-αρχές 3ου αι. π.Χ.
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Εικ. 12. Περόνες από χρυσό και άργυρο με Αφροδίτη που κοιτά το είδωλό της σε
καθρέπτη, καθώς και δέσμιο Έρωτα στην κορυφή. 2ος και 1ος αι. π.Χ. ΕΑΜ Στ.347
(άγνωστης προέλευσης), ΕΑΜ Χρ.1083 (από την Αθήνα, Ακαδημία Πλάτωνος).

Λειτουργικά κοσμήματα ενδυμασίας

29. Jacobsthal 1956.
2011, 132-136.

Μισαηλίδου-Δεσποτίδου

30. Ιγνατιάδου 2012α, 391.
31. Blinkenberg 1926. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου
2011, 140-141 (λειτουργία των πορπών). Riha
1979. Swift 2003, 14-23 (ρωμαϊκών χρόνων).
32. Για τυπολογία ζωνών, βλ. Stupka 1972. Bishop Coulston 1993. Swift 2003, 43-47. Schopphoff
2009.
33. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 130.
34. Ενδεικτικά, βλ. Γεωργούλα 1999, 131, αρ. 33 (Σ.
Πινγιάτογλου). Ιγνατιάδου 2012α, αρ. κατ. 2-4.

Περόνες29, πόρπες και κομβία. Στον Ηρόδοτο οι περόνες ταυτίζονται με τη
δωρική γυναικεία ενδυμασία (τον πέπλο), ως δηλωτικές του έθνους και του φύλου. Είναι πρωτίστως χρηστικά αντικείμενα για τη στερέωση του πέπλου στους
ώμους και την ανάρτηση περιδεραίων επάνω σε αυτόν. Η εύρεσή τους σε ταφές και των δύο φύλων υποδηλώνει επίσης τη χρήση τους για τη στερέωση
του σαβάνου, με μονές ή διπλές περόνες30. Οι πιο κοινές είναι από μπρούντζο
ή σίδηρο, αλλά κατασκευάζονται και από πολύτιμα υλικά (εικ. 12). Το σχήμα τους,
της μακριάς βελόνης, τις καθιστούσε κάποτε φονικά όπλα στα χέρια γυναικών ή
όπλα αυτοτραυματισμού, όπως στην περίπτωση του Οιδίποδα (Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, 1268-1270).
Όπως και οι περόνες, οι πόρπες είναι χρηστικά κοσμήματα για τη στερέωση
ενδυμάτων, σαν τις σημερινές παραμάνες31 (εικ. 13). Έχουν συνδεθεί με τον
ιωνικό χιτώνα και το κλείσιμο των ανοιγμάτων του στους βραχίονες. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και για τη σύνδεση των άκρων διαδηματικών ταινιών και καλυμμάτων κεφαλής.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται περόνες ή πόρπες, τα ενδύματα συγκρατούνται στους ώμους με κομβία, συνήθως από φθαρτό υλικό.
Ζώνες. Είναι σημαντικό στοιχείο της ένδυσης και πλήρες θρησκευτικών και κοινωνικών συμβολισμών. Ενίοτε αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα κοσμημάτων32, ενώ εμπλουτίζονται και με περίτεχνα κρεμαστά εξαρτήματα33.
Επιρράμματα. Είναι χρυσά ελάσματα που ράβονται πάνω στα ενδύματα ζώντων και νεκρών, στα σάβανα, καθώς και στα υφάσματα που κάλυπταν τα λατρευτικά αγάλματα. Τα επιρράμματα είναι ταινιωτά ή ειδικών σχημάτων και συνήθως ανάγλυφα με γεωμετρικές ή περίτεχνες φυτικές συνθέσεις ή και εικονιστικές παραστάσεις34.
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Εικ.13. Πόρπες από χρυσό, άργυρο, μπρούντζο και οστό με ένθετο ήλεκτρο.8ος-6ος αι.
π.Χ. Από πάνω προς τα κάτω: ΕΑΜ Χ20227 (από τη Μακεδονία), ΕΑΜ Α15776 (από τη
Σπάρτη, ιερό Αρτέμιδος Ορθίας), ΕΑΜ Χρ.1524 και ΕΑΜ Χρ.1513 (από την Ανάβυσσο
Αττικής), ΕΑΜ Χ16465 (από το Δαδί Φθιώτιδας).

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΊ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΊ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΊ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΆΤΩΝ
Πλούτος και αξιώματα. Όπως σε όλους τους λαούς, τα κοσμήματα στην αρχαία ελληνική/ελληνορωμαϊκή κοινωνία35 είναι φορείς σημαντικών κοινωνικών
μηνυμάτων, ίσως μάλιστα να είναι αυτή η βασική λειτουργία τους, ακόμη και όταν
αφιερώνονται σε θεούς και νεκρούς ή απονέμονται τιμητικά ή ως έπαθλα36. Κάποια κοσμήματα συνδέονται με ιερατικά αξιώματα, ιδιαίτερα ανατολικών θρησκειών37. Στεφάνια φορούν οι μυούμενοι και οι ιερείς σε μυστηριακές λατρείες38, ενώ αυτά χρησιμοποιούνται και στη λατρεία των ελληνιστικών μοναρχών39.
Σιδερένια δακτυλίδια λαμβάνουν οι μυημένοι στα Καβείρια μυστήρια της Σαμοθράκης40. Το διάδημα εξελίσσεται σε χαρακτηριστικό αυτοκρατορικό κόσμημα
επισήμως από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μαζί με την αυτοκρατορική πόρπη41. Πρόδρομος του διαδήματος ως αυτοκρατορικού εμβλήματος υπήρξε
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37.
38.
39.
40.

Stout 1994, 83.
Boardman 1996, 3.
Ιγνατιάδου 2012α, 395, σημ. 23.
Τσιγαρίδα - Ιγνατιάδου 2011.
Tsigarida 2010, 314.
Lehman 19983, 33. Για την αξία του σιδήρου, βλ.
Ιγνατιάδου 2012β, 222.
41. Stout 1994, 83-98.
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Stout 1994, 82.
Olson 2008, 55.
Swift 2003, 51. Τουράτσογλου 2000.
Swift 2003, 16-17, εικ. 10.
Hackens - Winkes 1983, 117. Stout 1994, 77.
Bergmann 2010, 218-219.
Blech 1982, 143-145. Ενδεικτικά, βλ. Καλτσάς
2004, 340-341, αρ. 208 (Μ. Τσούλη).
Blech 1982, 155-161. Samama 2003, 57.
Ignatiadou 2009, 70-71.
Γεωργούλα 1999, 142, αρ. 38 (St. G. Miller). Για τη
σφράγιση, βλ. Δοντάς 1955.
Boardman 1996, 6.
Prêtre 2012 (60 όροι για τη Δήλο). Harris 1995.
Δεληβορριάς 1999, 91. Pülz 2003, 196.
Swift 2003, 10.
Pülz 2004, 196, 198.
Δεσποίνη 1996, 14. Για τη σημασία του κόμβου,
βλ. Nicgorski 1995.

η απλή ταινία ή δίχτυ που περιέβαλλε το κεφάλι ως σύμβολο της μοναρχίας από
την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου42. Τα δακτυλίδια από πολύτιμο υλικό συχνότατα υποδηλώνουν βασιλική και ιερατική εξουσία μέσω συμβολικών συσχετισμών
του υλικού και της εικονογραφίας τους. Στα γυναικεία υπερισχύει ο διακοσμητικός
χαρακτήρας (με εξαίρεση τα σφραγιστικά), ενώ τα ανδρικά αποτελούν περισσότερο δηλωτικά αξιώματος43, π.χ. στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους σιδερένια δακτυλίδια φορά η τάξη των ιππέων44. Στους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους
οι σταυρόσχημες πόρπες χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του μανδύα στον
δεξιό ώμο από αξιωματούχους του στρατού ή πολίτες υψηλής κοινωνικής τάξης45.
Τα παιδιά των Ρωμαίων πολιτών, ποτέ δούλων, φορούν στον λαιμό τη bulla, ένα
κυκλικό φυλακτό, μέχρι τα αγόρια να φορέσουν την ανδρική ενδυμασία ή τα κορίτσια να παντρευτούν46. Στους ρωμαϊκούς χρόνους οργανώνονται «θρίαμβοι»,
τελετές κατά τις οποίες ο θριαμβευτής αυτοκράτορας εισέρχεται στο στάδιο/ιππόδρομο φορώντας ένα χρυσό και ένα δάφνινο στεφάνι47.
Αγώνες και απονομές. Χρυσά στεφάνια δίνονται ως έπαθλα στους νικητές
των μουσικών αγώνων των Παναθηναίων48, ενώ στεφάνια φορούν σε θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις οι χορηγοί, οι χορευτές στους δραματικούς αγώνες, οι ραψωδοί και οι αυλητές. Χρυσά, μπρούντζινα ή φυσικά στεφάνια απονέμονται σε εξέχοντα πρόσωπα, π.χ. ιατρούς με μακρόχρονη δράση ή δημόσια προσφορά49.
Σφραγίζοντας με εγγύηση των θεών. Δακτυλίδια και πολύτιμοι λίθοι με ανάγλυφη ή εσώγλυφη παράσταση θεοτήτων, συμβόλων ή μυθολογικών σκηνών
χρησιμοποιούνται ως σφραγιστική υπογραφή και προσωπική ταυτοποίηση του
φέροντος. Σφραγίζουν τον πηλό πάνω στον κόμβο κορδονιού που ασφαλίζει
ερμάρια, θύρες ή γράμματα. Τα χρησιμοποιούν ιερείς και ιέρειες50, αξιωματούχοι με καθήκον την επιστασία δημόσιας περιουσίας, συνήθως άνδρες, ή ιδιώτες και των δύο φύλων που σφραγίζουν την προσωπική τους περιουσία51.
Do ut des… Με την ανάθεση αφιερωμάτων στα ιερά οι πιστοί επιδεικνύουν
την ευσέβεια, τον πλούτο και τη γενναιοδωρία τους, προσδοκώντας σε ανταπόδοση από πλευράς των θεών («δίνω για να δώσεις»), σε υλικό ή προσωπικό/κοινωνικό επίπεδο52. Ιδιαίτερα οι γυναίκες αφιερώνουν τα κοσμήματά τους
για να έχουν την εύνοια της θεότητας σε θέματα γάμου, ευγονίας, ευτοκίας και
υγείας. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές ονομασίες των κοσμημάτων όλων των τύπων είναι οι κατάλογοι θησαυρών, η σύνταξη των οποίων γίνεται κάθε χρόνο από τους ιερείς53. Κοσμήματα αφιερώνονται κατά κόρον από τον 7ο αι. π.Χ. στα μεγάλα ιερά (Ηραίον Σάμου, Ηραίον Περαχώρας,
ιερό Απόλλωνος στους Δελφούς, ιερό Διός στην Ολυμπία, ιερό Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη κ.α.)54 και, τουλάχιστον, μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους55. Κάποια από τα αφιερώματα αξιοποιούνται στην κόσμηση των ίδιων των λατρευτικών αγαλμάτων ή των τελετουργικών ενδυμάτων τους56.
Φύγε κακό… Πέρα από τον διακοσμητικό χαρακτήρα των κοσμημάτων, ιδιαίτερα έντονος είναι ο αποτροπαϊκός ή φυλακτικός, που βασίζεται στη σημειολογία
του υλικού, του σχήματος και της διακόσμησής τους. Κατ’ εξοχήν φυλακτικό σύμβολο στην αρχαία ελληνική κοσμηματοτεχνία είναι ο λεγόμενος «ηράκλειος δεσμός»
(ο κόμβος του Ηρακλή) (εικ. 9), από τον τρόπο με τον οποίο έδενε ο ήρωας τη λεοντή γύρω από τον λαιμό του. Ο κόμβος ή γενικά ο δεσμός (π.χ. το περίαμμα),
με φυλακτικές ή και ιαματικές ιδιότητες, είναι ένα από τα αρχαιότατα στοιχεία της
λαϊκής πίστης57. Ένα ακόμη είναι το φίδι, χθόνιο σύμβολο συνδεδεμένο με τη γονιμότητα, προστάτης του οίκου και έμβλημα θεών: η Κρέουσα εγκαταλείπει το μωρό

277

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Εικ. 14. ΕΑΜ Χρ.708β. Χρυσό περιδέραιο για νεκρική χρήση. Από το Ανακτόριο
Ακαρνανίας. 3ος-1ος αι. π.Χ.

της σε μια σπηλιά φορώντας του τα οφιόσχημα περιβραχιόνιά της ως προστασία
από τις σκοτεινές δυνάμεις του Κάτω Κόσμου (Ευριπίδης, Ίων, 18)58. Άλλα μοτίβα με
αποτροπαϊκό χαρακτήρα είναι η Πότνια Θηρών, δαιμονικά όντα (π.χ. σφίγγες, γρύπες, σειρήνες), μορφές από τη μυθολογία (π.χ. γοργόνειο, Πάνας59) και ζώα (π.χ.
κριός, σύμβολο δύναμης και προστασίας από ασθένειες60, κ.ά.). Στους ρωμαϊκούς
χρόνους, όταν ξεκινούν οι διεργασίες που θα οδηγήσουν αργότερα στη διάκριση θρησκείας και μαγείας, οι μαγικοί λίθοι ενσωματώνουν στην ελληνορωμαϊκή
θρησκευτική εικονογραφία αποτροπαϊκά στοιχεία διαφόρων θρησκειών, τα οποία
χαράσσονται σε ημιπολύτιμους λίθους που επιλέγονται αναλόγως της σύνδεσής
τους με συγκεκριμένο αστρικό σώμα και θεότητα, ενώ συνοδεύονται με επιγραφές που έχουν συνήθως και αριθμητικό άθροισμα61.
Στο μακρύ ταξίδι του θανάτου. Η προετοιμασία των νεκρών για την πρόθεση και τον ενταφιασμό/καύση παραπέμπει στη γαμήλια προετοιμασία, συνεπώς το έθιμο της κτέρισης των νεκρών με κοσμήματα είναι πολύ ισχυρό. Τα
πραγματικά κοσμήματα που προσφέρονται στους νεκρούς είναι άλλοτε προσωπικά τους αντικείμενα και άλλοτε οικογενειακά κειμήλια, τα οποία τεχνοτροπικά δεν συμβαδίζουν με τη χρονολογία απόθεσης στον τάφο. Η επιλογή τους πιθανόν επηρεάζεται από ενυπάρχοντες, χθόνιους, συμβολισμούς: από το δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. επιλέγονται κοσμήματα με εσχατολογικά θέματα σχετικά με τον αφηρωισμό των νεκρών και την αθανασία της ψυχής, π.χ. φτερωτές μορφές (Νίκη, Έρωτας), η αρπαγή του Γανυμήδη από τον Δία-αετό, η άνοδος στον Όλυμπο κτλ.62. Ο νεκρός φορά το στεφάνι με το οποίο είχε τιμηθεί εν
ζωή και συνοδεύεται με επίχρυσα στεφάνια από διάφορα υλικά ή από φυσικά
φυτά. Προτιμώνται τα στεφάνια μυρτιάς, ιερού φυτού της Αφροδίτης και συμβόλου αθανασίας, λόγω και του χθόνιου χαρακτήρα της θεάς ως Αφροδίτης Ανθείας63. Στην ταφική τελετουργία64 εντάσσονται τα «νεκρικά κοσμήματα», δηλαδή ψευδοκοσμήματα από λεπτό χρυσό ή αργυρό έλασμα, με αμελώς εκτελεσμένη διακόσμηση (εικ. 14)65, τα χρυσά ελάσματα που διακοσμούν το νεκρικό κάλυμμα/σάβανο, καθώς επίσης και οι χρυσές προσωπίδες ή ιμάντες για το
δέσιμο της σιαγόνας (εικ. 15) και ελάσματα από χρυσό ή άργυρο για την κάλυ-
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Εικ. 15. ΕΑΜ Χρ.97. Χρυσή ταινία με
επιστόμιο, για νεκρική χρήση. Από την
Αττική. Πιθανώς 9ος-8ος αι. π.Χ.

58. Γεωργούλα 1999, 149, αρ. 41 (Στ. Λυμπερόπουλος) και 249, αρ. 90 (Κ. Μελετάκου).
59. Γεωργούλα 1999, 226, αρ. 79 (Κ. Μελετάκου).
60. Γεωργούλα 1999, 178, αρ. 57 (Κ. Μελετάκου).
61. Βλ. τη βάση δεδομένων του Μουσείου Καλών Τεχνών Βουδαπέστης: http://www2.
szepmuveszeti. hu/talismans /14.9.17.
62. Δεσποίνη 1996, 15.
63. Δεσποίνη 1996, 26. Τζαναβάρη 1997, 359, σημ.
55. Τσιγαρίδα - Ιγνατιάδου 2011, αρ. 4.
64. Hackens - Winkes 1983, 47-49.
65. Παπαποστόλου 1977, 287-288.
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ψη ματιών, στόματος ή χεριών. Η χρήση των άφθαρτων μετάλλων υποδηλώνει
την προσδοκία των ζωντανών για αθανασία της ψυχής66.
Από τα πρωτόγονα κοσμήματα μέχρι τις λεπταίσθητες, σύνθετες και βαρύτιμες δημιουργίες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, στην αισθητική των κοσμημάτων αντικατοπτρίζεται το φυσικό περιβάλλον, η λειτουργικότητα της ενδυμασίας και οι κοινωνικές αντιλήψεις που συνδέονται με αυτήν αλλά, κυρίως, οι
θρησκευτικές δοξασίες και οι αρχέγονοι φόβοι του ανθρώπου.
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93. ΕΑΜ Στ.305
Τρεις χρυσοί ρόδακες. Από τον Ελλήσποντο. 4ος αι. π.Χ.
Διάμετρος 0,036 μ.

Σύνθετα άνθη από περίτμητο χρυσό
φύλλο, με πλήθος λεπταίσθητων στημόνων που ξεκινούν από οκτάφυλλους μικροσκοπικούς ρόδακες με γαλάζιο και
λευκό σμάλτο.

92. ΕΑΜ Χρ.293

94. ΕΑΜ Χρ.713

Αργυρό περιδέραιο. Από την Κρήτη.
350-300 π.Χ.

Ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρικιών). Από τάφο στο Ανακτόριο Ακαρνανίας. 4ος-αρχές 3ου αι. π.Χ.

Ύψος κεντρικού εξαρτήματος 0,03 μ.
Ύψος 0,015 μ.

Αποτελείται από κρικοειδείς ψήφους και
εξαρτήματα σε σχήμα μυροδόχων αγγείων. Φυσιοκρατικά αποδοσμένοι ρόδακες επιστέφουν τα δύο μικρότερα.
Τα αγγειόσχημα εξαρτήματα, παράλληλα με τον διακοσμητικό τους χαρακτήρα,
ίσως περιείχαν φαρμακευτικές ουσίες.
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Με ανοιγμένες τις μικρές φτερούγες
τους, οι έρωτες πετούν σχηματίζοντας
με το σώμα τους το κυκλικό ατέρμονο
του χρόνου.

95. ΕΑΜ Α5114
Πήλινο ειδώλιο Έρωτα. Από τη Μύρινα της Μικράς Ασίας. 2ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,37 μ.

Η μορφή φέρει στο στήθος περίαμμα
(φυλακτό). Από τον κύκλο των θεών με
περίαμμα απεικονίζονται ο Έρωτας, η
Αφροδίτη, η Άρτεμις, η Αθηνά και ο Αρποκράτης, όπως και η προσωποποίηση
της Νίκης, ενώ από τον κόσμο των θνητών γυναίκες και παιδιά.
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96. ΕΑΜ Στ.370, Στ.371
Χρυσά ψέλια (βραχιόλια). Άγνωστης
προέλευσης (μέρος του λεγόμενου «Θησαυρού του Καρπενησίου»).
Ύστερος 3ος-πρώιμος 2ος αι. π.Χ.
Διάμετρος 0,137/0,124 μ.

Περίτεχνα και σπάνια αρθρωτά βραχιόλια από σωληνωτό έλασμα που καλύπτεται με λεπτό συρμάτινο δίχτυ. Οι ζωόμορφες απολήξεις απηχούν ανατολικά
πρότυπα, αλλά έχουν κατασκευαστεί σε
εργαστήριο του ελληνικού χώρου.

97. ΕΑΜ Χρ.767
Χρυσό ταινιωτό διάδημα. Από τον ταφικό περίβολο της Κλεονίκης Φιλίσκου στην Αμάρυνθο (Βάθεια) Ευβοίας. 2ος αι. π.Χ.
Μήκος 0,45 μ.
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Η ανάγλυφη διακόσμηση της νεκρικής
διαδηματικής ταινίας μιμείται κάποιο παρόμοιο βαρύτιμο κόσμημα με ανάγλυφες ή ένθετες προτομές, ενώ οι ένθετοι υαλόλιθοι είναι από σπάνιο ιώδες
γυαλί. Τα πολύτιμα κοσμήματα από τους

τάφους της Ερέτριας και της Αμαρύνθου
υποδηλώνουν υψηλή αισθητική και ανεπτυγμένο βιοτικό επίπεδο για ένα τμήμα του πληθυσμού της αρχαίας Ερέτριας, στην επικράτεια της οποίας ανήκε η
Αμάρυνθος.

98. ΕΑΜ Χρ.768Α
Χρυσό μετάλλιο-φυλακτό (κόσμημα
λαιμού). Από τον τάφο της Κλεονίκης
Φιλίσκου στην Αμάρυνθο (Βάθεια)
Ευβοίας. 3ος-2ος αι. π.Χ.
Διάμετρος 0,038 μ.

Διακοσμημένο με ημιπολύτιμους λίθους,
το περίαμμα πιθανότατα θα αγκάλιαζε χιαστί τον κορμό της Κλεονίκης, με αλυσίδες ή κάποιο φθαρτό υλικό, για να την
προστατεύσει από κάθε κακό. Το πολύτιμο κόσμημα την συνόδευσε και στον
τάφο προσφέροντας αιώνια προστασία.

99. ΕΑΜ Χρ.770

100. ΕΑΜ Χρ.613

101. ΕΑΜ Χρ.769

Ζεύγος χρυσών ενωτίων (σκουλαρικιών). Από τον ταφικό περίβολο της
Κλεονίκης Φιλίσκου στην Αμάρυνθο
(Βάθεια) Ευβοίας. 2ος αι. π.Χ.

Ζεύγος χρυσών ενωτίων. Από την
Ερέτρια Ευβοίας. 150-100 π.Χ.

Ζεύγος χρυσών ενωτίων. Από τον
ταφικό περίβολο της Κλεονίκης Φιλίσκου στην Αμάρυνθο (Βάθεια) Ευβοίας. 2ος αι. π.Χ.

Ύψος 0,035 μ.

Μικροί έρωτες κρέμονται από περίτεχνο δισκοειδές στέλεχος διακοσμημένο με ημιπολύτιμους λίθους.

Ύψος 0,0435 μ.

Περιστέρια κρέμονται από δισκοειδές
στέλεχος, όλα διακοσμημένα με ημιπολύτιμους λίθους (γρανάτες, σμαράγδια).

Ύψος 0,051 μ.

Μικροί έρωτες κρέμονται από δισκάριο
με ρόδακα.
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102. ΕΑΜ Χρ.781
Χρυσό περιδέραιο. Από τάφο εντός
ταφικού περιβόλου στην Αμάρυνθο
(Βάθεια) Ευβοίας. 2ος-1ος αι. π.Χ.
Μήκος 0,22 μ.

Αποτελείται από σφαιρικές ψήφους μεταξύ των οποίων κρέμονται δώδεκα ακτινωτά και καρδιόσχημα-σταγονόσχημα
εξαρτήματα με ένθετους γρανάτες και
άλλους λίθους, ένα μηνοειδές περίαπτο
και μία χρυσή κυλινδρική θήκη-φυλαχτό.
Σε παρόμοιες θήκες έχουν βρεθεί ενεπίγραφα ελάσματα, υπολείμματα υφάσματος, σπόροι φυτών, χάντρες, χώμα
ή και θειάφι, πιθανόν σχετιζόμενα με
θρησκευτικές, μαγικές και ταφικές δοξασίες.
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103. ΕΑΜ Χρ.15

104. ΕΑΜ Χρ.939 α, β

Ζεύγος χρυσών ενωτίων. Από την
Αθήνα. 3ος-2ος αι. π.Χ.

Ζεύγος χρυσών ψελίων (βραχιολιών).
Από το Παλαιόκαστρο Καρδίτσας.
1ος αι. π.Χ.

Ύψος 0,048 μ.

Αμφορίσκοι κρέμονται από περίτεχνα
δισκάρια.

Ύψος 0,041, διάμετρος 0,07 και 0,06,
μήκος (σε πλήρη ανάπτυξη) 0,143 μ.

Πολυτελές κόσμημα με περίτμητα φύλλα, βλαστόσπειρες και ένθετους αμέθυστους, μαλαχίτες και σμάλτο..
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105. EAM Xρ.4-5
Ζεύγος χρυσών περιβραχιονίων με
σφραγιδόλιθους. Από τον τάφο της
Φιλωτέρας Αμυμώνης στον Κεραμεικό. 3ος αι. μ.Χ.
Εσωτερική διάμετρος 0,075, μέγιστη
εξωτερική διάμετρος 0,092-0,093 μ.

Τρεις από τους σφραγιδόλιθους φέρουν παραστάσεις Αρτέμιδος Σαρδια
νής, Αρτέμιδος Εφεσίας και ΤύχηςFortuna���������������������������������
αντίστοιχα, δηλώνοντας ότι η κάτοχος των περιβραχιονίων ήταν μυημένη
σε ανατολικές λατρείες.
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ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΥΒΡΙΔΗ

Η συμβολική σημασία της κόμμωσης, όχι μόνον ως προς τη διαφοροποίηση
των δύο φύλων, αλλά κυρίως ως προς τους δεσμούς των ατόμων με την κοινωνία στην οποία ανήκουν, έχει επανειλημμένως επισημανθεί από τους εθνογράφους και τους ανθρωπολόγους1. Η περιποίηση των μαλλιών και οι όποιες
επεμβάσεις σε αυτά, όπως το κόψιμο, το ξύρισμα, το βάψιμο, η κάλυψη, τονίζουν τη συμμετοχή – και ταυτόχρονα την υποταγή – του ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ήδη από τη Νεολιθική εποχή (6η-4η χιλιετία π.Χ.), τo χτένισμα των μαλλιών
αποτέλεσε τμήμα της τελετουργικής αμφίεσης2. Πλήθος ειδωλίων αλλά και μικρογραφικές κεφαλές, κυρίως από τη Θεσσαλία, που κάποιες φορές δεν ξεπερνούν σε ύψος την άκρη του δακτύλου, σώζουν εντυπωσιακά χτενίσματα
(εικ. 1): επιμελημένοι βόστρυχοι, αφημένοι ελεύθεροι στους ώμους ή χωρισμένοι σε κοτσίδες, μεγάλοι κότσοι πιασμένοι σε δίχτυα, κεφαλόδεσμους ή ψηλούς πίλους3, αποτελούν ελάχιστες μόνον από τις γνωστές παραλλαγές. Αν και
στην πλειονότητά τους τα ειδώλια αυτά έχουν ανευρεθεί σε ιερά και δίνουν την
εντύπωση ότι φορούν προσωπεία, δεν αποκλείεται, τουλάχιστον κάποια από
αυτά, να ανταποκρίνονταν και στην καθημερινή εμφάνιση των γυναικών.

Εικ. 1. ΕΑΜ Π16397, Π16285, Π16405, Π16352, Π8009, Π5958. Κεφαλές νεολιθικών ειδωλίων με περίτεχνες κομμώσεις. Συλλογή
Τσολοζίδη. 4η χιλιετία π.Χ.

1.
2.
3.

Bartman 2001, 4-5.
Gimbutas 1991, κυρίως 269-275. Θεοχάρης
1973, εικ. 237.
Gimbutas 1991, εικ. 7.68-7.80.

Στο πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο της Χαλανδριανής Σύρου (2800-2300 π.Χ.),
λεπτές οστέινες ή μεταλλικές περόνες (εικ. 2), που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν
για την κόσμηση των μαλλιών, αποτελούν συχνό εύρημα, ενώ έχουν σωθεί και
μεμονωμένα παραδείγματα ταινιόσχημων μεταλλικών διαδημάτων από τη Σύρο,
τη Νάξο και την Αμοργό. Δυστυχώς, τα αφαιρετικά κυκλαδικά ειδώλια δεν μας
προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τις κομμώσεις της εποχής.
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ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΥΒΡΙΔΗ

Εικ. 2. ΕΑΜ Π4730. Αργυρή περόνη με
επίστεψη σε σχήμα κριαριού.
Χαλανδριανή Σύρου. 2800-2300 π.Χ.

Εικ. 3. ΕΑΜ Π11670. Η τοιχογραφία της Μυκηναίας. Θρησκευτικό Κέντρο Μυκηνών. 13ος αι. π.Χ.

Τα πρωιμότερα κοσμήματα μαλλιών από τη μινωική Κρήτη είναι χρυσά ταινιόσχημα διαδήματα με οπές στα άκρα (2600-2200 π.Χ.)4, είτε για τη συρραφή
τους σε ύφασμα είτε προκειμένου να στηριχθούν στα μαλλιά με λεπτές ανθόσχημες περόνες, που μιμούνται μαργαρίτες ή άνθη κρόκου. Γυναικεία ειδώλια
που ανευρέθηκαν σε υπαίθρια ιερά της Κρήτης της Παλαιοανακτορικής περιόδου (2000-1700 π.Χ.), όπως στο Πισκοκέφαλο Σητείας, το Καρφί Λασιθίου και
τον Πετσοφά5, αποκαλύπτουν μια ποικιλία – αναμφίβολα – τελετουργικών κομμώσεων6, με τα μαλλιά να συγκρατούνται ψηλά σε περίτεχνους κότσους ή να
κρύβονται κάτω από εντυπωσιακούς πόλους, ενώ μπροστά από τα αφτιά ξεφεύγουν μικρές μπούκλες. Στην ίδια εποχή χρονολογούνται και ειδώλια παιδιών
με ξυρισμένο κεφάλι και εξηρημένες τούφες7.
Οι κομμώσεις στην εικονογραφία
Από τον 16ο αι. π.Χ. και μετά, η εικονογραφία του Αιγαίου προσφέρει πλέον ένα πανόραμα κομμώσεων, κυρίως μέσα από τις τοιχογραφίες της Θήρας,
της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας8 (εικ. 3), τις πήλινες λάρνακες9, καθώς
και από τα ειδώλια από πηλό και ελεφαντόδοντο10, την εικονιστική κεραμική11,
αλλά και από τα ίδια τα κοσμήματα: μαλλιά μαζεμένα σε κότσο, δεμένα με κορδέλες ή πλεγμένα με πολύχρωμες χάντρες, κομμένα κοντά, χωρισμένα σε κοτσίδες ή αφημένα να πέφτουν ελεύθερα στους ώμους.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

Seager 1912, 22, 26-27. Hickman 2011.
Rutkowski 1991, 33, ���������������������������������
πίν������������������������������
. III1-2, VII 4-6, XXVI 3. Davaras 1981, fig. 41.
Jones 1999.
Hood 1978, 98 (Ψυχρό). Hiller 1977, πίν. 18d, e
(Γιούχτας). Davis 1986, 404, αρ. 31.
Immerwahr 1990 (εικονογραφία της Εποχής του
Χαλκού). Ντούμας 1999 (Θήρα). Evans 19211935 (Κνωσός). Rodenwaldt 1912 (Τίρυνθα).
Reusch 1949 (Θήβα). Blegen 1966 (Πύλος).
Από την Αγία Τριάδα Κρήτης και την Τανάγρα

Βοιωτίας της Μετανακτορικής περιόδου (13501300 π.Χ.), βλ. Sheng-chieh Hsu 2012, 99.
10. Για τα ειδώλια, βλ. Konstantinidi-Syvridi 2012
(ελεφάντινα). Pliatsika 2012 (πήλινα).
11. Steel 2006.
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Εικ. 4. Σχεδιαστική αναπαράσταση μορφών που εικονίζονται στις τοιχογραφίες της Θήρας
(σχέδ. Νεκταρία Ρουμελιώτη). 16ος αι. π.Χ.

12. Marinatos 1993, 202-203, 206.
13. Davis 1986, 401-402. Lurker 1980, 56-7. Koehl
1986, 101.
14. Davis 1986, για σχετική βιβλιογραφία.
15. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και στην κλασική και
ελληνιστική Ελλάδα, με την τελετουργική προσφορά μαλλιών στους θεούς από αγόρια και
κορίτσια να συμβολίζει το πέρασμα στην ενηλικίωση, βλ. Σαμπετάι 2009, 291 και στο παρόν, Έ.
Βλαχογιάννη, σ. 303-316.
16. Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π5782.
17. Τελεβάντου 1984, 21-23. Για τη διεξαγωγή παρόμοιων διαβατήριων τελετών ως τμήμα της
αγωγής των εφήβων στην Κλασική εποχή, βλ.
Σαμπετάι 2012.

Αν και σε γενικές γραμμές οι κομμώσεις στις τοιχογραφίες της μινωικής Κρήτης
μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία με εκείνες της μυκηναϊκής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη σύμπλευση των δύο πολιτισμών, η Θήρα φαίνεται να ακολουθεί τις δικές της πρακτικές. Οι τοιχογραφίες που αποκαλύφθηκαν στο κτηριακό συγκρότημα
γνωστό ως Ξεστή 3, στο Ακρωτήρι, απεικονίζουν γυναικείες και ανδρικές μορφές
με πολυτελή ενδύματα και ιδιαίτερα επιμελημένη κόμμωση, που κρίνοντας από τις
θεατρικές στάσεις τους, φαίνεται ότι μετέχουν σε τελετές. Ο τρόπος που αποδίδονται τα μαλλιά και στα δύο φύλα είναι ενδεικτικός του συμβολικού ρόλου των αναπαραστάσεων. Στην πλειονότητά τους οι μορφές έχουν μερικώς ξυρισμένο το κεφάλι, με μία, δύο ή τρεις μπούκλες σε διαφορετικά μήκη (εικ. 4). Μάλιστα, ανάλογα με το χτένισμα και/ή το μήκος των μαλλιών, είναι δυνατόν να διακριθούν διάφορες ηλικιακές ομάδες, που πιθανότατα αντιπροσωπεύουν στάδια μύησης12.
Πιθανόν, δεν αποτελεί σύμπτωση η πρακτική που ακολουθήθηκε στη γειτονική Αίγυπτο κατά το Μέσο και το Νέο Βασίλειο (2055-1050 π.Χ.), σύμφωνα με
την οποία τα αγόρια ξύριζαν το κεφάλι τους, αφήνοντας μόνο μία τούφα στη
δεξιά πλευρά, γνωστή ως «τούφα του Ώρου»13. Ο ακριβής όρος του τελετουργικού που σηματοδοτούσε την είσοδο του αγοριού στην εφηβεία/ενηλικίωση
ήταν «το δέσιμο του φιλέ»14 και, κατά τη διάρκειά του, η τούφα κοβόταν και προσφερόταν σε θεότητα15.
Μακριά μαλλιά μαζεμένα σε ψηλό κότσο έχουν και οι ψαράδες στην τοιχογραφία της Θήρας, όπως επίσης και εκείνοι που απεικονίζονται σε πήλινη βάση
από τη Φυλακωπή της Μήλου16 (εικ. 5). Προφανώς, η μεταφορά των ψαριών
δεν αναπαριστούσε μια απλή καθημερινή πράξη, αλλά ένα δρώμενο με ιδιαίτερη συμβολική σημασία17, που τονίστηκε επιπλέον με τα μακριά μαλλιά όσων
μετείχαν σε αυτό. Έτσι, σε αντίθεση με τους ψαράδες, οι απλοί θεατές στην
τοιχογραφία «του Στόλου», που κοσμούσε τοίχο του ίδιου κτηρίου, απεικονίζονται
με κοντά μαλλιά.
Οι γυναίκες στις τοιχογραφίες της Θήρας συχνά απεικονίζονται με μία γαλάζια κορδέλα στο μέτωπο, η οποία καταλήγει σε φούντα στον κρόταφο, όπου
πιθανόν και δενόταν. Από την κορδέλα ξεφεύγει επιδεικτικά μία μικρή σπειροειδής μπούκλα, λεπτομέρεια που αποδόθηκε από τους καλλιτέχνες με συστηματική ευλάβεια τόσο στη μινωική όσο και στη μυκηναϊκή τέχνη, αφού διακρίνεται ακόμη και σε μικρής κλίμακας αντικείμενα, όπως τα χρυσά σφραγιστικά δα-
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Εικ. 5. EAM Π5782. Πήλινη βάση με
απεικόνιση ψαράδων. Φυλακωπή
Μήλου. 17ος αι. π.Χ.

Εικ. 6. ΕΑΜ Π5882. Γυναικεία μορφή από την Πομπή των Γυναικών. Ανάκτορο της Τίρυνθας.
13ος αι. π.Χ.

κτυλίδια του 15ου αι. π.Χ. Η επιμονή στην απεικόνιση της συγκεκριμένης λεπτομέρειας επιβεβαιώνει τη συνέχεια μιας μακραίωνης παράδοσης στον Αιγαιακό
χώρο, είναι πιθανόν, ωστόσο, στη Μυκηναϊκή εποχή αυτή η τούφα να εξελίχθηκε σε σημαντικό θρησκευτικό σύμβολο, ενώ στη Θήρα φαίνεται ότι αποτελούσε κυρίως ένδειξη ηλικίας18.
Τα εντυπωσιακότερα, βεβαίως, γυναικεία «πορτραίτα» του προϊστορικού Αιγαίου είναι αυτά που διακόσμησαν το ανάκτορο της Κνωσού τον 15ο και τον 14ο αι.
π.Χ.: οι «Γαλάζιες Κυρίες», η «Χορεύτρια» και η «Παριζιάνα»19. Την ίδια εποχή, οι Μυκηναίοι κατακτούν την Κνωσό και στην Ηπειρωτική Ελλάδα ανεγείρονται ανάκτορα στο πρότυπο των μινωικών. Στις πληθωρικές κυρίες της περιόδου προστίθενται
τώρα και εκείνες από τα ανάκτορα της Τίρυνθας20, της Θήβας21 και της Πύλου22,
που απεικονίζονται να συμμετέχουν σε μεγάλες θρησκευτικές πομπές κρατώντας προσφορές. Κάτω από την κορδέλα που στεφανώνει το μέτωπό τους, ξεχωρίζουν λεπτοί βόστρυχοι και μία σειρά από σπειροειδείς τούφες (εικ. 6), ενώ
η περίφημη Μυκηναία από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών έχει τα πλούσια
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18. Sheng-chieh Hsu 2009, 100.
19. Πρωιμότερες είναι οι «Γαλάζιες Κυρίες» (15001450 π.Χ.), ενώ η «Χορεύτρια» και η «Παριζιάνα» ανήκουν στην τελική φάση της Νεοανακτορικής περιόδου, περ. 1400-1350 π.Χ. Βλ. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2005, 122-123, 129,
304-305.
20. Rodenwaldt 1912. Sheng-chieh Hsu 2012, 9697.
21. Reusch 1949. Sheng-chieh Hsu 2012, 97.
22. Lang 1969, 86-89, πίν. C. Sheng-chieh Hsu 2012,
98.
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Εικ. 7. Σχεδιαστική αναπαράσταση της «Παριζιάνας» και χορεύτριας από την Κρήτη (σχέδ.
Νεκταρία Ρουμελιώτη). Μέσα 15ου αι. π.Χ.

23. Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 82.

μακριά μαλλιά της μαζεμένα σε μία χαλαρή διπλή κοτσίδα που πέφτει στην πλάτη
και μακριές μπούκλες στολίζουν το μέτωπο και τα αφτιά της (εικ. 3)23.
Είναι φανερό, κρίνοντας τουλάχιστον από τις τοιχογραφίες, ότι η μυκηναϊκή
τελετουργική κόμμωση ήταν πιο περίτεχνη από τη μινωική. Στις τοιχογραφίες της
Κνωσού είναι χαρακτηριστική η απεικόνιση μιας μεγάλης κοτσίδας («Γαλάζιες
Κυρίες») ή μακριών μπουκλών («Χορεύτρια»). Το μυκηναϊκό επίσημο χτένισμα,
το οποίο μας είναι γνωστό από αρκετές περιπτώσεις σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα (Μυκήνες, Θήβα, Τίρυνθα, Πύλο), ήταν μια σύνθεση από κοτσίδες, μπούκλες και πυκνές τούφες (εικ. 7). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε στοιχείο της κόμμωσης είχε τον δικό του συμβολισμό, όπως φαίνεται από την επανάληψή τους
σε ειδώλια και τέχνεργα από διάφορα υλικά.
Δεδομένου, βέβαια, ότι οι τοιχογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας δεν
σώθηκαν ακέραιες, η αποκατάσταση της κόμμωσης, που βασίζεται στον συνδυασμό αποσπασματικών στοιχείων, αναπόφευκτα είναι ως έναν βαθμό υποθετική: πιθανότατα, πάντως, η μεγάλη μάζα των μαλλιών μαζευόταν σε χαλαρό κότσο στην κορυφή του κεφαλιού, ενώ μία σειρά από πλούσιες μπούκλες έπεφταν επάνω στους ώμους και την πλάτη. Οι μπούκλες πλέκονταν με χρωματιστές κορδέλες ή και όρμους χαντρών. Μία ή δύο μακριές επιμελημένες μπούκλες έπεφταν επίσης μπροστά από το αυτί, συνήθως μέχρι το στήθος. Το μέτωπο στεφανωνόταν από ένα χρωματιστό ή στικτό δίχτυ, μέσα από το οποίο φαίνεται να αποκαλύπτεται μία σειρά από σπείρες – πιθανόν αποδίδουν ψεύτικα
μαλλιά, ραμμένα ίσως στο δίχτυ – και μία μεγαλύτερη τούφα ξεχώριζε ανάμεσα
στα μάτια. Στην κορυφή του κεφαλιού συχνά ξεχωρίζει και μία άλλη σειρά από
μπούκλες, σε αντίθετη φορά.
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Εικ. 8. ΕΑΜ Π3189. Κοσμήματα μαλλιών
από στριφτό έλασμα χρυσού. Μυκήνες.
14ος-13ος αι. π.Χ.

Εικ. 9. ΕΑΜ Π6582. Λεπτομέρεια από
ελεφάντινο γυναικείο ειδώλιο, όπου
διακρίνεται το δίχτυ που συγκρατούσε
τα μαλλιά. Πρόσυμνα. 15ος αι. π.Χ.

Αν και δεν γνωρίζουμε πώς οι Μυκηναίες αρχόντισσες περιποιούνταν αυτά
τα λαμπερά πλούσια μαλλιά, το βέβαιο είναι ότι δεν χτενίζονταν μόνες τους. Πιθανότατα, είχαν τις προσωπικές τους κομμώτριες. Μια μεγάλη ποικιλία κτενιών,
από τα απλούστερα μέχρι τα πολύ ιδιαίτερα με αποσπώμενη λαβή, ήταν στη διάθεσή τους24, καθώς επίσης και περόνες μαλλιών, κυρίως οστέινες25, στριφτά
ελάσματα από χρυσό (εικ. 8), αλλά και δίχτυα από λινάρι ή μαλλί26, όπως αυτό
που διακρίνεται σε ειδώλιο από την Πρόσυμνα27 (εικ. 9). Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι το δίχτυ που φορούν οι «Κροκοσυλλέκτριες» είναι παρόμοιο με τους
μάλλινους σκούφους («��������������������������������������������������
sprang��������������������������������������������
�������������������������������������������
caps���������������������������������������
») που χρησιμοποιήθηκαν στη Βόρεια Ευρώπη, την Αίγυπτο και τη Νότια Ρωσία από τον 14ο αι. π.Χ.28.
Τέλος, ένα άλλο είδος κόμμωσης απεικονίζεται στη λαβή χάλκινου καθρέπτη από τον θολωτό τάφο της Κλυταιμνήστρας (15ος αι. π.Χ.), όπου ζεύγος νεαρών γυναικών (εφήβων ίσως;), με κοντά κατσαρά μαλλιά, κρατούν καλάθια με
λουλούδια (εικ. 10). Η σκηνή έχει ερμηνευτεί ως συγκομιδή ρόδων στο πλαίσιο
εποχιακής εορτής29.
Οι άνδρες στην πρώιμη μυκηναϊκή τέχνη (16ος-15ος αι. π.Χ.) απεικονίζονται
με καλοχτενισμένα κοντά ή μακριά μαλλιά και, συχνά, γενειάδα, κάτι που είναι
ασυνήθιστο στη μινωική Κρήτη30. Η γενειάδα αποτέλεσε σε διάφορους πολιτισμούς σύμβολο δύναμης, σοφίας, αυστηρότητας ή και ιερότητας και δεν απο-
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Εικ. 10. ΕΑΜ Π2899. Λεπτομέρεια από
την ελεφάντινη λαβή καθρέφτη όπου
απεικονίζεται ζεύγος γυναικών με κοντά
κατσαρά μαλλιά. Μυκήνες, Θολωτός
τάφος Κλυταιμνήστρας. 15ος αι. π.Χ.

24. Σακελλαράκης - Κωνσταντινίδη 2010, κυρίως
191-195.
25. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 1979, 206-217.
26. Τζαχίλη 1997, 29-34, 46-49.
27. Konstantinidi-Syvridi 2012, 266, πίν. LXIIIa.
28. Τζαχίλη 1997, 248-250 για βιβλιογραφία και εικόνες σωζόμενων σκούφων, σήμερα στο Εθνικό
Μουσείο της Δανίας.
29. Μπουλώτης 2009.
30. Για τα ελάχιστα παραδείγματα, μεταξύ αυτών
και έναν ΥΜ Ι σφραγιδόλιθο (CMS �����������������
II���������������
. 3), βλ. �����
Marinatos�������������������������������������������
- ����������������������������������������
Hirmer����������������������������������
1973, εικ.139. Για τους πολυάριθμους χάλκινους ξυρούς που έχουν ανευρεθεί
ήδη από την Πρωτομινωική περίοδο, βλ. ������
Branigan 1971, 177 κ.ε.
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Εικ. 11. Σχεδιαστική αναπαράσταση μορφών που εικονίζονται σε τοιχογραφίες και άλλα
τέχνεργα της Μυκηναϊκής εποχής (σχέδ. Νεκταρία Ρουμελιώτη). 15ος-13ος αι. π.Χ.

31. Davis 1986, 404, σημ. 33.
32. Younger 2009, 209, σημ. 21.
33. Για σχετική βιβλιογραφία όλων των παραδειγμάτων, βλ. Konstantinidi-Syvridi 2012, 267.
34. Steel 2006, 146.

κλείεται στη Μυκηναϊκή εποχή να ήταν προνόμιο συγκεκριμένων αξιωματούχων. Στις επόμενες περιόδους απαντάται σπανιότερα, αφού οι Μυκηναίοι πολεμιστές/κυνηγοί απεικονίζονται συνήθως με μακριά μαλλιά πιασμένα σε πλούσιες αλογοουρές που πέφτουν στην πλάτη.
Άνδρες και γυναίκες μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως τη
μπούκλα μπροστά από το αυτί, που έχει ερμηνευτεί ως σύμβολο της άρχουσας τάξης31, ή την «κοτσίδα της ενηλικίωσης»32, όπως έχει συμβατικά ονομαστεί
η μακριά κοτσίδα που πέφτει στην πλάτη και απαντάται σε πλήθος τεχνέργων,
στα πήλινα αγάλματα από την Αγία Ειρήνη της Κέας, τα χάλκινα ειδώλια Μινωιτών λατρευτών, την «Πότνια» της Ξεστής 3 στη Θήρα, τον βοσκό που διακοσμεί
ένα από τα δύο χρυσά κύπελλα του Βαφειού, τα ελεφάντινα ειδώλια που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα τροχήλατα είδωλα της Κρητικής θεάς με τα υψωμένα χέρια, ένα μικρογραφικό χρυσό περίαπτο από τις Μυκήνες και σφενδόνες
σφραγιστικών δακτυλιδιών (εικ. 12)33. Την κοτσίδα αυτή συχνά πλαισιώνουν δύο
κοντύτερες που πέφτουν στους ώμους. Η απαράλλαχτη απεικόνιση της συγκεκριμένης κόμμωσης στη διάρκεια αιώνων, καθώς και το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες επιλέγουν συνειδητά να την αποδώσουν σε όλα τα υλικά, ανεξάρτητα
από το πόσο μικρή είναι η κλίμακα, υποδεικνύουν τη μεγάλη συμβολική της σημασία. Φαίνεται ότι ήταν δημοφιλής, τουλάχιστον ανάμεσα στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, και υπαγορευόταν από την ηλικία, τις αρμοδιότητες ή, ακόμη,
και τα εκ γενετής δικαιώματα των ατόμων34.
Εξάλλου, το γεγονός και μόνον ότι οι θεότητες – κυρίως οι γυναικείες – απεικονίζονται με εντυπωσιακά χτενίσματα και κοσμήματα είναι αρκετό για να τονίσει τη συμβολική σημασία των κομμώσεων. Εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίη-
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Εικ. 12. ΕΑΜ Π3179. Λατρευτική σκηνή σφραγιστικού δακτυλιδιού
με γυναικείες μορφές, όπου διακρίνεται η κόμμωση. Μυκήνες.
15ος αι. π.Χ.

Εικ. 13. ΕΑΜ Π2044. Ελεφάντινο κτένι με απεικόνιση εραλδικών
σφιγγών. Οι σφίγγες φορούν το χαρακτηριστικό στέμμα της
εποχής. Σπάτα Αττικής. 14ος αι. π.Χ.

ση ανάμεσα σε θεούς και θνητούς, δεν φαίνεται να είναι τόσο στην ίδια την
κόμμωση όσο στο κόσμημα: πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κάλυμμα κεφαλής σαν
στέμμα, που φορούν κυρίως θεϊκές μορφές και φανταστικά όντα (όπως σφίγγες και γρύπες), όχι μόνο σε τοιχογραφίες35, αλλά και σε σφραγιστικά δακτυλίδια, ελεφάντινες πυξίδες και κτένια (εικ. 13), ενώ μόνο στις σαρκοφάγους της
Αγίας Τριάδας και της Τανάγρας φαίνεται να φοριέται από ιέρειες36. Κάποιες
φορές, στην κορυφή του στέμματος διακρίνονται θύσανοι, ενώ σε μία από τις
μορφές της Αγίας Τριάδας, το κάλυμμα φτάνει μέχρι τον αυχένα και από την κορυφή του κατεβαίνουν τρία κορδόνια – ή κοτσίδες – μέχρι τη μέση της. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός Ηπειρωτικής Ελλάδας το στέμμα αυτό εμφανίζεται σε τοιχογραφίες της Κρήτης37 σύγχρονες με την περίοδο κυριαρχίας των Μυκηναίων,
όχι πρωιμότερες, γεγονός που του προσδίδει και τοπικό χαρακτήρα.
Για τους ανθρώπους των κατώτερων κοινωνικών τάξεων, και κυρίως για όλες
εκείνες τις γυναίκες που ασχολούνταν με χειρωνακτική εργασία, όπως μαρτυρείται σε πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής38, είναι πιθανόν το μήκος των μαλλιών να υπεδείκνυε επίσης ηλικία και θέση, τροφοδοτώντας μια ποικιλία κομμώσεων και εξαρτημάτων. Ελάχιστα από αυτά τα εξαρτήματα έχουν επιβιώσει, καθώς θα ήταν στην πλειονότητά τους κατασκευασμένα από ευτελή υλικά, όπως
ύφασμα, δέρμα ή ξύλο. Η πλειονότητα όρμων από χάντρες ημιπολύτιμων λίθων,
γυαλιού και φαγεντιανής πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως διαδήματα39 ή κοσμήματα κεφαλής. Το σύνηθες χτένισμα, πάντως, δεν αποκλείεται να
ήταν αρκετά απλό, πιθανόν με τα μαλλιά κοντά ή δεμένα σε κότσο με «μαντήλα», όπως φαίνεται στη γυναίκα που αποχαιρετά τους πολεμιστές στον ομώνυμο κρατήρα (εικ. 14).
35. Βλ., για παράδειγμα, τη «θεά με τα στάχυα»
από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών, Μυλωνάς 1983, 144.
36. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2005, 172-181.
37. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο
«Πρίγκιπας των κρίνων», βλ. Evans 1921-1935, II,
πίν. XIV). Sheng-chieh Hsu 2012, 99, εικ. 10.
38. Olsen 2014, 60 κ.ε.
39. Για παραδείγματα, βλ. Γιαλούρης 1968. Χατζή
2002, 80.
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Εικ. 14. ΕΑΜ Π1426. Λεπτομέρεια από τον «Κρατήρα των Πολεμιστών». Στα δεξιά διακρίνεται
γυναικεία μορφή με μαλλιά δεμένα σε χαμηλό κότσο με μαντήλα. Μυκήνες. 12ος αι. π.Χ.

Τα ανασκαφικά δεδομένα

40. Σακελλαράκης - Σακελλαράκη 1997, 186.
41. Πλάτων 1949, 542, πίν. 1Α.

Η εικόνα που εισπράττουμε από τα κοσμήματα κεφαλής στο ταφικό πλαίσιο
είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες, γεγονός που οφείλεται, προφανώς, στην πρόθεση των καλλιτεχνών να απεικονίσουν τελετουργικά και όχι καθημερινά κοσμήματα. Ελάχιστες, και γι’ αυτό πολύτιμες, είναι οι περιπτώσεις που τα κοσμήματα έχουν ανευρεθεί στην αρχική τους
θέση, προσφέροντας πληροφορίες για τη διακόσμηση των μαλλιών, ίσως και
για την ίδια την κόμμωση: στον θολωτό τάφο Δ, στο Φουρνί της Κρήτης40, νεαρή
γυναίκα φορούσε στο μέτωπο διάδημα από χρυσές χάντρες, ενώ πολύ κοντά
βρέθηκαν δύο χρυσοί σφηκωτήρες, περόνη από φαγεντιανή και αρκετά επίρραπτα κοσμήματα, από τη θέση των οποίων συμπεραίνουμε ότι διακοσμούσαν
κάλυμμα κεφαλής. Αντίστοιχα, σε κιβωτιόσχημο τάφο στον Στάφυλο Σκοπέλου41,
μία χρυσή ταινία-διάδημα βρέθηκε κοντά στο κρανίο ενός άνδρα περίπου σαράντα ετών μαζί με κεραμική και τη χρυσή επένδυση από τη λαβή ξίφους.
Αρκετά συνηθισμένα στο ταφικό πλαίσιο είναι τα κτένια από οστό ή ελεφαντόδοντο που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από γυναίκες. Η μόδα τους ξεκινά
στην Κρήτη από τον 17ο αι. π.Χ., ενώ λίγο αργότερα μεταφέρεται και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Τα πολύ μεγάλα κτένια με πυκνά δόντια δεν θα μπορούσαν να
είχαν φορεθεί στα μαλλιά, κάποια άλλα όμως φαίνεται ότι φοριούνταν όπως
σήμερα (εικ. 15), κυρίως όταν απαντώνται μαζί με οστέινες περόνες. Ένα τέτοιο
παράδειγμα προέρχεται από τον «Τάφο των Ελεφάντινων Πυξίδων» στην Αγορά των Αθηνών, του 15ου αι. π.Χ., όπου μία γυναίκα είχε κτεριστεί μαζί με άλλα
πολύτιμα αντικείμενα και με δύο μεγάλες ελεφάντινες περόνες και ένα κτένι,
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Εικ. 15. Προτεινόμενος τρόπος χρήσης του κτενιού στα μαλλιά, σε συνδυασμό με
οστέινες περόνες.

από το οποίο σώθηκαν, δυστυχώς, μόνο θραύσματα42. Ασφαλώς, και τα χρυσεπένδυτα παραδείγματα από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών θα είχαν φορεθεί στα μαλλιά, ιδιαίτερα το ημικυκλικό που θυμίζει τιάρα.
Εκτός από τις οστέινες περόνες, η χρήση των οποίων δεν είναι πάντα ξεκάθαρη (κάποιες πιθανόν να διακόσμησαν το ένδυμα, άλλες φορέθηκαν στα
μαλλιά σαν τα σημερινά τσιμπιδάκια), υπήρχαν και μετάλλινες, όπως οι αργυρές από την Πρόσυμνα με τη γυάλινη επίστεψη ή η ανθόσχημη που απεικονίζεται πάλι σε τοιχογραφία από την Ξεστή 3, με κόκκινο κρίνο και κλαδί μυρτιάς
στο χρώμα της ώχρας και με φύλλα επίσης στα χρώματα της ώχρας και της θάλασσας43. Αν και δεν σώζονται ακριβή παράλληλα, είναι δελεαστικός ο συσχετισμός με τα χρυσά κοσμήματα στο σχήμα κρίνου από το Καπακλή Βόλου (εικ.
16) και το Διμήνι44, που θα μπορούσαν να αποτελούν επίστεψη παρόμοιας περόνης.
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42. Immerwahr 1971, 96-100.
43. Τελεβάντου 1984, 26-27.
44. ΕΑΜ Π5630 και ΕΑΜ Π3350 αντίστοιχα.

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Εικ. 16. ΕΑΜ Π5602. Ανθόσχημο
εξάρτημα, το οποίο πιθανόν
αποτελούσε κεφαλή περόνης. Καπακλή
Βόλου. 15ος αι π.Χ.

Ένα άλλο, τυπικό για την εποχή, κόσμημα μαλλιών είναι οι χρυσοί σφηκωτήρες, κοσμήματα από στρεπτό σύρμα ή παχύ έλασμα με δύο ή περισσότερους
δακτυλίους, γνωστοί τόσο από την Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και από τα νησιά του
Αιγαίου. Η χρήση τους ξεκινά από τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. και συνεχίζεται σε
όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, μέχρι και τον 12ο αι. π.Χ. Προφανώς, ένα
ανάλογο κόσμημα από παχύ έλασμα θα συγκρατούσε την κοτσίδα του βοσκού
που απεικονίζεται στο κύπελλο του Βαφειού.
Για τον καλλωπισμό των μαλλιών, οι Μυκηναίες θα είχαν επίσης στη διάθεσή τους μια ποικιλία από καλλυντικές βαφές, γαλακτώματα, καθώς και περούκες
ή πρόσθετα μαλλιά, όπως γνωρίζουμε ότι συνέβαινε στη σύγχρονη Αίγυπτο,
αλλά και όπως υποδεικνύεται έμμεσα από την εικονογραφία του Αιγαίου. Σε πινακίδες της Γραμμικής Β έχει ταυτιστεί ο όρος έρτις με το φυτό της χέννας45, το
οποίο πιθανότατα εισαγόταν από την Αίγυπτο σε μορφή αποξηραμένων φύλλων και χρησιμοποιήθηκε για τον χρωματισμό αρωματικών ελαίων και – γιατί όχι;
– και βαφών για τα μαλλιά. Παρόμοια χρήση μπορεί να είχαν και ο κρόκος και
άλλα βότανα που επίσης αναφέρονται σε πινακίδες της Γραμμικής Β. Δεν αποκλείεται, εξάλλου, οι πολύ μακριές κοτσίδες που φορούσαν οι ιέρειες κατά τη
διενέργεια διαφόρων τελετουργικών να ήταν πρόσθετες και στη συνέχεια να
αφαιρούνταν. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από μια πιο προσεκτική ματιά στις
μορφές της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας, όπου διαπιστώνεται ότι ενώ γενικά τα μαλλιά τους φαίνονται μαύρα, οι μακριοί βόστρυχοι που πέφτουν μέχρι τη
μέση τους αποδίδονται με πορτοκαλέρυθρο χρώμα.
Η ηθελημένη απεικόνιση συγκεκριμένων κομμώσεων στην τέχνη του προϊ
στορικού Αιγαίου, ως τμήμα ενός – ακατανόητου σε εμάς – κώδικα επικοινωνίας, έμελλε να αποκρυπτογραφηθεί μέσα στους επόμενους αιώνες, κυρίως
χάρη στην άνθηση της γλυπτικής46 αλλά και τη συνδρομή των γραπτών πηγών
που προσέφεραν πλήθος πληροφοριών για τον συμβολισμό των κομμώσεων
και τα έθιμα που πλαισίωσαν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι σαφές ότι, μαζί
με την ενδυμασία, το κόσμημα και την (τελετουργική) βαφή σώματος και προσώπου, η κόμμωση αποτέλεσε μια από τις πρωιμότερες εκφάνσεις κοινωνικής
διαφοροποίησης στην ιστορία της ανθρωπότητας.

45. Shelmerdine 1985, 27, 31.
46. Dvorsky-Rohner 1993.
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106. ΕΑΜ 15867

107. ΕΑΜ Γ1571

Δύο χρυσά σπειροειδή σύρματα
(σφηκωτήρες). Από την Αργολίδα.
15ος-14ος αι. π.Χ.

Μαρμάρινη κεφαλή νεαρής κόρης.
Από το Ηραίον του Άργους. Γύρω στο
420 π.Χ.

Διαστάσεις: α) διάμετρος 0,04,
ύψος 0,027 μ. β) διάμετρος 0,037,
ύψος 0,04 μ.

Ύψος 0,27 μ.

Φτιαγμένοι από ανθεκτικό διπλό χρυσό σύρμα, οι σφηκωτήρες απολήγουν
σε θηλιές και χρησιμοποιήθηκαν για να
στερεώνονται και να στολίζονται μεμονωμένοι πλόκαμοι των μαλλιών.
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Τα μαλλιά, μαζεμένα με ταινία, απολήγουν πίσω σε μακριά ουρά. Η απαλή
επιδερμίδα του προσώπου και κυρίως η
πλεξούδα κατά μήκος της κεντρικής χωρίστρας την χαρακτηρίζουν νεαρή παρθένα. Προέρχεται πιθανότατα από τον
αρχιτεκτονικό διάκοσμο του ναού.

ΚΟΜΗΣ ΤΕΧΝΗ. ΟΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ
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Τα πλούσια μακριά μαλλιά αποτελούν ένδειξη δύναμης, νεανικότητας, σφρίγους και ερωτισμού (Αριστοτέλης, Προβλήματα, 4, 31), ενώ η απώλειά τους συνεπάγεται τα γηρατειά, την ασθένεια, την έλλειψη σεξουαλικότητας. Δεν είναι
ίσως άσχετο το γεγονός ότι και στη φροϋδική σημειολογία των ονείρων το κεφάλι και ιδιαιτέρως τα μαλλιά συμβολίζουν τα γεννητικά όργανα του σώματος1.
Τα παραδείγματα, από τα μακριά άκοπα μαλλιά του Σαμψών της Παλαιάς Διαθήκης (Κριτές, 16, 4-30) έως τη Ραπουνζέλ του ομώνυμου παραμυθιού των αδελφών Γκριμ, είναι πολυάριθμα.
Α. Αρχαία Ελλάδα

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Freud 1972, 353.
Brinkmann 1998. Strenz 2001, 5-27.
Strenz 2001, 82-88.
Strenz 2001, 27-42.
Ηρόδοτος, 1, 82 και 7, 208-209. Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 11, 3. Πλούταρχος, Λύσανδρος, 1, 1-3. Επίσης, David 1992.
Leitao 2003, 124-126.
	����������������������������������������������
Strenz����������������������������������������
2001, 47-54. Για την κόμμωση σε πολεμιστές, βλ. Boardman 1973.
Ridgway 1970, 17. Strenz 2001, 55-59.
Bremer 1911, 50-57. Bremer 1912, 2119-2124.
Fink 1938, 44-54. Kenner 1972, 28-32. Schäfer
1996, 123-133. Strenz 2001, 45-47. Leitao 2003,
120-122.
Για την προβληματική ταύτιση των κομμώσεων
στις πηγές, βλ. Leitao 2003, 120-126. Ειδικά για
τον κρωβύλο ή κόρυμβο, βλ. Gkikaki 2014, 118121.
Smith 1988, 57-62. Pollitt 2000, 47, 63-64.

Οι αρχαίες ελληνικές κομμώσεις λειτουργούν ως δείκτες του φύλου, της ηλικίας και της κοινωνικής τάξης των φορέων τους.
Οι άνδρες πολεμιστές εμφανίζονται στα ομηρικά έπη (Όμηρος, Ιλιάς, Β, 323,
472, Γ, 43, 79. Οδύσσεια, υ, 277) με μακριά μαλλιά (κάρη κομόωντες). Μακριά
όμορφα μαλλιά, που πέφτουν στη ράχη σε αστραγαλόσχημους βοστρύχους
και δένονται με ταινία στο πίσω μέρος της κεφαλής (εικ. 1) – ασσυριακή κόμμωση, γνωστή στην Ελλάδα ήδη από τον 8ο αι. π.Χ. –, έχουν οι Κούροι2, σύμβολα της αριστοκρατίας της αρχαϊκής κοινωνίας. Αργότερα, είτε ως αποτέλεσμα της αύξησης της δημοφιλίας των αγώνων3 είτε ως αντίδραση απέναντι
στην αριστοκρατία4, επικρατούν τα κοντά μαλλιά. Μόνον οι Σπαρτιάτες τα διατηρούν μακριά και τα φροντίζουν, ακόμη και πριν από τη μάχη5. H εμμονή στα
μακριά μαλλιά (λακωνομανία) αποδοκιμάζεται από τον Αριστοφάνη (Νεφέλαι,
348-350. Σφήκες, 466. Όρνιθες, 1281-1282), γιατί θεωρείται προσβολή των δημοσίων ηθών6. Τα μακριά ατημέλητα μαλλιά συνηθίζονται μόνον από τους εκκεντρικούς φιλοσόφους που αδιαφορούν για τις κοινωνικές συμβάσεις (Αριστοφάνης, Όρνιθες, 1282).
Στο πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. επικρατούν τα μαζεμένα σε ρολό μαλλιά7. Τα
κοντά είναι εξίσου συνήθη, ενώ δύο κοτσίδες τυλίγονται γύρω από την κεφαλή8 και δένονται μπροστά (εικ. 2). Τα μακρύτερα λυτά μαλλιά υιοθετούνται έως
τα μέσα του αιώνα μόνον από τους θεούς. Νεανική κόμμωση, με ιωνικές καταβολές, που απαντά αποκλειστικά στην Αττική στο διάστημα 500-470 π.Χ., είναι ο
κρωβύλος9 (Θουκυδίδης, 1, 6, 3-4), για την ταύτιση του οποίου επικρατεί σύγχυση στις πηγές10. Το βέβαιο είναι ότι τα μαλλιά στερεώνονται πάνω από το μέτωπο με χρυσό κόσμημα-τζίτζικα (τέττιξ), σύμβολο των αυτοχθόνων Αθηναίων πολιτών.
Άξιο αναφοράς από τους επόμενους αιώνες είναι το μοτίβο της «αναστολής», το ανασήκωμα δηλαδή των βοστρύχων πάνω από το μέσο του μετώπου,
που χαρακτηρίζει τα πορτραίτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου11 (356-323 π.Χ.).
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Εικ. 1. ΕΑΜ Γ4890. Κεφαλή κούρου με μακριά μαλλιά χτενισμένα
σε αστραγαλόσχημους βοστρύχους και δεμένα πίσω με διπλή
ταινία. Από το νεκροταφείο του Μυρρινούντος (σημ. Μερέντα).
540-530 π.Χ.

Εικ. 2. ΕΑΜ Χ15161. Λεπτομέρεια της κόμμωσης του Ποσειδώνα
του Αρτεμισίου. Τα μαλλιά, χτενισμένα σε δύο πλεξούδες,
ζώνουν ολόγυρα την κεφαλή, ενώ μπροστά στο μέτωπο
πέφτουν κυματιστά. Από τη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου
του Αρτεμισίου στη βόρεια Εύβοια. Περ. 460 π.Χ.

Αξιοσημείωτο είναι και το ξύρισμα των μαλλιών, ως ένδειξη δημόσιου πένθους, που συνηθίζεται στη Θεσσαλία (Ευριπίδης, Άλκηστις, 425-429), τη Θήβα
(Πλούταρχος, Πελοπίδας, 33, 3) και τη Μακεδονία (Πλούταρχος, Αλέξανδρος,
72, 3).
Οι γυναικείες κομμώσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Η οροφωτή φενάκη, που πρωτοεμφανίζεται στην Κρήτη κάτω από αιγυπτιακή επίδραση και στη
συνέχεια διαδίδεται σε όλη την Ελλάδα, τεκμηριώνεται στην τέχνη, και για τα
δύο φύλα, από το δεύτερο μισό του 8ου έως τα μέσα περίπου του 6ου αι.
π.Χ.12. Η συμπαγής, ενιαία μάζα των μαλλιών διαιρείται σε οριζόντιες επάλληλες στρώσεις (εικ. 3). Τα μακριά μαλλιά, που πέφτουν στους ώμους και το στέρνο σε αστραγαλόσχημους πλοκάμους, είναι η τυπική κόμμωση των ιωνικών Κορών του 6ου αι. π.Χ.13 (εικ. 4).
Πριν ακόμη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ., την εποχή του «αυστηρού ρυθμού»,
τα μακριά μαλλιά χωρίζονται στο μέσο του μετώπου, χτενίζονται στα πλάγια σε
κυματιστούς βοστρύχους και τυλίγονται με ταινία πάνω από τον αυχένα σε χαλαρό στεφάνι14. Η κόμμωση απαντά και με παραλλαγές, όπως οι ελεύθεροι
πλόκαμοι που πέφτουν στους ώμους. Παραμένει η πλέον δημοφιλής τόσο για
θεές (εικ. 5) όσο και για θνητές κάθε ηλικίας, είτε παντρεμένες είτε νεαρές,
έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
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12. Martini 1990, 99, 100-101. Strenz 2001, 24.
13. Rohner Dvorsky 1993. Brinkmann 1998. Stieber
2004.
14. Gkikaki 2014, 4-82. Για την πιθανή ταύτιση με
την περίκομο (Πολυδεύκης, 4, 153), βλ. Gkikaki
2014, 5.
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Εικ. 3. ΕΑΜ Γ2869. Τμήμα αναγλύφου που εικονίζει γυναικεία
μορφή (Ήρα ή Ελένη;) με δαιδαλική κόμμωση του τύπου της
οροφωτής φενάκης. Πάνω από το μέτωπο οι δακτυλιόσχημοι
βόστρυχοι διατάσσονται σε διπλή επάλληλη οριζόντια σειρά.
Από τις Μυκήνες. 625-600 π.Χ.

15. Fischer 2008. Lee 2015, 73.
16. Brandenburg 1966. Tölle-Kastenbein 1977.
Boardman - Kurtz 1986. Μπεζαντάκος 1987.
Fischer 2008 (σποράδην). Lee 2015, 159.
17. Jenkins ����������������������������������������
-���������������������������������������
Williams 1985, 416. Fischer 2008 (����
σποράδην). Lee 2015, 159.
18. Fischer 2008 (σποράδην).
19. Clark 1983. Jenkins - Williams 1985. Fischer
2008 (σποράδην). Lee 2015, 93.
20. Byvanck-Quarles van Ufford 1986.
21. Mangold 1987. Beaumont 2012, 30.
22. Βουτυράς 1990, 125-126 και σημ. 9. Gkikaki
2014, 83-117.

Εικ. 4. ΕΑΜ Γ4889. Κεφαλή της κόρης Φρασίκλειας με μακριά
μαλλιά χτενισμένα σε αστραγαλόσχημους βοστρύχους και
δεμένα πίσω με πλατιά ταινία, που σχηματίζει «ἡράκλειον
ἅμμα». Από το νεκροταφείο του Μυρρινούντος (σημ. Μερέντα).
550-540 π.Χ.

Τόσο οι παντρεμένες γυναίκες όσο και οι καλλιεργημένες εταίρες15 υιοθετούν στους κλασικούς χρόνους ίδιες κομμώσεις. Τυλίγουν τα μαλλιά τους
σε ποικίλους κεφαλόδεσμους (μίτρες16, σάκκους17, σφενδόνες18, κεκρυφάλους19). Στο χτένισμα τις βοηθούν οι φίλες τους ή οι δούλες που έχουν στην
υπηρεσία τους, όπως πληροφορούμαστε από τις παραστάσεις στην αγγειογραφία.
Οι νεαρές παρθένες έχουν τα μαλλιά τους είτε μακριά, λυτά, δεμένα χαμηλά με ταινία20 είτε πλεγμένα σε παχιά πλεξούδα που πέφτει στη ράχη – με λαμπρότερο παράδειγμα την κόμη των Καρυατίδων21 – είτε μαζεμένα πίσω σε κοντό θύσανο που καλείται λαμπάδιον22 (εικ. 6) από το όνομα της νεότερης εταίρας στη Νέα Αττική Κωμωδία (Πολυδεύκης, 4, 154). Το λαμπάδιον, που απαντά
από την τελευταία εικοσαετία του 5ου αλλά κυριαρχεί στον 4ο αι. π.Χ., υιοθετείται αποκλειστικά από θεές με παρθενικά χαρακτηριστικά (Άρτεμη, Νίκη, Νύμφες) και έφηβες. Κάποιες φορές το νεαρό της ηλικίας δηλώνεται και από την
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Εικ. 5. ΕΑΜ Γ1762. Κεφαλή Αφροδίτης με στεφανωτή κόμμωση.
Τα πλούσια μαλλιά κατευθύνονται προς τα πίσω σε κυματοειδείς
βοστρύχους και μαζεύονται με ταινία στον αυχένα σε χαλαρό
κότσο. Από τη Ρωμαϊκή Αγορά των Αθηνών. 1ος αι. μ.Χ.
βασισμένο σε πρωτότυπο έργο του 325-300 π.Χ.

Εικ. 6. ΕΑΜ Γ3845. Λεπτομέρεια της επιτύμβιας στήλης της
Μνησαγόρας και του Νικοχάρους. Τα κυματιστά μαλλιά της
νεαρής Μνησαγόρας είναι μαζεμένα πίσω σε λαμπάδιον.
Από τη Βάρη Αττικής. Περ. 420 π.Χ.

πλεξούδα που τρέχει κατά μήκος της κεντρικής χωρίστρας ή τις πλεξούδες που
ζώνουν ολόγυρα την κεφαλή (εικ. 7). Λίγο πριν από τα μέσα του 4ου και στον
3ο αι. π.Χ. συνηθίζεται ο «δεσμός», τα μαλλιά δηλαδή που πιάνονται ψηλά στην
κεφαλή σε «φιόγκο»23. Ο «δεσμός» είναι μια κόμμωση που ταιριάζει σε νύμφες ή κόρες σε ηλικία γάμου, σε παρθενικές θεές (Άρτεμη, Υγιεία, Μούσες,
Νύμφες) και στην Αφροδίτη που παριστάνεται ως νύμφη στο λουτρό (εικ. 8).
Άλλη νεανική κόμμωση, που εμφανίζεται στην κυρίως Ελλάδα στις αρχές του
τελευταίου τρίτου του 4ου αι. π.Χ.24, είναι εκείνη σε «φέτες πεπονιού»25, που έχει
συνδεθεί με τον Πραξιτέλη και το εργαστήριό του26. Τα μαλλιά μοιράζονται με
παράλληλες χωρίστρες σε κοτσίδες και μαζεύονται πίσω σε λαμπάδιον ή σε
πλεγμένο κότσο (εικ. 9). Η κόμμωση υιοθετείται από νεαρές θεές (Άρτεμη, Κόρη-Περσεφόνη, Νύμφες, Χάριτες) αλλά και από επώνυμες γυναίκες, βασίλισσες της πτολεμαϊκής αυλής (Αρσινόη Β΄, Βερενίκη Β΄)27. Νέα ακμή γνωρίζει στην
Ύστερη Ελληνιστική28 (Κλεοπάτρα Ζ΄) και τη Ρωμαϊκή εποχή29.
Οι δούλες, ήδη από τον 5ο αι. π.Χ., έχουν κοντοκουρεμένα μαλλιά (Αριστοφάνης, Όρνιθες, 911), καθώς η κοντή κόμη λειτουργεί συμβολικά ως αποχή από
τη σεξουαλικότητα30. Καμία γυναίκα της ανώτερης κοινωνικής τάξης δεν έχει κοντά μαλλιά, εκτός εάν είναι Σπαρτιάτισσα31 ή βρίσκεται σε πένθος (Όμηρος,
Οδύσσεια, δ, 198).
Λυτά, μακριά, αχτένιστα μαλλιά ταιριάζουν σε σεξουαλικά απελευθερωμένα πλάσματα, όπως είναι οι κοινές πόρνες, οι χορεύτριες και οι Μαινάδες. Οι
Αμαζόνες και ενίοτε οι γυναίκες της Θράκης έχουν επίσης ελεύθερα, ξέπλεκα
μαλλιά, δηλωτικά της εθνικής τους ταυτότητας.
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23. Kenner 1972. Nicgorski 1995. Dillon 2010, 120122. Gkikaki 2014, 118-172. Για την πιθανή
ταύτιση με τον κρωβύλο των πηγών, βλ. Gkikaki
2014, 121.
24. Lopes 2009.
25. Lopes 2009, 27-31. Dillon 2010, 114-116. Gkikaki
2014, 173-229.
26. Βλ. την Άρτεμη στην Ακρόπολη (Despinis 1994),
τη Μικρή Ηρακλειώτισσα (Daehner 2008) και τη
δεύτερη Μούσα στην αριστερή πλάκα της «βάσης» της Μαντινείας (Καλτσάς 2007, 83).
27. Smith 1988, 91 πίν. 75, 5-7.
28. Smith 1988, 97-98, 132-134, 169, αριθ. 67-69,
πίν. 75, 21-23.
29. Ziegler 2000, 45-58. Alexandridis 2004, 68.
30. Oakley 2000. Lee 2015, 74.
31. David 1992, 17. Pomeroy 2002, 42. Lee 2015,
75.
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Εικ. 7. ΕΑΜ Γ1829. Άγαλμα Αρτέμιδος. Δύο πλεξούδες ζώνουν
ολόγυρα την κεφαλή, ενώ μία διπλή πλεξούδα τρέχει κατά μήκος
της κεντρικής χωρίστρας προς τα πίσω. Από τη Δήλο.
Γύρω στο 100 π.Χ.

Εικ. 8. ΕΑΜ Γ3524. Άγαλμα Αφροδίτης του «τύπου των Συρακουσών».
Τα μακριά κυματιστά μαλλιά, μαζεμένα με ταινία, δένονται πίσω σε
χαλαρό δεσμό και πέφτουν σε δύο μακριούς βοστρύχους, ενώ
ψηλά στην κεφαλή πιάνονται σε «φιόγκο». Από τις Βάιες της Νότιας
Ιταλίας, κοντά στον κόλπο της Νάπολης. 2ος αι. μ.Χ.

Εικ. 9. ΕΑΜ Γ1827. Επιτύμβιο γυναικείο άγαλμα στον τύπο της
«Μικρής Ηρακλειώτισσας». Τα πλούσια μαλλιά είναι χτενισμένα
σε «φέτες πεπονιού» και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Από τη Δήλο.
2ος αι. π.Χ., βασισμένο σε πρωτότυπο έργο γύρω στο 300 π.Χ.
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Οι ηλικιωμένοι ακολουθούν στερεότυπες εικονογραφικές συμβάσεις32. Στην
αγγειογραφία οι ώριμοι άνδρες διακρίνονται από την εισέχουσα γραμμή των
μαλλιών ή τη μερική φαλάκρα, ενώ οι γέροι και οι γριές από τα λευκά ή τα γκρίζα μαλλιά. Στα αττικά επιτύμβια ανάγλυφα η φαλάκρα δεν απαντά συχνά. Τα
γκρίζα μαλλιά αποδίδονταν ίσως με χρώμα33. Οι γεροντότερες γυναίκες εμφανίζονται και με κοντύτερα μαλλιά, δηλωτικό πλημμελούς φροντίδας34.
Τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. έχουν μακριά μαλ35
λιά , που τα μαζεύουν με ταινία πίσω στον αυχένα ή σε κόμβο πάνω από
το μέτωπο. Και τα κοντά μαλλιά δεν είναι όμως σπάνια. Στον 4ο αι. π.Χ. συγκρατούνται συχνά με οξυκόρυφο διάδημα (στεφάνη). Στην Ελληνιστική εποχή απαντά, και στα δύο φύλα, η πλεξούδα που τρέχει κατά μήκος της κεντρικής χωρίστρας, γνωστή στις πηγές ως σκορπίος ή μαλλός36 (βλ. σ. 97, εικ. 7).
Το τέλος της παιδικής ηλικίας και η μετάβαση στην ενήλικη ζωή σηματοδοτείται
με το τελετουργικό κούρεμα (μαλλοκουρία) των εφήβων την τρίτη ημέρα της
εορτής των Απατουρίων (κουρεῶτις)37. Ο μαλλός ανατίθεται στην προστάτιδα
θεότητα τόσο από κορίτσια σε ηλικία γάμου38 όσο και από αγόρια στο κατώφλι της ενηλικίωσης39.
Χτένες, ψαλίδια, κάτοπτρα, περόνες, ταινίες, κεφαλομάντηλα συμπεριλαμβάνονται στα σύνεργα της κομμωτικής τέχνης. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η καλαμίς (Πολυδεύκης, 5, 96), εργαλείο κατάλληλο για το κατσάρωμα
των μαλλιών, που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη Ρωμαϊκή εποχή και είναι γνωστό ως calamistrum. Το ότι το όνομα έχει ελληνική ρίζα προέλευσης καθιστά βέβαιη την υπόθεση ότι υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα, παρόλο που δεν έχει ταυτιστεί ανασκαφικά. Η περούκα – πηνίκη, φενάκη, ἔντριχον, προκόμιον (Πολυδεύκης, 2, 30 και 2, 31), κόμη πρόσθετος (Λουκιανός, Αλέξανδρος, 3) –, γνωστή
στην Αίγυπτο40 από τους προϊστορικούς χρόνους, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα κατά την Ελληνιστική εποχή, αλλά ευρέως κατά τη Ρωμαϊκή.
Έχει, πάντως, βάσιμα υποστηριχθεί ότι ήδη στις κομμώσεις των αρχαϊκών Κορών
θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί προσθετικές τρέσες (extensions)41. Δεν θα
μάθουμε, όμως, ποτέ εάν τα σωζόμενα χρωματικά ίχνη στα μαλλιά τους42 αντιστοιχούσαν στα φυσικά τους χρώματα, σε βαφές ή ανταύγειες43.
Β. Ρώμη
Κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή Δημοκρατία (1ος αι. π.Χ.) οι άνδρες είναι αγένειοι, με
κοντά έως τον αυχένα μαλλιά, χτενισμένα μπροστά στο μέτωπο44. Η φαλάκρα δεν
συγκαλύπτεται. Η φροντίδα της κόμης και το επιμελημένο ξύρισμα του προσώπου
αφήνονται στα χέρια επαγγελματιών κουρέων (tonsores)45.
Από τις αρχές της Αυτοκρατορικής περιόδου, οι επιταγές της μόδας καθορίζονται πλέον αυστηρά από την αυτοκρατορική οικογένεια και υιοθετούνται από
τους εκπροσώπους της αστικής τάξης. Η κόμμωση δεν αποτελεί αυταρέσκεια
για τη ρωμαϊκή κοινωνία, αλλά σύμβολο αξιών. Έτσι, οι κοντοί δρεπανόσχημοι
βόστρυχοι του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) συμβολίζουν το κύρος (gravitas) και
την αγνότητα (sanctitas). Στις δυτικές επαρχίες – σε αντίθεση με την Ανατολή
όπου επιβιώνει το ιδεώδες του μακρύκομου γενειοφόρου διανοούμενου άνδρα –, τα κοντά μαλλιά θα επικρατήσουν έως τις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. Από την
ύστερη εποχή του Αδριανού (117-138 μ.Χ.) και επί δυναστείας των Αντωνίνων
(138-192 μ.Χ.) και του Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.) τα μαλλιά γίνονται πυκνότερα και σγουρά, ενώ επανέρχεται και η γενειάδα46, κοντή και περιποιημένη
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37. Harrison 1988, 248-253. Leitao 2003, 112-118.
Beaumont 2012, 22, 29. Lee 2015, 204.
38. Dillon 2010, 130. Lee 2015, 207.
39. Bremer 1912, 2118-2119. Vorster 1983, 21-23.
Rühfel 1984, 227, 230. Neils�����������������
2003, 145. �����
Beaumont���������������������������������������
2012, 29. Πρβλ. το αναθηματικό ανάγλυφο στον Ποσειδώνα που απεικονίζει τις πλεξούδες δύο εφήβων (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Sc 798: Lee 2015, 205, εικ. 7.5).
40. Fletcher 1994. Fletcher 2005.
41. Stieber 2004, 64-66, 133.
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Εικ. 10. ΕΑΜ Γ547. Γυναικείο ιδιωτικό πορτραίτο. Τα μαλλιά, χτενισμένα με επιμέλεια σε δύο
χωρίστρες, διαμορφώνονται σε τρεις ομάδες, οι οποίες αναδιπλώνονται, κατευθύνονται
προς τα πίσω και πλέκονται σε λεπτή κοτσίδα που σχηματίζει κότσο. Πάνω από το μέτωπο
διογκώνονται σε δεσμό (nodus). Ίσως από τη Σμύρνη. Περ. 30 π.Χ.

47. Bergmann 2000, 239-241.
48. Steininger 1912, 2135-2145. Wegner 1938.
Wessel 1946/1947. Furnée-van Zwet 1956.
Buchholz 1963. Virgili 1989, 37-62. Hurschmann
1998, 43-44. Mannsperger 1998. Ziegler 2000.
Bartman 2001, κυρίως 8-22. Alexandridis 2004,
65-70. Οι γυναικείες κομμώσεις αποτέλεσαν
το θέμα ειδικών εκθέσεων (Jedding-Gesterling - Brutscher 1988. Micheli - Santucci 2011)
ή επί μέρους ενότητα σε εκθέσεις για τον
καλλωπισμό (Virgili 1990. Cianferoni 2003, 98100. Sapelli 2004. Liberati 2009, 268-274. Buccino 2011).
49. Ziegler 2000, 226-229.
50. Wood 1999, 91-108. Ziegler 2000, 255, 263-264.
Alexandridis 2004, 65-70. Buccino 2011, 364.
51. Mannsperger 1998, 29-47. Liberati 2009, 268.
Buccino 2011, 364-368. Micheli 2011, 60-65.
52. Virgili 1989, 39. Mannsperger 1998, 29-37.
Wood 1999, 91-108. Buccino 2011, 367-368.
53. Trillmich 1976, 36-65, κυρίως 64.
54. Ziegler 2000, 45-58.
55. Virgili 1989, 39. Mannsperger 1998, 44-47. Liberati 2009, 268. Buccino 2011, 369-370.
56. Virgili 1989, 39, 41. Mannsperger 1998, 51-61.
Liberati 2009, 272. Buccino 2011, 370-372. Micheli 2011, 65-70.
57. Mannsperger 1998, 51-55.
58. Mannsperger 1998, 55-61, 62-67 (με ουρά),
67-71 (με φωλιά). Ziegler 2000, 83-95. Bartman
2001, 10.

στην αρχή, μακρύτερη και πιο ανήσυχη αργότερα. Τη μόδα στη Βυζαντινή εποχή θα εισαγάγει ο Μέγας Κωνσταντίνος (324-337 μ.Χ.), ο οποίος θα επαναφέρει το ξυρισμένο πρόσωπο και τους στοιχισμένους στο μέτωπο βοστρύχους και
θα σφραγίσει την εικόνα του αυτοκράτορα-μονάρχη έως τη Θεοδοσιανή αναγέννηση (379-395 μ.Χ.)47.
Οι γυναικείες κομμώσεις ποικίλλουν (Ovidius, Ars amatoria, 3, 133-149, 151152) ανάλογα με την ηλικία, την κοινωνική τάξη, τη δημόσια θέση της γυναίκας
και, φυσικά, το στυλ της εποχής που εκπορεύεται από τις διάσημες εκπροσώπους του αυτοκρατορικού οίκου48. Τα γυναικεία μαλλιά εξυμνούνται από τους
Λατίνους ερωτικούς ελεγειογράφους49. Η περιποιημένη κόμη αποτελεί σύμβολο αρετής και σεμνότητας της Ρωμαίας δέσποινας (matrona)50.
Στην Ύστερη Ρωμαϊκή Δημοκρατία και την Πρώιμη Αυτοκρατορική περίοδο
(1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.) οι γυναικείες κομμώσεις διατηρούν ελληνικές καταβολές51. Χαρακτηριστική έως την πρώιμη περίοδο του Τιβερίου είναι η κόμμωση με
κόμβο (nodus)52 στο μέσο του μετώπου (εικ. 10), που έλκει την καταγωγή της από
υστεροελληνιστικές κομμώσεις θεαινών και νεαρών κοριτσιών53. Εξίσου δημοφιλής αργότερα είναι η κόμμωση με χωρίστρα, κλασική κόμμωση των θεαινών. Τα
μαλλιά χτενίζονται σε κυματιστούς βοστρύχους ή σε «φέτες πεπονιού»54 και μαζεύονται στον αυχένα σε κότσο ή πλεξούδες55.
Κατά τη δυναστεία των Φλαβίων (69-96 μ.Χ.) και την περίοδο του Τραϊανού
(98-117 μ.Χ.) οι κομμώσεις αποκτούν θεατρικότητα και γίνονται πιο «φορτωμένες» και πομπώδεις56. Από τις πιο εντυπωσιακές τεχνικά είναι η υψηλή τοξωτή
στεφάνη (toupet), που συγκροτείται από συστάδες ελισσόμενων πυκνών σφιχτών βοστρύχων (εικ. 11), δίνοντας την εικόνα σπόγγου ή κηρήθρας. Τα μαλλιά πλέκονται πίσω σε κοτσίδες, που μαζεύονται στον αυχένα σε ενιαία ουρά57,
ή τυλίγονται σε επάλληλες σπείρες σε ένα είδος φωλιάς58. Είναι η στιγμή που
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Εικ. 11. ΕΑΜ Γ505. Γυναικεία κεφαλή σε μορφή θεατρικού προσωπείου. Τα πλούσια μαλλιά, χτενισμένα σε πέντε επάλληλες σειρές
πυκνών σφιχτών βοστρύχων, σχηματίζουν ένα είδος υψηλής τοξωτής στεφάνης που πλαισιώνει το πρόσωπο. Άγνωστης προέλευσης.
Τέλη 1ου αι. μ.Χ.

θριαμβεύουν τα πρόσθετα μαλλιά (ποστίς). Συνήθως τα ράβουν σε δέρμα ή τα
περνούν μέσα από την αραιή ύφανση δικτυωτού και στη συνέχεια τα κοκκαλώνουν με μελισσοκέρι ή ρητίνη μέχρι να πάρουν το πυργωτό σχήμα της στεφάνης59.
Τη σταδιακή επιστροφή σε πιο κλασικές κομμώσεις σηματοδοτεί η Αδριάνεια
περίοδος60 (117-138 μ.Χ.). Βασική αλλαγή είναι η επάνοδος της χωρίστρας. Οι
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Εικ. 12. ΕΑΜ Γ2313. Γυναικείο ιδιωτικό πορτραίτο. Τα πλούσια
μαλλιά, χτενισμένα σε παχιές και λεπτότερες πλεξούδες,
ζώνουν την κεφαλή σε περίπλοκο σχηματισμό που σχηματίζει
ένα είδος στεφανιού (ή τιρμπανιού). Πιθανόν από την Αττική,
Τραϊάνεια περίοδος (98-117 μ.Χ.).

61. Mannsperger 1998, 71-75.
62. Virgili 1989, 51-52, 56. Liberati 2009, 272. Buccino 2011, 376-377.
63. Ziegler 2000, 187.
64. Wessel 1946/1947, 62-66. Buchholz 1963. Virgili
1989, 56. Ziegler 2000, 264. Bartman 2001, 17,
19. Liberati 2009, 274. Buccino 2011, 377-378.
Micheli 2011, 78.
65. Fittschen 2005.
66. Ziegler 2000, 189, 264.
67. Ziegler 2000, 264.

Εικ. 13. ΕΑΜ Γ4536. Πορτραίτο της Φαυστίνας της νεότερης,
συζύγου του Μάρκου Αυρηλίου. Τα μαλλιά κατευθύνονται προς
τα πλάγια σε καλοχτενισμένους κυματοειδείς βοστρύχους,
πλέκονται σε κοτσίδες και σχηματίζουν πίσω κότσο. Πιθανόν από
την Αθήνα. 161 μ.Χ.

απαλοί κυματιστοί βόστρυχοι χτενίζονται προς τα πλάγια καλύπτοντας εν μέρει τα
αυτιά. Πίσω, είτε μαζεύονται σε κότσο στον αυχένα61 είτε σχηματίζουν πλεξούδες
που ζώνουν την κεφαλή σε διάφορους σχηματισμούς. Δημοφιλέστερο είναι το
«τιρμπάν», που απαντά ήδη από την περίοδο του Τραϊανού και ποικίλλει σε σχήμα, μέγεθος, ύψος, πάχος και θέση πάνω στην κεφαλή (εικ. 12).
Αργότερα, ο κότσος, ή η φωλιά από πλεξούδες, ανασηκώνεται αρκετά πάνω
από τον αυχένα, ενώ τα μπροστινά μαλλιά διαμορφώνονται έντονα κυματιστά62
(εικ. 13). Επίσης, η κόμμωση σε «φέτες πεπονιού» θα ξαναγίνει του συρμού κοντά στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. Υιοθετείται ως σύμβολο αθωότητας και συγκρατημένης γοητείας από νεαρά κορίτσια, αλλά και ομορφιάς και ερωτισμού από νεαρές γυναίκες63.
Κατά την περίοδο των Σεβήρων (193-235 μ.Χ.) οι κομμώσεις αποκτούν βάρος και όγκο64. Υιοθετείται τώρα η βαριά περούκα65 που αυξάνει σημαντικά τον
όγκο της κεφαλής, τονίζοντας τον γονιμικό συμβολισμό της τελευταίας. Η κόμμωση-κράνος σχηματίζει στον αυχένα έναν ιδιαίτερα μεγάλο πλεγμένο κότσο
(εικ. 14), ο οποίος παραβάλλεται με το καβούκι της χελώνας, σύμβολο του οίκου66. Η επιπρόσθετη παρομοίωση του σφαιρικού κότσου με καρβέλι ψωμί από
τον χριστιανό συγγραφέα Τερτυλλιανό (De cultu feminarum, 7, 1-2) υπογραμμίζει τη σεβάσμια φύση της γυναίκας ως μητέρας-τροφού67.

311

ΕΛΕΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

Εικ. 14. ΕΑΜ Γ485. Γυναικείο ιδιωτικό πορτραίτο, που μιμείται το
στυλ κόμμωσης της Ιουλίας Δόμνας, συζύγου του Σεπτιμίου
Σεβήρου. Τα κυματιστά μαλλιά πλέκονται πίσω και σχηματίζουν
ιδιαίτερα βαρύ κότσο. Άγνωστης προέλευσης. 200-225 μ.Χ.

Εικ. 15. ΕΑΜ Γ2138. Γυναικείο ιδιωτικό πορτραίτο, που μιμείται το
στυλ κόμμωσης της Οτακιλίας Σεβήρας, συζύγου του Φιλίππου
Άραβος. Τα κυματιστά μαλλιά σχηματίζουν πίσω παχιά πλεξούδα
που αναδιπλώνεται, συγκρατείται με δικτυωτό φιλέ και
στερεώνεται στην κορυφή της κεφαλής. Από την Αθήνα.
Γύρω στο 250 μ.Χ.

Γύρω στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. γίνεται του συρμού η πλατιά πλεξούδα που
αναδιπλώνεται στον αυχένα, συγκρατείται με δικτυωτό και στερεώνεται στην
κορυφή της κεφαλής68 (εικ. 15). Στον 4ο αι. μ.Χ. επικρατούν συντηρητικότερες
κομμώσεις, οι οποίες υπαγορεύονται από τις νέες χριστιανικές αντιλήψεις που
κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπως η παχιά πλεξούδα, κάποτε διπλή, που ζώνει
ολόγυρα την κεφαλή69. Τα μακριά, ξέπλεκα μαλλιά (crine iacente)70 απαντούν
σε πενθούσες, αιχμαλώτους, καθώς και σε ειδικές επαγγελματικές ομάδες,
όπως αθλήτριες, ηθοποιούς και πόρνες.
Τα παιδιά των μη Ρωμαίων, αγόρια και κορίτσια, έχουν συνήθως μακριά,
σγουρά μαλλιά. Τα κορίτσια, γόνοι Ρωμαίων πολιτών71, υιοθετούν κομμώσεις
αντίστοιχες των γυναικών. Ο μακρύς βόστρυχος που αφήνεται στα κοντοκουρεμένα κεφάλια κάποιων αγοριών, εικονογραφικό στοιχείο του Ώρου, γιου της
Ίσιδας, υποδηλώνει είτε κάποιο προκαταρκτικό στάδιο μύησής τους στα μυστήρια της θεάς είτε τη μέριμνα των γονιών να θέσουν τους γιους τους υπό την
προστασία της72 είτε αποτελεί σύμβολο κοινωνικής θέσης73.
Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που αντλούνται από τις πηγές σχετικά με τη
φροντίδα των μαλλιών. Πληροφορούμαστε ότι οι Ρωμαίες χρησιμοποιούν φυσικές βαφές είτε για να καλύψουν τα γκρίζα είτε για να αλλάξουν το φυσικό χρώμα των μαλλιών τους74. Τα βάφουν ξανθά, κόκκινα ή μαύρα. Οι πόρνες αγαπούν
τα πιο εξεζητημένα χρώματα, όπως το μπλε και το πορτοκαλί. Για τη βαφή των κόκκινων χρησιμοποιούν χέννα, που την εισάγουν από την Ανατολή και την Αίγυπτο, ή παρασκευάζουν ένα είδος σαπουνιού (sapo) από γιδινό λίπος και στάχτη
οξιάς, εφεύρεση των Γαλατών75. Η ίδια ακριβώς σύνθεση αναφέρεται και για τη
βαφή των ξανθών. Γύρω στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. τα ξανθά μαλλιά, ίδιον γνώρισμα
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των βορειοευρωπαϊκών λαών, θεωρούνται «must» στη Ρώμη76. Τα βάφουν ακόμη
και οι άνδρες. Ορισμένοι, όπως ο Λούκιος Βέρος (Historia Augusta, Vita Veri, 10,
7) και ο Κόμμοδος (Ηρωδιανός, 1, 7, 5), τα πασπαλίζουν και με χρυσόσκονη για
να επιτείνουν το ξανθό αποτέλεσμα. Για τα κατάμαυρα μαλλιά αναφέρονται ποικίλες συνταγές βαφών77: με στάχτη και ροδέλαιο, με κελύφη καρυδιών, με φύλλα μαύρης ακακίας, με αντιμόνιο (stibium) και ζωικό λίπος.
Η απώλεια των μαλλιών, είτε εξαιτίας της ηλικίας είτε εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης των βαφών και του calamistrum που καίει την τρίχα – αντίστοιχα
με τα σημερινά σεσουάρ –, οδηγεί στη χρήση πρόσθετων μαλλιών (Ovidius,
corAmores, 1, 14, 1-26). Η περούκα78 (capillamentum, galerus, galericulum, ����
ymbion) κατασκευάζεται πάντα από φυσική τρίχα. Περιζήτητη είναι η μαύρη και
παχιά τρίχα, που την εισάγουν από τις Ινδίες (indici capilli: Digesta Iustiniani
Augusti, 39, 4, 16, 7), αλλά και η ξανθιά και λεπτή των Γερμανών, που την προμηθεύονται από τις γυναίκες αιχμαλώτους (Ovidius, Amores, 1, 14, 45-46). Ακόμη
και οι άνδρες φορούν περουκίνι (Suetonius, Otho, 12).
Στα σύνεργα79 της κομμωτικής τέχνης περιλαμβάνονται: χτένες, κάτοπτρα,
περόνες80, ταινίες, δικτυωτά φιλέ, ψαλίδια, προϊόντα σταθεροποίησης – αντίστοιχα των σημερινών τζελ – που παρασκευάζονται από ζάχαρη, υδρόμελι, μπύρα και ασπράδι αβγού. Ξεχωριστή θέση κατέχει το calamistrum/ferrum81, πηνιόσχημη μετάλλινη ράβδος που πυρώνεται στη στάχτη και εφαρμόζεται στα
μαλλιά για να τα κατσαρώσει. Για προστασία από το κάψιμο τα περνούν προηγουμένως με λάδι. Πρόσθετα μαλλιά, τρέσες, επιμηκύνσεις (extensions) και
περούκες καθιστούν αναγκαία τη συνδρομή επαγγελματία κομμώτριας (ornatrix)82 (Ovidius, Ars amatoria, 3, 239-242).
Μαλλιά μακριά, κοντά, ίσια, σγουρά, πλεγμένα, λυτά, βαμμένα ή φυσικά, εκφράζουν ήθη και πεποιθήσεις, φύλο και ηλικίες, τάξεις και στυλ. Ιδιαίτερα τα γυναικεία μαλλιά αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για όλες τις μορφές τέχνης διαχρονικά, από τη λογοτεχνία και την ποίηση έως τη ζωγραφική και τη γλυπτική, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η σύγχρονη κομμωτική τέχνη, επηρεασμένη στα βασικά της στοιχεία από την κλασική αρχαιότητα, έχει αναγάγει σήμερα τη φροντίδα της κόμης σε υψηλή καλλιτεχνική δημιουργία. Μεγάλοι οίκοι προτείνουν, όπως άλλοτε οι διάσημες γυναίκες της Ρώμης, τις κυρίαρχες τάσεις στα
μαλλιά, τροφοδοτώντας τη γυναικεία φιλαρέσκεια και ανάγοντας την τέχνη της
κόμης σε ποιοτικό εικαστικό προϊόν, αλλά και αντικείμενο λατρείας (φετίχ).

76. Mannsperger 1998, 25-26. Frapiccini 2011, 1819.
77. Mannsperger 1998, 27. Frapiccini 2011, 17-18.
78. Reinach 1899. Virgili 1989, 34-35. Mannsperger
1998, 27-28. Bartman 2001, 14-17. Stephens
2008, 112, σημ. 1. Bλ. επιπλέον Bartman 2001,
19-21. Hirst - Salapata 2004. Fittschen 2005.
79. Virgili 1989, 35. Virgili 1990, 58. Mannsperger
1998, 9-24. Ziegler 2000, 196-212. Bartman
2001, 4-8. Frapiccini 2011, 21-40.
80. Mannsperger 1998, 15-16, εικ. 8. Ziegler 2000,
203-205. Stephens 2008. Frapiccini 2011, 23-26.
81. Mannsperger 1998, 16-24 εικ. 10-11. Ziegler
2000, 199-201.
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2008, 247-292. Hodder 2011 (νεολιθική θρησκεία).
10. Talalay 1993, 32-33 (υλικό). Ορφανίδη 2015, 45,
σημ. 77 (κλίμακα μεγέθους).
11. Gallis 1985, πίν. XVb. Πήλινο ομοίωμα οικίας
της Νεότερης Νεολιθικής (περί το 5000 π.Χ.)
με σταθερή κατασκευή φούρνου και «εξέδρα
ύπνου», οκτώ κινητά ειδώλια (τρία ανδρικά, τέσσερα γυναικεία και ένα πιθανόν παιδικό) μαζί
με ομοίωμα τριπτήρα και άρτου. Σκηνή από τη
ζωή δύο ή τριών γενιών στο ίδιο σπίτι ή μιας
εκτεταμένης οικογένειας.

«Επειδή η αισθητική ασχολείται με το εκφραστικό και το σκόπιμο στην ανθρώπινη δημιουργία, πρέπει να αποτελεί σταθερή πυξίδα για την εξερεύνηση
της ζωής των προϊστορικών κοινωνιών, ακριβώς όσο και οι ποσοτικές αναλύσεις
ιζημάτων και αρχαιολογικών καταλοίπων»1. Αν και τα νεολιθικά ειδώλια δεν είναι
οι μόνες μαρτυρίες για την αισθητική2, συγκροτούν τον πιο αντιπροσωπευτικό
θίασο ομοιωμάτων της ανθρώπινης μορφής, συντελώντας πιθανόν στη «μίμηση πράξεως» σε αδρομερή αναλογία προς τον ορισμό του Αριστοτέλη για το
θέατρο3. Τα ειδώλια – ως ανθρώπινες μορφές, μέλη σώματος, ζώα, οικίσκοι,
στοιχεία οικοσκευής και αντικείμενα4 – έχουν επιλεγεί μέσα από ένα ανεξάντλητο θεματογραφικό «σύμπαν»5 ως «αναγκαία και ικανά» για τη – συνήθως μικρογραφική – αναπαράσταση της ζωής και του κόσμου, εκφράζουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας-δημιουργού τους, νοηματοδούνται από αυτήν και νοηματοδοτούν τις τελούμενες με αυτά πράξεις. Με άλλα λόγια, δεν ανήκουν αμιγώς
στην κατηγορία «έργα τέχνης», στην οποία εντάχθηκαν μόνο μετά την «αισθητική επανάσταση» των αρχών του 20ού αιώνα6, αλλά στην πολιτισμική ενότητα της «νεολιθικής επανάστασης» της 7ης χιλιετίας π.Χ.7, όταν ο πρωτόγνωρος
τρόπος ζωής τροφοδοτεί και διαμορφώνει την εκφραστική ενάργεια των νεολιθικών ειδωλίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μερικά εξαιρετικά παραδείγματα,
για τα οποία στην έρευνα παρατηρείται «σχεδόν παντελής έλλειψη εκτίμησης
της καλλιτεχνικής τους αξίας»8.
«Γιατί οι άνθρωποι έφτιαχναν αυτά τα αγαλματάκια;», είναι το πρώτο ερώτημα που γεννάται, καθώς η ανθρώπινη μορφή τους αποπνέει μια σχεδόν ανακλαστική αίσθηση συγγένειας. Απάντηση βέβαιη, όμως, δεν έχει δοθεί, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν διατυπωθεί τεκμηριωμένες ερμηνείες για τη
σημασία τους στη νεολιθική κοινωνία9.
Τα ανθρωπόμορφα νεολιθικά ειδώλια είναι κατά την πλειονότητά τους πήλινα, μόνον ένας μικρός αριθμός έχει σκαλιστεί σε λίθο και ελάχιστα σε όστρεο
ή κόκκαλο, ενώ τα περισσότερα, λόγω του μικρού μεγέθους τους (1,5-15 εκ.)10,
θα μπορούσαν να έχουν μορφοποιηθεί κρατώντας τα στην παλάμη του ενός
χεριού και φυσικά μεταφέρονταν πολύ εύκολα μέσα ή έξω από τις οικίες. Πολύ
εύκολη και ταχεία θα ήταν και η μετακίνηση, η προσθήκη, η εναλλαγή θέσεων
και η αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνταν ως ομάδα ή
θίασος, όπως στο ομοίωμα οικίσκου από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου Θεσσαλίας11.
Η μελέτη της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει
επισκόπηση της αρχαιολογικής μαρτυρίας από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό τη συγκριτική προσέγγιση αρχετύπων, τυπολογικών και χρονολογικών συναφειών και τον
εμπλουτισμό των πιθανών συμβολισμών και χρήσεών τους μέσα από διαφο-
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ρετικά συμφραζόμενα12. Μια άλλη πτυχή της έρευνας που έχει συνεισφέρει στη διεύρυνση του ερμηνευτικού ορίζοντα είναι η εθνοαρχαιολογική τους
θεώρηση13.
Στον ελλαδικό χώρο τα ειδώλια βρίσκονται κυρίως σε οικισμούς, σε όλο το
φάσμα της κεραμικής νεολιθικής περιόδου (από την Αρχαιότερη έως την Τελική
Νεολιθική, 6500-3300 π.Χ.)14. Για περισσότερα από χίλια χρόνια (6500-5300 π.Χ.)
επικρατεί η φυσιοκρατική απόδοση της ανθρώπινης μορφής, ενώ στα επόμενα δύο χιλιάδες χρόνια (5300-3300 π.Χ.) οι μορφές είναι συνήθως πιο σχηματοποιημένες, έως και αφαιρετικές.
Εδώ, μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση δύο κατηγοριών ειδωλίων, παρουσιάζεται ο συμβολισμός και η διαχρονικότητα της τυπολογίας τους. Καταδεικνύεται, έτσι,
η αναγκαιότητα για μια μεθοδολογία όπου τα ειδώλια θα εξετάζονται ως διακριτές
οντότητες15, πριν από τη διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων.
Λευκά λίθινα ειδώλια
Με αφορμή την αποκαλούμενη «ιέρεια» (Π3928, εικ. 1), μία γυμνή γυναικεία μορφή από λευκό ασβεστόλιθο16, στρέφουμε την προσοχή μας στα,
πράγματι, λιγοστά ανθρωπόμορφα αγαλμάτια από λευκή πρώτη ύλη, αλλά
με ευρεία διασπορά στον ελλαδικό χώρο. Η ιέρεια βρέθηκε στα περίχωρα της Σπάρτης μαζί με άλλα τρία λευκά ειδώλια γυμνών γυναικείων μορφών (Π3929, Π3930, Π3931, βλ. σ. 106, εικ. 15), ενώ το σύνολο συμπλήρωναν δύο λευκά μικρογραφικά φιαλίδια, το ένα με υψηλό πόδι και εγχάρακτο ζιγκ-ζαγκ, και δύο χάντρες από πράσινο στιλπνό λίθο17. Οι τέσσερις γυναικείες μορφές, με κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν ισορροπούν σε επίπεδη
επιφάνεια, πρέπει προφανώς να χρονολογηθούν στην ίδια περίοδο, αν και
ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους, που εκτείνονται από τη φυσιοκρατία μέχρι τη σχηματοποίηση, από την Αρχαιότερη έως τη Μέση/Νεότερη Νεολιθική περίοδο (6500-4800 π.Χ.)18. Οι μορφές δεν είναι ισοϋψείς, η ιέρεια έχει
ύψος διπλάσιο (15 εκ.) από τις υπόλοιπες, ενώ είναι η μόνη με όψη φυσιοκρατική19. Στο εύσαρκο, εύρωστο σώμα προβάλλει το σφριγηλό στήθος,
κάτω από το οποίο τα χέρια είναι συμμετρικά λυγισμένα σε ορθή γωνία. Στην
καλυμμένη με «πόλο» κεφαλή δεν διακρίνονται στοιχεία κόμμωσης. Με γεωμετρική ακρίβεια, όμως, αποδίδεται εγχάρακτο πολλαπλό ζιγκ-ζαγκ κάτω
από τον ώμο στο δεξιό βραχίονα και πλέγμα ομόκεντρων ρόμβων, με κρόσσια στις γωνίες, στην αντίστοιχη θέση του αριστερού βραχίονα (εικ. 2, 3).
Στην πίσω όψη, πάνω από τη λεπτή μέση, ανάγλυφη ράβδωση δηλώνει ταινία ενδύματος ή ζώνη (εικ. 4)20. Ενδιαφέρουσα είναι η διαβάθμιση των όγκων
ολόγυρα στην περιοχή των μηρών με τρόπο ώστε η μορφή να φαίνεται «οιωνεί» καθιστή. Σε κάθε περίπτωση, το ειδώλιο συγκεντρώνει μοναδική συστοιχία συμβολικών στοιχείων, κάλυμμα κεφαλής στον ιερατικό τύπο του πόλου21,
σύμβολα στους βραχίονες, χέρια σε συγκεκριμένη θέση. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες τρεις μικρότερες μορφές, αν και διαφέρουν μεταξύ τους, είναι όλες
πιο αφαιρετικά σμιλεμένες, η κεφαλή τους είναι τριγωνικά σχηματοποιημένη και στο πρόσωπο δηλώνεται ανάγλυφα μόνον η μύτη. Τυπολογικά εγγύτερο στη «δεσπόζουσα» μορφή της ιέρειας είναι το ένα από τα τρία ειδώλια (Π3929, βλ. σ. 106, εικ. 15), καθώς σε αυτό τα χέρια φέρονται συμμετρικά
κάτω από το στήθος και η μορφή είναι «οιωνεί» καθιστή, με έντονη συνίζηση
των ποδιών. Επίσης, ένα μικρό γυναικείο ειδώλιο, ύψους 5,7 εκ., από λευκό
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12. Ενδεικτικά: Marangou 1992. Ορφανίδη 1998.
Marangou - Grammenos 2005.
13. Ucko 1962. Simpson 1970.
14. Παπαθανασόπουλος 1996, 28-29: Αρχαιότερη Νεολιθική (ΑΝ, 6500-5800 π.Χ.), Μέση Νεολιθική (ΜΝ, 5800-5300 π.Χ.), Νεότερη Νεολιθική
(ΝΝ Ι 5300-4800 π.Χ., ΝΝ ΙΙ, 4800-4500 π.Χ.), Τελική Νεολιθική (ΤΝ, 4500-3300 π.Χ.).
15. Ενδεικτικά: Καλογερόπουλος 2003 (πλήρης τυπολογική μελέτη δύο ειδωλίων).
16. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. ευρ. Π3928.
Ευρετήριο Λιθίνων της Αρχαιολογικής Εταιρείας Λ3069 (6-7-1878), όπου αναφέρεται ότι
«ἠγοράσθη παρὰ Ἰ. Παλαιολόγου, προέλευσις: περίχωρα Σπάρτης», επίσης ότι «η μορφή έχει οφθαλμούς», μη ευδιάκριτους πλέον
λόγω φθοράς του ασβεστόλιθου. Μύτη ανάγλυφη, αμυδρή εγχάραξη στο στόμα, ανάγλυφα κυκλικά αυτιά, επιμελώς εγχάρακτα τα δάκτυλα χεριών και ποδιών. Βλ. von Sybel 1881,
196. Wolters 1891, 52, εικ. 1.
17. Ειδώλια και αγγεία φτιαγμένα από λευκό ασβεστόλιθο, πιθανόν προερχόμενο από βότσαλα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ειδώλια:
αρ. ευρ. Π3929, ύψος 7,1 εκ., αρ. ευρ. Π3930,
ύψος 7,5 εκ., αρ. ευρ. Π3931, βλ. σ. 106, εικ.
15, σωζόμενο ύψος 5,3 εκ., αγγεία: αρ. ευρ.
Π3948, Π3979, χάντρες: αρ. ευρ. Α9681. Ευρετήριο Λιθίνων της Αρχαιολογικής Εταιρείας
Λ3066-Λ3068, Λ3070-Λ3071, Λ3072-Λ3073 (67-1878), «ἠγοράσθησαν παρὰ Ἰ. Παλαιολόγου,
προέλευσις: περίχωρα Σπάρτης». Βλ. von Sybel
1881, 196. Wolters 1891, 52-53, εικ. 2-5. Ορφανίδη 1998, 149, εικ. 76-77.
18. Talalay 1993, 120 (χρονολόγηση: Μέση Νεολιθική/Νεότερη Νεολιθική, πιθανολογεί προέλευση από το Κουφόβουνο Λακωνίας). Ορφανίδη 1998, 148-149, εικ. 75-77 (χρονολόγηση: Αρχαιότερη Νεολιθική). Το σύνολο (4 ειδώλια, 2 αγγεία, 2 χάντρες), με βάση την τυπολογία των μικρογραφικών αγγείων, μπορεί να χρονολογηθεί
στην Αρχαιότερη ή τη Μέση Νεολιθική περίοδο.
19. Βλ. σημ. 16.
20. Το Νεότερο Νεολιθικό ΙΙ (4800-4500 π.Χ.) ειδώλιο ενδεδυμένης «Κουροτρόφου» εμφανίζει
παρόμοιες γραπτές ταινίες στην πίσω όψη. Βλ.
παρακάτω σημ. 43 (εικ. 5, 6).
21. Şare-Ağtürk 2014, 51-52 (πόλος).
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Εικ. 2. ΕΑΜ Π3928. Λίθινο ειδώλιο
«ιέρειας» από τα περίχωρα της Σπάρτης.
Δεξιός βραχίονας. Εγχάρακτο πολλαπλό
ζιγκ-ζαγκ.

Εικ. 1. ΕΑΜ Π3928. Λίθινο ειδώλιο
«ιέρειας» από τα περίχωρα της Σπάρτης.
Πλάγια όψη, εμφανής η «οιωνεί»
καθιστή στάση της μορφής. Αρχαιότερη
Νεολιθική, 6500-5800 π.Χ.

Εικ. 3. ΕΑΜ Π3928. Λίθινο ειδώλιο «ιέρειας»
από τα περίχωρα της Σπάρτης. Αριστερός
βραχίονας. Εγχάρακτο κόσμημα
ενάλληλων ρόμβων με κρόσσια.

Εικ. 4. ΕΑΜ Π3928. Λίθινο ειδώλιο «ιέρειας» από τα περίχωρα της Σπάρτης.
Πίσω όψη. Ανάγλυφη απόδοση ζώνης.
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Εικ. 5. ΕΑΜ Π5937 Πήλινο ειδώλιο
«Κουροτρόφου» από το Σέσκλο,
Θεσσαλία. Κύρια όψη. Καλλίγραμμη
γυναικεία μορφή με βρέφος στην
αγκαλιά της. Νεότερη Νεολιθική, 48004500 π.Χ.

Εικ. 6. ΕΑΜ Π5937 Πήλινο ειδώλιο
«Κουροτρόφου» από το Σέσκλο,
Θεσσαλία. Πίσω όψη. Ταινίες
περιδένουν τη μέση και χιαστί την
πλάτη.

όστρεο (Spondylus gaederopus) με προέλευση από την περιοχή του Αιγαίου, ανήκει ακριβώς στον ίδιο τύπο22.
Η σημασία του συνόλου στο πλαίσιο αναπαραστατικής τελετουργίας ενισχύεται από παράλληλα των συμβόλων στους βραχίονες της ιέρειας. Ανάγλυφα ισομεγέθη ελλειψοειδή εξάρματα σε σταυροειδή διάταξη εμφανίζονται και στους
δύο βραχίονες μιας καθιστής γυναικείας μορφής με τα χέρια συμμετρικά τοποθετημένα κάτω από το χαλαρό, αυτήν τη φορά, στήθος23.
Η θέση των χεριών συμμετρικά κάτω από το στήθος προφανώς σηματοδοτεί
εξειδικευμένο συμβολισμό. Συναντάται σε αρκετά γυναικεία ειδώλια από λευκή πρώτη ύλη από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θεσσαλία και το Αιγαίο24 και λιγοστές φορές σε παρόμοια ειδώλια από πηλό25, στα οποία κατά κανόνα τα χέρια των γυναικείων μορφών ακουμπούν επάνω στην περιοχή του στήθους σε
διάφορες στάσεις26. Τέλος, γυναικεία μορφή με τα χέρια συμμετρικά κάτω από
το στήθος φαίνεται να δεσπόζει ως προς το μέγεθός της όχι μόνο στο σύνο-
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22. Getz-Preziosi 1987, 109, αρ. 43. Νεότερη Νεολιθική. Ύψος 5,7 εκ.
23. Getz-Preziosi 1990, 6 (αρ. κατ. 2). Νεότερη Νεολιθική. Ύψος 20,5 εκ. Λευκό μάρμαρο. Από νησί του
Αιγαίου. Σφριγηλό ή χαλαρό στήθος ως ηλικιακή
ένδειξη (βλ. στο παρόν, Κ. Κωστάντη σ. 345-353).
24. Γυναικεία ειδώλια από λευκό λίθο με τα χέρια συμμετρικά κάτω από το στήθος: Τσούντας
1908, 303, πίν. 37:2 (Σέσκλο, Νεότερη Νεολιθική, όρθιο, «εκ λίθου λευκού, ουχί μαρμάρου»,
ύψος 6 εκ.). Weinberg 1951 (γενικά). GetzPreziosi 1987, 111, αρ. 44 (ίσως από τις Κυκλάδες, Τελική Νεολιθική, όρθιο, από λευκό μάρμαρο, ύψος 20,9 εκ., αναφέρεται ως έργο
του ίδιου γλύπτη με ειδώλιο από την Ελευσίνα,
αρ. ευρ. 5161, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας). Παπαθανασόπουλος 1996, 224, αρ. 31
(Σπήλαιο Αλεπότρυπας Διρού, Τελική Νεολιθική, όρθιο, από λευκό μάρμαρο, ύψος 9,4 εκ.).
Mertens 1998 (γενικά). Orphanidis - Sampson
2015, 56 (Σπήλαιο Σαρακηνού, Ακραίφνιο
Βοιωτίας, Νεότερη Νεολιθική, όρθιο, από λευκό μάρμαρο, ύψος 4,5 εκ.).
25. Ορφανίδη 2015, 67, εικ. 25. Μέση Νεολιθική.
26. Σταΐνχάουερ 2009, 33 (περιοχή Τσέπι Αττικής, οι
παλάμες καλύπτουν το στήθος).
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Εικ. 7. Λίθινο ειδώλιο γυναικείας μορφής με
τα χέρια συμμετρικά κάτω από το στήθος
(Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen
und Glyptothek αρ. ευρ. 10060). Κύρια όψη
με φυσική ταινιωτή διάβρωση στην επιφάνεια
του λίθου. Μέση Νεολιθική, 5800-5300 π.Χ.
(φωτ. Staatliche Antikensammlungen und
Glyptothek).
27. Βλ. σημ. 11, Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου. Ορφανίδη 1998, 137, εικ. 55. Getz-Preziosi 1990, 13-15,
για το ΝΝ σύνολο από την Αττική ή την Εύβοια:
η οκλάζουσα μορφή με τα χέρια κάτω από το
στήθος, ύψους 13,3 εκ., είναι κατά 2 εκ. χαμηλότερη της πρώτης σε μέγεθος. Η Getz-Preziosi
διακρίνει εδώ διαφορετικούς γλύπτες.
28. Gaydarska - Chapman 2008. Vitezović 2013.
29. Evans 1964, 150, 237, εικ. 63:15, πίν. 66:6. Από
το στρώμα VIII (6200-5900 π.Χ.) της Αρχαιότερης Νεολιθικής φάσης του οικισμού της Κνωσού. Ύψος 9 εκ. Πιθανόν λευκό μάρμαρο.
30. ΕΑΜ αρ. ευρ. 8772. Επιφανειακό εύρημα νοτίως
του ναού της Αφαίας. Μέση Νεολιθική. Όρθια
μορφή. Ύψος 11 εκ. Welter 1954, 40, εικ. 3-5, και
Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen und
Glyptothek, αρ. ευρ. 10.060. Επιφανειακό εύρημα δυτικά του ναού της Αφαίας. Πιθανόν «οιωνεί» καθιστή μορφή. Μέση Νεολιθική. Ύψος 7,5
εκ. Sieveking 1909, 74, εικ. 1. Ορφανίδη, 1998,
142, χρονολογεί τα δύο ειδώλια της Αίγινας
στην Αρχαιότερη Νεολιθική.

Εικ. 8. Λίθινο ειδώλιο γυναικείας
μορφής (Μόναχο, Staatliche
Antikensammlungen und Glyptothek
αρ. ευρ. 10060). Πλάγια όψη, εμφανής
η «οιωνεί» καθιστή στάση της μορφής
(φωτ. Staatliche Antikensammlungen
und Glyptothek).

λο από τη Σπάρτη, αλλά και στο πήλινο ομοίωμα οικίας από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, καθώς και στην ομάδα τριών γυναικείων μορφών, ενός ζώου και μικρογραφικής φιάλης, από λευκό μάρμαρο, με πιθανή προέλευση την Αττική ή
την Εύβοια27.
Η νεολιθική αισθητική των χρωμάτων (λευκό, πράσινο, κόκκινο, μαύρο)
(Π6004.12, 11, 19, 21, 20, 23, 32, 24, 5, 3, 10, Π5980, Π16625, Π6007.4, 5, 6, βλ.
σ. 237-238, αρ. κατ. 53-55) εμπερικλείει συμβολισμό28, στον οποίο εντάσσεται
η λευκότητα της πρώτης ύλης των αγαλματίων σε συνδυασμό με τη σπανιότητά
τους. Το ολιγάριθμο σύνολο των λευκών αγαλματίων συμπληρώνει ειδώλιο όρθιας γυμνής ανδρικής μορφής με τους πήχεις διαγωνίως λυγισμένους στο στέρνο, της Αρχαιότερης Νεολιθικής, από την Κνωσό της Κρήτης29. Επιπλέον, δύο γυναικεία ειδώλια από την Αίγινα, το ένα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Π8772)
και το άλλο στο Μόναχο (εικ. 7, 8), με τα χέρια συμμετρικά κάτω από το χαλαρό,
στο πρώτο, και το σχεδόν άδηλο, στο δεύτερο, στήθος, από λευκό ασβεστόλιθο και τα δύο30, παρουσιάζουν στενή τυπολογική σχέση με την ιέρεια από τα
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περίχωρα της Σπάρτης. Στην κύρια όψη του ειδωλίου από το Μόναχο εμφανίζεται ταινιωτή διάβρωση στην επιφάνεια του λίθου, η οποία μπορεί να δημιουργήθηκε ταφονομικά ή κατά την περίοδο της χρήσης του31, όπως ακριβώς έχει υποτεθεί και για τη διάβρωση της επιφάνειας στο μαρμάρινο ειδώλιο της «κυράς
του Σάλιαγκου», εύσαρκης καθιστής μορφής με τα χέρια συμμετρικά κάτω από
το στήθος32.
Ήδη το 1954, ο Welter αναφέρεται στα δύο αγαλμάτια της Αίγινας ως έργα του
ίδιου γλύπτη, ενώ αργότερα η Getz-Preziosi, σε δύο περιπτώσεις, ταυτίζει «χέρια»
γλυπτών33. Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα των ταυτίσεων, η χρήση του όρου «γλύπτης» είναι απόλυτα επιτυχής. Με κορυφαία παραδείγματα την ιέρεια της Σπάρτης
και τον άνδρα της Κνωσού, αλλά και την προαναφερθείσα γυναικεία μορφή από
όστρεο, τα αγαλμάτια είναι έργα αισθητικής πληρότητας και καταδεικνύουν ότι η
αρχή της γλυπτικής στην Ελλάδα πρέπει να αναζητηθεί στη Νεολιθική εποχή, 8.000
χρόνια πριν34. Όσο εξοικειωμένος και αν είναι κάποιος με την τεχνική κατασκευής,
εάν δεν έχει έμφυτη εικαστική αντίληψη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση, δεν
μπορεί να δημιουργήσει, ούτε καν να αντιγράψει, τα έργα αυτά. Κάποια μέλη της
κοινωνίας με την ιδιαίτερη αυτή ικανότητα τα σμίλευσαν με αναπαραστατική ακρίβεια, προκαλώντας τις ζωηρότερες δυνατές συγκινησιακές «αναλαμπές αναμνήσεων» στο πλαίσιο τελετουργιών, όπως έχει γενικότερα παρατηρηθεί σε μη εγγράμματες κοινωνίες35. Ο νεολιθικός γλύπτης, λοιπόν, δεν είναι αυτόνομος δημιουργός, εξυπηρετεί τη λειτουργική ανάγκη της κοινωνίας για αναπαραστατικά σύμβολα, φυσιοκρατικά ή σχηματικά αποδιδόμενα, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και όχι στη βάση εξελικτικής τυπολογίας36. Τα αγαλμάτια της εύσαρκης γυναικείας μορφής αναπαράγονται για περισσότερα από χίλια χρόνια, ενώ εξ αιτίας
του μικρού τους μεγέθους μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις,
με ακραίο πιθανό παράδειγμα το ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής με τα χέρια
συμμετρικά κάτω από το χαλαρό στήθος, από τη Μάλτα37.
Φυσιοκρατικά πήλινα γυναικεία ειδώλια (Αρχαιότερη και Μέση Νεολιθική)
Σε αντίθεση με τα λίθινα, τα μικρά πήλινα ανθρωπόμορφα ειδώλια είναι πολυάριθμα και ποικιλόμορφα, στοιχείο που επιτρέπει ακριβέστερη χρονολόγηση και αναγνώριση τοπικών τύπων, όπως η διακριτή τυπολογία της Θεσσαλίας, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους, με πολυπληθέστερα κατά πολύ τα εύσαρκα γυναικεία ως προς τα ανδρικά και τα ελάχιστα παιδικά38. Οι γυναικείες μορφές είναι συνήθως γυμνές, σε καθιστή στάση, χωρίς
να απουσιάζουν εκείνες με στοιχεία ενδυμασίας (εικ. 9) και οι όρθιες (Π5940,
Π5941, βλ. σ. 384, εικ. 1). Μικρές διαφορές στην κινησιολογία και τις μορφολογικές λεπτομέρειες δημιουργούν συγκεκριμενοποιημένες απεικονίσεις από
«στιγμιότυπα» της κοινότητας, αποδίδοντας ιδιότητες ή καταστάσεις, όχι πρόσωπα. Για παράδειγμα, οι εγκυμονούσες, αν και πολύ διαδεδομένες, δεν είναι
ποτέ όμοιες ως προς τη διαμόρφωση της κοιλιάς (εικ. 10, 11). Αλλά και η στάση του σώματος διαφέρει και μερικές φορές εκπλήσσει, όπως στη μορφή που
φαίνεται να ζητά «συμπόνια» (εικ. 12). Χαρακτηριστική είναι και η ποικιλία των
κομμώσεων (Π16397, Π16385, Π16403, Π16352, Π8009, Π5958, βλ. σ. 289, εικ. 1
και εικ. 13), πιθανόν δηλωτική τελετουργικής επισημότητας39.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι πηλοπλάστες αναπαριστούσαν μορφές που
έβλεπαν από πολύ κοντά, όπως έχει ήδη επισημανθεί για ειδώλιο εγκύου από τη
Θεσσαλία40. Αν και υπάρχουν αρκετές τεχνικές κατασκευής ειδωλίων41, είναι κοι-
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31. Η διάβρωση δημιούργησε ανάγλυφο με την
αποκάλυψη των σκληρών στρώσεων του λίθου. Δεν διακρίνονται ίχνη επίθετης χρωστικής (γραπτή επικοινωνία, 5-10-2017, με τη
συντηρήτρια Lena Rintelen των Staatliche
Antikensammlungen und Glyptothek στο Μόναχο, η οποία εξέτασε με μικροσκόπιο το αντικείμενο).
32. Evans - Renfrew 1968, 62-63, 86, εικ. 75, πίν. 42.
Ύψος 5,8 εκ. Ανασκαφικό εύρημα. Νεότερη Νεολιθική Ι. Λευκό μάρμαρο με αδρή επιφάνεια.
33. Βλ. σημ. 30 (Welter 1954), σημ. 24 (Getz-Preziosi
1987), σημ. 27 (Getz-Preziosi 1990).
34. Βλ. σημ. 29 για χρονολόγηση του άνδρα της
Κνωσού.
35. Lawson - McCauley 2002, 46.
36. Βλ. σημ. 18 για διαφορές χρονολόγησης. Ειδώλια από ανασκαφικές συνάφειες: όρθιος άνδρας Κνωσού της Αρχαιότερης Νεολιθικής (βλ.
σημ. 29) και τεχνοτροπικά συγγενής όρθια γυναικεία μορφή της Τελικής Νεολιθικής από το
σπήλαιο Αλεπότρυπα (βλ. σημ. 24).
37. Μόναχο, Archäologische Staatssammlung, αρ.
ευρ. 1984, 3438. Αγοράστηκε στη Μάλτα το
1935. Δεν γνωρίζουμε αν βρέθηκε στο νησί ή
μεταφέρθηκε εκεί από αρχαιοκάπηλους. Νεότερη Nεολιθική. Λευκό μάρμαρο. Ύψος 13,5
εκ. Evans 1963. Buchholz 2015, 264. Gebhard
- Schulze 2015, 14, 20.
38. Χουρμουζιάδης 1994. Nanoglou 2010. Ορφανίδη - Μαλακασιώτη 2011. Biehl 2015.
39. Κορρέ-Ζωγράφου 1989.
40. Ρακατσάνης - Κούγκουλος 1990, 282.
41. Ορφανίδη 1998, 111-114.

ΤΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Εικ. 9. ΕΑΜ Π16483, Συλλογή Γεωργίου
Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο καθιστής
ενδεδυμένης γυναικείας μορφής.
Αναδίπλωση του ενδύματος ή ζώνη
γύρω από τη μέση. Μέση Νεολιθική,
5800-5300 π.Χ.

Εικ. 10. ΕΑΜ Π18508, Συλλογή Γεωργίου
Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο καθιστής
γυμνής γυναικείας μορφής. Στην
προτεταμένη κοιλιά, βαθιά και ευρεία
κοιλότητα δηλώνει τον ομφαλό. Μέση
Νεολιθική, 5800-5300 π.Χ.

Εικ. 11. ΕΑΜ Π16485, Συλλογή Γεωργίου
Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο όρθιας
γυμνής γυναικείας μορφής. Στη
διογκωμένη κοιλιά, βαθιά κοιλότητα
δηλώνει τον ομφαλό. Μέση Νεολιθική,
5800-5300 π.Χ.

Εικ. 12. ΕΑΜ Π16320, Συλλογή Γεωργίου
Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο καθιστής
γυναικείας μορφής. Κλίνοντας το σώμα
προς τα δεξιά της, η μορφή ακουμπά το
δεξί της χέρι με ανοικτή την παλάμη στην
περιοχή των μηρών. Μέση Νεολιθική,
5800-5300 π.Χ.

Εικ. 13. ΕΑΜ Π16477, Συλλογή Γεωργίου Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής,
πίσω όψη. Ακτινωτά στην πλάτη και επί των ώμων ανάγλυφοι βόστρυχοι με οριζόντιες
εγχαράξεις. Μέση Νεολιθική, 5800-5300 π.Χ.
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νώς αποδεκτό ότι φτιάχνονταν μαζί με τα κεραμικά αγγεία, δηλαδή την άνοιξη, το
καλοκαίρι και στις αρχές φθινοπώρου42. Πράγματι, αρκετά ειδώλια είναι φτιαγμένα από λεπτόκοκκο, ομοιογενώς ψημένο πηλό, όμοιο με αυτόν που συναντάμε
στα «επιτραπέζια» γραπτά αγγεία από τους μεγάλους οικισμούς Σέσκλο και Διμήνι (Π5922, βλ. σ. 36, εικ. 1, Π5920, βλ. σ. 167, εικ. 7). Ανάμεσά τους, κάποια ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους δεινότητα (Π8010, βλ. 384, εικ. 1 και εικ. 14), με κορυφαία την «Κουροτρόφο», σε μια αριστοτεχνική απεικόνιση εναγκαλισμού μητέρας και βρέφους κατά τον θηλασμό (εικ. 5)43.
Τα πήλινα φυσιοκρατικά γυναικεία ειδώλια44 παριστάνουν συνήθως γυμνές
και πάντα εύσαρκες μορφές, με τονισμένους γλουτούς και στήθος. Επειδή πρόκειται για συγκεκριμενοποιημένες απεικονίσεις, μπορούμε να υποθέσουμε ότι
μόνον κατά τις εποχές καλοκαιρίας θα είχαν τη δυνατότητα να εμφανίζονται γυμνές, πιθανόν στο πλαίσιο τελετουργικών δρωμένων σχετικών με τη γονιμότητα,
την επιτυχή ολοκλήρωση της κύησης και γέννησης υγιών παιδιών από υγιείς μητέρες. Η επίτευξη των στόχων αυτών δεν εξαρτάτο μόνον από βιολογικούς, αλλά
και από κοινωνικούς παράγοντες, ευμάρεια και επάρκεια τροφής στην κοινότητα,
υγιεινό φυσικό περιβάλλον και ειρηνική διαβίωση. Τα ανδρικά ειδώλια, ιθυφαλλικά (Π5894, βλ. σ. 107, εικ. 16)45 ή μη (εικ. 15), φαίνεται να συμπληρώνουν τον «θίασο» γονιμοποίησης.
Το επόμενο ερώτημα είναι εάν οι νεολιθικές γυναίκες ήταν πραγματικά
τόσο εύσαρκες. Η μελέτη του σκελετικού υλικού και της διατροφής στον νεολιθικό οικισμό Çatalhöyük (6500 π.Χ.), στη νότια-κεντρική Ανατολία, έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν μερικές φορές πιο παχιές από τους άνδρες46. Η παρουσία εύσαρκων γυναικών δεν είναι αναμενόμενη στις νεολιθικές κοινωνίες με τις πολυάριθμες χειρωνακτικές εργασίες της αγροτικής ζωής. Ανθρωπολογικές μελέτες,
όμως, παραδοσιακών κοινωνιών στην Αφρική και την Ωκεανία αναφέρουν ότι
η κοινότητα φροντίζει ώστε οι γυναίκες να λαμβάνουν άφθονη τροφή, ιδιαιτέρως πριν και μετά το γάμο – στη Νιγηρία μάλιστα οι νεαρές γυναίκες υποβάλλονται σε υπερτροφία στο τελετουργικό «δωμάτιο πάχυνσης»47. Η αντίληψη ότι
οι εύσαρκες γυναίκες με πρόσβαση σε άφθονη τροφή μπορούν να φέρουν
υγιώς και επιτυχώς σε πέρας εγκυμοσύνες μαρτυρείται και στην αρχαιότητα σε
σχέση με τις Σπαρτιάτισσες48. Οι υγιείς απόγονοι είναι υπέρτατος στόχος για την
επιβίωση κάθε κοινωνίας.
Είχαν όλες οι γυναίκες στη διάθεσή τους άφθονη τροφή στη νεολιθική εποχή ή κάποιες συγκεκριμένες ομάδες; Υπήρχε ή όχι κοινωνική διαστρωμάτωση,
είναι κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, αν και σε αρκετές θέσεις στη νεολιθική κεντρική Ανατολία υπάρχουν ενδείξεις για προνομιούχες ομάδες που έλεγχαν την οικονομία μέσα από τη σχέση τους με την τελετουργία49.
Οι εύσαρκες γυναικείες μορφές στη νεολιθική ειδωλοπλαστική της Θεσσαλίας δεν αποκαλύπτουν την οργάνωση της κοινωνίας τους, καταδεικνύουν
όμως την ανάγκη της για τη μικρογραφική αναπαράστασή τους. Περί το 4800
π.Χ., όταν έχουν αρχίσει να υποχωρούν οι εύσαρκες μορφές, δημιουργείται το
πήλινο ευμέγεθες φυσιοκρατικό αριστοτεχνικό ειδώλιο (ύψ. 16,5 εκ.) της ενδεδυμένης καλλίγραμμης «Κουροτρόφου» με ένθετο, μη σωζόμενο σήμερα, κεφάλι (εικ. 5)50.
Στην τελευταία φάση της νεολιθικής εποχής, η ανθρώπινη μορφή συνοψίζεται σχηματικά σε μέταλλο, και μάλιστα σε χρυσό, όπως βλέπουμε στον νεολιθικό «θησαυρό» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου51. Εδώ, δακτυλιόσχημα
περίαπτα-ειδώλια συμβολίζουν τη γυναικεία μορφή (Π16640, βλ. σ. 24, αρ. κατ.
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Εικ. 14. ΕΑΜ Π16500, Συλλογή
Γεωργίου Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο
καθιστής γυμνής γυναικείας μορφής
σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Μέση
Νεολιθική, 5800-5300 π.Χ.

42. Gibson - Woods 1997, 47.
43. Τσιβιλίκα 1998, ΝΝ ΙΙ περιόδου.
44. Φυσιοκρατικά στην Αρχαιότερη και τη Μέση Νεολιθική και σποραδικά στη Νεότερη και την Τελική
Νεολιθική περίοδο (βλ. σημ. 14, για χρονολόγηση).
45. Nanoglou 2005. Αραβαντινός 2010, 34. Meskell
2013. Orphanidis - Sampson 2015, 165 (αρ. κατ.
143), 189 (αρ. κατ. 197).
46. Hodder 2004, 79.
47. Popenoe 2004, 5-6.
48. Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 1.4.
49. Marangou - Grammenos 2005, 20.
50. Βλ. σημ. 43.
51. Δημακοπούλου 1998.
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3), ενώ ο φαλλός (Π16673, βλ. σ. 24, αρ. κατ. 3) συμπληρώνει τον θίασο γονιμότητας. Τα χρυσά αυτά δισδιάστατα αντικείμενα, με προφανή τη χρήση τους
ως κοσμημάτων, συνοδεύονται από χρυσά δισκία, χάντρες και ταινίες (Π16683,
Π23324, Π16686, Π23325, Π16689, Π16690, Π16691, βλ. σ. 238, αρ. κατ. 56), αλλά
και «κέρας ζώου» (Π16674, βλ. σ. 24, αρ. κατ. 3).
Τα νεολιθικά ειδώλια, ιδιαιτέρως τα τρισδιάστατα αγαλματίδια, αν και έχουν
την ευκρίνεια ολογραμμάτων, δεν μας έχουν επιτρέψει να γνωρίσουμε τον κόσμο των πρωτοτύπων τους ούτε τη συσχέτισή τους με αυτόν. Η αναλυτική μελέτη τους, όμως, ως διακριτών στοιχείων αναπαράστασης, μπορεί να εξυφάνει
το νήμα για την προσέγγιση των αισθητικών και συμβολικών αναγνώσεών τους
μέσα στη ζωή των ανθρώπων που τα σμίλευαν ή τα έπλαθαν, κυρίως όταν ο
καιρός ήταν καλός.

Εικ. 15. ΕΑΜ Π16459, Συλλογή Γεωργίου
Τσολοζίδη. Πήλινο ειδώλιο όρθιας
ανδρικής μορφής. Εγχάρακτα μοτίβα
κοσμούν το σώμα και στις δύο όψεις.
Νεότερη Νεολιθική Ι, 5300-4800 π.Χ.
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ΚΙΚΗ ΜΠΙΡΤΑΧΑ

Στην εποχή μας, έκδηλη είναι η ανάγκη των ανθρώπων να προσεγγίσουν
και να κατανοήσουν τα έργα του απώτατου παρελθόντος. Ο διάλογος αυτός,
ωστόσο, συνήθως χρησιμοποιεί τη γλώσσα των αισθητικών αποτιμήσεων και
των συγκρίσεων, αποσπώντας τα αρχαία αντικείμενα από το πολιτιστικό και
ιστορικό τους πλαίσιο και μεταλλάσσοντάς τα σε καθαρά αισθητικές μορφές,
σε «έργα τέχνης».
Με αυτόν τον τρόπο το «ωραίον» ή «περί το κάλλος συζήτησις» είναι αντικείμενο της Αισθητικής, η οποία εισήχθη ως κλάδος της Φιλοσοφίας στα
μέσα του 18ου αιώνα από τον A. G. Baumgarten, για να διακριθούν η κακή
από την καλή τέχνη, το κακό από το καλό γούστο, το όμορφο από το άσχημο, θέματα που απασχολούσαν εκείνη την εποχή την ανερχόμενη τάξη στην
Ευρώπη.
Τα κυκλαδικά ανθρωπόμορφα ειδώλια, το «σήμα κατετεθέν» του πολιτισμού
των Κυκλάδων της 3ης χιλιετίας π.Χ., αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα
των αισθητικών προσεγγίσεων της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας.
Τον 19ο αιώνα αποτιμήθηκαν με τους κανόνες της κλασικής τέχνης ως πρωτόγονα, άξεστα και βάναυσα έργα1. Ο Wolters, το 1891, χαρακτήρισε το κεφάλι αρ. ευρ. Π3909 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «αποκρουστικό, απεχθές»2. Στον 20ό αιώνα, τα ρεύματα του μοντέρνου και του μεταμοντέρνου προσέδωσαν στα κυκλαδικά ειδώλια ιδιαίτερη αισθητική και, συνακόλουθα, υλική
αξία. Έγιναν παγκοσμίως περιζήτητα από συλλέκτες και μουσεία και οι τιμές
τους ανέβηκαν στα ύψη, γεγονός που οδήγησε σε πρωτοφανή αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα και λεηλασία πολλών κυκλαδικών νεκροταφείων. Τα ειδώλια
αποσπάστηκαν βίαια από τα ανασκαφικά τους συμφραζόμενα, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την έρευνα του κυκλαδικού πολιτισμού3.
Λίγα λόγια για την εξέλιξη και τη σημασία των κυκλαδικών ειδωλίων

1.
2.
3.

Βλ. Μαραγκού 1990, 136.
Wolters 1891, 53. Βλ. σχετικά και Brinkmann
2006, 121.
Για το θέμα της αρχαιοκαπηλίας, βλ. Renfrew Marthari - Boyd 2016, 129-137, με βιβλιογραφία.

Η εικόνα που οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ως κυκλαδικό ειδώλιο είναι η
μαρμάρινη γυμνή γυναικεία μορφή που παριστάνεται κατ’ ενώπιον, με το κεφάλι στραμμένο προς τα επάνω, τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες και διπλωμένα
κάτω από το στήθος και τα λοξά προς τα κάτω πέλματα. Η μορφή αυτή έγινε οικεία
γιατί είναι αρχετυπική, αλλά κυρίως γιατί εντάσσεται στις μορφολογικές αναζητήσεις της μοντέρνας τέχνης. Η εικόνα που για τους περισσότερους αντιπροσωπεύει το «κυκλαδικό ειδώλιο», για τους αρχαιολόγους είναι μόνο παραλλαγή ενός τύπου, η παραλλαγή Σπεδού του «κανονικού» τύπου (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π6140.22, βλ. σ.
38, εικ. 3), που αντιπροσωπεύει την ακμή της κυκλαδικής λιθογλυπτικής, με μεγάλη
διάρκεια παραγωγής – για πέντε αιώνες περίπου – και με ευρεία γεωγραφική διάδοση στα νησιά των Κυκλάδων, την Αττική, την Εύβοια και την Κρήτη.
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Εικ. 1. ΕΑΜ Π4869. Βιολόσχημο ειδώλιο.
Πρωτοκυκλαδική Ι (περ. 3200-2800 π.Χ.).

Eικ. 2. ΕΑΜ Π4722, Π4723. Ζεύγος ειδωλίων από τον τάφο 14 των Δωκαθισμάτων
στην Αμοργό. Παραλλαγή Δωκαθισμάτων, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 2500-2300 π.Χ.).
Το μεγαλύτερο ειδώλιο εικονίζει γυναικεία μορφή και το μικρότερο ανδρική.

Ωστόσο, τα μαρμάρινα ειδώλια παράγονται στις Κυκλάδες σχεδόν για μία
χιλιετία (περ. 3200-2300 π.Χ.) σε ποικίλες μορφές και μεγέθη. Τα αρχαιότερα είναι μικρά και σχεδόν δισδιάστατα και σε αυτά δόθηκε ανθρώπινο σχήμα με
στοιχειώδεις επεμβάσεις – εγκοπές, λίγες χαράξεις ή αυλακώσεις (εικ. 1). Σταδιακά, γίνονται απόπειρες για ρεαλιστικότερη απόδοση της ανθρώπινης μορφής (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π3919, βλ. σ. 384, εικ. 2, Π6140.17) μέχρι την τυποποίησή της
με τη διαμόρφωση και την παγίωση κανόνων και συμβάσεων, μορφολογικών
και κατασκευαστικών. Η παραγωγή αυξάνεται, κατασκευάζονται πλέον και μεγάλων διαστάσεων ειδώλια (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π6140.22), ενώ υπάρχουν γλυπτά που
προσεγγίζουν τις πραγματικές ανθρώπινες διαστάσεις (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π20934).
Τα κυκλαδικά ειδώλια εικονίζουν κυρίως γυναικείες μορφές. Στον πρωιμότερο φυσιοκρατικό τύπο («τύπος Πλαστηρά») ανήκουν συγκριτικά αρκετά ειδώλια ανδρικών μορφών, στα οποία δηλώνεται με σαφήνεια το φύλο (αρ.
ευρ. ΕΑΜ Π3919, βλ. σ. 384, εικ. 2). Όμως, στα σπάνια ειδώλια ανδρικών μορφών του υστερότερου «κανονικού» τύπου η ηβική χώρα αποδίδεται σχηματικά και συνοπτικά και έτσι το φύλο γίνεται δυσδιάκριτο ή αδιάγνωστο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των δύο ειδωλίων που βρέθηκαν στον τάφο
14 του νεκροταφείου των Δωκαθισμάτων στην Αμοργό (εικ. 2)4. Λόγω της
προφανούς ομοιότητάς τους, θεωρήθηκε ότι και τα δύο εικονίζουν γυναικείες μορφές και ότι είναι έργα του ίδιου λιθοξόου. Βεβαίως, οι επί μέρους διαφορές ως προς την απόδοση των μαστών και της ήβης προβλημάτισαν ορι-
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5.
6.

7.

8.
9.

Renfrew 2016, 10-11, εικ. 13. Goula 2016, εικ.
3.2.
«The Technology of Early Cycladic Marble». Διετές (2016-2017) διεπιστημονικό πρόγραμμα,
με χρηματοδότηση του Institute for Aegean
Prehistory, που διοργανώνεται από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με βασικούς ερευνητές: Κ. Μαντέλη, υπεύθυνη του προγράμματος, Ν. Παπαδημητρίου, συντονισμός, Κ. Μπίρταχα, μελέτη
της τεχνολογίας των χρωμάτων, Σ. Σωτηροπούλου, ανάλυση χρωστικών ουσιών και συνδετικών υλικών, E. Morero, μελέτη ιχνών εργαλείων
και ανασύσταση τεχνικών κατασκευής. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιευθούν το 2018.
Οι παρατηρήσεις για την ταύτιση της ανδρικής
μορφής, καθώς και η επανεξέταση του συνόλου των ευρημάτων από τον τάφο 14 των Δωκαθισμάτων θα γίνει από τη γράφουσα σε ειδικό άρθρο.

Τσούντας 1898, 154.
Για τις προταθείσες ερμηνείες των κυκλαδικών
ειδωλίων, βλ. ενδεικτικά Ντούμας 1968, 88-94.
Μαραγκού 1990, 140-143. Λαμπρινουδάκης
1990, 99-102. Σωτηρακοπούλου 2005, 73-74.
10. Στον Κάβο Δασκαλιού της Κέρου παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια και τις επιχώσεις ιδιαίτερα
μεγάλες συγκεντρώσεις διάσπαρτων οστράκων πρωτοκυκλαδικής κεραμικής και θραυσμάτων μαρμάρινων σκευών και ειδωλίων. Η πρόσφατη ανασκαφική διερεύνηση ειδικού «αποθέτη» με εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες κεραμικής και μαρμάρινων αντικειμένων, καθώς και
τα άλλα δεδομένα, οδήγησαν στην ερμηνεία
της περιοχής ως παν-κυκλαδικού ιερού, κέντρου τέλεσης λατρευτικών πράξεων. Βλ. Ντούμας 2000, 30. Sotirakopoulou 2005, 30-44, με βιβλιογραφία. Renfrew et al. 2007. Renfrew et al.
2012. Renfrew 2016.

Εικ. 3. Ο κορμός του ειδωλίου ανδρικής
μορφής ΕΑΜ Π4723.

Εικ. 4. Το επάνω μέρος του ειδωλίου
ΕΑΜ Π4722. Στο στήθος, ανάμεσα
στους μαστούς, διακρίνονται δύο
κόκκινες κατακόρυφες γραμμές.

σμένους μελετητές5. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος6, εξέτασα το μικρότερων διαστάσεων ειδώλιο και διαπίστωσα τα εξής: στο επίπεδο στήθος
δεν αποδίδονται μαστοί αλλά μόνον οι θηλές με κυκλική αυλάκωση (εικ. 3).
Στην περιοχή της ήβης δύο λοξές λαξεύσεις δημιουργούν ανάμεσά τους μικρό τριγωνικό έξαρμα, που δηλώνει συνοπτικά ανδρικό μόριο (εικ. 3). Το ειδώλιο αρ. ευρ. ΕΑΜ Π4723 εικονίζει χωρίς αμφιβολία ανδρική μορφή7. Τo ζεύγος
των ειδωλίων βρέθηκε σε έναν ιδιαίτερα πλούσιο τάφο (μαζί με δύο πήλινα
αγγεία, χάλκινο εγχειρίδιο, χάλκινη αιχμή δόρατος, τμήμα αργυρής φιάλης και
δύο μαρμάρινες φιάλες, εκ των οποίων η μία με μάζα κόκκινου χρώματος)8.
Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ειδώλιο της γυναικείας μορφής (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π4722), γιατί στο στήθος ανάμεσα στους μαστούς διακρίνονται κατακόρυφες κόκκινες γραμμές (εικ. 4).
Μια ενδιαφέρουσα και σπάνια ομάδα ανθρωπόμορφων ειδωλίων είναι αυτά
που παριστάνουν γυναικείες ή ανδρικές μορφές σε δράση (εικ. 5). Οι καθιστές
γυναικείες μορφές, οι καθιστοί αρπιστές, «ο εγείρων πρόποσιν», οι όρθιοι αυλητές
και συριγκτές είναι έργα περίοπτα και αποδεικνύουν τη γλυπτική δεξιότητα εξειδικευμένων λιθοξοϊκών εργαστηρίων. Ειδικές και σπάνιες μορφές είναι και οι κυνηγοί/πολεμιστές, τα συμπλέγματα μορφών κ.ά.
Αν και έχουν γίνει πολλές ερμηνευτικές προσπάθειες, μόνον υποθέσεις και
εικασίες μπορούν να διατυπωθούν, με τα έως τώρα δεδομένα, για τη χρήση,
το νόημα και τον συμβολισμό των ειδωλίων για τις κυκλαδικές κοινωνίες που τα
δημιούργησαν9. Η κατ’ εξοχήν ταφική τους συνάφεια και η εύρεσή τους μόνο
σε ολιγάριθμους τάφους δεν επιτρέπουν ασφαλείς ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ο πρόσφατα ανασκαφικά τεκμηριωμένος στον Κάβο Δασκαλιού της Κέρου σκόπιμος κατακερματισμός ειδωλίων, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί μετά
τη θραύση τους10, αποτελεί μεν ένδειξη για τελετουργίες με συλλογική σπου-
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Εικ. 5. Ειδώλια ανδρικών μορφών σε δράση. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 2800-2500 π.Χ.). α. ΕΑΜ Π3910 . Ο «αυλητής» της Κέρου.
β. ΕΑΜ Π3908. Ο «αρπιστής» της Κέρου.

δαιότητα, δεν προσφέρει όμως ασφαλή στοιχεία για την κατανόηση του νοήματος αυτών καθαυτών των ειδωλίων.
Η παραγωγή των ειδωλίων σταμάτησε περίπου στα τέλη της 3ης χιλιετίας, αυτά όμως δεν ξεχάστηκαν. Ολόκληρα ειδώλια ή θραύσματά τους έχουν
βρεθεί σε οικιστικά στρώματα της 2ης χιλιετίας π.Χ., όπως στην Αγία Ειρήνη της
Κέας11, στις Κουκουναριές στην Πάρο12 και αλλού. Ωστόσο, μόνον από τον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου Θήρας13 υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για το
νόημα και τη σημασία τους αυτή την περίοδο. Για τους κατοίκους του οικισμού
αποτελούσαν σεβαστά κειμήλια, όπως δείχνει το «κενοτάφιο» που ανυψώθηκε σε κεντρική πλατεία, στο οποίο είχαν αποτεθεί σε ειδική λίθινη τραπεζιόσχημη κατασκευή (απομίμηση πρωτοκυκλαδικού τάφου) ειδώλια διαφόρων τύπων.
Ως ιερά κειμήλια επιβεβαίωναν την αδιάλειπτη συνέχεια της κοινότητας και πιθανώς λειτουργούσαν ως μέσα πολιτιστικής μεταβίβασης. Αν για τους κατοίκους
του Ακρωτηρίου της 2ης χιλιετίας π.Χ. διατηρούσαν ισχυρό συμβολισμό και δύναμη, εντασσόμενα πιθανώς σε τελετουργίες με επικοινωνιακή και συνεκτική
λειτουργία, το ίδιο ισχυρά, με άλλο ασφαλώς νόημα και συμβολισμό, ήταν στην
εποχή τους.
11. Hershenson - Overbeck 2016, με βιβλιογραφία.
12. Katsarou - Schilardi 2016, με βιβλιογραφία.
13. Sotirakopoulou 1998. Doumas 2008. Doumas
2016.
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Τα ειδώλια ήταν ζωγραφισμένα

Εικ. 6. ΕΑΜ Π6140.19. Ειδώλιο γυναικείας
μορφής από το νεκροταφείο
Φυρρογών στη Νάξο. Παραλλαγή
Σπεδού, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 28002500 π.Χ.). Στη διαβρωμένη επιφάνεια
του προσώπου διακρίνονται καθαρά
σε χαμηλό ανάγλυφο ένα από τα
μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια και το
ένα φρύδι, καθώς και τα μαλλιά. Τα
χαρακτηριστικά αυτά (μάτια, φρύδια,
κομη) είχαν αποδοθεί αρχικά με χρώμα
(μαύρο ή γαλάζιο) που προστάτεψε τις
επιφάνειες από τη διάβρωση.

14. Τσούντας 1898, 195.
15. Βλ. Papadatos - Venieris 2016. Μαντέλη 2016.
16. Για αναλυτική παρουσίαση των γραπτών χαρακτηριστικών ή διακοσμητικών μοτίβων στα κυκλαδικά ειδώλια, βλ. Hendrix 2003α, 416-430.
Sotirakopoulou 2005, 67-69.
17. Βλ. ενδεικτικά Broodbank 2000, 63-65, 247-262.
Hoffman 2002. Papadatos 2003. Hendrix 2003α.
Blakolmer 2012. Papadatos 2016. Goula 2016.
18. Βλ. ενδεικτικά Broodbank 2000, 247-249.
Sherratt 2000, 132-136. Παπαδάτος 2003.
Hendrix 2003α, 410.

Η λατρεία του λευκού μαρμάρου και η μοντέρνα εμμονή στη φόρμα και την
αφαίρεση, βεβαίως και η κακή διατήρηση ή η απώλεια του αρχικού χρωματισμού των ειδωλίων, οδήγησαν στον χαρακτηρισμό τους ως λιτών μορφών, ως
έργων αφαιρετικών που αποπνέουν ηρεμία και απλότητα, ποιότητες που υιοθέτησαν και ορισμένοι ερευνητές-αρχαιολόγοι. Η διαπίστωση του Χρήστου Τσούντα, θεμελιωτή της έρευνας του κυκλαδικού πολιτισμού, το 1898, ότι «ἐπὶ πλειόνων εἰδωλίων, τῶν τε τελειoτέρων καὶ τῶν ἀμόρφων, σώζονται λείψανα χρωματισμοῦ, δυστυχῶς ὅμως οὐχὶ πολλά...»14, δεν είχε ουσιαστική επίδραση στην
τυπολογική, τεχνοτροπική και ερμηνευτική προσέγγιση των ειδωλίων, εις βάρος
της έρευνας και της ορθής συντήρησής τους. Σήμερα, είμαστε πλέον βέβαιοι
ότι όλα τα μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια ήταν ζωγραφισμένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τους προϊστορικούς χρόνους έως και την ύστερη αρχαιότητα όλα
τα έργα των ανθρώπων στο μάρμαρο ήταν επιζωγραφισμένα. Δεν ήταν ολοκληρωμένα, εάν δεν είχαν προηγουμένως χρωματιστεί.
Οι Κυκλαδίτες τεχνίτες της 3ης χιλιετίας λάξευαν και λείαιναν το μάρμαρο με
στοιχειώδη μέσα15 και στη συνέχεια ζωγράφιζαν τη λευκή επιφάνεια αποδίδοντας χαρακτηριστικά των μορφών και διακοσμητικά θέματα. Όταν αυξήθηκε η
ζήτηση και η παραγωγή ειδωλίων και εξελίχθηκε η ανθρώπινη μορφή στον «κανονικό» τύπο, η ζωγραφική υποκατέστησε τη γλυπτή απόδοση βασικών ανατομικών στοιχείων (μάτια, φρύδια, μαλλιά, μερικές φορές στόμα και αφτιά). Αλλά
και κοσμήματα (ταινίες, διαδήματα και καλύμματα στο κεφάλι, περιδέραια, ψέλια, περισφύρια) ή άλλα στοιχεία (οριζόντιες σειρές από στιγμές ή κατακόρυφες γραμμές στο μέτωπο, τις παρειές και το πηγούνι, κατακόρυφες γραμμές
στον λαιμό ή και στο στήθος) και σύμβολα ζωγραφίζονταν με χρώμα16. Τα ζωγραφισμένα θέματα έδιναν ενέργεια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις μορφές, που εμψυχώνονταν και αποκτούσαν με αυτόν τον τρόπο ανθρώπινη ζωντάνια. Αποτελούσαν, σαφώς, απαραίτητο συστατικό στοιχείο των παριστανόμενων ανθρώπινων μορφών και χωρίς αυτά, τα ειδώλια ήταν ημιτελή.
Η γραπτή απόδοση χαρακτηριστικών και διακοσμητικών στοιχείων είναι πιο
πυκνή στο επάνω μέρος των μορφών και επικεντρώνεται κυρίως στο πρόσωπο, όπου δεσπόζουν τα μεγάλα αμυγδαλόσχημα μάτια (εικ. 6). Αν και στην
πλειονότητα των ειδωλίων οι σωζόμενες εικονιστικές μονάδες είναι απλές, οι
συνδυασμοί και η σύνταξή τους μπορεί να παραλλάσσουν και να δημιουργούν
συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους ή να είναι μοναδικοί, λειτουργώντας
ως φορείς συμβολισμού και μηνυμάτων. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές αναζήτησαν στον χρωματισμό των μαρμάρινων ειδωλίων τα στοιχεία εκείνα που θα επέτρεπαν μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση του νοήματος και της
χρήσης τους17. Τα ζωγραφισμένα θέματα εκλαμβάνονται ως φορείς μηνυμάτων
και συμβολισμών. Τα κοινά θέματα υποστηρίχθηκε ότι εκφράζουν εικονιστικά την
επιθυμία των μικρών κυκλαδικών κοινοτήτων για δήλωση και επιβεβαίωση συλλογικής ταυτότητας και πολιτισμικής συγγένειας18. Τα δευτερεύοντα μοτίβα μπορεί να συνδέουν εικονιστικά τη μορφή με το γένος ή μια ομάδα, να εκφράζουν
κοινωνική ταυτότητα ή να σχετίζονται με καθοριστικά στάδια στη ζωή ενός ατόμου, όπως η γέννηση, η ενηλικίωση, ο γάμος, η εγκυμοσύνη, ο θάνατος.
Το χρώμα που διατηρείται στα κυκλαδικά ειδώλια είναι σχεδόν αποκλειστικά το κόκκινο (εικ. 7), με το οποίο ζωγραφίζονταν κοσμήματα στο κεφάλι και το
σώμα, στιγμές ή γραμμές στο πρόσωπο και το στήθος, απροσδιόριστα μοτίβα,
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Εικ. 7. ΕΑΜ Π3916. Ειδώλιο γυναικείας μορφής. Παραλλαγή Χαλανδριανής, Πρωτοκυκλαδική
ΙΙ (περ. 2500-2300 π.Χ.). Στο πρόσωπο (στη ράχη της μύτης και τις παρειές) και στο στήθος,
ανάμεσα στους μαστούς, διακρίνονται ίχνη κόκκινου χρώματος.

και τονίζονταν τα σημεία όπου συναντώνται και αρθρώνονται τα μέρη του σώματος. Δύο είδη κόκκινου χρώματος έχουν έως σήμερα ταυτοποιηθεί. Την πρώτη κατηγορία αποτελούν οι γαιώδεις κόκκινες ώχρες και ο αιματίτης, που υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα σε αρκετά νησιά του Αιγαίου
και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι στοιχειακές αναλύσεις, ωστόσο, έδειξαν ότι το
κόκκινο χρώμα στα ειδώλια στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το κιννάβαρι
(θειούχος υδράργυρος) (εικ. 8). Το κιννάβαρι δίδει λαμπερό, φωτεινό, έντονο
κόκκινο χρώμα και προς το παρόν δεν έχει ανιχνευθεί σε ικανές εκμεταλλεύσιμες ποσότητες στον αιγαιακό χώρο, γι’ αυτό θεωρείται εισηγμένο19. Ήταν πολύτιμο προϊόν κατά την αρχαιότητα και πιστευόταν, μάλιστα, ότι είχε ιδιαίτερες ιδιότητες, θρησκευτικές, μαγικές, συμβολικές και φαρμακευτικές20.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιήθηκε και για τον
χρωματισμό των μαρμάρινων αγγείων. Αρκετές φιάλες είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα εσωτερικά έως το χείλος και λανθασμένα θεωρούνται χρωματοδοχεία ή χρωματοτριβεία, ενώ ορισμένα μαρμάρινα αγγεία σώζουν στην εξωτερική επιφάνεια γραπτή διακόσμηση21.
Στα κυκλαδικά ειδώλια με μαύρο ή γαλάζιο χρώμα υποθέτουμε ότι ζωγραφίζονταν κυρίως ανατομικά χαρακτηριστικά, όπως τα μάτια, τα φρύδια, τα μαλλιά,
οριζόντιες ταινίες στο μέτωπο, καθώς και το ηβικό τρίγωνο. Τα χρώματα δεν διατηρήθηκαν αλλά άφησαν σε ορισμένες περιπτώσεις το αποτύπωμά τους στην
επιφάνεια του μαρμάρου, ως σκιές, λευκότερες ή ελαφρώς ανάγλυφες περιοχές (εικ. 6, 9).
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19. Κιννάβαρι έχει χρησιμοποιηθεί ως κόκκινη χρωστική στη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα (Sherratt 2000, 117-118. Hendrix
2003β, 141. Carter 2008, 122. Gajic-Kvašcev
et al. 2012) ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Πρόσφατη αδημοσίευτη έρευνα πιστοποιεί τη χρήση του ήδη από τη Ύστερη Νεολιθική Ι σε μαρμάρινο ακρόλιθο από το Διμήνι: Τόπα - Σκαφιδά, υπό έκδοση. Για την έρευνα με πληροφόρησε η συνάδελφος Λ. Σκαφιδά και έθεσε
στη διάθεσή μου τα αποτελέσματα. Την ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη πληροφορία. Βλ.
και Birtacha 2016, 495. Στο Αιγαίο έχει ανιχνευθεί σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες στη Νάξο,
τη Χίο, τη Σάμο και την Εύβοια (Carter 2008,
122), καθώς και στο Λαύριο (Καμάριζα και ορυχείο Αδάμη 2), η εξόρυξή του όμως είναι αβέβαιη κατά την αρχαιότητα. Από τους περισσότερους μελετητές θεωρείται πιθανότερη η εισαγωγή του από τη Μικρά Ασία ή τα Βαλκάνια. Το
γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί έως τώρα μάζες χρώματος, ούτε εργαλεία ή σκεύη με κατάλοιπα από κιννάβαρι, ενισχύει την υπόθεση
ότι το χρώμα αυτό δεν είχε αιγαιακή προέλευση αλλά εισαγόταν επεξεργασμένο, έτοιμο για
χρήση.
20. Λεβίδης 1994, 194-200. Sherratt 2000, 118.
Carter 2008, 122.
21. Birtacha 2016, 494, με βιβλιογραφία.
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Εικ. 8. ΕΑΜ Π3909. Κεφάλι κυκλαδικού αγάλματος από την Αμοργό. Παραλλαγή Σπεδού,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (2800-2500 π.Χ.). Στο πρόσωπο αποδίδονται ανάγλυφα η μύτη,
το στόμα και τα αφτιά. Χρωματικά αποδίδονται τα μάτια, κατακόρυφες γραμμές στις παρειές, ταινίες στο μέτωπο και τα μαλλιά.

To γαλάζιο χρώμα βρίσκεται κυρίως ως περιεχόμενο, σε μορφή σκόνης,
σε μικρά πήλινα αρυβαλλόσχημα αγγεία (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π6204), σε οστέινους σωλήνες (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π8818), σε μαρμάρινα αγγεία (εικ. 10) και σε
άλλα χρωματοδοχεία (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π11889). Στοιχειακές αναλύσεις έδειξαν ότι πρόκειται για αζουρίτη (ανθρακικό χαλκό), που απαντά σε μικρές ποσότητες σε κοιτάσματα χαλκού και, επομένως, η χρήση του κατά την 3η χιλιετία π.Χ. συνδέεται με την ανάπτυξη της μεταλλουργίας του χαλκού.
Για όλα τα ορυκτά χρώματα, από την πρώτη ύλη έως την έτοιμη για ζωγράφηση σκόνη, μεσολαβούν διάφορα στάδια επεξεργασίας: θρυμματισμός, καθαρισμός από ξένα σώματα με διαδοχικό πλύσιμο, λειοτρίβηση και κονιοποίηση, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ποιότητα και καλυπτικότητα της χρωστικής.
Η ποιότητα εξαρτάται από την καθαρότητα και την κοκκομετρία. Η επεξεργασία
των χρωμάτων προϋποθέτει τεχνογνωσία και γινόταν πιθανώς από εξειδικευ-
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Εικ. 9. ΕΑΜ Π6140.21. Ειδώλιο γυναικείας μορφής από το νεκροταφείο Σπεδού στη
Νάξο. Παραλλαγή Σπεδού, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 2800-2500 π.Χ.). Στο πρόσωπο μόλις
διακρίνονται τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια, τα φρύδια και το στόμα σαν αμυδρές σκιές.
Στην πίσω όψη βλέπουμε το χρωματικό αποτύπωμα (λευκότερη επιφάνεια) της μάζας
των μαλλιών στο κεφάλι, καθώς και των λεπτών ελικοειδών βοστρύχων στον λαιμό, που
είχαν αποδοθεί αρχικά με μαύρο ή γαλάζιο χρώμα.

μένους τεχνίτες. Μάλιστα, το κιννάβαρι και ο αζουρίτης ήταν ιδιαίτερα δύσκολα στην παρασκευή χρώματα, με προστιθέμενη αξία λόγω της σπανιότητας και
των μηχανισμών πρόσκτησής τους. Όχι μόνο το χρώμα, αλλά και η επιλογή και
η εφαρμογή του συνδετικού υλικού για να κρατηθεί το χρώμα στην επιφάνεια
του μαρμάρου απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα. Μάζες ορυκτών χρωμάτων, εργαλεία και σκεύη για την επεξεργασία και τη φύλαξή τους έχουν βρεθεί σε κυκλαδικούς τάφους και οικισμούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα χρώματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για τους Κυκλαδίτες, αφού μάλιστα τέτοια ευρήματα είναι πολύ σπάνια εκτός Κυκλάδων. Σε κυκλαδικούς οικισμούς της 3ης χιλιετίας π.Χ., όπως στον Σκάρκο της Ίου και στο Ακρωτήρι της Θήρας, έχουν βρεθεί αρκετά εργαλεία, τριβεία και χειρόλιθοι, με ίχνη χρωμάτων, που μαρτυρούν
την άλεση και το τρίψιμο των πρώτων υλών και αποτελούν ενδείξεις για τη λειτουργία εργαστηρίων παρασκευής χρωστικών υλών22.
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Εικ. 10. ΕΑΜ Π5302. Μαρμάρινη φιάλη
από το νεκροταφείο της Χαλανδριανής
στη Σύρο. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 25002300 π.Χ.). Στο εσωτερικό σώζονται
κατάλοιπα αζουρίτη.

22. Στον ΠΚ ΙΙ οικισμό του Σκάρκου στην Ίο βρέθηκαν μάζες χρώματος, τριβεία και χειρόλιθοι για
τη λειοτρίβηση κόκκινου και γαλάζιου χρώματος, βλ. Μαρθάρη 1997, 374-375, εικ. 13. Μαρθάρη 1999, 25, εικ. 16. Marthari 2016, 135, εικ.
12.12. Από το Ακρωτήρι προέρχονται εργαλεία
επεξεργασίας χρωστικών υλών που χρονολογούνται στην ΠΚ περίοδο, βλ. Δεβετζή 20092010, 56, 61, 64, εικ. 36, 45, 46.
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Ενδείξεις για τον καλλωπισμό των Κυκλαδιτών κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

23. Broodbank 2000, 249. Hekman 2003, 187:
cluster 2. Hendrix 2003α, 430. Blakolmer 2012.
24. Βλ. ενδεικτικά Τσούντας 1898, 156. Doumas
1977, 107, πίν. XXXVf. Tελεβάντου 1990, 57.
Mαραγκού 1990, 95-96, αρ. κατ. 94-96. GetzGentle 1996, 79, 90-91, 99, 103-104, 113, 171.
Broodbank 2000, 249-253, εικ. 79-80. Sherratt
2000, 117-118. Μπίρταχα 2003, 265-268. Carter
2008, 120.
25. Poon - Quickenden 2006.
26. Ο λιθάργυρος είναι ορυκτό μονοξείδιο του μολύβδου, που παράγεται κατά την εξαγωγή του
αργύρου από τον αργυρούχο μεταλλικό μόλυβδο. Στην Ελλάδα ανευρίσκεται στα μεταλλεία
του Λαυρίου και συγκεκριμένα στον Θορικό, τη
Σούριζα κ.α., στα οποία έχει επιβεβαιωθεί μεταλλευτική δραστηριότητα ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ.

Ευρέως αποδεκτή είναι η άποψη ότι ορισμένα ζωγραφισμένα θέματα στα
φυσιοκρατικά ειδώλια, όπως οι στιγμές και οι γραμμές, υποδηλώνουν ότι οι Κυκλαδίτες χρωμάτιζαν το πρόσωπο και το σώμα τους σε ειδικές εκδηλώσεις, με
κοινωνικό, τελετουργικό ή και λατρευτικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης
και της κηδείας) ή διακοσμούσαν το σώμα τους με μόνιμο τρόπο23. Μάλιστα,
ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα σε τάφους με πλούσια κτερίσματα συγκαταλέγονται σύνολα24 που περιλαμβάνουν βώλους χρώματος, χρωματοδοχεία,
χρωματοτριβεία, σπάτουλες, οστέινους σωλήνες κ.ά., τα οποία έχουν ερμηνευθεί ως αντικείμενα προοριζόμενα για προσωπικό καλλωπισμό, για χρωματισμό,
δερματοστιξία (τατουάζ) ή και διακόσμηση του δέρματος με ουλές. Ωστόσο,
πρέπει να τονιστεί ότι για τον μόνιμο χρωματισμό του δέρματος με στίξη χρησιμοποιoύνταν στο παρελθόν αλλά και έως πρόσφατα (πριν από την παραγωγή
τεχνητών χρωμάτων και μελανιών) μόνον οργανικές χρωστικές, φυτικής ή ζωικής προέλευσης25, και όχι ορυκτά ανόργανα χρώματα, όπως αυτά που βρέθηκαν σε τάφους και οικισμούς, γιατί αυτά δεν βάφουν με στίξη το δέρμα. Επομένως, οι ορυκτής προέλευσης χρωστικές πιθανώς χρησιμοποιούνταν για τη ζωγραφική διακόσμηση του προσώπου (μακιγιάζ) και του σώματος, όχι όμως για
δερματοστιξία.
Όπως αναφέρθηκε, είναι πιθανόν ότι κατά το τελετουργικό της κηδείας γινόταν χρωματισμός του νεκρού ή και των συμμετεχόντων ή, ακόμη, και κάποιων
αντικειμένων. Ωστόσο, είναι πιθανότερο οι μάζες χρώματος, τα χρωματοδοχεία ή οι παλέτες να είχαν αποτεθεί στον τάφο ως προσωπικά αντικείμενα του
νεκρού. Μπορούμε, επομένως, να υποθέσουμε ότι ορισμένα μέλη των κυκλαδικών κοινωνιών, ίσως διακεκριμένα – όπως υποδηλώνει η εύρεση χρωμάτων
και σκευών για την επεξεργασία και τη φύλαξή τους σε τάφους με πλούσια κτερίσματα –, είχαν στην κατοχή τους χρώματα και διακοσμούσαν τουλάχιστον σε
ορισμένες περιστάσεις το πρόσωπο ή και το σώμα τους, δηλώνοντας και με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο ή θέση.
Εκτός από τις κόκκινες ώχρες, το κιννάβαρι και τον αζουρίτη, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την παρασκευή και τη χρήση χρωμάτων από οξείδια του μολύβδου. Η στοιχειακή ανάλυση σε λίθινα σκεύη και εργαλεία της 3ης χιλιετίας
π.Χ. με κατάλοιπα κόκκινου χρώματος από τον προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι Θήρας έδειξε ότι πρώτη ύλη για την παρασκευή της χρωστικής είναι ο λιθάργυρος26, το κόκκινο του μολύβδου. Επειδή το κόκκινο του μολύβδου ανιχνεύθηκε μόνο σε περιορισμένο αριθμό εργαλείων και δεν έχει ταυτοποιηθεί σε ειδώλια ή μαρμάρινα σκεύη, υποθέτουμε ότι η χρήση του ήταν ειδική και επιλεκτική. Λόγω των ιδιοτήτων των χρωμάτων του μολύβδου και της ευρείας μεταγενέστερης χρήσης τους στο μακιγιάζ, προτείνουμε ως πιθανότερη τη χρήση του
στη χρωματική διακόσμηση του προσώπου και του σώματος. Τα χρώματα του
μολύβδου χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα σε όλες τις εποχές, για την πυκνότητα,
την ομοιογένεια, τη χρωστική δύναμη, τη μεγάλη καλυπτικότητα και τη λαμπρότητά τους. Το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα τοξικά δεν εμπόδισε την ευρεία διαχρονική χρήση τους, μάλιστα έως πρόσφατα, λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας.
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Εικ. 1. ΕΑΜ Π3911. Ειδώλιο γυμνής
ανδρικής μορφής τύπου Πλαστηρά.
Από την Αμοργό. Πρωτοκυκλαδική Ι,
3200-2800 π.Χ.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Για μια διεξοδική ανάλυση της γυμνότητας στην
κλασική Ελλάδα κυρίως, βλ. Bonfante 1989. Για
την ανάγνωση του σώματος και της σωματικότητας στην τέχνη, βλ. ενδεικτικά SimandirakiGrimshaw 2010, 321-322.
Στεφανή 2013, 29-30, 45-46.
Bonfante 1989, 544.
Bonfante 1989, 544-545.
Άποψη που επιβιώνει από την Εποχή του Χαλκού έως και τα ομηρικά έπη (Bonfante 1989,
547).
Bonfante 1989, 545-546.
Ενώ τα σχηματικά ειδώλια θεωρείται ότι απεικονίζουν γυναίκες (Getz-Preziosi 1981, 6).
Γενικά για την ανδρική μορφή στην πρωτοκυκλαδική γλυπτική, βλ. Getz-Preziosi 1981.

Το γυμνό και το ενδεδυμένο σώμα στην αρχαιότητα και η απεικόνισή του
στην τέχνη είναι ένα θέμα που αγγίζει φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και θρησκειολογικές πτυχές1. Το ένδυμα προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και παράλληλα λειτουργεί ως πεδίο έκφρασης ποικίλων συμβολισμών και ως μη λεκτικός κώδικας μετάδοσης σημαντικών πληροφοριών προς το κοινωνικό σύνολο,
το οποίο είναι σε θέση να αναγνώσει τον κώδικα αυτό2. Χρησιμεύει ως μέσο
βελτίωσης της εμφάνισης, αλλά και ως έκφραση της αιδούς, δεδομένου ότι το
γυμνό σώμα σε δημόσια θέα αποτελεί, για τις εξελιγμένες τουλάχιστον κοινωνίες, ταμπού.
Η απουσία του ενδύματος, όμως, σε μια κοινωνία ενδεδυμένων, η μερική ή
ολική γυμνότητα, κατά κάποιον τρόπο είναι και αυτή μια αμφίεση3, ένα άλλο σύμβολο στον κώδικα· γίνεται δήλωση, και μάλιστα ισχυρή, μιας ιδιότητας του εικονιζόμενου ατόμου. Η καθολική γυμνότητα είναι κάτι ιδιαίτερο, δυνητικά επικίνδυνο
αλλά και ισχυρό, και έτσι φυλάσσεται για ειδικές περιπτώσεις ή στο πλαίσιο τελετουργιών. Ιδιαιτέρως η έκθεση γυμνών των γεννητικών οργάνων και του γυναικείου στήθους «απελευθερώνει» τις μαγικές, αποτροπαϊκές δυνάμεις τους4. Ενίοτε, η απεικόνιση του γυμνού σώματος είναι δηλωτική αδυναμίας, θανάτου, ήττας,
υποτέλειας5. Υπάρχει, ακόμη, η θεϊκή γυμνότητα, που χαρακτηρίζει ιδίως θεότητες
της γονιμότητας, και η τελετουργική γυμνότητα, που σχετίζεται με τις διαβατήριες
τελετές αγοριών και κοριτσιών6.
Στο παρόν κείμενο θα γίνει μια προσπάθεια ανάγνωσης της γυμνότητας, μερικής ή ολικής, των ανδρικών, γυναικείων και παιδικών σωμάτων στην τέχνη του Αιγαίου της Εποχής του Χαλκού, των πολλαπλών πληροφοριών που προσπαθούν να
μεταδώσουν στον θεατή και των συμβολισμών που εμπεριέχουν.
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού: το αόρατο ένδυμα των κυκλαδικών ειδωλίων
Στην τέχνη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο, η απόλυτη γυμνότητα χαρακτηρίζει πρωτίστως τα μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια και τα εμπνευσμένα από αυτά, σε Κρήτη και Ηπειρωτική Ελλάδα, γυναικεία και ανδρικά. Τα ειδώλια τύπου Πλαστηρά της Πρωτοκυκλαδικής Ι περιόδου απεικονίζουν το σώμα
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σωματικές αναλογίες και τις ανατομικές λεπτομέρειες, ενώ στην ακμή της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου τα κανονικά ειδώλια
ρέπουν προς την αφαιρετική, ίσως και ιδεαλιστική, απεικόνιση του ανθρώπινου
σώματος (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π6140.22, βλ. σ. 38, εικ. 3). Τα φυσιοκρατικά ειδώλια είναι έμφυλα7, με σαφή δήλωση των γεννητικών οργάνων (εικ. 1) και του στήθους, ενώ στις περιπτώσεις που το φύλο δεν έχει διαμορφωθεί πλαστικά, ιδίως
στα ανδρικά8, το σώμα παραμένει γυμνό, αλλά πίλοι, ζώνες, τελαμώνες, εγχειρίδια ή μουσικά όργανα, που χρησιμοποιούνται από τους μελετητές για να κα-
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τατάξουν ανάλογα κάθε μορφή, πιθανόν να λειτουργούσαν ως διακριτικά του
κοινωνικού φύλου9 για τους προϊστορικούς Κυκλαδίτες10.
Η χαμένη, συνήθως, σήμερα γραπτή δήλωση λεπτομερειών στα ειδώλια
δεν αφορά σε ενδύματα και περιορίζεται στη δήλωση της κόμμωσης, των ματιών και των φρυδιών. Σπανιότερα απεικονίζει γραμμικά σχέδια, όπως απλές
στιγμές και ευθείες, τεθλασμένες ή καμπύλες γραμμές, που ίσως δηλώνουν
την πρακτική της δερματοστιξίας, ή θέματα όπως ρόμβοι και οφθαλμοί, που πιθανόν δηλώνουν την απλή προσωρινή επιζωγράφηση πάνω στο ειδώλιο11. Τα
μοτίβα αυτά λειτουργούν συμβολικά12, ενδεχομένως αντί ενδύματος, ή εντάσσονται στη σφαίρα των τεχνικών καλλωπισμού βάσει των αισθητικών ιδεωδών
της εποχής.
Ασφαλώς, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι η γυμνότητα αποτελούσε καθημερινότητα για τους Κυκλαδίτες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, αλλά εντάσσεται σε ένα κωδικοποιημένο σύστημα αξιών και εννοιών, το οποίο έχει ρίζες
στη νεολιθική εικονογραφική παράδοση (βλ. στο παρόν, Κ. Μαντέλη, σ. 321331), στην οποία ανάγονται και βασικοί τύποι της πρώιμης κυκλαδικής γλυπτικής13. Το γυμνό σώμα των γυναικείων ειδωλίων επιτρέπει, και ίσως επιβάλλει,
τη δήλωση ιδιαίτερης σημασίας καταστάσεων, όπως η εγκυμοσύνη στο ειδώλιο παραλλαγής Δωκαθισμάτων με τη φουσκωμένη κοιλιά και το υπερμέγεθες
ηβικό τρίγωνο (εικ. 2) και η λοχεία ή οι πολλαπλοί τοκετοί σε ένα ειδώλιο τύπου
Λούρου από τη Νάξο (αρ. ευρ. ΕΑΜ 6140.17), όπου οι οριζόντιες πτυχώσεις
στην κοιλιακή χώρα δηλώνουν το κουρασμένο από την/τις εγκυμοσύνες δέρμα μιας γυναίκας, θνητής ή αθάνατης, ασφαλώς ωριμότερης σε ηλικία από τις
συνήθεις ραδινές μορφές με το σφιχτοδεμένο περίγραμμα14. Μια σπάνια εγχάρακτη παράσταση της ίδιας περιόδου αποδίδει το γυμνό, με τονισμένα γεννητικά όργανα, σώμα ενός πηδαλιούχου πλοίου πάνω σε όστρακο από τη Φυλακωπή Μήλου (εικ. 3), συσχετίζοντας την ανδρική ρώμη με την κυριαρχία επί
του υγρού στοιχείου15.

Εικ. 2. ΕΑΜ Π9096. Ειδώλιο γυμνής
γυναικείας μορφής σε κατάσταση
εγκυμοσύνης. Άγνωστης προέλευσης.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος,
2700-2300 π.Χ.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Εικ. 3. ΕΑΜ Π11440. Όστρακο με εγχάρακτη παράσταση γυμνής ανδρικής μορφής σε
πλοίο. Από τη Φυλακωπή Μήλου. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, 2700-2300 π.Χ.
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15.

Αν και έχει υποστηριχθεί ότι ίσως δεν υπήρχε ισχυρό ενδιαφέρον για την ακριβή απόδοση των χαρακτηριστικών του φύλου (Σωτηρακοπούλου 2005, 79, σημ. 202).
Getz-Preziosi 1981, 7.
Hendrix 2003. Blakolmer 2012, 326-327.
Blakolmer 2012, 327-328.
Σωτηρακοπούλου 2005, 55-56. Πρόκειται για
τους τύπους Πλαστηρά, Λούρου και τον προκανονικό τύπο.
Έχει παρατηρηθεί (Σωτηρακοπούλου 2005, 79,
σημ. 202) ότι αυτά και άλλα καθαρά γυναικεία
γνωρίσματα απαντούν στην ΠΚ Ι περίοδο και
σε ειδώλια ανδρικών μορφών.
ΕΑΜ Π11440, Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου 2016,
268, αρ. 2 (Κ. Μαντέλη).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ

Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού: ο συμβολικός διάλογος του γυμνού και
του ενδεδυμένου

16. Στεφανή 2013, 48.
17. Chapin 2002, 16. Rutter 2003, 41. Chapin 2012.
Σύμβαση που δεν είναι καθολικά αποδεκτή και
έχει πυροδοτήσει ευρεία συζήτηση, βλ. ενδεικτικά Alberti 2009.
18. Alberti 2009, 109.
19. Για μια επισκόπηση της προβληματικής αυτής με
έμφαση στη μινωική τέχνη, βλ. Alberti 2009.
20. 	�������������������������������������������
Chapin�������������������������������������
2007. Για την τοιχογραφία των Πυγμάχων έχει υποστηριχθεί συμβολικό-μυθολογικό
υπόβαθρο, βλ. Immerwahr 1990, 52.
21. Χωρίς δήλωση της φυσιολογικής τριχοφυΐας, σύμφωνα με τα μινωικά πρότυπα (Chapin 2007, 239).
22. Chapin 2007, 235.
23. Chapin 2007, 235. Immerwahr 1990, 51-52. Οι
παραλλαγές της κόμμωσης επίσης συνδέονται
με την ηλικιακή ανάπτυξη, βλ. ενδεικτικά Koehl
2016, 114-116.
24. Το δέρμα του αγοριού (5 ετών, κατά Chapin
2007, 240) που κρατά κύπελλο από την Ξεστή
3 έχει χρωματιστεί ωχροκίτρινο σε αντίθεση με
το πιο σκούρο (ηλιοκαμένο;) δέρμα των μεγαλύτερων αγοριών (6-17 ετών, σύμφωνα με την
Chapin 2007). Βλ. και Rutter 2003, 45.
25. Rutter 2003, 38.
26. Rutter 2003, 37.
27. 	����������������������������������������������
Rutter����������������������������������������
2003, 41. Αμφιβολία για το φύλο των χορευτών έχει εκφράσει η Στεφανή (2013, 81).
28. Koehl 2016.
1989, 551, 553. Η απέκδυση - γυμνότη29. 	����������������������������������������������
Bonfante��������������������������������������
τα - νέα ένδυση του μυούμενου ενισχύει τη βίωση της όλης τελετουργίας ως ενός συμβολικού
θανάτου και αναγέννησης, καθώς ο μυούμενος
εισέρχεται στη νέα του ζωή γυμνός, όπως επιτάσσει η φύση. Απόηχο της τελετουργικής γυμνότητας, μεταξύ των δύο σταδίων, συναντάμε
και σήμερα στην ορθόδοξη νηπιοβάπτιση.
30. Morgan 1988, 97, πίν. 120.

Η εικονογραφία του σώματος στη μινωική και τη μυκηναϊκή τέχνη ποικίλλει.
Ήδη από την Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο, η τέχνη που μέχρι τότε ακολουθεί την
τάση απόδοσης γυμνών σωμάτων αρχίζει να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την
απεικόνιση του ενδύματος τόσο για τις ανδρικές όσο και για τις γυναικείες
μορφές16. Το γυμνό ή ενδεδυμένο σώμα αποτελεί δηλωτικό της ηλικίας και του
φύλου, μαζί με τα ανατομικά χαρακτηριστικά αλλά και τη σύμβαση του χρώματος της επιδερμίδας, γαιώδες κόκκινο για τους άνδρες και λευκό για τις γυναίκες17. Η σύμβαση αυτή συχνά αποτελεί κλειδί για την έμφυλη κατηγοριοποίηση, καθώς η απεικόνιση του σώματος στη ζωγραφική δεν γίνεται πάντα φυσιοκρατικά, αλλά, ειδικά στις ύστερες περιόδους, το ανθρώπινο σώμα αποδίδεται στυλιζαρισμένα με τη λεγόμενη σιλουέτα-κλεψύδρα18, χωρίς έμφαση στα χαρακτηριστικά του φύλου. Για τις λοιπές τέχνες, δεδομένου ότι είναι
σπάνια η ολική γυμνότητα, αυτά τα χαρακτηριστικά, και ιδίως το στήθος, αποτελούν βασικό κριτήριο για την αναγνώριση του φύλου. Όταν αυτά απουσιάζουν, η κόμμωση, η ενδυμασία, η κόσμηση και η δράση κάθε μορφής χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό ανδρών-γυναικών (όπως ήδη είδαμε για τα
κυκλαδικά ειδώλια), αλλά και για τον προσδιορισμό άλλων ιδιοτήτων του ατόμου, όπως η κοινωνική θέση και η ηλικία19.
Στις υστεροκυκλαδικές Ι τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου της Θήρας αγόρια
και έφηβοι διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών εικονίζονται, σε τελετουργικό πλαίσιο20, γυμνοί και σε τρεις μάλιστα περιπτώσεις είναι εμφανή τα γεννητικά τους
όργανα21, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το φύλο τους22. Οι
ζωγράφοι έχουν δώσει έμφαση στη φυσιοκρατική απόδοση του παιδικού σώματος σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης23, διαφοροποιώντας μάλιστα ανάλογα και το χρώμα της επιδερμίδας24. Τα αγόρια στην τοιχογραφία των Πυγμάχων από το Ακρωτήρι (εικ. 4) φορούν μία ζώνη χωρίς αιδοιοθύλακα και το
ένα εξ αυτών φέρει κοσμήματα. Ολόγυμνο εικονίζεται το σώμα σε δύο νεοανακτορικά ελεφάντινα ειδώλια αγοριών νηπιακής και παιδικής ηλικίας από το
Παλαίκαστρο Κρήτης25 και σε ένα όμοιας χρονολόγησης χάλκινο ειδώλιο βρέH�����������������������������������
προφανής γυμνότητα, με διαμορφωμέφους από το σπήλαιο του Ψυχρού26. ������������������������������������
να τα γεννητικά όργανα, των τεσσάρων χορευτών στο υστερομινωικό ΙΑ πήλινο σύμπλεγμα από τον θολωτό τάφο στο Καμηλάρι, σε συνδυασμό με το ξυρισμένο κεφάλι και τον μακρύ βόστρυχο, οδήγησαν στην ταύτισή τους με νεαρά αγόρια27. Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι σε σφραγίσματα από τη Ζάκρο και
σε σφραγιστικό δακτυλίδι από την Πύλο νεαροί έφηβοι απεικονίζονται με γυμνά γεννητικά όργανα σε τελετουργική συνουσία, στο πλαίσιο διαβατήριων τελετών28.
Η καθολική γυμνότητα, λοιπόν, αγοριών, εφήβων και πολύ νεαρών ανδρών
κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έχει συνδεθεί με διαβατήριες τελετές και,
ενδεχομένως, συνακόλουθη αλλαγή ενδυμασίας, άποψη που επιβιώνει έως
τους ιστορικούς χρόνους29. Την άποψη αυτή φαίνεται να ενισχύει η παράσταση αγοριού που φορά ζώμα στη Μικρογραφική Ζωφόρο του Ακρωτηρίου30 καθώς, ελλείψει τελετουργικού πλαισίου, η γυμνότητα δεν είναι απαιτούμενη για
την ηλικιακή αυτή ομάδα.
Η απόλυτη γυμνότητα για τους ενήλικες πλέον εγκαταλείπεται και η ήβη καλύπτεται προσεκτικά. Οι ανδρικές μορφές εικονίζονται με ποικιλία ενδυμάτων,
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Εικ. 4. ΕΑΜ ΒΕ1974.26. Η τοιχογραφία των Πυγμάχων. Από το Ακρωτήρι Θήρας. Υστεροκυκλαδική Ι, 16ος αι. π.Χ.
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Εικ. 5. ΕΑΜ Π1759. Χρυσό κύπελλο
Βαφειού Λακωνίας: λεπτομέρεια
άνδρα που συλλαμβάνει ταύρο.
15ος αι. π.Χ.

31. Immerwahr 1990, 53. Εξαίρεση αποτελεί η φυσιοκρατική ματιά του Θηραίου ζωγράφου που
προσέθεσε μια χαλαρότερη κοιλιά στον ενήλικο άνδρα της Ξεστής 3 (Chapin 2007, 246).
Κατά τον ����������������������������������
Rehak�����������������������������
(1996, 44) με παρόμοια σωματοδομή απεικονίζεται και ο άνδρας με το σείστρο στο Αγγείο των Θεριστών.
32. Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971. Rehak 1996.
33. MacGillivray - Driessen - Sackett 2000.
34. Chapin 2007, 244, 252.
35. Morgan 1988, 97, ���������������������������
η��������������������������
οποία��������������������
�������������������������
υποθέτει�����������
�������������������
εικονογρα����������
φική σύνδεση γυμνότητας και αλιείας. Chapin
2012, 300-301.
36. Morgan 1988, 97-98.
37. Morgan 1988, 97-98.
38. Morgan 1988, 97-98.
39. Koehl 2006, 138.
40. Rehak 1996, 39�������������������������������
,������������������������������
σημ��������������������������
�����������������������������
. 22. ��������������������
Οι οποίοι έχουν αναγνωσθεί και ως κολυμβητές (Koehl 2006, 139).
41. Karo 1930-33, 186-169, πίν. V.
42. Rehak 1996, 39, σημ. 22.
43. Renfrew 1985, 423.
44. Για την περίεργη ανάμειξη επί των ειδωλίων γραπτών λεπτομερειών που παραπέμπουν σε ενδύματα και εμφανώς γυμνών γεννητικών οργάνων,
βλ. Renfrew 1985, 424. Cadogan 2010, 43.

Εικ. 6. ΕΑΜ Π481. Λεπτομέρεια των γυμνών μαχητών στο Ρυτό της Πολιορκίας.
Από τις Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, Τάφος IV. 16ος αι. π.Χ.

από τον απλό αιδοιοθύλακα έως το ποδήρες ένδυμα. Συχνά, παριστάνονται σε
μια ιδανική κατάσταση νεανικού σφρίγους και ρώμης31, με τα σώματά τους σε
πλήρη έκθεση, εκτός από το ζώμα, σε διάφορες παραλλαγές32, που καλύπτει
την οσφύ. Το ευρύ στέρνο και η τριγωνική πλάτη, η λεπτή μέση, οι μυώδεις βραχίονες και μηροί, ενίοτε αποδοσμένοι με εντυπωσιακή ανατομική λεπτομέρεια,
όπως στο κύπελλο του Βαφειού (εικ. 5) και κυρίως στη θεϊκή μορφή του Κούρου
του Παλαικάστρου33, μάλλον ανταποκρίνονται στο αισθητικό και κοινωνικό ιδεώδες της εποχής34. Το σχεδόν γυμνό αθλητικό σώμα των εφήβων και των νέων
ανδρών επιστρατεύεται για να προβάλλει τις αξίες της σωματικής αλκής, της
γενναιότητας, της ισχύος και συνδέεται με δραστηριότητες αθλητικές, κυνηγετικές, πολεμικές. Η απόλυτη γυμνότητα συναντάται στη Μικρογραφική Ζωφόρο
του Ακρωτηρίου, σε παραστάσεις ανδρών που τρέχουν και ψαρεύουν35, αλλά
και συνδεδεμένη με την ήττα και τον βίαιο θάνατο από πνιγμό36, όπως στα σώματα των πνιγμένων ανδρών της ίδιας αφηγηματικής σύνθεσης37 και σε αυτά
των ανδρών (κολυμβητών ή πνιγμένων) του εγχειριδίου του Βαφειού38. Γυμνοί
εικονίζονται οι τοξότες, οι σφενδονιστές39 (εικ. 6) και οι πνιγμένοι άνδρες στο
Ρυτό της Πολιορκίας40 από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών, ίσως και ο άνδρας
που καταδιώκεται από τον αρματηλάτη στην επιτύμβια στήλη, επίσης από τον Ταφικό Κύκλο Α41.
Η γυμνότητα σε χώρο αναμφίβολα θρησκευτικής λειτουργίας συναντάται
στις αιωρούμενες ανδρικές μορφές, ακαθόριστης ηλικίας, από την υστεροελλαδική ΙΙΙΒ τοιχογραφία στο Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών42. Τουλάχιστον
ένα γυμνό ανδρικό ειδώλιο αναφέρεται από το υστερομινωικό ΙΙΙΓ σύνολο ιερού χαρακτήρα στην Αγία Τριάδα Κρήτης43. Επίσης, στα πέντε πήλινα υστεροελλαδικά ΙΙΙΒ/ΙΙΙΓ ειδώλια γυμνών, ή τουλάχιστον με γυμνά τα γεννητικά όργανα44, ανδρικών μορφών από το Ανατολικό και το Δυτικό Ιερό της Φυλακωπής
Μήλου, που έχουν ερμηνευθεί ως ειδώλια ενός θεού και τεσσάρων λατρευ-
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τών-πολεμιστών45. Αξιοσημείωτη είναι η σαφής έμφυλη διάκριση των γυμνών
ανδρών, σε σύγκριση με τα πλήρως ενδεδυμένα γυναικεία ειδώλια από το
ιερό, που δεν φέρουν τονισμένα χαρακτηριστικά του φύλου, αλλά κατηγοριοποιούνται ως γυναικεία βάσει του ενδύματος46. Τα ανδρικά ειδώλια της Φυλακωπής συνδέουν για πρώτη φορά μετά την Πρωτοκυκλαδική περίοδο την καθολική γυμνότητα με τη θεϊκή υπόσταση ή, όπως υπονοεί ο Renfrew47 χωρίς να παραγνωρίζει το σχετικό χρονικό χάσμα, επαναφέρουν στη νησιωτική συμβολική
σκέψη του τέλους της Εποχής του Χαλκού την πρωτοκυκλαδική αυτή αντίληψη.
Θραύσματα, παρόμοια με της Φυλακωπής, ειδωλίων από την Τίρυνθα και
την Αθήνα48 προσφέρουν μια άλλη ανάγνωση της ανδρικής γυμνότητας. Στο ειδώλιο από την Τίρυνθα ο κοίλος, με οπή εκροής, εν στύσει φαλλός του ειδωλίου υποδεικνύει πιθανή χρήση του ως ρυτού49, ανακαλώντας το ρυτό σε μορφή
γυμνής εγκύου από τα Γουρνιά (βλ. παρακάτω).
Σε αντίθεση με τα αγόρια και τους εφήβους, τα κορίτσια δεν απεικονίζονται
γυμνά. Κατά τη νηπιακή ηλικία εμφανίζονται ενδεδυμένα με μακρύ απλό ένδυμα με ζώνη, όπως στη νεοανακτορική Ελεφάντινη Τριάδα των Μυκηνών50, ενώ
σε προεφηβική και εφηβική ηλικία, όπως στις τοιχογραφίες της Ξεστής 3 από το
Ακρωτήρι Θήρας51, με παραλλαγές της μινωικής γυναικείας ενδυμασίας με την
πτυχωτή φούστα και το στενό περικόρμιο που αφήνει ακάλυπτα τα στήθη, αν και
ορισμένες φορές καλύπτεται και αυτό από μια βαρύτερη πλούσια ενδυμασία,
όπως στην τοιχογραφία της Ιέρειας52. Το πλήρως ανεπτυγμένο γυναικείο σώμα
υπαινίσσεται η διαφορετική ενδυμασία του Πληγωμένου Κοριτσιού της Ξεστής
3, η οποία, σύμφωνα με την Chapin53, κατά την κίνηση θα αποκάλυπτε εσκεμμένα το σώμα της νεαρής γυναίκας ως δήλωση σεξουαλικής ωριμότητας και, κατ’
επέκταση, «ηλικίας γάμου».
Όπως είδαμε, η ράχη, τα πόδια και οι βραχίονες των γυναικών καλύπτονται
και μόνο το στήθος στη μινωική τέχνη παραμένει γυμνό. Εξαίρεση αποτελούν
οι «ταυροκαθάπτριες» στην τοιχογραφία του Ταυρομάχου της Κνωσού που φορούν ανδρικό ζώμα κατάλληλο για αθλητικές δραστηριότητες54. Η γυμνότητα του
στήθους στη μινωική εικονογραφία έχει ερμηνευθεί ως συμβολική της γονιμικής
ισχύος της θηλάζουσας μητέρας, άρα και της μητρότητας55, ως ενδεικτική σεξουαλικής ελευθεριότητας56 ή και ως αισθητική επιλογή, ως μόδα57. Αναμφίβολα,
η απεικόνιση του βαθμού ανάπτυξης του στήθους λειτουργεί ως ένδειξη ηλικίας58, πληροφορία απαραίτητη στη διαλογική σχέση εικόνας-θεατή, όπως άλλωστε έχει υποστηριχθεί αναλογικά και για τα ανδρικά σώματα, όπου η λεπτομερής απεικόνιση της μυολογίας προσφέρει ηλικιακά δεδομένα59. Η φυσιολογική χαλάρωση του στήθους λόγω ηλικίας, όπου απεικονίζεται60, δεν φαίνεται να
φορτίζεται αρνητικά από τον καλλιτέχνη, ούτε να αντιμετωπίζεται ως δυσμορφία.
Στη μυκηναϊκή Ελλάδα, στις παραστάσεις με επίσημο ή/και θρησκευτικό πλαίσιο, για παράδειγμα στις πομπές γυναικών στα ανάκτορα Πύλου, Θήβας και Τίρυνθας61 (βλ. σ. 43, εικ. 5), όποτε οι γυναίκες φορούν τη μινωική ενδυμασία, το
στήθος υπερτονίζεται και απεικονίζεται γυμνό, σε κάποιες περιπτώσεις όμως,
όπως στην τοιχογραφία της Μυκηναίας62, το περικόρμιο παραμένει ανοιχτό,
αλλά το στήθος καλύπτεται από ένα διάφανο εσωτερικό ένδυμα63. Η τυπική μυκηναϊκή ενδυμασία αφήνει γυμνούς μόνο τους βραχίονες, όπως στη συνηθέστερη παράσταση ανθρώπινου σώματος που είναι τα γυναικεία ειδώλια τύπου Φ και Ψ, τα οποία φορούν ένα ποδήρες πτυχωτό ένδυμα. Σπανιότατα, εμφανίζεται ένα απόλυτα γυμνό γυναικείο σώμα, όπως στα δύο χρυσά ελάσματα σε σχήμα γυναικείας μορφής με πτηνό/πτηνά στην κεφαλή από τον Τάφο ΙΙΙ
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French 1985, 223-230. Renfrew 1985, 420-424.
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French 1985, 223, εικ. 6.10.
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έμφαση στο ιδεώδες της γυναίκας-μητέρας
(Olsen 1998, 390).
Morris 2009, 243.
Morris 2009, 243.
Chapin 2012, 298-299.
Chapin 2012, 300.
Η σκυμμένη γυναίκα με τα χαλαρά στήθη στην
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64. Konstantinidi-Syvridi 2018.
65. Aruz - Benzel - Evans 2008, 79-81, αρ. 44 (J.
Aruz).
66. 	����������������������������������������������
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2006, 77, αρ. 36, 336. �����������������
Simandiraki������
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2013, 55-56. Τμήμα όμοιου ρυτού προέρχεται από τον ΥΜ ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ οικισμό της Κεφάλας
Χόνδρου Βιάννου (Πλάτων 1957, 144, πίν. 70β
και 72α). Είναι σημαντική η διατήρηση, κατά τους
μετανακτορικούς χρόνους, της πρωτομινωικής
θεώρησης του γυναικείου σώματος ως αγγείου (Koehl 2006, 335-336. Cadogan 2010, 42).

του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών (αρ. ευρ. ΕΑΜ Π28, βλ. σ. 385, εικ. 3), για τα
οποία έχει υποστηριχθεί ότι εμπνέονται από ανατολικά πρότυπα απεικόνισης
θεότητας της γονιμότητας64. Η γυναίκα εικονίζεται κατ’ ενώπιον με τονισμένο το
ηβικό τρίγωνο, όπως στα ανατολικά παράλληλα65, σε αντίθεση με το ανύπαρκτο στήθος της, το οποίο μαζί με τα κοντά σγουρά μαλλιά της μορφής, βάσει της
σύγχρονης του Ταφικού Κύκλου Α θηραϊκής ζωγραφικής, παραπέμπουν σε μια
εφηβική ηλικιακή κατηγορία αφήνοντας υπόνοιες – πλην της θεϊκής – και για μια
τελετουργική γυμνότητα.
Σπάνιο παραμένει το υστερομινωικό ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ ρυτό σε σχήμα, στολισμένης
με περιδέραια και ίσως διάδημα, εγκύου γυναίκας, ενδεχομένως θεότητας,
από τα Γουρνιά66, με ρεαλιστική δήλωση του πλήρως εκτεθειμένου αιδοίου,
που συνιστά και την οπή εκροής, αν και γραπτές ταινίες επί του σώματος έχουν
ερμηνευθεί ως πιθανό ένδυμα.
Στη σύντομη αυτή επισκόπηση της απεικόνισης της γυμνότητας στην τέχνη της
Αιγαιακής Χαλκοκρατίας βλέπουμε ότι κατά την 3η χιλιετία τα ολόγυμνα σώματα
ανδρών και γυναικών σχεδόν μονοπωλούν την απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής. Η απόλυτη απουσία ενδύματος σαφώς συνδέεται με την ερμηνεία της χρήσης ιδίως των κυκλαδικών ειδωλίων, για την οποία πληθώρα απόψεων έχει καταθέσει η έρευνα, χωρίς να επιτευχθεί ομογνωμία. Δίνει, πάντως, την ευκαιρία
στον γλύπτη να απεικονίσει σωματικά γνωρίσματα, τουλάχιστον της μητρότητας.
Η θεϊκή ή/και τελετουργική γυμνότητα των ειδωλίων δεν πρέπει να αποκλειστεί.
Προχωρώντας προς τα τέλη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού και περνώντας στην
επόμενη χιλιετία, η απεικόνιση ολόγυμνων σωμάτων σπανίζει και περιορίζεται σε
μικρά αγόρια και άρρενες εφήβους στο πλαίσιο διαβατήριων τελετών, ενώ οι
ενήλικες παριστάνονται, εκτός λίγων εξαιρέσεων, με καλυμμένα τα αναπαραγωγικά όργανα. Η σπάνια απόλυτη γυμνότητα των ανδρών συνδέεται με το υγρό
στοιχείο, κάποτε την ήττα και τον θάνατο, αλλά και με τη θεϊκή υπόσταση, όπως
και οι σπανιότατες απεικονίσεις γυμνών γυναικών. Τα σώματα των ημίγυμνων ανδρών και των γυμνόστηθων γυναικών συνήθως παριστάνονται σε μια κατάσταση σφριγώσας νεότητας. Κάποιες λίγες φορές, η φυσιοκρατική, αν και όχι ρεαλιστική, διάθεση των καλλιτεχνών που αποδίδουν χαλαρωμένα, ώριμα σώματα στοχεύει στην ορθή ταύτιση μιας ηλικιακής ομάδας, χωρίς επικριτική πρόθεση
απέναντι στους ενήλικες, που απέχουν πλέον από το πρότυπο του σφριγηλού
νέου. Η κάλυψη ή η πλήρης έκθεση του φαλλού, του αιδοίου και των γυναικείων
μαστών σχετίζεται με τον έλεγχο των μαγικών και αποτροπαϊκών δυνάμεων που
αποδίδονται στα αναπαραγωγικά όργανα, οι οποίες επιστρατεύονται κατά περίπτωση προς όφελος (ή και βλάβη) των θεατών.
Η επιλογή των τμημάτων του σώματος που απεικονίζονται γυμνά, αλλά και η
απόλυτη απουσία του ενδύματος εντάσσονται πάντοτε στον επικοινωνιακό κώδικα κάθε κοινωνίας και μεταφέρουν πληροφορίες, ενίοτε τόσο περίπλοκες,
που είναι δύσκολη η απόδοσή τους με λέξεις.
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ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
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Εικ. 1. ΕΑΜ Π2898. Χάλκινος καθρέπτης
με ελεφάντινη λαβή, από τον θολωτό
τάφο της Κλυταιμνήστρας.14ος-13ος
αι. π.Χ. [γυναίκες με ρόδα].

1.

Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 1979. Konstantinidi
2001. Σακελλαράκης - Κωνσταντινίδη-Συβρίδη
2010. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη 2012. Konstanti
nidi-Syvridi 2014.

2.
3.

Paschalidis 2012, 555.
Ευχαριστώ θερμά τη συνάδελφο Ε. Κωνσταντινίδη που έθεσε στη διάθεσή μου την υπό
δημοσίευση μελέτη της. Konstantinidi-Syvridi
2018.
Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π1, Π146. Karo 1930-33, 43, πίν. XI,
XI, 62, πίν. LII.

4.

Το αισθητικό ιδεώδες της γυναικείας μορφής στη Mυκηναϊκή εποχή αναδύεται
μέσα από το σύνολο των διαθέσιμων πηγών, που είναι τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, οι καταγραφές των πινακίδων της Γραμμικής Β γραφής και, κατ’ εξοχήν, η εικονογραφία. Συνδυάζοντας τα δεδομένα, και παρά τους εύλογους περιορισμούς,
προκύπτει μια συνεκτική εικόνα της αισθητικής παρουσίας της γυναίκας στη Mυκηναϊκή εποχή, ένα βασικό πρότυπο που λειτούργησε σε συνάρτηση με την ιδιότητα και τους ρόλους που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στη μυκηναϊκή κοινωνία
αλλά και στον κόσμο του υπερφυσικού.
Ξεκινώντας από τα εμβληματικά ευρήματα των Ταφικών Κύκλων των Μυκηνών του 16ου αι. π.Χ., που συνιστούν την αφετηρία κάθε μελέτης που αφορά
στον μυκηναϊκό πολιτισμό, και φθάνοντας ως το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου
τον 11ο αι. π.Χ., διαπιστώνεται ότι η κτέριση των γυναικών είναι αποκαλυπτική για
τις αισθητικές επιλογές τους. Τα ταφικά κτερίσματα αποδεικνύουν το ενδιαφέρον των γυναικών όλων των κοινωνικών τάξεων για την επιμελημένη τους εμφάνιση, με ιδιαίτερη μέριμνα στην κόμμωση, την ένδυση, τον στολισμό και τον
καλλωπισμό1. Διαδήματα, περιδέραια, ενώτια, ψέλια, κτένια, σφηκωτήρες, περόνες για τα μαλλιά και τα ενδύματα, πόρπες, ζώνες, τριχολαβίδες, πυξίδες με
καλλυντικές και κοσμητικές ύλες και αγγεία με αρωματικά έλαια: όλα αυτά συνιστούσαν τον βασικό εξοπλισμό της Μυκηναίας στην προσπάθειά της να βελτιώσει τη φυσική εξωτερική της εμφάνιση. Ένας εξοπλισμός που κρινόταν, μάλιστα, σκόπιμο να την συνοδεύσει και στο μεταθανάτιο ταξίδι της. Επιπλέον, το
κατ’ εξοχήν έμβλημα της φιλαρέσκειας, ο καθρέπτης, αποτελούσε συχνότερα,
αν και όχι αποκλειστικά, κτέρισμα των γυναικείων ταφών. Τα ανασκαφικά δεδομένα δείχνουν ότι συχνά βρισκόταν ακουμπισμένος δίπλα ή επάνω στις σορούς των γυναικών που κάποτε αντικατόπτρισαν σε αυτόν τη μορφή τους, συνήθως μάλιστα στην αριστερή πλευρά τους, αφού οι δεξιόχειρες κρατούν τον
καθρέπτη με το αριστερό χέρι2 (εικ. 1).
Οι πληροφορίες που παρέχουν τα σύνεργα στολισμού και καλλωπισμού
από ταφές γυναικών αφορούν κατ’ εξοχήν σε ζητήματα αισθητικής εμφάνισης,
ωστόσο αξίζει να υπογραμμιστεί η εξαιρετική περίπτωση μιας γυναικείας ταφής
του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών, όπου τα κτερίσματα που σχετίζονται με την
εμφάνιση της γυναίκας συνιστούν διάσημα του αξιώματός της. Το μεγάλο πλήθος χρυσών ευρημάτων που την στόλισαν στην ταφή και την συνόδευσαν ως
αφιερώματα, η εμβληματική εικονογραφία τους αλλά και τα οστεολογικά κατάλοιπα υποδεικνύουν την παρουσία μιας σημαντικής γυναικείας προσωπικότητας, ηλικίας 25-35 ετών, που έζησε και έδρασε στις Μυκήνες τον 16ο αι. π.Χ. ως
ιέρεια3. Επιπλέον των πλούσιων κτερισμάτων της, στο στήθος της γυναίκας ήταν
τοποθετημένο ένα μεγάλο χρυσό διάδημα και φύλλα χρυσού που συνιστούσαν την επένδυση ενός βρέφους έως τριών μηνών4. Η ιέρεια είχε ταφεί φέρο-

355

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ

Εικ. 2. ΕΑΜ Π3-5. Το χρυσό διάδημα της ιέρειας του τάφου ΙΙΙ του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. Δεύτερο μισό 16ου αι. π.Χ.

ντας επάνω στο στήθος της το παιδί της, πιθανότατα ένα κοριτσάκι, στο οποίο
αποδόθηκαν ανάλογα πολύτιμα κτερίσματα και τιμές, που πιθανόν του αναλογούσαν λόγω κληρονομικής διαδοχής στο ιερατικό αξίωμα (εικ. 2).
Στη μυκηναϊκή τέχνη δεν απεικονίζονται κατά κανόνα προσωπογραφίες συγκεκριμένων ατόμων και αυτή είναι η ουσιαστικότερη τροχοπέδη που αντιμετωπίζει κανείς στην προσπάθεια να προσεγγίσει την πραγματική εμφάνιση των
ανθρώπων που έζησαν εκείνη την εποχή, προκειμένου να εξαγάγει ασφαλή
συμπεράσματα για τα αισθητικά πρότυπα που επικρατούσαν. Είναι ελάχιστες,
και γι’ αυτό ιδιαίτερα πολύτιμες, οι εικόνες πραγματικών γυναικών που έχουν διασωθεί από τη Μυκηναϊκή εποχή έως τις μέρες μας και αξίζει να σημειωθούν
ιδιαιτέρως, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εάν στην
εποχή τους πληρούσαν τα ισχύοντα κριτήρια ωραιότητας.
Στον Ταφικό Κύκλο Α έχουν αναγνωριστεί με σχετική βεβαιότητα δύο ταφές
γυναικών5 που έφεραν χρυσές προσωπίδες (εικ. 3, 4). Αυτές οι δύο εικόνες
συνιστούν κατά πάσα πιθανότητα τα δύο μοναδικά πορτραίτα Μυκηναίων γυναικών που διαθέτουμε, έχοντας εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Η μία ανήκει στον πεπλατυσμένο τύπο και αποδίδει ένα
τριγωνικό πρόσωπο, μια μορφή ήρεμη, κάπως λυπημένη, με λεπτή μύτη, σαρ-
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5.

Papazoglou et al. 2010, 198 (MYC 4, IV, ταφή
Σ κατά Σταματάκη), 212-213 (MYCA, V, ταφή Φ
κατά Σταματάκη).
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Εικ. 3. ΕΑΜ Π254. Χρυσή προσωπίδα από την πιθανή γυναικεία ταφή του τάφου V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. Δεύτερο μισό
16ου αι. π.Χ.

Εικ. 4. ΕΑΜ Π623. Χρυσή προσωπίδα από την πιθανή γυναικεία ταφή του τάφου V του
Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. Δεύτερο μισό 16ου αι. π.Χ.
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κώδη χείλη και μάτια κλειστά6. Η δεύτερη, από τη σορό που λανθασμένα είχε
χαρακτηριστεί από τον Schliemann ως μούμια7, αποδίδει μια αρκετά εύσαρκη
μορφή, τουλάχιστον μεσήλικη, με στρογγυλό πρόσωπο, ανοιχτά μάτια, κοντά το
ένα στο άλλο, μεγάλη μύτη και λεπτά σφιγμένα χείλη8.
Στο πλαίσιο της ανάγκης να ανακτηθούν πρόσωπα ανθρώπων που έζησαν
στη Μυκηναϊκή εποχή, μελετήθηκαν τα οστεολογικά κατάλοιπα ατόμων από
τους δύο Ταφικούς Κύκλους των Μυκηνών9 και από τη μελέτη αυτή προέκυψε
μια τρίτη εικόνα, η ανάπλαση του προσώπου μιας γυναίκας από τον Ταφικό Κύκλο Β10 (εικ. 5). Πρόκειται για μια γυναίκα αδύνατη και σχετικά ψηλή (περ. 1,60
μ.), ηλικίας περίπου 25 ετών, με μάτια μάλλον μικρά, σε απόσταση το ένα από
το άλλο, αναλογικά μεγάλο στόμα και προτεταμένο μέτωπο.
Οι πινακίδες Γραμμικής Β γραφής δεν παρέχουν ευθέως πληροφορίες σχετικές με την εμφάνιση και το αισθητικό ιδεώδες των Μυκηναίων γυναικών, δίνουν όμως μοναδικά και ασφαλή στοιχεία για τη θέση τους στην κοινωνική και
οικονομική ζωή, αποκαλύπτοντας τις ιδιότητες και τους ρόλους που διαδραμάτισαν. Δύο χιλιάδες γυναίκες καταγράφονται στις διοικητικές σημειώσεις των
ανακτορικών αρχείων, είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες, σε 800 περίπου πινακίδες11. Η πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας είναι σαφής, δεν
αναφέρονται γυναίκες στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης, αλλά μνημονεύονται κυρίως σε σχέση με τη βιοτεχνική παραγωγή, την ιδιοκτησία και ενοικίαση
γαιών και τη θρησκεία.
Στη σειρά Α των πινακίδων της Πύλου καταγράφονται περίπου 750 υπόδουλες γυναίκες με τα μικρά παιδιά τους, οι οποίες εξαρτώνται για την επιβίωσή
τους αποκλειστικά από το ανάκτορο και μνημονεύονται συλλήβδην με ονόματα εθνικά ή χαρακτηριστικά της εργασίας τους, που κατ’ εξοχήν σχετίζεται με την
παραγωγή υφασμάτων12. Οι εθνικοί προσδιορισμοί καταδεικνύουν την προέλευση των γυναικών από το Ανατολικό Αιγαίο – Λήμνο, Χίο – και τη Μικρά Ασία
– Κνίδο, Λυδία («Ασία»), Αλικαρνασσό («Ζεφυρία»), Μίλητο –, γεγονός που υποβάλλει τη σκέψη ότι η δική τους εμφάνιση θα ήταν διαφοροποιημένη από εκείνη των αυτοχθόνων Μυκηναίων γυναικών. Ακόμα και στο νέο περιβάλλον στο
οποίο κλήθηκαν εξ ανάγκης να ζήσουν και να εργαστούν, οι γυναίκες αυτές
θα τηρούσαν τις πεποιθήσεις, τα έθιμα και τα αισθητικά κριτήρια της πατρίδας
τους, για παράδειγμα στην κόμμωση ή την ενδυμασία τους. Ο υπόδουλος πληθυσμός είναι κατά κανόνα αόρατος στον αρχαιολογικό ορίζοντα και την εικονογραφία και οι γραπτές πηγές αποκαθιστούν την παρουσία, τον ρόλο και τον
αντίκτυπο των ανθρώπων αυτών στη ζωή της εποχής τους.
Αόρατες μένουν, εν πολλοίς, όλες οι γυναίκες που κινήθηκαν στα κατώτερα
στρώματα της μυκηναϊκής κοινωνίας και η παρουσία τους ανιχνεύεται σποραδικά μόνο στα ταπεινά ταφικά τους κατάλοιπα. Δεν εμφανίζονται στη μυκηναϊκή
τέχνη, με εξαίρεση δύο εμβληματικές εικόνες που αφορούν γυναίκες από όλα
τα κοινωνικά στρώματα: τη γυναίκα-τροφό και τη γυναίκα-θρηνωδό. Η μορφή
της τροφού αποδίδεται κατ’ εξοχήν στα πήλινα ειδώλια κουροτρόφων που κρατούν στην αγκαλιά τους βρέφη και νήπια13 και έχουν ερμηνευθεί ως θεϊκές μορφές που προστατεύουν τα παιδιά. Παριστάνονται τυποποιημένα να φορούν
πόλο και ποδήρη χειριδωτό χιτώνα, δεμένο στη μέση, και να έχουν τα μαλλιά
τους πιασμένα σε μακριά κοτσίδα στην πλάτη (εικ. 6).
Η εικονογραφία του θρήνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα
στις παραστάσεις που απαντούν στις λάρνακες της Τανάγρας, η χρήση των
οποίων φαίνεται ότι αποτέλεσε ένα ταφικό έθιμο περιορισμένο τοπικά, με σπο-
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Εικ. 5. Ανάπλαση προσώπου της νεκρής
Γ58 από τον τάφο Γ του Ταφικού Κύκλου
Β των Μυκηνών.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τάφος IV, αρ. ευρ. ΕΑΜ Π254. Karo 1930-33, 75,
πίν. XLVIII.
Schliemann 1878, 340-343.
ΤάφοςV, αρ. ευρ. ΕΑΜ Π623. Karo 1930-33, 121,
πίν. LI.
Musgrave - Neave - Prag 1995. Papazoglou et
al. 2009.
Musgrave - Neave - Prag 1995, Γ58, 121-122,
124-125, πίν. 18 (d).
Olsen 2014, 252.
Ergin 2007. Olsen 2014, 252-254.
Pilafidis-Williams 1998, 171-180, ����������������
παράρτ����������
. III�����
. ���
Pilafidis���������������������������������������
-��������������������������������������
Williams������������������������������
2009. Υπάρχει ένα μόνο τροχήλατο είδωλο κουροτρόφου, βλ. Pliatsika 2012,
617, παράρτ. αρ. 27.
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Εικ. 7. Πήλινη λάρνακα από το νεκροταφείο της Τανάγρας (Αρχαιολογικό Μουσείο
Θηβών αρ. ευρ. 7). Πρώτο μισό 13ου αι. π.Χ.

Εικ. 6. ΕΑΜ Π2493. Πήλινο ειδώλιο
κουροτρόφου, από τον θαλαμωτό
τάφο 41 των Μυκηνών. 14ος αι. π.Χ.

14. Kramer-Hajos 2015, 629, σημ. 9, όπου η σχετική
βιβλιογραφία.
15. Kramer-Hajos 2015.
16. Olsen 2014, 255. Boëlle-Weber 2016.
17. Boloti 2014.
18. Immerwahr 1990, 114-118. Hägg 2001. Blakolmer 2008. Maran - Papadimitriou - Thaler 2015.

ραδικές εξαιρέσεις σε άλλες θέσεις14. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη μελέτη επί του θέματος15, οι γυναίκες της κοινότητας φαίνεται ότι εμπλέκονταν σε
όλα τα στάδια της ταφικής τελετής, αλλά – το σπουδαιότερο – και στην ίδια την
εικονογράφηση των λαρνάκων, οι οποίες συνάγεται ότι προορίζονταν για την
ταφή των παιδιών τους (νηπίων και εφήβων). Η παρουσία των γυναικών στις παραστάσεις είναι κυρίαρχη, αλλά όχι εξατομικευμένη, ενδεχομένως προκειμένου να αποδοθεί ο συμμετοχικός χαρακτήρας στις εικονιζόμενες δραστηριότητες (πρόθεση, περιφορά, θρήνος, σπονδή) (εικ. 7). Οι γυναίκες θρηνωδοί εικονίζονται με τα χέρια υψωμένα στο κεφάλι τους, με κυρίαρχο φυσιογνωμικό
χαρακτηριστικό τη μακριά μύτη, και φορούν πάντοτε ποδήρη χιτώνα, ενίοτε με
κρόσσια στο κάτω μέρος.
Η ισχυρότερη θέση που μπορούν να κατέχουν οι γυναίκες, σύμφωνα με τις
καταγραφές των πινακίδων, είναι το ιερατικό αξίωμα, απολαμβάνοντας προνόμια που δεν έχουν καν οι σύζυγοι υψηλών αξιωματούχων. Οι ιέρειες αναφέρονται ονομαστικά, έχουν σημαντική οικονομική αυτονομία, διαθέτουν αγαθά και
δούλους (άνδρες και γυναίκες), ως και το δικαίωμα να διεκδικούν τα συμφέροντά τους απέναντι στο τοπικό διοικητικό σύστημα16. Είναι αναμενόμενο ότι η
ισχύς τους θα αντικατοπτριζόταν και στη φυσική τους παρουσία, ιδίως κατά την
άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων, όπου ο συμβολισμός υπερισχύει
της αισθητικής17. Αυτή η εικόνα αντανακλάται, όπως είδαμε, στην ταφή της ιέρειας του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών και κατ’ εξοχήν αναγνωρίζεται στη
σύγχρονη εικονογραφία.
Το σημαντικότερο εικονογραφικό σύνολο που αποδίδει τις μυκηναϊκές πεποιθήσεις για τη γυναικεία ομορφιά είναι οι μεγάλες τοιχογραφικές συνθέσεις
των ανακτόρων της Θήβας, της Πύλου, της Τίρυνθας και των Μυκηνών, με πομπές γυναικών, οι οποίες ερμηνεύονται ως ιέρειες ή και λατρεύτριες που κρατούν αφιερώματα για να τα προσφέρουν σε κάποια θεότητα (βλ. σ. 43, εικ. 5)18.
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Εικ. 8. ΕΑΜ Π5883 Τμήμα χεριού που μεταφέρει ψευδόστομο αμφορέα, από
τοιχογραφία πομπής γυναικών από το ανάκτορο της Τίρυνθας. 13ος αι. π.Χ.

Οι τοιχογραφίες αυτές, παρά την τοπική και χρονική διασπορά τους, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες και εκφράζουν σαφώς έναν κοινό αισθητικό
παρονομαστή για την αντίληψη της γυναικείας καλαισθησίας και ωραιότητας. Οι
γυναίκες στις πομπές φορούν πολυτελή και πολύχρωμα ενδύματα: περικόρμιο
που αποκαλύπτει γυμνό το στήθος, σε συνδυασμό με πλούσια μινωική φούστα με επάλληλες στρώσεις υφάσματος, ή έναν απλούστερο μυκηναϊκό ποδήρη χιτώνα με πολύχρωμες ταινίες19. Τα μαλλιά τους αποδίδονται πάντοτε μαύρα, σε περίτεχνα χτενίσματα με μακριούς πλόκαμους, στολισμένα με κοσμήματα (ταινίες, σφηκωτήρες, περόνες), και φορούν περιδέραια από χάντρες,
σε πολλές σειρές, και βραχιόλια. Η πολύχρωμη αμφίεσή τους έρχεται σε αντίθεση με το κατάλευκο χρώμα του δέρματός τους, μια σύμβαση της μυκηναϊκής
τέχνης για την απόδοση του γυναικείου δέρματος η οποία απαντά σε όλες τις
τοιχογραφίες, σε αντίθεση με το ερυθρό χρώμα του δέρματος των ανδρών20.
Το λευκό δέρμα ήταν πιθανόν αισθητικό ζητούμενο για τις Μυκηναίες, όπως συνέβη και σε μεταγενέστερες εποχές21. Οι γυναίκες στις πομπές βαδίζουν με
σεβασμό και αρμονικές κινήσεις κατευθυνόμενες προς τη θεότητα, κρατώντας
με τα λεπτά και μακριά τους δάκτυλα άνθη, ρόδια, πυξίδες, ψευδόστομους αμφορείς, υφάσματα, ειδώλια και κοσμήματα (εικ. 8). Αυτά τα δώρα σχετίζονται με
τον καλλωπισμό και τον στολισμό και, προφανώς, θεωρούνται κατάλληλα αφιερώματα για τις γυναικείες θεότητες.
Μέρος μιας τέτοιας πομπικής παράστασης ήταν και η περίφημη «Μυκηναία»,
η εμβληματικότερη απεικόνιση γυναικείας μορφής στη μυκηναϊκή τέχνη, η οποία
ουσιαστικά συνοψίζει και ενσαρκώνει όσα γνωρίζουμε για το αισθητικό ιδεώδες της ωραιότητας στην εποχή της22 (εικ. 9). Η ταυτότητά της, ωστόσο, παραμένει αμφίβολη: κρατά στο ένα χέρι την άκρη ενός διπλού περιδεραίου, αλλά δεν
είναι σαφές εάν είναι η θνητή που το προσφέρει ή εάν είναι η ίδια η θεότητα

360

19. Για τη σημασία του χρώματος, βλ. Whittaker
2012, 194.
20. Chapin 2012.
21. Lee 2015, 60, 67.
22. Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π11670. Καλτσάς 2007, 149.
Jones 2009.
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Εικ. 9. ΕΑΜ Π11670. Παράσταση γυναικείας μορφής σε τοιχογραφία, από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών, η λεγόμενη «Μυκηναία».
Δεύτερο μισό 13ου αι. π.Χ.

23. Blakolmer 2010, 25-28.

που το δέχεται. Ίσως το μυστικό της ταυτότητάς της κρύβεται στο μειδίαμα που
σχηματίζουν τα χείλη της, εκφράζοντας την ευαρέσκειά της για το ωραίο δώρο
που λαμβάνει, καθώς το κοιτάζει προσηλωμένη με μισόκλειστα μάτια.
Οι Μυκηναίοι φαντάστηκαν τους θεούς τους ανθρωπομορφικούς, τους
έπλασαν «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν» και τους τοποθέτησαν σε έναν υπερφυσικό ειδυλλιακό κόσμο, όπου υπηρετούνται από φανταστικά όντα. Οι πινακίδες Γραμμικής Β γραφής αναδεικνύουν ένα πολυπληθές μυκηναϊκό πάνθεον23,
υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός σύνθετου μυθολογικού συστήματος, που δυστυχώς μας διαφεύγει, και αποδεικνύουν ότι οι θεές λάμβαναν σημαντικές
προσφορές και γιορτάζονταν στα ιερά τους, όπως και οι θεοί, με ορισμένους
από τους οποίους ενίοτε αποτελούσαν «ιερό ζεύγος».
Στη θρησκευτική μυκηναϊκή εικονογραφία παρατηρούνται δύο σημαντικά
παράδοξα: αφ’ ενός η σπανιότητα των παραστάσεων των ανδρικών θεοτήτων,
αφ’ ετέρου η αμφισημία στην απόδοση των γυναικείων θεοτήτων και των ιερειών, για τις οποίες επί της ουσίας χρησιμοποιείται το ίδιο αισθητικό πρότυπο.
Αυτή η δεύτερη παρατήρηση οδηγεί στη σκέψη ότι ο φαντασιακός και ο πραγματικός κόσμος εμπλέκονται, ενδεχομένως σκόπιμα, προκειμένου να προσεγ-
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Εικ. 10. Παράσταση θεότητας σε τοιχογραφία, από το ανάκτορο της Πύλου, η λεγόμενη
«Λευκή Θεά» (Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Πύλου). 13ος αι. π.Χ.

γίσουν, έστω συμβατικά, οι λατρευτές τη θεότητα και να δημιουργηθεί η εντύπωση της δυνατότητας συνύπαρξης.
Πολλές από τις γυναικείες θεότητες που αναγνωρίζονται με ασφάλεια,
όπως και οι σφίγγες που έχουν γυναικεία κεφαλή, εικονίζονται να φορούν
πόλο με μακρύ λοφίο – ένα κάλυμμα κεφαλής, μέσα στο οποίο συγκρατούνται τα μαλλιά τους. Από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες θεαινών που φορούν πόλο είναι η εντυπωσιακή «Λευκή Θεά» σε μια τοιχογραφία της Πύλου24
(εικ. 10), η καθιστή θεά στο μεγάλο χρυσό δακτυλίδι της Τίρυνθας25 (εικ. 11) και
η λεγόμενη «Σιτοπότνια», από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών, που κρατά στάχυα στα ανοιχτά της χέρια (εικ. 12). Στον ίδιο τοίχο του Θρησκευτικού Κέντρου που εικονίζεται η «Σιτοπότνια», παριστάνονται ψηλότερα δύο ακόμη θεότητες που προφανώς σχετίζονται με την πολεμική ανδρεία26, όρθιες η μία απέναντι στην άλλη σε παράσταση «ιεράς συνομιλίας», η μία με μινωικού τύπου ενδυμασία και υπερμέγεθες ξίφος και η άλλη με ποδήρη χιτώνα και δόρυ (εικ. 12).
Ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον για την απεικόνιση των θεϊκών μορφών παρουσιάζει η γυναικεία κεφαλή από ασβεστοκονίαμα που βρέθηκε στο Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα ολόγλυφα έργα της μυκηναϊκής τέχνης27 (εικ. 13). Η μορφή φορά πεπλατυσμένο πόλο και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κοσμητικό χαρακτηριστικό: στο μέτωπο, το σαγόνι και τις παρειές της έχουν επιζωγραφηθεί ερυθροί στιγμορόδακες. Παρόμοιες περιπτώσεις γραπτής διακόσμησης στις παρειές και το σαγόνι απαντούν σε μια μικρότερη γυναικεία κεφαλή από ασβεστοκονίαμα από
τις Μυκήνες28 και σε ορισμένα μεγάλα τροχήλατα γυναικεία είδωλα, που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ως εικόνες των θεοτήτων κατά την άσκηση της λατρείας29 (εικ. 14). Η διακόσμηση αυτή, είτε γραπτή είτε δερματόστικτη, είχε προ-
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24. Lang 1969, 83-85, πίν. 127, D. Immerwahr 1990,
118, 191, Py αρ. 9.
25. Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π6208. Χenaki-Sakellariou
1964,179.
26. Marinatos 1988. Immerwahr 1990, 119-121,
191, My αρ. 6, πίν. 59-61. Rehak 1992.
27. Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π4575. Rehak 1995. Καλτσάς
2007, 151.
28. Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π7712. Wace 1949, 83, πίν. 104b.
Βλαχόπουλος 2009, 115, εικ. 11a-b.
29. Papanthimou - Fappas 2012, 779-782. Pliatsika
2012, 614-615.
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Εικ. 11. ΕΑΜ Π6208. Χρυσό δακτυλίδι με παράσταση καθιστής θεότητας που δέχεται
δώρα από λεοντοκέφαλους δαίμονες, από τον Θησαυρό της Τίρυνθας. 15ος αι. π.Χ.

Εικ. 12. Παράσταση θεότητας που κρατά στάχυα, η λεγόμενη «Σιτοπότνια», και «ιερά
συνομιλία» δύο όρθιων θεαινών σε τοιχογραφία, από το Θρησκευτικό Κέντρο των
Μυκηνών (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών αρ. ευρ. 385). 13ος αι. π.Χ.
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Εικ. 13. ΕΑΜ Π4575. Γυναικεία κεφαλή από ασβεστοκονίαμα, από το Θρησκευτικό Κέντρο
των Μυκηνών. 13ος αι. π.Χ.

φανώς συμβολικό χαρακτήρα30, χωρίς να γνωρίζουμε εάν αποτέλεσε πρακτική που υιοθέτησαν οι Μυκηναίες στην πραγματική ζωή.
Ακόμα και στο πλαίσιο μιας συνοπτικής εξέτασης, και παρά την ποικιλία των
εκφραστικών μέσων, αναδύεται η ύπαρξη ενός αισθητικού ιδεώδους για τη γυναίκα, κατά το οποίο η φυσική της εμφάνιση βελτιώνεται και ενισχύεται με πολύχρωμα και πολυτελή ενδύματα, περίτεχνες κομμώσεις, κοσμήματα και ψιμύθια31.
Τα σκεύη με καλλυντικές και κοσμητικές ύλες αποδεικνύουν τη χρήση ψιμυθίων
(και αρωμάτων), αλλά η σχετική εικονογραφία δεν υποστηρίζει την υπερβολική
χρήση μακιγιάζ. Η τροποποίηση του σώματος και της φυσικής εμφάνισης των
γυναικών φαίνεται ότι περιοριζόταν στο κόψιμο και την περιποίηση των μαλλιών
και στο τρύπημα των αφτιών για τη χρήση ενωτίων. Οι γυναικείες μορφές στη
μυκηναϊκή τέχνη δεν εικονίζονται ποτέ σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εύσαρκες
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Εικ. 14. Πήλινο είδωλο θεότητας με πόλο,
από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών
(Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών
αρ. ευρ. 320). Δεύτερο μισό 13ου αι. π.Χ.

30. Blakolmer 2012, 326-329.
31. Whittaker 2012, 194.
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Εικ. 15. ΕΑΜ Π1426. Σκηνή αποχαιρετισμού και αναχώρησης οπλιτών από τον «Κρατήρα
των Πολεμιστών». 12ος αι. π.Χ.

32. Younger 2000, 4. Verduci 2012.
33. Morris 2009.
34. Η μόνη ολόγυμνη γυναικεία μορφή του μυκηναϊ
κού κόσμου, μια γυναίκα που φέρει τα χέρια
στη μέση και επιστέφεται με πτηνά, εικονίζεται
σε δύο παρόμοια χρυσά ελάσματα (ΕΑΜ Π27,
Π28) από τον τάφο ΙΙΙ της ιέρειας στον Ταφικό
Κύκλο Α των Μυκηνών – μια εικόνα που προδίδει άμεσες ανατολικές επιδράσεις για την
απεικόνιση της θεότητας. Karo 1930-33, 48, πίν.
XXVII:27, 28.
35. Marinatos 2000.
36. Kilian 1978, 461, εικ. 17. Pliatsika 2012, παράρτ.
αρ. 29.
37. Αρ. ευρ. ΕΑΜ Π1426. Schliemann 1878, 153158, αρ. 213-214. Sakellarakis 1992, 36-37, αρ.
32.

ή με κάποια ορατή αναπηρία ή δυσμορφία, αλλά πάντοτε με τη σωματική ικανότητα και κανονικότητα του μέσου όρου. Η συμπίεση της μέσης, ώστε να δείχνει στενή, χαρακτηριστικό των μινωικών μορφών, διαπιστώνεται ενίοτε εικονογραφικά αλλά, ως φαίνεται, δεν υιοθετήθηκε ποτέ στην πραγματικότητα στον
μυκηναϊκό κόσμο32. Το μόνο σημείο που υπερτονίζεται, ιδίως στις πομπικές τοιχογραφίες, είναι το πλούσιο στήθος, που εικονίζεται ενίοτε γυμνό, προκειμένου
να υπογραμμιστεί η θηλυκότητα, η γονιμότητα και η μητρότητα33. Στη μυκηναϊκή τέχνη είναι σπανιότατες οι γυμνές ανθρώπινες μορφές34, ώστε γίνεται σαφές ότι
η πλήρης γυμνότητα αποτελεί ένα ταμπού, μια απαγορευμένη εικόνα, η οποία
φαίνεται μάλιστα να ισχύει ευρύτερα την ίδια εποχή στις ηθικές και ιδεολογικές
επιλογές και άλλων γειτονικών λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι γνωστό
ότι η μετωπική γυμνότητα, όπου απαντά, αποτελεί στοιχείο αποτροπαϊκό και υιοθετείται από θεϊκές μορφές όπως η Ιστάρ/Αστάρτη, που χρησιμοποίησαν τη
γυμνότητα και τον ερωτισμό τους ως επιθετικό όπλο εναντίον των ανδρών35.
Οι γυναίκες στη μυκηναϊκή τέχνη εικονίζονται κατά κανόνα ως ενήλικες στην
ακμή μιας δραστήριας νεότητας, ενώ σπανίζουν οι απεικονίσεις της παιδικής
και της ώριμης ηλικίας. Βρέφη και νήπια εικονίζονται στην αγκαλιά των κουροτρόφων και στο ελεφάντινο ολόγλυφο σύμπλεγμα των Μυκηνών, που αποδίδει
δύο ημικαθήμενες νεαρές γυναίκες και ένα κοριτσάκι που μόλις έχει αρχίσει να
βαδίζει. Η ώριμη ηλικία αναγνωρίζεται με επιφύλαξη σε σπάνιες περιπτώσεις,
όπως σε ένα είδωλο από την Τίρυνθα36 και στη γυναίκα που αποχαιρετά (ή θρηνεί για) τους οπλίτες στη μία όψη του «Κρατήρα των Πολεμιστών»37: ντυμένη με
ολόβαφο ποδήρη χιτώνα και κεφαλοκάλυμμα, θυμίζει μητέρα που αποχαιρετά
τα ενήλικα παιδιά της που φεύγουν στον πόλεμο (εικ. 15).
Οι Μυκηναίες δεν χαμογελούν και δεν γελούν ποτέ, αλλά υιοθετούν κατά
κανόνα έκφραση ηρεμίας και σοβαρότητας, ενίοτε δε και αυστηρότητας, με
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μόνη εξαίρεση, όπως αναφέρθηκε, το μειδίαμα της «Μυκηναίας». Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η εικονογραφία του πένθους σε λάρνακες, εικονιστικά αγγεία και ειδώλια, όπου η έντονη συναισθηματική φόρτιση αποδίδεται με μια
κοινή συμβατική χειρονομία που εκφράζει διαχρονικά τον θρήνο: τα χέρια που
υψώνονται στο κεφάλι, για να δείξουν τον σπαραγμό.
Η μυκηναϊκή τέχνη, ανεξαρτήτως των μέσων που χρησιμοποιεί, διέπεται εν
γένει από τυποποιημένες συμβάσεις, πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν από
τον μινωικό κόσμο. Η παραστατική εικονογραφία, ιδίως αυτή των ανθρώπινων
μορφών, δεν είναι ποτέ διακοσμητική, αλλά σε μεγάλο βαθμό συμβολική και
«εννοιολογική», στρατευμένη στην υπηρεσία του ανακτορικού διοικητικού συστήματος και στην οπτικοποίηση των ιδεολογικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων των Μυκηναίων. Δεν ενδιαφέρει η θεματολογία της καθημερινής ζωής, οι
ερωτικές σκηνές και τα ορόσημα του βίου των ανθρώπων, όπως η γέννηση ή
ο γάμος, ούτε η καταγραφή συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων, αλλά η αποτύπωση εξαιρετικών περιστάσεων. Θρησκευτικές και κοσμικές τελετές, παραστάσεις κυνηγιού ή πολέμου, καθώς και επεισόδια που διαδραματίζονται στον
χώρο του υπερφυσικού, όλα αυτά αποδίδονται ως στιγμιότυπα μιας αφήγησης, το ευρύτερο πλαίσιο της οποίας ενίοτε μας διαφεύγει, αλλά θα ήταν κατανοητό από τον Μυκηναίο θεατή. Οι άνθρωποι που εικονίζονται στη μυκηναϊκή τέχνη δεν έχουν αναγνωρίσιμη ταυτότητα, γίνονται αντιληπτοί ως φορείς και
υπηρέτες της ικανότητας, της ιδιότητας, του αξιώματος ή της θείας φύσης τους.
Δεν έχουν όνομα, αλλά προσδιορίζονται από τον κοινωνικό και ιδεολογικό τους
ρόλο, γεγονός που προφανώς αντικατοπτρίζει την αντίληψη των Μυκηναίων ότι
το άτομο προσδιορίζεται από τη θέση του στην κοινωνία.
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108. ΑΡ. ΕΥΡ. (SN 18-112)
Ο Σφραγιδόλιθος της Μονομαχίας
από αχάτη λίθο. Πύλος, τάφος του
Πολεμιστή (Griffin Warrior). Πρώτο
μισό 15ου αι. π.Χ.
Μήκος 0,036, πλάτος 0,022, πάχος 0,01 μ.

Η στιγμή της φόνευσης του αντιπάλου από τον ήρωα-πολεμιστή στο πεδίο
της μάχης, που επιτείνει δραματικά το
άψυχο σώμα ενός ακόμη ηττημένου. Η
καλλιτεχνική αριστεία και το ιδεώδες της
ανδρείας στην αυγή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.
(Ευγενής παραχώρηση του Καθηγητή Jack L. Davis, της Dr. Sharon R. Stocker
και του Τμήματος Κλασικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου του Cincinnati, φωτ.
J. Vanderpool).
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ΣΤΟΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Ορίζοντας το «ιδεώδες» και τις πηγές της αναζήτησής του
Υπήρξε ο πιο άσχημος άνδρας που ήρθε στο Ίλιο.
Ήταν κουτσός από το ένα πόδι και αλλήθωρος.
Οι κυρτοί του ώμοι σχεδόν έπεφταν πάνω στο στήθος και
πάνω από αυτό ξεπρόβαλε ένα κεφάλι μακρουλό με λιγοστές τρίχες
(Όμηρος, Ιλιάς, Β, 217-219, μετάφραση Π. Γιαννακόπουλος)

Εικ. 1. ΕΑΜ Π5782. «Αγγείο των
Ψαράδων», από τη Φυλακωπή της
Μήλου. ΥΚ Ι περίοδος (16ος αι. π.Χ.).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Καλτσάς 2007, 76, 78-79.
Καλτσάς 2007, 85.
Ντούμας 2016.
Π.χ. η ανάγλυφη τοιχογραφία του αποκαλούμε�������������������������������������������
νου «Πρίγκιπα Ιερέα» ή «Βασιλιά Ιερέα», ο Ρυτοφόρος στην τοιχογραφία της Πομπής, ο νεαρός αθλητής - άλτης στην τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων (Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2005,
77, 184-185, 194-195).
Παπαδημητρίου 2015, 293.
Βασιλικού 1997.
Sakellarakis 1992.

Οι παραπάνω στίχοι, που προφανώς αποτυπώνουν τα στερεότυπα μιας συγκεκριμένης εποχής και κοινωνίας για την ανδρική ασχήμια και κατά αντίστιξη
της ομορφιάς, απηχούν και το ιδανικό του αρρενωπού κάλλους στην περίοδο
των μυκηναϊκών χρόνων αλλά και της χρονικής περιόδου καταγραφής των oμηρικών επών.
Είναι όμως περισσότερο από σίγουρο ότι αντίστοιχα πρότυπα εμφανίζονται
σε κάθε προϊστορική κοινωνία, καθώς η έννοια του Ωραίου συσχετίζεται τόσο
με ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα, η ευφυΐα, η χάρη, η κοινωνικότητα, η γοητεία, η ηθική ακεραιότητα, η αρμονία και η κομψότητα, όσο και
με σωματικά χαρακτηριστικά, όπως η υγεία, η νεότητα, η σεξουαλικότητα, η συμμετρία και η χροιά της επιδερμίδας του προσώπου. Ο αρπιστής και ο αυλητής,
τα δύο τρισδιάστατα ανδρικά ειδώλια που χρονολογούνται στα μέσα της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού1, πιθανώς συμβόλιζαν το πρότυπο του ωραίου άνδρα
στον χωροχρόνο τους (δηλαδή στις Κυκλάδες, στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ.),
καθώς συνδυάζουν κάποιες εξαιρετικές (για την εποχή τους) ικανότητες, δηλαδή τη γνώση της μουσικής και τη δεξιότητα χρήσης ενός μουσικού οργάνου, με
τη συμμετρία όγκων και σωματικών χαρακτηριστικών (βλ. σ. 336, εικ 5α-β).
Οι ψαράδες σε αγγείο από τη Φυλακωπή2 (εικ. 1), οι απεικονίσεις ανδρικών
μορφών σε τοιχογραφίες από τη Σαντορίνη3 ή τη μινωική Κρήτη4 αποδίδουν
επίσης την άποψη των αντίστοιχων κοινωνιών για το Ωραίο και την Ομορφιά του
άνδρα στην εποχή τους.
Η ζωή και οι συνήθειες των ανθρώπων του μυκηναϊκού κόσμου αποτυπώνονται ως έναν βαθμό στις εικονιστικές τέχνες της εποχής. Οι μνημειώδεις τοιχογραφίες5, οι σφραγιδόλιθοι και τα σφραγιστικά δακτυλίδια6, οι παραστατικές ζώνες των αγγείων7 και ορισμένα αυθόρμητα σκίτσα σε αναπάντεχα ευρήματα,
μας μεταφέρουν ποικίλες όψεις του βίου και πιθανότατα κάποιων μύθων, το περιεχόμενο των οποίων παραμένει αινιγματικό. Οι μορφές περιλαμβάνουν, μαζί
με την αφηγηματικότητα του ρόλου τους, τις απαραίτητες κοινωνικές συνδηλώσεις, όπως είναι η ιεραρχία, η φυσική κατάσταση, η ηλικία των μορφών και η ενδυμασία τους. Οι παραστάσεις ανδρών είναι πολλές και σε ορισμένες κατηγορίες δράσης, όπως στις αγροτικές εργασίες, το κυνήγι και τον πόλεμο, κυρίαρ-
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χες. Η επανάληψη ορισμένων μορφολογικών χαρακτηριστικών ίσως να υποδεικνύει την ιδανική εικόνα που οφείλει να έχει στον δημόσιο βίο ένας άνδρας
της Μυκηναϊκής εποχής. Οι ανδρικές μορφές στα σπουδαία έργα τέχνης του
μυκηναϊκού κόσμου αποδίδουν νέους, με σωματική ρώμη, ημίγυμνους ή με πολεμική εξάρτυση ή επίσημη περιβολή, σχεδόν πάντα σε δράση.
Η μοναδική ευκαιρία για μια συνάντηση με τα πρόσωπα της εποχής και τις
ατομικές τους ιστορίες είναι διά της «Αρχαιολογίας του θανάτου», όπως λέγεται το πεδίο της έρευνας που μελετά τις τέχνες, τις διαδικασίες και τα έθιμα που
σχετίζονται με τον θάνατο στην αρχαιότητα8. Τα στοιχεία της ένδυσης και τα ταφικά δώρα των νεκρών αντικατοπτρίζουν, όπως πιστεύεται γενικά, τις κοινωνικές
και επαγγελματικές τους ιδιότητες εν ζωή9, αφού ο πλούτος των ταφικών δώρων ενδεχομένως να αποτελεί το άθροισμα των προσφορών που τους έγιναν
και όχι των υπαρχόντων τους. Σε κάθε περίπτωση, η ταφική εικόνα των ανδρών
της Μυκηναϊκής εποχής αποτελεί μια τεράστια πηγή δεδομένων με πλούσια
κοινωνική, γεωγραφική και χρονική διαφοροποίηση.
Μυκηναϊκή «αριστεία»
Τα πρώτα ισχυρά τοπικά κέντρα του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου εμφανίζονται στο κατώφλι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, στη Μεσοελλαδική ΙΙΙ περίοδο
(17ος αι. π.Χ.). Μαζί τους ανέτειλε και το φαινόμενο του ηγεμόνα-πολεμιστή10.
Την εποχή αυτή αναδύθηκε στις Μυκήνες (Ταφικός Κύκλος Β) μια δυναστεία αρχόντων, που θάφτηκαν με ξεχωριστές τιμές, παίρνοντας μαζί τους όπλα, πολύτιμα σκεύη και κοσμήματα11. Κοντά τους ενταφιάστηκαν με πολυτέλεια οι σύντροφοί τους, γυναίκες που φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά του κάλλους και
της εκλέπτυνσης.
Ξεχωρίζει η περίπτωση του νεκρού άνδρα από τον τάφο Γ, που συνοδεύτηκε με χάλκινα ξίφη, εγχειρίδια, μία χρυσάργυρη προσωπίδα με κλειστά μάτια
και έναν μικρότατο μινωικό σφραγιδόλιθο σπάνιας τέχνης12. Στη σφραγιστική
επιφάνεια του αντικειμένου παριστάνεται σε προφίλ και με τρόπο φυσιοκρατικό ένας γενειοφόρος άνδρας με πλούσια κόμη στην ηλικία περίπου του κατόχου του (εικ. 2). Παρόμοια γενειάδα υπαινίσσεται και το τριγωνικό περίγραμμα της προσωπίδας (εικ. 3). Αυτή η ομοιότητα των μορφολογικών χαρακτηριστικών στη σφραγίδα και την προσωπίδα θα μπορούσε να υποδηλώνει τα αληθινά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του άγνωστου άνδρα.
Ωστόσο, ο πλούτος και η φυσιογνωμία των νεκρών ηγεμόνων της αμέσως
επόμενης, Υστεροελλαδικής Ι, περιόδου (16ος αι. π.Χ.) δεν έχει προηγούμενο. Οι άνδρες του Ταφικού Κύκλου Α ήταν κυριολεκτικά καλυμμένοι με χρυσό. Η
περίπτωση των νεκρών ανδρών από τον τάφο IV είναι η πιο χαρακτηριστική13.
Ο πιο πλούσια στολισμένος νεκρός του μυκηναϊκού κόσμου είναι ο «πρίγκιπας με τον Κρατήρα της Μάχης»14 (νεκρός Ο του τάφου IV). Πρόκειται για έναν
νεότατο άνδρα, ηλικίας από 17 ως 19 ετών. Ο «πρίγκιπας» θάφτηκε με δύο χρυσά διαδήματα, πάνω από δέκα μεγάλα ξίφη, φονικές μάχαιρες, αναρίθμητα
χρυσά επιρράμματα και οστέινα κομβία και ένα μοναδικό σύνολο μετάλλινων
αγγείων. Το τελευταίο αποτελείται από έναν τεράστιο αργυρό κρατήρα, που
φέρει παράσταση μάχης δύο αντίπαλων ομάδων πολεμιστών (εικ. 4, 5). Μέσα
στον «Κρατήρα της Μάχης» είχαν τοποθετηθεί πέντε περίτεχνα χρυσά κύπελλα, έξι αργυρά, μία αργυρή πρόχους και δύο τελετουργικά ρυτά από άργυρο και
αλάβαστρο αντίστοιχα.
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Εικ. 2. ΕΑΜ Π8708. Μινωικός
σφραγιδόλιθος από αμέθυστο με
παράσταση γενειοφόρου άνδρα.
Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Β, τάφος Γ.
ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι περίοδος (τέλη 17ου αι. π.Χ.).

8.
9.

Chapman et al. 1981.
Ο Ιακωβίδης (Ιακωβίδης 1969, 123) θεωρεί τα
κτερίσματα μέρος της προσωπικής ιδιοκτησίας των νεκρών και αντικείμενα δηλωτικά των
ασχολιών ή του επαγγέλματός τους. Τον χαρακτηρισμό των νεκρών βάσει των κτερισμάτων
characterization��������������������������
through������������������
�������������������������
office�����������
�����������������
» – αναγνω– «������������������������������������������
ρίζουν και οι Cavanagh - Mee (1998, 110, 111),
που βλέπουν τα επαγγέλματα, τις ιδιότητες και
τις ασχολίες των νεκρών να δηλώνονται με τα
κτερίσματά τους. Ο Βλαχόπουλος (2006) παρατήρησε ότι πολλά από τα μη κεραμικά κτερίσματα των ΥΕ ΙΙΙΓ ταφών της Νάξου είναι βοηθητικά
για τον καθορισμό του φύλου και για τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης, της ιδιότητας και του κύρους του νεκρού.
10. �����������������������������������������������
Βλ. ενδεικτικά Χριστοπούλου 2009, για την περίπτωση ενός τάφου πολεμιστή της ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ Ι περιόδου στην Καδμεία της Θήβας.
11. Μυλωνάς 1973.
12. Μυλωνάς 1973, ι΄, ιβ΄, 46-47. Sakellariou 1964, 13,
αρ. κατ. 5.
13. Papazoglou-Manioudaki et al. 2010, 161-163,
183-189, 193-197.
14. Sakellariou 1974.
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Εικ. 3. ΕΑΜ Π8709. Νεκρική προσωπίδα από κράμα χρυσού και αργύρου. Μυκήνες,
Ταφικός Κύκλος Β, τάφος Γ. ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι περίοδος (τέλη 17ου αι. π.Χ.).

Εικ. 4. ΕΑΜ Π605-607. Ο αργυρός
«Κρατήρας της Μάχης». Μυκήνες, 
Ταφικός Κύκλος Α, τάφος IV. ΥΕ Ι περίοδος
(16ος αι. π.Χ.).

15. Koehl 2006, 138-140.
16. Sakellariou 1974. Blakolmer 2007.

Εικ. 5. Σχεδιαστικό ανάπτυγμα του «Κρατήρα της Μάχης» (ΕΑΜ Π605-607). Μυκήνες,
Ταφικός Κύκλος Α, τάφος IV. ΥΕ Ι περίοδος (16ος αι. π.Χ.).

Το πιο εντυπωσιακό από τα αργυρά αγγεία της ομάδας αυτής είναι το περίφημο «Ρυτό της Πολιορκίας»15 (εικ. 6α-β), με την ομώνυμη παράσταση μιας πόλης σε κίνδυνο. Αντίστοιχη είναι η παράσταση των γενναίων πολεμιστών στη
διακοσμητική ζώνη του «Κρατήρα της Μάχης» (εικ. 5), με την ηρωική γυμνότητα
των σωμάτων, τους τεταμένους μύς και τα καλοσχηματισμένα γένια16. Οι ήρωες πολεμούν με πάθος, κρατώντας τόξα, δόρατα και ασπίδες και φορώντας
περικεφαλαίες από χαυλιόδοντες, δηλαδή τον τύπο εκείνο του κράνους που
θα ορίζει στους επόμενους αιώνες τους Μυκηναίους πολεμιστές. Ανάλογη εί-
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Εικ. 6α-β. ΕΑΜ Π481. Το αργυρό «Ρυτό της Πολιορκίας». Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α,
τάφος IV. ΥΕ Ι περίοδος (16ος αι. π.Χ.).

Εικ. 7. ΕΑΜ Π394. Εγχειρίδιο με εμπίεστη τεχνική και παράσταση μάχης ανδρών και
λεόντων. Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, τάφος IV. ΥΕ Ι περίοδος (16ος αι. π.Χ.).

ναι η παράσταση των κυνηγών λεόντων στη ζώνη διακόσμησης του εγχειριδίου με αρ. ευρ. Π394, που ανήκε στον ίδιο νεκρό17 (εικ. 7). Σε έναν «πρίγκιπα»
που φαίνεται πως κηδεύτηκε με προσφορές που ταιριάζουν σε ήρωα, παρά
το νεαρό της ηλικίας του. Σε έναν άνθρωπο που έζησε βίο βραχύ, με μεγάλες
προσδοκίες.
Παρόμοια είναι η εικόνα των «αρίστων» που αποτυπώνεται στις μοναδικές λίθινες επιτύμβιες στήλες του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών, με τους εποχούμενους σε άρματα ηγεμόνες18. Εάν αρκεστούμε στην εικονογραφία της εποχής αυτής, μαθαίνουμε πως ο κόσμος της πρώτης γενιάς των Μυκηναίων «αρί-
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17. Xenaki-Sakellariou - Chatziliou 1989, 25-26, αρ.
κατ. 1.
18. Βλ. ενδεικτικά Παπαδημητρίου 2015, 72.
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Εικ. 8. ΕΑΜ Π1758. Το χρυσό κύπελλο με τη «βίαιη» σκηνή της
αιχμαλωσίας ταύρου. Βαφειό, θολωτός τάφος. ΥΕ ΙΙΑ περίοδος
(πρώτο μισό 15ου αι. π.Χ.).

19. Davis 1977. Βλ και Καλτσάς 2007, 120-121.
20. Πρβλ. τον «Πρίγκιπα των Κρίνων» (ΔημοπούλουΡεθεμιωτάκη 2005, 76).
21. Βλαζάκη 1988.
22. Τσούντας 1889.
23. Xenaki-Sakellariou - Chatziliou 1989, 28-29, αρ.
κατ. 14-17b.
24. Sakellariou 1964, 252-294.
25. Davis - Stocker 2016. http://www.griffinwarrior.
org/griffinwarrior-burial.html.

Εικ. 9. ΕΑΜ Π1759. Το χρυσό κύπελλο με την «ειρηνική» σκηνή της
αιχμαλωσίας ταύρου. Βαφειό, θολωτός τάφος. ΥΕ ΙΙΑ περίοδος
(πρώτο μισό 15ου αι. π.Χ.).

στων» αποτελείτο από νέους, γενναίους και εύρωστους άνδρες, που έζησαν
και θάφτηκαν με τιμές ηρώων.
Στους επόμενους δύο αιώνες της Πρώιμης Μυκηναϊκής περιόδου (15ος,
14ος αι. π.Χ.) η εικονογραφία αναπαράγει το ίδιο ανδρικό πρότυπο. Στα διάσημα χρυσά κύπελλα του Βαφειού δύο αγρότες προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν
έναν ταύρο19 (εικ. 8, 9). Η έντονη μυολογία των λεπτών και σχεδόν ολόγυμνων
σωμάτων τους κατάγεται από τον μινωικό νεοανακτορικό τύπο της ανδρικής
μορφής20 και μπορεί να παραβληθεί ευθέως με τις ανδρικές μορφές της κλασικής αττικής αγγειογραφίας. Οι αγρότες φορούν μικρά ζώματα γύρω από τη
λεπτή τους μέση, σανδάλια ή μπότες με ελαφρώς γυριστές μύτες και έχουν μακριά μαλλιά που φτάνουν ως την πλάτη. Παρόμοια είναι και η εικόνα του «Ηγεμόνα» από το ομώνυμο σφράγισμα των Χανίων, που χρονολογείται στην ίδια
εποχή21. Ήταν υπαρκτοί αυτοί οι άνδρες στην κοινωνία του 15ου αι. π.Χ. άραγε;
Την πιο ενδιαφέρουσα εικόνα της περιβολής και της παράστασης δύο υπαρκτών ηγεμόνων του πρώιμου 15ου αι. π.Χ. μας δίνουν οι λαμπροί ατομικοί τους
τάφοι, που χρονολογούνται στην ίδια γενιά και βρέθηκαν στο Βαφειό Λακωνίας
το 1889 και στον Εγκλιανό της Πύλου το 2015 (“Griffin Warrior” Tomb).
Ο θολωτός τάφος του Βαφειού δέχτηκε πιθανότατα την ταφή ενός άνδρα,
τα σκελετικά κατάλοιπα του οποίου δεν διασώθηκαν για να μελετηθούν22. Ο
πλούτος των ταφικών του δώρων είναι σχεδόν χωρίς προηγούμενο. Αυτό που
πραγματικά εκπλήσσει είναι η συλλογή πολυτελών μικροαντικειμένων, που δεν
συνδέονται με την «ανδρεία» του κατόχου τους. Ο «Πρίγκιπας» του Βαφειού
είχε ταφεί με πολυτελή εγχειρίδια με εμπίεστη διακόσμηση23, περιδέραια από
αμέθυστο και χρυσό, εργαλεία καλλωπισμού, έναν μεγάλο καθρέπτη, σφραγιστικά δακτυλίδια, καθώς και ένα πρωτοφανές σύνολο 41 πολύτιμων σφραγιδόλιθων μινωικής προέλευσης με παραστάσεις θρησκευτικές, κυνηγετικές και
ίσως πολεμικές24 (εικ. 10).
Ανάλογη είναι και περίπτωση ταφής σε λακκοειδή τάφο στον Εγκλιανό της
Πύλου25. Ο νεκρός, περίπου 30-35 χρονών, με ύψος γύρω στο 1,70 μ., συνοδευόταν από 2.000 περίπου αντικείμενα, ορισμένα εκ των οποίων είναι εξαιρετικής τέχνης και μοναδικής ομορφιάς. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν περισσό-
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τερους από 50 πολύτιμους σφραγιδόλιθους μινωικής έμπνευσης ή προέλευσης, τέσσερα χρυσά σφραγιστικά δακτυλίδια, αναρίθμητα περιδέραια, έναν
καθρέπτη, οστέινα κτένια, αργυρά και μεγάλα χάλκινα αγγεία, εργαλεία και λιγοστά όπλα26. Από τα κτερίσματα απουσιάζει κραυγαλέα η κεραμική, καθώς η
καθεστηκυία μυκηναϊκή τάξη είχε αποφασίσει ότι η υψηλή αισθητική, καθώς και
η επίδειξη δύναμης και γοήτρου σχετίζονται με το μέταλλο και όχι με τον πηλό.
Ο «Γρύπας Πολεμιστής» και ο «Πρίγκιπας» του Βαφειού ήταν δύο αξιωματούχοι που έζησαν σε κοντινές επικράτειες της νότιας Πελοποννήσου και ανήκαν
στην ίδια γενιά. Το είδος των ταφικών τους δώρων τούς διακρίνουν από τις συνήθεις «ταφές πολεμιστών» της εποχής27 και υποδηλώνουν τη φιλοκαλία και την
εκλέπτυνση πολύ περισσότερο από την «ανδρεία» του βίου ή του κοινωνικού
τους ρόλου.
Αντίθετη είναι η εικόνα δύο διάσημων ανδρών από τα Δενδρά της Αργολίδας που έζησαν στα τέλη του 15ου αι. π.Χ. και κηδεύτηκαν ως τρανοί πολεμιστές. Ο «Τάφος της Πανοπλίας» περιελάμβανε τα λείψανα ενός άνδρα με τη
μοναδική σωζόμενη χάλκινη πανοπλία του μυκηναϊκού κόσμου, τα χάλκινα ξίφη
και τα εργαλεία του, χάλκινα αγγεία και έναν καθρέπτη28. Πρόκειται για την ταφή
ενός αξιωματούχου του πολέμου, που έζησε και τιμήθηκε στον θάνατο ως τέτοιος. Ο πιο σημαντικός νεκρός της ίδιας γενιάς στην περιοχή ήταν ο «Βασιλιάς
των Δενδρών», που θάφτηκε σε μνημειώδη θολωτό τάφο μαζί με τη σύντροφό
του. Ο πλούτος των ταφικών δώρων (εικ. 11) και ο μεγάλος αριθμός των όπλων
και των κυνηγετικών του εργαλείων έπεισε τον ανασκαφέα, Axel Persson, για
την κοινωνική σημασία του προσώπου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εκφραστεί με
κάποια απογοήτευση για τα φτωχά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των σκελετικών του καταλοίπων29.

Εικ. 11. ΕΑΜ Π7341. Χρυσή φιάλη με παράσταση θαλάσσιου τοπίου από τον τάφο
του «Βασιλιά των Δενδρών». Δενδρά Αργολίδας, θολωτός τάφος. ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδος
(14ος αι. π.Χ.).

Εικ. 10. ΕΑΜ Π1761. Μινωικός
σφραγιδόλιθος από ίασπη με
παράσταση ιερέα και γρύπα. Βαφειό,
θολωτός τάφος. ΥΕ ΙΙΑ περίοδος
(α΄ μισό 15ου αι. π.Χ.).

26. 	�����������������������������������������
Καθώς γράφονταν τούτες οι γραμμές, η ανακοίνωση ανεύρεσης σφραγιδόλιθου με παράσταση μονομαχίας ηρώων προστέθηκε στα
απαράμιλλης ομορφιάς και τέχνης δείγματα
του τάφου. Βλ. ενδεικτικά http://www.protagon.
gr/epikairotita/44341510081-44341510081. Για
τη λεπτομερή πραγμάτευση του σφραγιδόλιθου, γνωστού ως Combat Agate, βλ. Stocker
- Davis 2017.
27. Για την κοινή των «ταφών πολεμιστών» της προανακτορικής μυκηναϊκής περιόδου, βλ. ��������
Konstantinidi-Syvridi - Paschalidis 2015, 414-416.
28. Åstrom 1977.
29. Persson 1931, 16.
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Pax Mycenaica: oι Μυκηναίοι άνδρες στην εποχή των ανακτόρων

30. Από τη Θήβα, τις Μυκήνες, το Άργος, την Τίρυνθα
και την Πύλο, βλ. Immerwahr 1990, 114-118.
31. Από την Τίρυνθα, τον Ορχομενό και την Πύλο,
βλ. Immerwahr 1990, 129-133.
32. Όπως στις τοιχογραφίες του ανακτόρου των
Μυκηνών, της Πύλου και του Ορχομενού���������
, βλ. ���
Immerwahr 1990, 123-128.
33. Ruipérez - Melena 1996, 131-141.
34. Ενδεχομένως, με εξαίρεση την περίπτωση του
μεγάλου θαλαμωτού τάφου στο Προσήλιο του
Ορχομενού, όπου αναφέρεται η ταφή ενός
άνδρα που στολίστηκε με πλήθος κοσμημάτων,
πολυτελών αντικειμένων και με ελαφρύ
οπλισμό
(http://www.culture.gr/el/Information/SitePages/
view.aspx?nID=2021)
35. Lang 1969, 43-49 και πίν. 124, M, N.
36. Spyropoulos�������������������������������������
2015, 361, 363, εικ. 15-17. Η θαυμάσια τοιχογραφία βρίσκεται αποκατεστημένη στην
έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.
37. Immerwahr 1990, 129-133.
38. Πρόκειται για την πινακίδα Oe 106, βλ. Kostanti
2014.

Στα μέσα περίπου του 14ου αι. π.Χ. ολοκληρώνεται μια μακροχρόνια διαδικασία αναδιανομής της εξουσίας. Μεγάλα διοικητικά κέντρα, αλλά και κοινοί οικισμοί, παρήκμασαν ή εγκαταλείφθηκαν, ενώ ταυτοχρόνως αναδύονται τα μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα, των οποίων η εξουσία διακρίνεται για συγκεντρωτισμό, αυστηρή κοινωνική ιεραρχία και έλεγχο της παραγωγής.
Η κυρίαρχη εικονογραφία της εποχής σε τοιχογραφίες, αγγειογραφία, ελεφαντουργία και κοσμηματική – τέχνες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ανακτόρων – μας χάρισε πομπές γυναικών ή σπάνια ανδρών30, σκηνές κυνηγιού31,
όπου συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες (εικ. 12), και διάφορα άλλα θέματα,
περιορίζοντας σε ελάχιστες περιπτώσεις τις σκηνές πολέμου και βίας32. Η εξουσία εξέπεμπε την αυτοπεποίθησή της με τον στιβαρό συμβολισμό των κυκλώπειων κατασκευών, τους λέοντες στην πύλη των Μυκηνών και την κατασκευή λιγοστών αλλά μνημειωδών θολωτών τάφων. Η ανακτορική Μυκηναϊκή περίοδος
δίνει την εικόνα ενός κόσμου που επιδόθηκε επιτέλους στα έργα της ειρήνης.
Η δύναμη του μυκηναϊκού ανακτόρου στηριζόταν στη σοφά οργανωμένη διοικητική του δομή, που αποτυπώνεται στα κείμενα των πινακίδων της Γραμμικής Β
γραφής33. Ωστόσο, καμιά ασύλητη ταφή άνακτα ή υψηλού Μυκηναίου αξιωματούχου δεν φαίνεται να διασώθηκε ως τώρα34.
Το ρεπερτόριο της ανδρικής ανακτορικής εικονογραφίας είναι σχετικά φτωχό σε θέματα και, όπως φαίνεται, ελεγχόμενο από το ανακτορικό πρωτόκολλο. Σε καμιά από τις τοιχογραφίες δεν απεικονίζεται με βεβαιότητα η μορφή του
άνακτα. Στις σπάνιες πολεμικές σκηνές, όπως στην τοιχογραφία της Πύλου, οι
Μυκηναίοι μαχητές αποδίδονται και πάλι γυμνοί, με το χαρακτηριστικό ζώμα στη
μέση, υψηλά υποδήματα και κράνη από χαυλιόδοντες κάπρου35, ενώ οι αντίπαλοί τους με τα χαρακτηριστικά των «βαρβάρων» της εποχής. Η ανωτερότητα του
μυκηναϊκού στρατού τονίζεται με την ενδυματολογική ομοιομορφία των στρατιωτών, που υποδηλώνει την πειθαρχία και την πολεμική τους υπεροχή.
Ανάλογη μορφολογική πειθαρχία αποδίδει και η σύνταξη των κυνηγών με
τα δόρατα, που διασώζονται στα θραύσματα τοιχογραφίας του ανακτόρου του
Ορχομενού36. Οι τοιχογραφίες της Πύλου και της Τίρυνθας με παραστάσεις βασιλικού κυνηγιού και αρμάτων37 παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα ενδυματολογική και μορφολογική ομοιομορφία (εικ. 12). Οι εποχούμενοι ηνίοχοι, οι συνοδοί των βασιλικών σκύλων (εικ. 13) και οι κυνηγοί κάπρων φορούν τις χαρακτηριστικές μπότες, ένα είδος κοντού χιτωνίσκου που φτάνει ως το ύψος των γονάτων και κάποιοι από αυτούς φέρουν κράνη από χαυλιόδοντες.
Η εικόνα του ανδρικού ιδεώδους στην εποχή των ανακτόρων είναι δυσδιάκριτη.
Η πραγματική ενδυματολογική ποικιλία μεταξύ των Μυκηναίων ανδρών, οι κοινωνικές
διαφοροποιήσεις της δημόσιας εμφάνισής τους και το πρότυπο του μυκηναϊκού κάλλους στην ανακτορική εποχή μάς είναι σχεδόν άγνωστα, λόγω της τυποποίησης του
εικονογραφικού θεματολογίου, που δεν ήταν ελεύθερο να τα εκφράσει. Ωστόσο,
μια μικρή χαραμάδα καλλιτεχνικού αυθορμητισμού στην πίσω πλευρά μιας σελιδόσχημης πήλινης πινακίδας Γραμμικής Β γραφής από τις Μυκήνες συμπληρώνει αναπάντεχα αυτό το κενό. Χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος, ο γραφέας του κειμένου
με την καταγραφή ποσότητας μαλλιού για την παραγγελία ύφανσης γύρισε την πινακίδα ανάποδα και χάραξε στη νωπή επιφάνεια αυτό που ίσως είδε εκείνη τη στιγμή έξω από το παράθυρό του: τη μορφή ενός νέου άνδρα, που στέκεται στα ακροδάκτυλα των ποδιών του, είναι γυμνός, φορώντας μόνο το γνωστό ζώμα γύρω από
τη μέση του, και φέρει πάνω του δεμένο ένα εγχειρίδιο38 (εικ. 14).
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Εικ. 12. ΕΑΜ Π5878. Γυναίκες σε άρμα. Απόσπασμα τοιχογραφικής σύνθεσης με
παράσταση βασιλικού κυνηγιού από το ανάκτορο της Τίρυνθας. ΥΕ ΙΙΙΑ2 περίοδος
(τέλη 14ου αι. π.Χ.).
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Εικ. 13. ΕΑΜ Π5880 . Ιπποκόμος ακολουθεί πεζός την ομάδα των σκυλιών. Απόσπασμα
τοιχογραφικής σύνθεσης με παράσταση βασιλικού κυνηγιού από το ανάκτορο της
Τίρυνθας. ΥΕ ΙΙΙΑ2 περίοδος (τέλη 14ου αι. π.Χ.).

Η δύση των ανακτόρων και η άνοδος της νέας τάξης των πολεμιστών

Εικ. 14. ΕΑΜ Π13098. Εγχάρακτη
παράσταση ανδρικής μορφής με κοντό
περίζωμα και τα χέρια λυγισμένα στη
μέση, στην πίσω όψη της πινακίδας
Γραμμικής γραφής Β Oe 106. Μυκήνες,
«Οικία του Λαδεμπόρου». ΥΕ ΙΙΙΒ2
περίοδος (τέλη 13ου αι. π.Χ.).

39. Για την ελίτ των πολεμιστών του μετανακτορικού
μυκηναϊκού κόσμου, βλ. ενδεικτικά ����������
Giannopoulos 2008 (Αχαΐα). Paschalidis - McGeorge 2009,
106-109 (Αχαΐα). Νικολέντζος 2011, τ. Α, 305,
σημ. 1835 (Ηλεία). �������������������������
Deger��������������������
-�������������������
Jalkotzy�����������
2006. ����
Middleton 2010, 101-106 (σε όλο το Αιγαίο).
40. Δημακοπούλου
������������������������������������������
1990, 146-148. ��������������
Kontorli������
-�����
Papadopoulou 1999, 331-340.
41. Σε αγγεία από την Ηλεία, βλ. Vikatou 2012, 7071.

Η βίαιη καταστροφή των μυκηναϊκών κέντρων γύρω στο 1200 π.Χ. φαίνεται
πως ήταν το αποτέλεσμα μιας αλυσιδωτής κρίσης που έπληξε τα βασίλεια και τις
αυτοκρατορίες της Ανατολικής Μεσογείου. Το διαδοχικό τέλος των μυκηναϊκών
ανακτόρων σήμανε την παύση της παραγωγής των φιλόδοξων αναπαραστατικών τεχνών, στερώντας μας την πολύτιμη εικονογραφική τους μαρτυρία.
Η οργάνωση των μετανακτορικών κοινωνιών της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου (12ος-α΄ μισό 11ου αι. π.Χ.) ανέδειξε νέα τοπικά κέντρα, που δεν ήταν μεγαλύτερα από έναν κοινό οικισμό. Νέοι άρχοντες έγιναν για άλλη μια φορά οι
πολεμιστές, όπως ονομάστηκαν οι νεκροί με τα όπλα. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τέτοιων τάφων πολεμιστών - πολεμάρχων εντοπίστηκαν στην Αχαΐα,
την ορεινή Αρκαδία, την Ηλεία, τη Νάξο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη39. Στην
περίπτωση της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, που είναι καλύτερα ερευνημένη, οι πολεμιστές - πολέμαρχοι φαίνεται πως δεν ήταν περισσότεροι του ενός
σε κάθε γενιά του οικισμού. Η πολεμική τους εξάρτυση ποικίλλει, χωρίς να λείπει ποτέ το απαραίτητο φονικό ξίφος του τύπου Naue II (εικ. 15).
Η εικόνα των απλών Μυκηναίων στρατιωτών αποδίδεται πλήρως στον περίφημο «Κρατήρα των Πολεμιστών»40 (εικ. 16, βλ. και σ. 365, εικ. 15). Στη μια πλευρά του
αγγείου απεικονίζεται πομπή πολεμιστών με πλήρη εξάρτυση, που αναχωρεί για
τον πόλεμο(;), ενώ στην άκρη της εικόνας μία γυναίκα αποχαιρετά ή πενθεί. Στην
άλλη πλευρά οι πολεμιστές έχουν διαφορετικό κράνος και υψωμένα δόρατα.
Οι παραστάσεις διακρίνονται από τον σαφή αφηγηματικό τους χαρακτήρα και,
παρά τη σχηματοποίηση και την αφαίρεσή τους, παρέχουν πληθώρα πληροφοριών για τον οπλισμό και την ενδυμασία των Μυκηναίων οπλιτών.
Την ίδια περίοδο εικονογραφείται η πρόθεση και η εκφορά νεκρού41, πρόδρομο δείγμα ανάλογων ζωγραφικών συνθέσεων της Γεωμετρικής εποχής. Ο
νεκρός τίθεται στο κέντρο της παράστασης, οι δε ολοφυρόμενοι τοποθετού-
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Εικ. 15. ΕΑΜ Π1017. Χάλκινο ξίφος τύπου Naue II από την ακρόπολη των Μυκηνών. ΥΕ ΙΙΙΒ2 περίοδος (τέλη 13ου αι. π.Χ.).

νται εκατέρωθεν της νεκρικής κλίνης. Στην περίπτωση της πρόθεσης, μία ανδρική μορφή ενδεχομένως απεικονίζει έναν ιερέα ή κάποιον που πρωταγωνιστεί
στην εξόδιο ακολουθία.
Η πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων ανέδειξε την εποχή της ευκαιρίας για
τους τυχοδιώκτες του Αιγαίου, που όφειλαν να είναι ανδρείοι και ριψοκίνδυνοι42. Η εικονογραφία της εποχής είναι γεμάτη με πολεμική δράση, βία και στρατιωτικές εξορμήσεις, πολεμικά πλοία και αγήματα στρατιωτών, που φαίνεται πως
απηχούν τις τοπικές επιχειρήσεις των αρχόντων - πολεμιστών ή την ελεύθερη
δράση τους ως πειρατών και μισθοφόρων σε παντός είδους επιχειρήσεις και
συμπλοκές. Τέλος, η ανεύρεση σε ορισμένα νεκροταφεία δύο ή περισσοτέρων ταφών πολεμιστών που ανήκουν σε διαδοχικές γενιές υποδηλώνει το κληρονομικό αξίωμα του πολεμιστή και θυμίζει προκλητικά τους ομηρικούς βασιλείς
και τον κόσμο των αξιών τους43.

Εικ. 16. ΕΑΜ Π1426. Ο «Κρατήρας των Πολεμιστών» από την ακρόπολη των Μυκηνών.
Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδος (ύστερος 12ος αι. π.Χ.).

380

42. Kanta 2003. Deger-Jalkotzy 2006.
43. Deger-Jalkotzy 2006, 175-176.
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ΜΙΜΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Οι πολλαπλές αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης στο διάβα των αιώνων δεν έχουν
δώσει έως σήμερα καμία οριστική και επαρκή ερμηνεία τόσο για τις πραγματικές αντιλήψεις που υπαγορεύουν καλλιτεχνικές τάσεις
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους όσο και
για τον βαθμό που τα έργα τέχνης απηχούν την
εκάστοτε πραγματικότητα. Το βέβαιο είναι πως
υπάρχει μια μακρά εξελικτική διαδικασία στην
ανθρώπινη σκέψη, της οποίας το αποτύπωμα
στην ύλη δεν μπορεί να αποκαλύψει την ολότητά της.
Stewart 2003, 31.
Κατά τονJonn Berger, «ένα γδυτό σώμα (naked)
για να γίνει γυμνό (nude), πρέπει να ιδωθεί
σαν αντικείμενο. Η θέασή του ως αντικειμένου
διεγείρει τη χρήση του ως αντικειμένου. Η γύμνια (nakedness) αποκαλύπτει τον εαυτό της. Η
nudity����������������������������
) εκτίθεται σε θέα… Η γυμνόγυμνότητα (����������������������������������
τητα είναι μια μορφή ενδυμασίας». Βλ. Berger
1972, 54.
Με τον «οφθαλμοκεντρισμό», που κατά τους
μελετητές χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό,
φαίνεται ότι συμφωνεί και ο Ηράκλειτος, που
υποστηρίζει ότι τα μάτια είναι πιο αξιόπιστα από
τα αφτιά, βλ. Stewart 2003, 48.
Για παραδείγματα κυκλαδικών ειδωλίων από διάφορες θέσεις, βλ. Καλτσάς 2007, 73-79.
Σε αυτό συντείνει και η ανεύρεση ειδωλίων με
φουσκωμένες κοιλιές ή με οριζόντιες εγχαράξεις, που συμβολίζουν ή υποδηλώνουν κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας. Ωστόσο, αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν η σύνδεση
της γονιμικής σημειολογίας με την ταφική χρήση, η σημασία και η χρήση των ανδρικών ειδωλίων ή των συμπλεγμάτων κ.ά. Γεγονός αναμφισβήτητο και αξιοθαύμαστο, πάντως, είναι ότι αυτές οι δημιουργίες θεωρήθηκαν αρχέτυπα και
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης των καλλιτεχνών
του μοντερνισμού τον 20ό αιώνα, όπως για
τους Brancusi, Modigliani, Archipenko, Lipchitz,
Giacometti, Barbara Hepworth, Epstein, Derain
και Moore.
Stewart 2003, 78.

Ο ανθρωποκεντρισμός του ελληνικού πολιτισμού και η κεντρική θέση του ανθρώπινου σώματος, η οποία βρήκε την κορύφωσή της στην εξιδανίκευση της κλασικής τέχνης, κυριάρχησαν στον δυτικό πολιτισμό ως το «ελληνικό θαύμα». Ένα «θαύμα» που άλλοτε ήταν κατανοητό και αποτελούσε πρότυπο, άλλοτε αμφισβητούνταν,
όπως από τους μοντερνιστές, παραμένοντας πάντοτε περίεργα οικείο και ποτέ δεδομένο1. Για πάνω από δύο αιώνες η Αφροδίτη και τα κλασικά ανδρικά γλυπτά διαμόρφωσαν τη δυτική εικόνα της γυναίκας και του άνδρα2.
Πότε όμως ξεκινά το ανθρώπινο σώμα να παριστάνεται γυμνό στην τέχνη; Τι
συμβολίζει η γυμνότητα, είναι όντως ένα άλλο κοσμικό ένδυμα;3.
Ο Andrew Stewart υποστηρίζει ότι η οπτικότητα, ο ορισμός και η κριτική του
τρόπου που βλέπουν οι κοινωνίες τα πράγματα, σε μεγάλο βαθμό κατασκευάζουν το σώμα και την ψυχή4. Η μελέτη των πρώτων προϊστορικών γυμνών απεικονίσεων, κατά κανόνα θηλυκών και εύσαρκων, τις συνδέει με γονιμικές γυναικείες
θεότητες οι οποίες κατείχαν κεντρική θέση στη λατρεία των πρώιμων πολιτισμών
της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής (εικ. 1).
Για πρώτη φορά την 3η χιλιετία π.Χ., οι κάτοικοι των Κυκλάδων στην καρδιά
του Αιγαίου διάλεξαν το σκληρό και εκτυφλωτικό μάρμαρο για να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν μοναδικές γυμνές αφαιρετικές φόρμες της ανθρώπινης μορφής (εικ. 2), κυρίως της γυναικείας (βλ. σ. 340, εικ. 9), με εμφατική
δήλωση του στήθους και του αιδοίου5. Για τα γεμάτα δυναμισμό και στερημένα
από κάθε έννοια ατομικότητας ειδώλια, τα οποία έχουν βρεθεί σε ταφικό περιβάλλον, έχουν διατυπωθεί πολλές ερμηνείες, με επικρατέστερη αυτήν που τα
θεωρεί αναπαραστάσεις μιας γονιμικής θεάς6.
Οι θνητοί, όπως οι αθλητές στον προϊστορικό αιγαιακό κόσμο, στην Αίγυπτο
και την Εγγύς Ανατολή, παριστάνονται να αγωνίζονται με περίζωμα. Τα αντίστοιχα μινωικά ειδώλια αυτής της κατηγορίας αρχίζουν να αφαιρούν τα περιζώματα γύρω στο 1300-1100 π.Χ. περίπου, όταν εισέβαλαν Δωριείς στο νησί ή, κατά
άλλη άποψη, το 1100-1000 π.Χ.7.
Η περίπτωση των μινωικών και άλλων προïστορικών γυναικείων μορφών (εικ.
3, 4) που εμφανίζονται γυμνές ή ημίγυμνες (εικ. 5) εντάσσεται και πάλι σε λατρευτικό πλαίσιο, όπως και οι μορφές θνητών γυναικών σε ειδώλια, σφραγίδες και τοιχογραφίες. Η Κρήτη θεωρείται η πατρίδα της αρχής της γυμνότητας
και τα δεδομένα συντείνουν στην ερμηνεία αυτής, όχι μόνον στο περιβάλλον
λατρευτικών αλλά και διαβατήριων τελετών. Το κωνικό κύπελλο, γνωστό ως «ποτήρι αναφοράς» ή «του αρχηγού», από τη νεοανακτορική έπαυλη της Αγίας Τριάδας, απεικονίζει νεαρούς άνδρες που φορούν περιζώματα (1550-1500 π.Χ.)
και, όπως και η σειρά γυμνών ειδωλίων του 8ου και του 7ου αι. π.Χ. από το ιερό
του Ερμή και της Αφροδίτης από την Κάτω Σύμη Βιάννου, μαρτυρούν τελετουργίες μύησης νεαρών αγοριών που ισχύουν για μακρές χρονικές περιόδους και
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Εικ. 1. ΕΑΜ Π8010, Π5941, Π5940. Πήλινα
ειδώλια γυναικείων μορφών. Από τη
Φθιώτιδα (Αλές Λοκρίδας, Π 8010) και τη
Θεσσαλία (Σέσκλο). Αρχαιότερη
Νεολιθική, 6500-5800 π.Χ.
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Εικ. 2. ΕΑΜ Π3919. Κυκλαδικό ειδώλιο
ανδρικής μορφής τύπου Πλαστηρά.
Από την Αμοργό. 3200-2700 π.Χ.
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Εικ. 3. ΕΑΜ Π27, Π28. Περίτμητα ελάσματα από χρυσό σε σχήμα θεότητας με
πτηνά. Από τις Μυκήνες. 16ος αι. π.Χ.

8.

9.

Η γύμνια και η παρενδυσία είναι τυπικά τελετουργικά ανάλογης μύησης σε πολλούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο, όπως στην Αφρική, βλ.
Stewart 2003, 76 και 418.
Σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες από το
ιερό της Σύμης (6ος αι. π.X.-2ος αι. μ.X.), προστάτης θεός των εθίμων ενηλικίωσης ήταν ο
Eρμής Κεδρίτης, ο οποίος συλλατρευόταν με
την Aφροδίτη, βλ. Lebessi - Muhly 1990, 315-336.
Στις επιγραφές αναφέρεται και η προσέλευση
νέων από πολλές πόλεις της κεντρικής και της
ανατολικής ���������������������������������
K��������������������������������
ρήτης, όπως και η παρουσία αρχόντων που θα ήταν επιφορτισμένοι με την εποπτεία του ιερού. Το ίδιο συνέβαινε και στις πόλεις
Δρήρο, Φαιστό και Μάλια, βλ. Stewart 2003, 75.
Γενικά για τα Γυμνάσια και τις τελετουργίες των
εφήβων, βλ. και Θέμελης 2000, 83-85.

10. Πλάτων, Πολιτεία 5, 452 B-C. Πλάτων, Νόμοι, 1,
636 B-C. Ο Έφορος (FGH 70, F 149) περιγράφει
κρητικές τελετουργίες μύησης που περιλαμβάνουν θεσμοθετημένη παιδεραστία.
11. Όμηρος, Ιλιάς, Ψ, 683 και 710. Οδύσσεια, τ, 67.

Εικ. 4. ΕΑΜ Κ 22652 Πήλινο ειδώλιο
θεότητας. Από την Κύπρο. 12ος αι. π.Χ.

σχετίζονται με τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση8. Τα αγόρια, όπως
και στη Σπάρτη, οργανωμένα σε αγέλες αποτελούμενες από 180 μέλη, γυμνώνονταν και στο τέλος ένας ανακηρυσσόταν νικητής. Μετά από αυτή την τελετή ήταν πλέον έτοιμα να φέρουν πανοπλία, να παντρευτούν και να ενταχθούν
στο κοινωνικό σώμα ως κανονικοί πολίτες. Συνεπώς, η γύμνια σε αυτές τις τελετές συμβολίζει την απέκδυση μιας ταυτότητας και την ένδυση με μια νέα9.
Ο Πλάτων δίνει μια ακόμη διάσταση συνδέοντας τον κρητικό και τον σπαρτιατικό γυμνικό αθλητισμό με τον ομοερωτισμό, υποστηρίζοντας ότι οι Κρήτες είναι αυτοί που επινόησαν τον μύθο της αρπαγής του Γανυμήδη από τον Δία10.
Η μυκηναϊκή κοσμοθεωρία και κοινωνική οργάνωση προβάλλει τον ανδρισμό ως το κατ’ εξοχήν όπλο των ηγεμόνων, των πολεμιστών και των ηρώων και
συνεπακόλουθα το γυμνό σώμα στη μυκηναϊκή τέχνη συμβολίζει τον ενεργό
ανδρισμό. Το πόσο σημαντικό είναι το σώμα ανδρείων πολεμιστών, ζωντανών
ή νεκρών, διαπιστώνεται από πλήθος περιγραφών στα ομηρικά έπη, αν και οι
ομηρικοί ήρωες αγωνίζονταν φορώντας ζώμα (περίζωμα)11.
Στους αιώνες που ακολουθούν την πτώση των μυκηναϊκών κέντρων, οι ευρύτερες γεωγραφικές ανακατατάξεις και αναταράξεις αποτυπώνονται στην «πε-
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Εικ. 5. ΕΑΜ Π5897. Ελεφάντινο πλακίδιο με παράσταση γυναικείας μορφής. Από την
ακρόπολη των Μυκηνών. 14ος αι. π.Χ.

νία» των υλικών καταλοίπων και την καλλιτεχνική συμμόρφωση σε πιο λιτές απεικονίσεις, με το γυμνό σώμα να παριστάνεται στη μεταμυκηναϊκή τέχνη με τάσεις αφαίρεσης. Πριν από το 800 π.Χ. στα ειδώλια γυμνών γυναικείων μορφών
τα στήθη αποδίδονται σχεδόν επίπεδα, σαν να πρόκειται όχι για αμιγώς θηλυκές αλλά για ανδρόγυνες υπάρξεις. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να θεωρηθούν
αρχέτυπα της μεταγενέστερης γυμνής ανδρικής και γυναικείας μορφής, όπου
τα σύμβολα του φύλου δηλώνονται με σαφήνεια (εικ. 6). Ειδώλια γυμνών ανδρών εμφανίζονται στην Ολυμπία από το πρώτο μισό του 9ου αι. π.Χ.12 και θεωρούνται ίσως οι πρώτες απεικονίσεις του Διός «επιφαινομένου» (εικ. 7). Ειδώλια
πολεμιστών, ηνιόχων και άλλων γυμνών ή με περίζωμα ανδρών εμφανίζονται
στην Ολυμπία από τις αρχές του 8ου αι. π.Χ. (εικ. 8, 9)13. Στον 8ο αι. π.Χ. ανήκουν
τα χάλκινα γυμνά ανδρικά ειδώλια από την Ακρόπολη, καθώς και τα αριθμητικά λιγότερα γυναικεία, τα οποία αποδίδονται σε μια γυμνή θεά ή σε άλλη στον
τύπο της Αστάρτης. Ανάλογα έργα προέρχονται από τους Δελφούς14, τα νησιά
του Αιγαίου, την Κρήτη, τη Νότια Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Φαίνεται ότι παρίσταναν θεότητες, όπως την Αφροδίτη, την Ήρα, την Άρτεμη, την Ειλείθυια, ίσως και
την Αθηνά. Οι θεές νομιμοποιούνται να καταρρίπτουν κάθε δέσμευση αιδούς,
αδιαφορώντας για τις κοινές θνητές.
Για τη γύμνια στη γεωμετρική τέχνη ο Himmelmann15 υποστηρίζει ότι έχει
συμβολικό χαρακτήρα, ερμηνεύοντας τις αποδόσεις των τριγωνικών γλουτών,
του θώρακος και των ποδιών (φουσκωμένες γάμπες) ως λαλούντα σύμβολα
του προτύπου της ανδρικής ρώμης και παλικαριάς που απηχεί ομηρικές παρακαταθήκες16. Από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. περίπου οι άνδρες παριστάνονται γυμνοί και οι θνητές γυναίκες ντυμένες17.
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Εικ. 6. ΕΑΜ Χ15150. Χάλκινο ειδώλιο
γυμνής γυναικείας μορφής. Άγνωστης
προέλευσης. 9ος αι. π.X.

12. Χατζή 2008, 60-61.
13. Χατζή 2008, 62-63, 78.
14. Κολώνια 2006, 44-45. Για χάλκινο ειδώλιο γυμνόστηθης γυναικείας μορφής με ζώνη στους
Δελφούς, βλ. Κολώνια 2006, 38.
15. Βλ. Καλτσάς 2007, 152, 163 για παραστάσεις σε
υστερογεωμετρικά αγγεία του Διπύλου.
16. Βλ. �����������������������������������������
Himmelmann�������������������������������
1990, 31-32 και την ειδική μονογραφία για το θέμα Haug 2012.
17. Για τα πρώτα γυναικεία γυμνά που εμφανίζονται
στη Σπάρτη από τον 7ο αι. π.Χ. και εντάσσονται
στον ονομαζόμενο τύπο της «γυμνής θεάς», βλ.
Stewart 2003, 42-43.
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Εικ. 7. ΕΑΜ Χ6168, Χ6093, Χ6108, Χ6167. Χάλκινα ειδώλια
του Δία σε στάση «αποκάλυψης». Από το ιερό της
Ολυμπίας. Τέλη 10ου-αρχές 8ου αι. π.Χ.

Εικ. 8. ΕΑΜ Χ6178. Χάλκινο
ειδώλιο πολεμιστή. Από το ιερό
της Ολυμπίας. Γύρω στα μέσα
του 8ου αι. π.X.

Εικ. 9. ΕΑΜ Χ6178α. Χάλκινο
ειδώλιο πολεμιστή. Aπό το
ιερό της Ολυμπίας. Αρχές
7ου αι. π.Χ.

Η συγκρότηση των πόλεων-κρατών, το αριστοκρατικό πολιτειακό ιδεώδες
και η αρχή της φιλοσοφικής σκέψης προσθέτουν έννοιες και δημιουργούν
νέα πρότυπα. Η πόλη-κράτος, ορίζοντας την κυρίαρχη αλλά συνάμα πολύπλοκη
θέση των ανδρών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τη διαχείριση της πόλης, «κατασκευάζει» αντιλήψεις για τα δύο φύλα, διατηρώντας για το θηλυκό αντιφατικές
απόψεις. Οι γυναίκες άλλοτε θεωρούνται αποκλεισμένες και ξένες και άλλοτε
μέλη και οικείες, είναι πάντως δύσκολο να κατανοηθούν και να αναγνωριστεί
η πολλαπλότητα των ρόλων τους. Ωστόσο, το πατριαρχικό βλέμμα της κοινής
γνώμης έχει ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των πόλεων, όπως μεταξύ της
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Αθήνας και της Σπάρτης, οι οποίες ανιχνεύονται στα γλυπτά και τις παραστάσεις της αγγειογραφίας.
Στους αρχαϊκούς χρόνους επίκεντρο γίνεται ο άνθρωπος και οι ανθρωπόμορφοι θεοί του18.
Ως εκ τούτου, το ακμαίο, όμορφο
και ρωμαλέο σώμα του νέου αρχαϊ
κού άνδρα αποδοσμένο στον τύπο
του Κούρου (εικ. 10, βλ. και σ. 116, εικ.
25)19 πρέπει να έχει και ένα ακόμη χάρισμα που δεν είναι ορατό, την αρετή. Ο Κούρος, αστραφτερός μέσα
στη γύμνια του, την οποία μοναδικά
αναδεικνύει το μάρμαρο, ήταν ένα
αγλαό αντικείμενο (πηγή αγαλλίασης), ενώ η παρθένα Κόρη, πλούσια
ντυμένη και στολισμένη, στον αντίποδα της δικής του γύμνιας, σηματοδοτούσε περίτρανα τη διαφορετιΕικ. 10. ΕΑΜ 13685. Χάλκινο ειδώλιο
κή θέση των δύο φύλων στην αρχαστον τύπο του Κούρου. Από το ιερό του
Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες.
ϊκή κοινωνία20. Ο Κούρος, ως η προ550-500 π.Χ.
σωποποίηση του «ιδανικού νεκρού»,
απηχούσε την ηθική και σωματική τελειότητα, που αποσκοπούσε, μαζί με
την επιτύμβια φράση που αναγραφόταν και συνήθως διαβαζόταν φωναχτά,
να είναι αγωγός της ένδοξης φήμης, του κλέους και του ιδανικού πολίτη στην
κοινότητα των ζωντανών21.
Οι πρώτοι γυμνοί αθλητές εμφανίζονται στην αρχαϊκή αγγειογραφία γύρω
στο 690 π.Χ.22 και είναι συνήθεις σε κορινθιακά αγγεία από το 570 π.Χ. και σε
αττικά από το 550 π.Χ. περίπου23. Έχει επικρατήσει να θεωρείται ότι οι αθλητικοί αγώνες έχουν τις ρίζες τους σε διαβατήριες τελετές και σε αγώνες προς τιμήν ενός νεκρού ήρωα24. Στη Σπάρτη όλοι οι νέοι πάνω από δέκα ετών ήταν οργανωμένοι σε αγέλες και αθλούνταν γυμνοί, καθώς η άθληση ήταν μέρος της
στρατιωτικής τους εκπαίδευσης. Στη γιορτή προς τιμήν του Καρνείου Απόλλωνα
και του Διονύσου διεξάγονταν οι Γυμνοπαιδιαί, όπου παντρεμένοι νέοι γδύνονταν για να χορέψουν και να αγωνιστούν25.
Για τις δημόσιες διαβατήριες τελετές, πάντως, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η
πρώτη δημόσια γυναικεία γύμνια τεκμηριώνεται στη Σπάρτη και την Ολυμπία26.
Οι ανύπανδρες Σπαρτιάτισσες, οι οποίες ήταν και αυτές οργανωμένες σε αγέλες, επίσης χόρευαν, τραγουδούσαν και αθλούνταν γυμνές σε ορισμένες
γιορτές. Σκοπός ήταν να γίνουν όμορφες και θελκτικές, έτοιμες για τη συζυγική
ένωση και τη γέννα δυνατών αρσενικών27. Ο γάμος για τα κορίτσια ήταν ό,τι ο
πόλεμος για τα αγόρια ενώ, κατά τον Βιντάλ-Νακέ, «η νέα κοπέλα στην Σπάρτη
ήταν ένα ανολοκλήρωτο αγόρι…»28.
Η ισονομία της κλεισθένειας νομοθεσίας μετά το 508 π.Χ. αφαίρεσε την ιδεολογική κάλυψη από το πρότυπο του Κούρου, ο οποίος σταμάτησε να παράγεται29,
ενώ η τιτάνια προσπάθεια απόκρουσης του περσικού κινδύνου θα προσφέρει
ένα ακόμη όπλο στην πρωτοκαθεδρία της ανδρικής γυμνότητας (εικ. 11)30. Οι νί-
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18. Ο ανθρωποκεντρισμός που υπάρχει σπερματικά στον Όμηρο, ο οποίος πιστεύει ότι η λογική
(νους) διακρίνει τους ανθρώπους από τα ζώα,
συνυπάρχει στον Ησίοδο (Ησίοδος, Έργα και
Hμέραι) με την έννοια του δικαίου που επιβάλλει ο Δίας αλλά κατέχουν και οι άνθρωποι, βλ.
Stewart 2003, 55.
19. Για διάσημους Κούρους, βλ. Καλτσάς 2007, 192,
206, 240-241.
20. Βλ. Καλτσάς 2007, 203-205.
21. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της γυμνής ηρωικής μορφής μάς προσφέρουν έργα από πολλές περιοχές. Για παραδείγματα γυμνών πολεμιστών του 7ου και αθλητών και θεών του 6ου αι.
π.Χ., λακωνικού εργαστηρίου, που έχουν βρεθεί
και στην Ολυμπία, βλ. Χατζή 2008, 108, 195, 280.
Καλτσάς 2007, 169. Για τα μνημειακά αγάλματα
του Κλέοβι και του Βίτωνα, αργειακού εργαστηρίου, στους Δελφούς, βλ. Κολώνια 2006, 75-77.
Για χάλκινα ειδώλια κούρων και ιππέων από το
Ηραίον της Σάμου του 6ου αι. π.Χ., βλ. Βιγλάκη Τσάκος 2012, 112-113, 116-117. Για ειδώλια από
τους Δελφούς, κρητικού εργαστηρίου, βλ. Κολώνια 2006, 63. Για έργα θεσσαλικού εργαστηρίου,
βλ. Καλτσάς 2007, 227. Για ειδώλια από το Πτώον,
βλ. Καλτσάς 2007, 250.
22. Βλ. Καλτσάς 2007, 166.
23. Stewart 2003, 84-85.
24. Κατά τον Πλάτωνα, οι Κρήτες αθλητές ήταν οι
πρώτοι που γδύθηκαν εντελώς ενώ, κατά τον
ίδιο και τον Θουκυδίδη, στην Ηπειρωτική Ελλάδα
οι πρώτοι ήταν οι Σπαρτιάτες. Βλ. Stewart 2003,
74. Ο πρώτος αθλητής που εμφανίστηκε γυμνός στους Ολυμπιακούς Αγώνες πετώντας από
μόνος του το περίζωμά του ήταν ο Σπαρτιάτης
Άκανθος το 720 π.Χ. Η συνήθεια σταδιακά υιοθετήθηκε σε όλη την Ελλάδα, σε αντίθεση με
τους «βαρβάρους», οι οποίοι αποστρέφονταν
αυτήν τη συνήθεια. Βλ. Stewart 2003, 79.
25. Βλ. �����������������������������������������
Stewart����������������������������������
2003, 78. Οι περισσότεροι συγγραφείς της κλασικής αρχαιότητας παραδίδουν ότι
η γύμνια στη δημόσια ζωή ήταν αποδεκτή στο
λουτρό, τον αθλητισμό και τις τελετουργίες που
συνδέονταν με αυτόν.
26. Όπως δείχνουν τα χάλκινα ειδώλια από το ιερό
της Αρτέμιδος Ορθίας, οι γυναίκες παριστάνονται γυμνές από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., βλ.
Stewart 2003, 85. Στους γυναικείους αγώνες
στην Ολυμπία, τα Ηραία, οι αθλήτριες αγωνίζονταν με παρενδυμασία, δηλαδή με το ένα
στήθος γυμνό, σαν να φορούσαν την ανδρική εξωμίδα, συνήθεια που μπορεί κι αυτή να
προέρχεται από προγαμιαίες τελετές, αφού
στα Βραυρώνια, γιορτή προς τιμήν της Άρτεμης, επιτρεπόταν η γύμνια.
27. Βλ. Stewart 2003, 80 και 84.
28. Βιντάλ-Νακέ 1983, 218-220.
29. Συνέχισαν όμως οι γυμνοί αθλητές, βλ. Καλτσάς
2007, 242 για τους αθλητές στη βάση από το Θεμιστόκλειο τείχος της Αθήνας και για δρομέα, 246.
30. Βλ. παραδείγματα της εν λόγω περιόδου στην
πλαστική και την αγγειογραφία, π.χ. Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, Καλτσάς 2007, 277279, 282, 288.
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31. Βλ. Stewart 2003, 145-147.
32. Πλίνιος, Naturalis Historia, 34.55. Βλ. Καλτσάς
2007, 302-303 και 304.
33. Στην αγγειογραφία η διάταξη των μορφών είναι
πανοραμικά ανεπτυγμένη ώστε να ικανοποιεί το
περιφερόμενο μάτι που επιθεωρεί, ακόμη και να
το προκαλεί. Για παράδειγμα, οι κύλικες με ερωτικές σκηνές στο συμπόσιο ξυπνούν τον ερωτισμό
των συμποσιαστών, βλ. Stewart 2003, 61-62.
34. Η ζωφόρος παρουσιάζει επιδέξια τον αθηναϊκό
δήμο ως μια λαμπρή δημοκρατική ελίτ που έχει
κατακτήσει την κορυφή των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Υποδείγματα σωφροσύνης, αιδούς
ενώπιον των συμπολιτών και των θεών, αυτοελέγχου και αξιοζήλευτης κυριαρχίας στις περιστάσεις, οι ιδεώδεις πολίτες. Stewart 2003, 37.
35. Για τις απόψεις στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, βλ. στο παρόν, Μ. Γιαννοπούλου, σ. 69-77.
36. Η γύμνια σταδιακά υιοθετήθηκε από τον 5ο αι.
π.Χ. και στα συμπόσια όχι μόνον από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι όσο περνούσε η ώρα
μπορούσαν να αφαιρούν ρούχα, αλλά και
από τους διασκεδαστές, τις αυλητρίδες, τις
εταίρες, τις χορεύτριες και τους νεαρούς οινοχόους. Ωστόσο, στην Αθήνα φαίνεται ότι επικράτησε μια συγκράτηση, η οποία διακρίνεται στο Συμπόσιον του Πλάτωνος, στο οποίο οι
συνδαιτυμόνες το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν για τον έρωτα. Οι γυμνοί σάτυροι, οι μαινάδες, ακόλουθοι του Διονύσου σε εκστασιασμό, αιτιολογούν το γυμνό που προκύπτει από
την έκσταση και καταστάσεις άλλης διάστασης
που δεν ελέγχει το συνειδητό. Για χαρακτηριστικά έργα, βλ. Καλτσάς 2007, 302-304, 322. Η
L. Bonfante υποστηρίζει ότι «οι τελετουργίες μύησης και ο γυμνικός αθλητισμός που επικράτησε, επέκτειναν τη χρήση του γυμνού, το προήγαγαν σε αριστοκρατικό ιδανικό στη μορφή
του γυμνού Κούρου, το χρησιμοποίησαν για να
διαφοροποιηθούν από τις γυναίκες και, αργότερα (μετά τα Περσικά), από τους βαρβάρους,
ενώ διατήρησαν τον μαγικό και αποτροπαϊκό
χαρακτήρα του στη μορφή του Σατύρου και της
ερμαϊκής στήλης» , βλ. Bonfante 1989, 552-558.
37. Stewart 2003, 47.
38. Stewart 2003, 100-127.
39. Για έργα της περιόδου, βλ. Καλτσάς 2007, 348349.
40. Για την πραξιτέλεια Σχολή, βλ. Καλτσάς 2007,
344-345.
2003, 36 και η μονογραφία της �����
41. 	�������������������������������������������
Stewart������������������������������������
Havelock 1995.
42. Βλ. Καλτσάς 2007, 362, 369, 374-375, 386, 417.

κες αυτές δημιούργησαν ένα νέο ανδρικό ιδανικό και υπογράμμισαν τη μοναδικότητα του αθηναϊκού ανδρισμού έναντι των βαρβάρων. Οι μαραθωνομάχοι,
με τη λαμπρή θωριά και το στιβαρό σώμα, βρίσκουν την καλλιτεχνική τους εκπροσώπηση στους Τυραννοκτόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα του Κριτίου και
του Νησιώτη31. Η αθηναϊκή γλυπτική θα αναπαράγει αυτό το πρότυπο έως το 440
π.Χ., όταν η φειδιακή παρέμβαση θα επιβάλει μια νέα σημειολογία και ο Πολύκλειτος32 θα επινοήσει ιδανικούς κανόνες γεωμετρίας και ένα αναλογικό σύστημα όπου κάθε τμήμα είναι μαθηματικά εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα και
με το όλο, τον αποκαλούμενο Κανόνα. Ο Δορυφόρος του με το εμβληματικό
δόρυ έγινε η κορυφαία ενσάρκωση του πολεμιστή αθλητή.
Σε δημόσια μνημεία η ζωφόρος, ως φόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης, επιλέγεται διότι επιτρέπει την απαραίτητη για το αθηναϊκό αφήγημα πανοραμική θέαση θεμάτων από τη ζωή εντός των τειχών της πόλης (γυμνάσια, συμπόσια κτλ.)
ή εκτός, είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν (μάχες, κυνήγια, απαγωγές κτλ.),
απηχώντας και αυτό που συμβαίνει στον κόσμο των ολύμπιων θεών33. Ο Φειδίας στη ζωφόρο του Παρθενώνα, σε ένα κατ’ εξοχήν θρησκευτικό μνημείο, σμιλεύει αγένειους ευλύγιστους όμορφους νέους, με σάρκα που γεμίζει τα γεμάτα θαυμασμό μάτια του θεατή, για να δηλώσει ίσως με αυτόν τον τρόπο τη
σωματική και πνευματική υπεροχή των συμπολιτών του απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες34.
Οι φιλοσοφικές θεωρήσεις για το κάλλος ή την ασχήμια, την αρετή, το καλό
και αγαθό και η ακαταμάχητη τριάδα ἔρως, πόθος, ἵμερος ερμηνεύουν ιδεολογικά την καλλιτεχνική έκφραση35. Στην Κλασική εποχή το γυμνό36, είτε εξιδανικευμένα ερωτικό, έχει γίνει πλέον το κοσμικό «ένδυμα» του πολίτη που διακρίνεται σωματικά από τον δούλο και σωματικά και «ενδυματολογικά» από τις γυναίκες και τους βαρβάρους37. Οι ερμηνείες έκφρασης και αφήγησης των έργων
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το υλικό απεικόνισης, το οποίο έχει και αυτό
το δικό του μερίδιο στην τελική απόδοση, καθώς το σμιλεμένο μάρμαρο είναι
αφαιρετικό μέσο, δουλεύεται από έξω προς τα μέσα αναζητώντας τη μορφή
μέσα στον όγκο ενώ, αντίθετα, ο χυτός χαλκός είναι προσθετικό, αφού ο χαλκοπλάστης κατασκευάζει πρώτα ένα πήλινο πρόπλασμα σαν ζωντανό οργανισμό και μετά καλουπώνει και χύνει το μέταλλο38.
Την περίοδο ανάμεσα στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, δηλαδή τα τελευταία χρόνια του 5ου αι. π.Χ., και την εποχή των πρώτων διαδόχων
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 4ου αι.
π.Χ., οι ανθρώπινες μορφές, ολόγλυφες και ανάγλυφες, αποκτούν μια νέα
σχέση με τον χώρο που τις περιβάλλει, καθώς προσλαμβάνουν βάθος, πιο
έντονη κίνηση και μεγαλύτερη ελευθερία στην απόδοση ανατομικών και άλλων λεπτομερειών (εικ. 12).39. Η δεξιοτεχνία του διάσημου γλύπτη της περιόδου, Πραξιτέλη40, τολμά μια εκρηκτική συνάντηση, η οποία θα καταργήσει τη
θεώρηση των γυναικών ως ακρωτηριασμένων και ατελών ανδρών, δίνοντας
έναν ορισμό της θηλυκότητας που θα συνιστούσε ένα νέο εικαστικό πρότυπο, το οποίο θάφτηκε στον Μεσαίωνα και αναστήθηκε στην Αναγέννηση41.
Η αποθέωση της θηλυκής σεξουαλικότητας συντελέστηκε στη γυμνή Κνιδία
Αφροδίτη, που τοποθετήθηκε σε κυκλικό ναό, ώστε η θέασή της να είναι
από όλες τις πλευρές.
Οι αναζητήσεις αυτού του είδους οδηγούν στο εξής στις πληθωρικές δημιουργίες του 3ου και του 2ου αι. π.Χ.42, με τα τολμηρά μοτίβα και τον έντονο ρεαλισμό (εικ. 13).
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Εικ. 11. ΕΑΜ Χ15161. Άγαλμα
Ποσειδώνα. Από αρχαίο ναυάγιο κοντά
στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο της βόρειας
Εύβοιας. Γύρω στο 460 π.Χ.
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Εικ. 12. ΕΑΜ Χ13396. Άγαλμα νέου.
Από αρχαίο ναυάγιο στη θάλασσα
των Αντικυθήρων. Πιθανολογείται οτι
εικονιζόταν ο Περσέας κρατώντας στο
δεξί του χέρι το κεφάλι της Μέδουσας
ή ο Πάρις με το μήλο της Έριδος.
340/330 π.Χ.
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Εικ. 13. ΕΑΜ Χ151770 . Άγαλμα αλόγου
με μικρό αναβάτη. Από αρχαίο ναυάγιο
κοντά στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο της
βόρειας Εύβοιας. 140/130 π.Χ.
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Η μελέτη του ανθρώπινου πολιτισμού και της τέχνης έχει καταδείξει ότι η αληθοφάνεια του νατουραλισμού δεν είναι ποτέ εγγυημένη, διότι τα έργα τέχνης
έχουν συμβολισμούς με πολλαπλή νοηματοδότηση. Οι ερμηνείες για την ελληνική γυμνότητα στην τέχνη είναι ποικίλες43 χωρίς καμία να μπορεί να αποτυπώσει μια καθολική αλήθεια, διότι προφανώς δεν υπάρχει.
Αυτό που έχει ίσως μεγαλύτερη αξία από την ερμηνεία είναι τι αποπνέει ένα
έργο τέχνης και, κυρίως, τι το κάνει διαχρονικό (εικ. 14). Παραφράζοντας τα λόγια του Ρολάν Μπαρτ για τη δυναμική των συμβόλων, δεν θα ήταν άστοχο να
υποστηρίξουμε ότι ένα έργο είναι διαχρονικό όχι όταν επιβάλλει ένα συγκεκριμένο και μοναδικό νόημα σε διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά όταν υποβάλλει
διαφορετικά νοήματα σε έναν και μόνον άνθρωπο44.

43. Ο θεωρητικός λόγος για τη γύμνια στη ζωή και
την αρχαία τέχνη έχει τις ρίζες του στον 18ο αιώνα, όταν φιλόσοφοι, ιστορικοί και αισθητικοί,
όπως οι Roger de Piles, J. J . Winckelmann και
J��������������������������������������������
. ������������������������������������������
W�����������������������������������������
. ���������������������������������������
F��������������������������������������
. Hegel, ήταν οι πρώτοι που την εξήγησαν ως μηχανισμό ανύψωσης του ανθρώπου
πάνω από τον χρόνο, τον χώρο, το συγκεκριμένο και τη φθορά. Ο Winckelmann ενέταξε αυτή
την τάση σε ένα πολιτικό και ομοερωτικό πλαίσιο. Για τις απόψεις τους, βλ. Himmelmann 1990,
1-10.
44. Μπαρτ 1979, 8.
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο νεώτερος ευρωπαϊκός πολιτισμός, ήδη από τις απαρχές του κατά την πρώιμη Αναγέννηση του 15ου αιώνα, συμπεριλαμβάνει στα θεμελιώδη desiderata
του τη μελέτη και οικειοποίηση της αρχαιοελληνικής τέχνης και περαιτέρω την
αναβίωση του πρότυπου κάλλους που αυτή αντιπροσωπεύει1. Ωστόσο, η Αναγέννηση, παρά τον πρωταρχικό σκοπό και χαρακτήρα της – αυτόν ακριβώς της
«Αναγέννησης της Αρχαιότητας» – δεν είχε ουσιαστικά πρόσβαση στον ελλαδικό χώρο και στα απτά τεκμήρια της ελληνικής Αρχαιότητας· η οθωμανοκρατία απέκοψε την Ελλάδα από την άμεση διαμόρφωση της νεότερης ευρωπαϊκής τέχνης και αισθητικής. Αυτό κατέστη δυνατόν, ως έναν βαθμό, μόλις κατά
τον 18ο αιώνα, μέσω της συστηματικής αρχαιοδιφίας, που τροφοδότησε τις τέχνες του Νεοκλασικισμού με συγκεκριμένα εικονογραφικά και αισθητικά πρότυπα για το αρχαιοελληνικό κάλλος.
Η νεοκλασική προσέγγιση της ελληνικής Αρχαιότητας

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Ευρύτερα για το θέμα, βλ. ενδεικτικά Beschi
1986. Günther 1999. Gregori 2004. Watkin
2006. Κουτσογιάννης 2008.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Παυσανία. Βλ.
Γεωργοπούλου κ.ά. 2007, 55-191.
McCarthy 1991. Koutsogiannis 2014. Κούρια
2016, 53-90.
Stoneman 1996, 134-170. Αυγουστίνου 2003,
129-188, 226-249. ��������������������������
Pasquier������������������
2009. Κουτσογιάννης 2012.
Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου - Κουτσογιάννης
2015.
Middleton 2004. Décultot 2010, 136, αρ. 39 (É.
é�������������������������������������������
cultot�������������������������������������
). ����������������������������������
Armstrong�������������������������
D��������������������������������������������
2011. Αδάμ-Βελένη - Στεφανή - Μαυρομιχάλη 2012, 96, αρ. 25 (Θ. Κουτσογιάννης). Koutsogiannis 2014, 83, αρ. 15.
Κουτσογιάννης 2015, 102.
Décultot 2010, 138�������������������������������
, �����������������������������
αρ���������������������������
. 40 (É. Décultot). �������
Koutsogiannis 2014, 86, αρ. 17. Κουτσογιάννης 2015,
104-106.

Αρχαιόφιλοι κάθε είδους επιδίδονται την εποχή του Διαφωτισμού σε ένα ανταγωνιστικό «κυνήγι» ελληνικών αρχαιοτήτων. Εάν μέχρι τον ύστερο 17ο αιώνα η ελληνική αρχαιογνωσία βασιζόταν στη γραμματεία, η αυτοψία αποκτά στη συνέχεια κα�����������������������������������������
Tour προς
������������������������������
την Ελλάδα, η άμεση μελέθοριστικό ρόλο2. Με την επέκταση του Grand
τη και δημοσίευση των ελληνικών μνημείων τροφοδοτεί την εικονογραφία3. Πρωταγωνιστές αναδεικνύονται οι Γάλλοι αρχαιοδίφες4, ενώ οι αθηναϊκές αρχαιότητες
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος5.
Ο αρχιτέκτων Julien-David Le Roy (ή Leroy) επισκέπτεται (1755) την Αττική και
την Πελοπόννησο και εκδίδει (1758) μια πλήρη σειρά των μνημείων τους6. Με
έμφαση στην ερειπιογραφική εντύπωση – όπως υπόσχεται ο τίτλος «Τα ερείπια των πλέον ωραίων μνημείων της Ελλάδας» – αποδίδει τα αρχιτεκτονήματα
με όρους «γραφικής» αισθητικής, εμψυχώνοντας τις συνθέσεις του με ανθρώπινες μορφές, που συνάδουν με τη χάρη και τη γραφικότητα των αρχαίων καταλοίπων. Έτσι, το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους (εικ. 1) προβάλλεται ως ένα
κομψό αρχιτεκτόνημα, χαρακτήρας που τονίζεται από τις λεπτεπίλεπτες γυναικείες μορφές και τον κύκλιο χορό.
Αναλόγως, το δυναμικό στοιχείο της πομπής των ιππέων στη ζωφόρο του Παρθενώνα (εικ. 2), αποδοσμένο με καθαρή γραμμικότητα, ανταποκρίνεται στην αισθητική κατηγορία του «υψηλού», που δεσπόζει στο εξαιρετικό έργο των ζωγράφων και αρχιτεκτόνων James Stuart και Nicholas Revett για τις «Αρχαιότητες των
Αθηνών»7, απότοκο πολύχρονης και λεπτομερούς εργασίας (1751-1753), εκδοθέν όμως σταδιακά, αρκετά αργότερα (4 τόμοι, 1762-1816).
Και μόνον οι εκδόσεις των �������������������������������������������������
Le Roy και
������������������������������������������
Stuart��������������������������������
��������������������������������������
- Revett�����������������������
�����������������������������
καλύπτουν ικανοποιητικά την ελληνική αρχαιοδιφία της εποχής και διαχέουν την αντίληψή της για το
αρχαιοελληνικό κάλλος. Οι αισθητικές κατηγορίες που αναδεικνύονται στην εικα-
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Εικ. 1. Jacques-Philippe Le Bas, Άποψη του Φαναριού του Δημοσθένη στην Αθήνα, χαρακτικό, εικονογράφηση στο Julien-David Le Roy,
Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce, Paris - Amsterdam, H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, J.-L. Nyon, J. Neaulme, 1758, pl. X.

Εικ. 2. Βόρεια ζωφόρος του Παρθενώνα: δύο νέοι ετοιμάζονται να ιππεύσουν τα άλογά τους και να ακολουθήσουν την πομπή· άλλοι
έχουν μόλις ιππεύσει και ξεκινούν την πορεία, χαρακτικό, εικονογράφηση στο The Antiquities of Athens measured and delineated by
James Stuart F. R. S. and F. S. A. and Nicholas Revett, Painters and Architects, Vol. II, London, J. Nichols, 1787, chap. I, pl. XIII.
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Εικ. 4. Jean-Denis Barbié du Bocage (& Jean-Jacques Barthélemy), Προοπτική άποψη
του ναού του Θησέα, χαρακτικό, εικονογράφηση στο Recueil de cartes géographiques,
plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Anacharsis,
Paris, De Bure, 1788, chap. XII, no. 17.

Εικ. 3. Jean Michel Moreau (σχέδιο) &
Charles Nicolas Varin (χάραξη), Η Ελλάδα αλυσοδεμένη, χαρακτικό, εικονογράφηση στο Marie-Gabriel-AugusteFlorent comte de Choiseul-Gouffier,
Voyage pittoresque de la Grèce, tome
premier, Paris, J. J. Blaise, 1782, σελίδα
τίτλου.

8.

Η κατηγορία του «υψηλού» θεωρητικοποιείται
στο δοκίμιο του Edmund Burke (1757), ενώ του
«γραφικού» στου ������������������������������
Uvedale�����������������������
Price�����������������
����������������������
(1794). Βλ. σχετικά Hipple 1957. Laroque 2010. Costelloe 2012.
9. Faroult - Leribault - Scherf 2010. Ιδίως, Fumaroli
2010.
10. Honour 1991�����������������������������������
, ���������������������������������
50-62����������������������������
. Patetta 1991, 41-93. �����
Bergdoll 2000, 20-22. Pinelli 2005, 97-106.
11. Βίνκελμαν 1996, 7 και 32 αντιστοίχως. Έργουιν
1999, 25-26. Ευρύτερα, βλ. Pinelli 2005, 85-92.
12. Αυγουστίνου 2003, 226-249. Cavalier 2007.
Αδάμ-Βελένη - Στεφανή - Μαυρομιχάλη 2012,
97, αρ. 26 (Θ. Κουτσογιάννης). Koutsogiannis
2014, 88, αρ. 18.
13. Κουτσογιάννης 2017, 22-27.
14. Badolle 1926. Αυγουστίνου 2003, 69-85. ΑδάμΒελένη - Στεφανή - Μαυρομιχάλη 2012, 98-99,
αρ. 29 (Θ. Κουτσογιάννης). Koutsogiannis 2014,
90, αρ. 20. Κουτσογιάννης 2015, 112.

στική παρουσίασή τους, του «υψηλού» και του «γραφικού», σύμφωνα με την τρέχουσα αισθητική8, καθιστούν την αρχαιοελληνική τέχνη πρότυπη για την τέχνη του
Νεοκλασικισμού μεταξύ άλλων πτυχών της αρχαιολατρίας9.
Τέτοιου είδους έργα ενισχύουν την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής τέχνης
έναντι της ρωμαϊκής, διαμάχη που ξεσπά στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα10.
Ο θεωρητικός �����������������������������������������������������������
Johann�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Jo��������������������������������������������������
achim���������������������������������������������
��������������������������������������������
Winckelmann���������������������������������
, αν και δεν επισκέπτεται την Ελλάδα, υποστηρίζει ήδη το 1755 (Gedanken) ότι «η αίσθηση του ωραίου που
διαρκώς περισσότερο απλώνεται στον κόσμο άρχισε να διαμορφώνεται για
πρώτη φορά κάτω από τον ελληνικό ουρανό» και προτρέπει στη μίμηση των
Αρχαίων, ενώ η κρίση του για «μια ευγενική απλότητα και ένα ήρεμο μεγαλείο
στην κίνηση και την έκφραση», που χαρακτηρίζει τα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης, αποκτά θέση αξιώματος11.
Στα πρόθυρα της Γαλλικής Επανάστασης (1789) η πρότυπη θέση της ελληνικής τέχνης ενισχύεται, ενώ η συγκαιρινή προσπαθεί να αναπλάσει την ανθρώπινη φιγούρα σύμφωνα με το ιδεατό κάλλος της.
Η προσωποποιημένη Ελλάδα που ατενίζει τα λείψανα του ένδοξου παρελθόντος της (εικ. 3), στο «Γραφικό ταξίδι στην Ελλάδα» (1782) του κόμη ChoiseulGouffier12, αντιπροσωπεύει την εξιδανικευμένη ομορφιά. Περαιτέρω, την προβάλλει και στη σύγχρονή του Ελλάδα, καθώς πρόκειται για τη σκλαβωμένη συμβολική μορφή της, που θέλει να αποτινάξει τις αλυσίδες της, αγώνας ο οποίος
θα ενισχυθεί από τον Φιλελληνισμό13.
Το κίνημα του Φιλελληνισμού, ευνοϊκά διακείμενο έναντι του Ελληνισμού και
αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του συνέχεια, (θέλει να) προβάλει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής Αρχαιότητας και στη συγκαιρινή του πραγματικότητα: η εξιδανικευμένη αρχαιοελληνική ομορφιά αναγνωρίζεται στους απλοϊκούς Έλληνες και Ελληνίδες (εικ. 1), καθώς και στη συμβολική μορφή της Ελλάδας (εικ. 3),
που διαβιούν ανάμεσα στα αρχαία μνημεία και εμπνέονται από το προγονικό
κλέος και κάλλος.
Παράλληλα, η λογιοσύνη του Διαφωτισμού θέλγεται από την εικόνα μιας
ονειρικής αρχαίας Ελλάδας. Στο «Ταξίδι του νεαρού Ανάχαρση στην Ελλάδα»
(1788), έργο σπουδαστηρίου από τον ελληνιστή Jean-Jacques Barthélemy14,
ραδινές φιγούρες εκλεπτυσμένης ομορφιάς θυσιάζουν μπροστά από το «Θησείο» (εικ. 4), αποκατεστημένο και αυτό φανταστικά. Η επίδραση αυτού του
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ιστορικού μυθιστορήματος για την Ελλάδα υπήρξε τέτοια που στο προεπαναστατικό Παρίσι η ζωγράφος Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun αναπαρέστησε για
τους φίλους της το ελληνικό δείπνο που περιγράφει ο Barth�����������������
����������������������
é����������������
lemy������������
, με εδέσμα15
τα, αγγεία και ενδυμασίες, όλα ελληνικά .
Η εικονοποίηση του αρχαιοελληνικού κάλλους κατά την πρώιμη φάση του
Νεοκλασικισμού (περ. 1750-1789), ακολουθώντας την αρχαιολογική γνώση της
εποχής, θα καθορίσει την αναπαράστασή του και στις εικαστικές τέχνες της περιόδου.
Το «ελληνικό γούστο» κατακτά το Παρίσι
Η τάση επιστροφής στην Αρχαιότητα θα αποτελέσει και πάλι – μετά την Αναγέννηση – αιτούμενο του Διαφωτισμού γενικότερα, οριζόμενο στις εικαστικές
τέχνες από τα μέσα του 18ου αιώνα ως Νεοκλασικισμός. Οι απεικονίσεις ελληνικών αρχαιοτήτων στις εκδόσεις περιηγητικού και αρχαιοδιφικού χαρακτήρα
συνιστούν «χαρτώα μουσεία»16 για τον οπτικό πολιτισμό του Νεοκλασικισμού και
προσφέρουν στους καλλιτέχνες πλούσιο εικονιστικό απόθεμα, το οποίο θα πυροδοτήσει μια συνειδητή «ελληνομανία».
Η ελληνικής έμπνευσης τέχνη βρίσκει εύφορο έδαφος στη Γαλλία από το
1760 περίπου και εξής, οριζόμενη ως goût grec ή goût à la grecque (ελληνικό γούστο ή γούστο αλά ελληνικά). Επιδρά μάλιστα σε όλα τα είδη των εικαστικών τεχνών, αλλά και ευρύτερα στην αισθητική και την καθημερινότητα (ένδυση, κόμμωση, χρηστικά αντικείμενα)17. Η οπτικοποίηση του αρχαιοελληνικού κάλλους θα βασιστεί εν πολλοίς στην αρχαιοδιφία, αν και αρκετές φορές κατά τρόπο στρεβλό και πεποιημένο.
Η εικαστική αναβίωση της αρχαιοελληνικής ομορφιάς επιχειρείται αρχικά
από αρχαιολάτρες μαικήνες και καλλιτέχνες, συνειδητά και προγραμματικά. Ο
αρχαιογνώστης συλλέκτης ����������������������������������������������
Anne������������������������������������������
-�����������������������������������������
Claude�����������������������������������
de��������������������������������
����������������������������������
Tubi���������������������������
�������������������������������
è��������������������������
res�����������������������
comte�����������������
����������������������
de��������������
����������������
Caylus�������
�������������
παραγγέλνει, ήδη τη δεκαετία του 1750, σε καλλιτέχνες του ελληνικά έργα18. Ιδίως
ο ���������������������������������������������������������������������
Joseph���������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������
Marie���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Vien����������������������������������������������������
αναδεικνύεται στον σημαντικότερο εκφραστή του ελληνοπρεπούς ζωγραφικού κλασικισμού19, με έργα που παρουσιάζει στο παρισινό Salon μεταξύ 1760-1766, κυρίως αρχαιοπρεπείς σκηνές καθημερινότητας με
μεμονωμένες μορφές «νεαρών Ελληνίδων» ή «Αθηναίων». Η θετική υποδοχή
τους στο Salon του 1763 υποχρέωσε ακόμη και τον απαιτητικό Denis Diderot να
εκθειάσει τον δημιουργό τους ως «ανεστημένο Απελλή»20.
Στη χορεία των «Αθηναίων» του 1763 περιλαμβανόταν και η «Ιέρεια που καίει
�����������������������
και πάλι – «μύθυμιάματα σε έναν τρίποδα» (εικ. 5), έργο που – κατά τον Diderot����������������
ριζε αρχαίο». Η γυναικεία μορφή εδώ ανταποκρινόταν στην τρέχουσα αντίληψη περί ιδεατής ομορφιάς. Η επιτυχία της ήταν τέτοια που αμέσως παραγγέλθηκε replica – η προκείμενη εκδοχή – από τον συλλέκτη Jean-Henri Eberts, ενώ
στο έργο αποδόθηκε και ο τίτλος «Ενάρετη Αθηναία», ως προσωποποίηση της
ευγένειας και της χάρης21.
Η ταύτιση της «Αθηναίας» του Vien με το αρχαιοελληνικό κάλλος επεκτάθηκε
και στον τρίποδα της ιέρειας, που βαφτίστηκε επίσης «Αθηναία». Επιπλέον, ο παραγγελιοδότης Eberts προχώρησε στην κατασκευή του μία δεκαετία περίπου
αργότερα (εικ. 6), ενώ ακολούθησαν διάφορες παραλλαγές του, από άλλους
δημιουργούς, πάντοτε όμως με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αθηναία»22.
Εδώ βρισκόμαστε στο απόγειο του goût grec, που θα ανθήσει μέχρι
και τη δεκαετία του 1770. Εκκινώντας από τη ζωγραφική, διαχέεται ιδιαίτε-
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15. Έργουιν 1999, 52. Droguet 2009, 58.
16. Γενικά για το θέμα, βλ. Décultot 2010.
17. Badolle 1926, 149-226, 341-394. Eriksen 1974,
48-51. Honour 1991, 26-29. Barrier 2005. Pinelli
2005, 63-66. De Rochebrune - Gougeon 2009.
Scherf 2010.
18. Droguet 2009, 52-53.
19. Droguet 2009, 53-57.
20. Droguet 2009, 54. Ευρύτερα, βλ. Pinelli 2005, 5762.
21. De Rochebrune - Gougeon 2009, 156, αρ.
13 (M.-L. De Rochebrune). Faroult - Leribault Scherf 2010, 198-199, αρ. 46 (G. Faroult).
22. Eriksen - Watson 1963. De Rochebrune 2009β,
76-77. Leribault 2010, 175.
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Εικ. 5. Joseph-Marie Vien, Ιέρεια καίει θυμιάματα σε τρίποδα, η
λεγόμενη Ενάρετη Αθηναία, 1762, ελαιογραφία σε υφασμάτινο
φορέα, 89 × 67 εκ., Στρασβούργο, Musée des Beaux-Arts,
αρ. ευρ. 2137.

23. De Rochebrune 2009α. Leribault 2010.
De Ro24. Eriksen 1974, 264. Leribault 2010, 175.�������
chebrune 2009α, 13.
25. Eriksen 1975, 50. De Rochebrune 2009β, 74.
26. Bedarida 1989, 126-135���������������������
, �������������������
αρ�����������������
. 153-165 (C. Michel)��������������������������������������
.�������������������������������������
Cusatelli 1997. De Rochebrune ������
- ����
Gougeon 2009, 194-197����������������������
, ��������������������
αρ������������������
. 32 (M.-L. de Rochebrune). Faroult - Leribault - Scherf 2010,
206-209, αρ. 52 (C. Leribault).

Εικ. 6. Jean-Henri Eberts (σχέδιο), Αθηναία, περ. 1773, ξύλο
πεύκου σκαλιστό και επιχρυσωμένο, Νέα Υόρκη,
The Metropolitan Museum of Art, αρ. ευρ. 1993.355.1.

ρα στις διακοσμητικές και εφαρμοσμένες τέχνες, στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και τον διάκοσμό τους, στην επίπλωση και σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης23. Ωστόσο, ο ελληνικός χαρακτήρας τους εξαντλείται σε
ένα διακοσμητικό ρεπερτόριο γενικότροπα αρχαΐζον, που κατά βάση όμως
αντλεί από τον κλασικισμό του Μπαρόκ. Ο βαρόνος Friedrich Melechior de
Grimm καταγράφει το 1763 ότι «οτιδήποτε βλέπει κανείς στο Παρίσι, είναι “à
la grecque”»24, ενώ έναν χρόνο αργότερα ο συλλέκτης Ange-Laurent de La
Live de Jully����������������������������������������������������������������
δηλώνει ότι «το goût�������������������������������������������
�����������������������������������������������
“à ���������������������������������������
la grecque�����������������������������
” πήρε εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις και σήμερα χρησιμοποιείται με τρόπο καταγέλαστο, από τους πάντες και για τα πάντα»25.
Η «ελληνομανία», λοιπόν, οδήγησε την αναβίωση του αρχαιοελληνικού κάλλους σε υπερβολή, επίγνωση της οποίας έχουν και οι θιασώτες της. Παρωδώντας εικαστικά αλλά και συγχρόνως εμπλουτίζοντας την ελληνικού ή, καλύτερα,
ψευδο-ελληνικού ύφους επιτήδευση, ο Ennemond�������������������������
���������������������������������
-������������������������
Alexandre Petitot�������
παρουσιάζει το 1771 μια εξαιρετική σειρά χαρακτικών, τιτλοφορούμενη «Μασκαράτα αλά ελληνικά»26, ενώ στην αφιέρωση του έργου χαρακτηρίζει το goût à la
grecque ως «μόδα και τρέλα». Οι μορφές του ενδύονται με αλλόκοτα κοστούμια, διακοσμημένα με ελληνικά μοτίβα σε ευφάνταστες συνθέσεις, όπως η «Ιέρεια αλά ελληνικά» (εικ. 7) που συναρμόζεται από τμήματα ενός δωρικού κίονα.
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Εικ. 7. Benigno Bossi (χάραξη), Ιέρεια
αλά ελληνικά, χαρακτικό, 27 × 18,2
εκ., εικονογράφηση στο EnnemondAlexandre Petitot (σχέδιο), Mascarade
à la Grecque, Parme 1771, πίνακας 8.

Εικ. 8. Jacques-Louis David, Πάρις και Ελένη, 1788-1789, ελαιογραφία σε υφασμάτινο
φορέα, 144 × 180 εκ., Παρίσι, Musée du Louvre, αρ. ευρ. 3696.

Εμβληματικό έργο του «ελληνικού γούστου» αποτελεί το μυθολογικό ζεύγος
«Πάρις και Ελένη» (εικ. 8), φιλοτεχνημένο πριν ακριβώς το ξέσπασμα της Γαλλικής
Επανάστασης από τον Jacques-Louis David27. Η αρχαιοπρέπεια του ύφους και
ο ελληνικός χαρακτήρας του έχουν προετοιμαστεί από το goût grec της προηγούμενης δεκαετίας. Η ομορφιά των προσώπων και των σωμάτων, η άνεση στην
πόζα και τον χαρακτήρα των μορφών πλαισιώνεται επάξια από το decorum, τη
σκηνική δηλαδή παρουσίαση του θέματος.
Ο David����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
αποτελεί τον κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο της «αρχαιολογικής» εγκυρότητας της ελληνικής μυθολογίας28 και στην προκείμενη σύνθεσή του επιδίδεται
στην ανάπλαση ενός πειστικού decorum, προκειμένου να επενδύσει το ελληνικό θέμα του. Αν ωστόσο εξετάσουμε, ενδεικτικά, τον διάκοσμο στο δεξί άκρο
του πίνακα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι καθόλου πιο αυθεντικά ελληνικός
από ό,τι τα προηγηθέντα έργα του goût grec. Οι Καρυάτιδες στο φόντο δεν
αντλούν από την πρόσταση των Κορών του Ερεχθείου, αλλά από τις αναγεννησιακές Καρυάτιδες του Λούβρου, δημιουργίες του Jean Goujon στα μέσα
του 16ου αιώνα. Η παραστάδα στην οποία συγκρατείται το παραπέτασμα φέρει ανάγλυφη διακόσμηση με ερωτικό ζεύγος, ζωγραφική απομίμηση του γλυπτού συμπλέγματος «Έρως και Ψυχή», ρωμαϊκού έργου με βάση ελληνικό του
2ου αι. π.Χ. Ο τρίποδας παραπέμπει σε ρωμαϊκό χάλκινο που είχε ανακαλυφθεί στην αρχαία Ηράκλεια (Herculaneum) το 1748 και δημοσιεύθηκε από τον
Piranesi (1778).
����������������������������������������������������������������
Ο David�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
παραλλάσσει το αρχαίο πρότυπο και αυτός ο ζωγραφισμένος all’antica τρίποδας αποτέλεσε με τη σειρά του το πρότυπο για την
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27. Droguet 2009, 58-59.
28. Pinelli 2005, 169-177.
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παραγωγή ενός ανάλογου, περίπου μία δεκαετία αργότερα, που μάλιστα κυκλοφόρησε ως «αθηναϊκός», δημιουργώντας μια αντίστοιχη περίπτωση με την
«Αθηναία» του δασκάλου του Vien.
Η «Ελληνική Αναβίωση» στη γηραιά Αλβιόνα

Εικ. 9. John Flaxman (σχέδιο) & Josiah
Wedgwood (εκτέλεση), Η Αποθέωση
του Ομήρου, 1786, ανάγλυφη
διακόσμηση σε ίασπι, ύψος 46 εκ.,
Barleston, Wedgwood Museum.

29. Wiebenson 1969. Crook 1972. Stoneman 1996,
193-198. Bergdoll 2000, 154-156. Koutsogiannis
2014, 19-21.
30. Watkin 1982. Bristol 1997. Weber Soros 2006.
31. Έργουιν 1999, 220-221. Faroult - Leribault Scherf 2010, 176.
32. Έργουιν 1999, 301-302.
33. Stroud 1982. Richardson - Stevens 1999, 142144 (H. Eving).

Η «ελληνομανία» του Νεοκλασικισμού που πρωτοεκδηλώθηκε στη Γαλλία με
το goût grec, στη Μεγάλη Βρετανία και ευρύτερα στην Ευρώπη, αλλά ακόμη
και στις νεότευκτες ανατολικές πολιτείες της Αμερικής, διαδόθηκε ως «Greek
Revival��������������������������������������������������������������������
» (Ελληνική Αναβίωση). ���������������������������������������������
To�������������������������������������������
στυλ της «Ελληνικής Αναβίωσης» άνθησε πρωτίστως στην αρχιτεκτονική29, αντλώντας μοτίβα κυρίως από τις «Αρχαιότητες των
Αθηνών», ενώ ο ίδιος ο �������������������������������������������������
James Stuart�������������������������������������
αναδείχθηκε σε πρωτεργάτη, σχεδιάζοντας μια σειρά αρχιτεκτονημάτων τέτοιας έμπνευσης30. Παράλληλα, το ελληνικό ύφος διαδόθηκε ευρύτερα στις εικαστικές τέχνες της γηραιάς Αλβιόνας, ιδίως σε καλλιτεχνήματα των γραφικών και εφαρμοσμένων τεχνών.
Η βιομηχανία διακοσμητικών κεραμικών του Josiah Wedgwood, ονόματι
«Ετρουρία», διέδωσε το νεοκλασικό στυλ, με αντικείμενα υψηλής αισθητικής, σε
όλη την αριστοκρατία. Κορυφαίο δείγμα των καλλιτεχνημάτων του Wedgwood
είναι το λεγόμενο «Αγγείο Πήγασος», διακοσμημένο το 1786 με την «Αποθέ edgwood»
ωση του Ομήρου»31 (εικ. 9). Επάνω στο χαρακτηριστικό «μπλε του W
από ίασπι, προβάλλουν ανάγλυφες οι λευκές μορφές, σχεδιασμένες με απόλυτη καθαρότητα και αποπνέοντας μια κατασταλαγμένη φυσική και ψυχική
ωραιότητα. Η άνετη σύνθεση, σε ύφος αρχαΐζον, αντλεί από ομόθεμη παράσταση αρχαιοελληνικού αγγείου από τη συλλογή του Sir
����������������������������
William Hamilton��������
. Το νεοκλασικό αγγείο δωρήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο, όπου θα μπορούσε κάλλιστα να συγκριθεί με το ομόθεμο ανάγλυφο του 3ου αι. π.Χ. του Αρχέλαου
από την Πριήνη. Σχεδιαστής της νεοκλασικής σύνθεσης ήταν ο John Flaxman.
Ο ίδιος καλλιτέχνης απέδωσε επανειλημμένως ελληνικά θέματα, ιδίως με
τις εικονογραφήσεις του το 1793 για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, όπου αναπλάθει τα ομηρικά επεισόδια με λιτότητα, χωρίς παραπληρωματικά στοιχεία και
εμμένοντας στις ανθρώπινες μορφές. Στην εναρκτήρια σκηνή της Ιλιάδας (εικ.
10), όπου η Βρισηίδα αναχωρεί από τη σκηνή του Αχιλλέα32, το αρχαιοελληνικό
κάλλος αποδίδεται εντελώς γραμμικά, παραπέμποντας στην αντίληψη της εποχής για την ελληνική αγαλματοποιία.
Η προσέγγιση της «Ελληνικής Αναβίωσης» στην ομορφιά της ανθρώπινης
μορφής κατά τον αρχαιοελληνικό τρόπο κατάφερε να ενσωματωθεί και στην
αρχιτεκτονική της, με το πρόσφορο μοτίβο των Καρυατίδων, ως πρότυπο του γυναικείου κάλλους. Ενδεικτικά, ο ένθερμος κλασικιστής Sir John Soane αξιοποιεί
τις Καρυάτιδες και στις δύο λονδρέζικες οικίες του, τόσο στο εξοχικό Pitzhanger
Manor House (στο Ealing του δυτικού Λονδίνου), σχεδιασμένο το 180433 (εικ.
11), όσο και στην κύρια οικία του στο κέντρο του Λονδίνου (Lincoln’s Inn Fields)
το 1812. Ο Soane παρουσιάζει τις όμορφες κόρες σε ρόλο διακοσμητικό, ως
γλυπτά, καθώς δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των προσόψεών του, ενώ σε
άλλα αρχιτεκτονήματα ελληνικού ρυθμού οι Καρυάτιδες διατηρούν τον αρχιτεκτονικό ρόλο τους, κάποιες φορές και το σχήμα της πρόστασης, όπως στην
εκκλησία του St Pancras, στο Bloomsbury του Λονδίνου, σχεδιασμένη (18191822) από τους αδερφούς William και Henry William Inwood.
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Εικ. 10. Thomas Piroli (χάραξη), Η Βρισηίδα αναχωρεί από τη σκηνή του Αχιλλέα,
χαρακτικό, 18,2 × 31,5 εκ., εικονογράφηση στο John Flaxman (σχέδιο), The Iliad of
Homer, Rome 1793, σκηνή 1η.

Εικ. 11. Sir John Soane, Πρόσοψη της
οικίας του «Pitzhanger Manor House»,
Ealing (δυτικό Λονδίνο), 1804.

Ο ελληνικός πλουραλισμός του ώριμου Νεοκλασικισμού
Η «ελληνομανία» του Νεοκλασικισμού οδήγησε ακόμη και σε ιδεολογικές
ακρότητες. Στο πλαίσιο της «αρχαιολογικής καθαρότητας» στην τέχνη, μια ομάδα οπαδών του David
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
θα εκφραστεί δυναμικά κατά τη δεκαετία του 1790. Πρόκειται για τους «Πριμιτίφ» (������������������������������������������������������
Primitifs���������������������������������������������
ή Barbus������������������������������������
������������������������������������������
ή Penseurs�������������������������
���������������������������������
), καλλιτέχνες που κυκλοφορούν στο μετεπαναστατικό Παρίσι με γενειάδες, χλαμύδες και σανδάλια και
διακηρύττουν την καταστροφή των πινάκων του Λούβρου και τη μελέτη της μόνης τέχνης που αξίζει κατ’ αυτούς, δηλαδή των ελληνικών αγγείων και γλυπτών34.
Ωστόσο, κατά την ώριμη φάση του Νεοκλασικισμού, δηλαδή από την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα μέχρι περίπου το 1830 – οπότε θριαμβεύει σε
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής –, η ελληνική εκδοχή του νεοκλασικού
κάλλους είναι περισσότερο πολυφωνική. Τώρα, ακόμη και οι καλλιτέχνες που
υπερασπίζονται την ελληνικότητα των έργων τους δεν μένουν προσκολλημένοι
στην αρχαιολογική πειστικότητα.
Ο «Λεωνίδας στις Θερμοπύλες» (εικ. 12), σύνθεση με την οποία ο David
καταπιάνεται μεταξύ 1800 και 1814, παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή δοξαστικά
στο κέντρο, ως πρότυπο αρετής (exemplum virtutis) με την αρμόζουσα ηρωική γυμνότητα, να αντικρίζει άμεσα τον θεατή, ενώ περιβάλλεται από πολεμιστές και συμβολικές γυναικείες μορφές35. Ωστόσο, το έργο καθαυτό θα μπορούσε να εικονογραφεί οποιοδήποτε ιστορικό ή μυθολογικό θέμα, όχι απαραίτητα ελληνικό.
Πλέον, ακόμη και η αρχαιοδιφία έχει στραφεί σε ρηξικέλευθες αισθητικές
προτάσεις, που σταδιακά θα αλλάξουν την αντίληψη για την ελληνική Αρχαιότητα, την τέχνη και το ιδεατό κάλλος της. Ο θεωρητικός, αλλά και με πρακτική καλλιτεχνική παιδεία, Antoine���������������������������������������
����������������������������������������������
-��������������������������������������
Chrysostome���������������������������
Quatrem�������������������
��������������������������
è������������������
re����������������
de�������������
���������������
Quincy������
������������
υπήρξε πρωτοπόρος στη μελέτη της πολυχρωμίας της αρχαιοελληνικής τέχνης. Στο
έργο του «Ο Ολύμπιος Ζευς ή η τέχνη της αρχαίας γλυπτικής» (1814) ασχολείται με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός στην Ολυμπία (εικ. 13) βασιζόμενος
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34. Έργουιν 1999, 299.
35. Athanassoglou 1981. Gaehtgens 1984.
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Εικ. 12. Jacques-Louis David, Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες, 1800-1814, ελαιογραφία σε υφασμάτινο φορέα, 395 × 532 εκ., Musée du
Louvre, αρ. ευρ. INV 3690.

36. Luke 1996. ��������������������������������
Αδάμ����������������������������
-���������������������������
Βελένη���������������������
- ������������������
Στεφανή�����������
- ��������
Μαυρομιχάλη�����������������������������������������
2012, 99, ������������������������������
αρ����������������������������
. 30 (����������������������
Θ���������������������
. �������������������
Κουτσογιάννης������
). Roquet 2017.
37. Λυδάκης 1994. Farinella - Panichi 2003.
38. Myssok 2009.
39. Λυδάκης 1994, 256, σημ. 11. Farinella 2003, 3031.
40. Farinella 2003, 44-48.

στον Παυσανία, καθώς και με την αγαλματοποιία γενικότερα, προτείνοντας, και
εικαστικά, μια καινοτόμο πολύχρωμη εντύπωση για το αρχαιοελληνικό κάλλος36.
Σαφώς, η καθιερωμένη αντίληψη της πάλλευκης Αρχαιότητας, βασισμένη
στην εικόνα των ελληνικών αρχιτεκτονικών και γλυπτικών μνημείων, είχε εμποτίσει
τη νεοκλασική αισθητική. Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι ακόμη και τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είχαν ουσιαστική επίδραση στις εικαστικές τέχνες του
Νεοκλασικισμού, παρά μόνον περιορισμένη απήχηση37.
Ο Antonio Canova εμμένει στην καθαρότητα της ελληνικής γλυπτικής, όταν
την ενσωματώνει στις δικές του δημιουργίες, όπως στο κολοσσιαίο σύμπλεγμα
με τον «Θησέα να παλεύει με Κένταυρο»38 (εικ. 14). Σμιλευμένο μεταξύ 1804 και
1819, αποδίδει κατά τρόπο παραδειγματικό το πάθος της αρχαιοελληνικής έκφρασης, αντλώντας, σε γενικές γραμμές, (και) από τις σκηνές Κενταυρομαχίας
του Παρθενώνα. Ο Canova��������������������������������������������
��������������������������������������������������
αρνήθηκε να συμπληρώσει τα παρθενώνεια γλυπτά, όπως του πρότειναν στην Αγγλία το 1815. Αντίθετα, αφού θαύμασε τη φειδιακή γλυπτική, οικειοποιείται εδώ επιδέξια και δημιουργικά τη δυναμική φόρμα
της για να αποδώσει την αρρενωπή ομορφιά39.
Σε ανάλογη προσέγγιση, ο Bertel Thorvaldsen αξιοποιεί την παρθενώνεια
γλυπτική για να συνθέσει τη δική του μνημειακή ζωφόρο με την «Είσοδο του
Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα»40 (εικ. 15). Αν και επρόκειτο να κοσμήσει
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Εικ. 13. Ο ολύμπιος Δίας, ιδωμένος στον θρόνο του και στο εσωτερικό του ναού του, επιχρωματισμένο χαρακτικό, 30 × 24 εκ., εικονογράφηση
στο Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, Le Jupiter olympien, ou l’art de la sculpture antique, Paris, Firmin Didiot, 1814, προμετωπίδα.
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Εικ. 14. Antonio Canova, Ο Θησέας παλεύει με Κένταυρο, 1804-1819, μάρμαρο, 340 × 370 εκ., Βιέννη, Kunsthistorisches Museum.
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Εικ. 15. Bertel Thorvaldsen, Η είσοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, 1822, μάρμαρο, 58 × 110 εκ., Κοπεγχάγη, Thorvaldsens
Museum, αρ. ευρ. Α 509.

το Palazzo del Quirinale στη Ρώμη για να υποδεχθεί τον Ναπολέοντα41, οι ανάγλυφες μορφές του ������������������������������������������������������
Thorvaldsen�������������������������������������������
, με τη συγκρατημένη έκφραση, τη σχεδιαστική σαφήνεια και τον αρμονικό ρυθμό, συνάδουν με την αντίληψη περί κάλλους
της ελληνικής, και όχι της ρωμαϊκής, γλυπτικής.
Η ελληνικής έμπνευσης τάση του ώριμου Νεοκλασικισμού συγκεφαλαιώνεται εμβληματικά στην «Αποθέωση του Ομήρου» (εικ. 16), που ο Jean-AugusteDominique Ingres ζωγράφισε το 1827, ως κρατική παραγγελία, προκειμένου να
κοσμήσει τις καινούργιες τότε αίθουσες με αρχαιότητες του Λούβρου. Αν και ο
Ingres θα μπορούσε να γνωρίζει το προαναφερθέν ομόθεμο ανάγλυφο του
Αρχέλαου – δημοσιευμένο από τον βαρόνο d’Hancarville (1785)42 –, η ζωγραφική νεοκλασική σύνθεση απέχει σημαντικά από το αρχαίο ανάγλυφο του Βρετανικού Μουσείου, ομοίως και από την απόδοση του ίδιου θέματος στο αγγείο
του Wedgwood (εικ. 9). Ο ιωνικός ναός με το όνομα του ποιητή δημιουργεί το
απαραίτητο σκηνικό για να προβληθεί ως αρχαίος θεός, να στεφανώνεται από
τη Νίκη και με τις προσωποποιήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσειας εμπρός του,
ενώ πλαισιώνεται από επιφανείς άνδρες των τεχνών και των γραμμάτων, της
αρχαίας (επάνω) αλλά και της νεότερης (κάτω) εποχής.
Πρόκειται για ένα πάνθεον του κλασικού πολιτισμού, όπως τον αντιλαμβάνεται ο Νεοκλασικισμός του 19ου αιώνα43, που την ίδια περίοδο θα παραχωρήσει
τη σκυτάλη στον Ρομαντισμό44. Εδώ εμπεδώνεται όλη η αρχαιολατρία που είχε
καλλιεργήσει η πρώιμη νεοκλασική περίοδος, με τη συνδρομή της αρχαιοδιφίας,
ενώ συγχρόνως απελευθερώνεται από αυτήν. Η εικαστική ανάπλαση του αρχαιοελληνικού κάλλους, χάνοντας ίσως την καθαρότητά της, έχει αποκτήσει πια δυναμικότητα και ποικιλία που θα την βοηθήσει να επιβιώσει σε βάθος χρόνου, με
διάφορες ιστορικίζουσες εκφάνσεις.
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41. O Thorvaldsen ���������������������������
θέλησε���������������������
τεχνηέντως����������
��������������������
να�������
���������
παραλ������
ληλίσει τον Ναπολέοντα με τον Αλέξανδρο στη
μήκους������������������������������������
35 ��������������������������������
μέτρων��������������������������
ζωφόρο�������������������
�������������������������
για���������������
������������������
το������������
��������������
ρωμαϊκό����
�����������
μέ���
γαρο���������������������������������������
το������������������������������������
��������������������������������������
1812. �����������������������������
Το προκείμενο τμήμα με το βασικό θέμα της παράστασης αποτελεί μεταγενέστερη παραλλαγή σε μάρμαρο. Βλ. Jørnæs
1991. Susinno 2003, 164, αρ. V.7 (A. Imbellone).
42. Αδάμ-Βελένη - Στεφανή - Μαυρομιχάλη 2012,
98, αρ. 28 (Θ. Κουτσογιάννης).
43. Έργουιν 1999, 311-314.
44. Μπράουν 2004, 63-65.
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Εικ. 16. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Η αποθέωση του Ομήρου, 1827, ελαιογραφία σε υφασμάτινο φορέα, 386 × 512 εκ., Παρίσι,
Musée du Louvre, αρ. ευρ. INV 5417.

Η νεοκλασική φαντασίωση του αρχαιοελληνικού κάλλους
Η εκ νέου κλασική προσέγγιση, που κυριαρχεί στις τέχνες και ευρύτερα
στον πολιτισμό κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες
του 19ου, δεν θα μπορούσε να μην στραφεί στην ελληνική Αρχαιότητα. Η περίοδος του Νεοκλασικισμού υπήρξε ευνοημένη, καθώς η εντατική αρχαιοδιφική
κίνηση προσπόρισε πλήθος εικόνων της αρχαιοελληνικής τέχνης, στις οποίες
οι νεοκλασικοί καλλιτέχνες έβρισκαν πρότυπα για την αναβίωση του αρχαιοελληνικού κάλλους. Η τάση, ωστόσο, για αρχαιοπρέπεια λειτούργησε συχνά παρελκυστικά, αποδίδοντας έργα που σήμερα μας ξενίζουν.
Από μια άλλη όμως οπτική, αυτές ακριβώς οι εικαστικές αναπλάσεις του αρχαιοελληνικού κάλλους από τον Νεοκλασικισμό, ακόμη και στρεβλές ή επιτηδευμένες, διαμόρφωσαν με τη σειρά τους μια πρότυπη εικονική (iconic) παιδεία. Έστω και αν οι νεοκλασικές ιέρειες και οι ομηρικοί ήρωες είναι, σε μεγάλο βαθμό, καλλιτεχνικές φαντασιώσεις της εποχής τους και όχι αυθεντικές εικόνες του αρχαίου τρόπου, έχουν ενσωματωθεί στη μοντέρνα οπτική κουλτούρα.
Με αυτή την έννοια, εξακολουθούν να συνδιαμορφώνουν και τη δική μας αντίληψη για την πρότυπη μορφή που έλαβε το ωραίο στην αρχαία Ελλάδα.
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1.

2.
3.

4.

Για τη διαμάχη γύρω από την πολυχρωμία των
αρχαίων γλυπτών, βλ. ���������������������������
Jockey ��������������������
2013. Για τις αρχαίες γραπτές πηγές, βλ. Primavesi 2007. GrandClément 2011. Primavesi 2014. Για τη σύγχρονη
έρευνα και τις επιστημονικές μεθόδους εξέτασης των γλυπτών, βλ. Manzelli 1994. Brinkmann
2003. Brinkmann - Καλτσάς - Wünsche 2007.
Leka 2008, 126-181. Brinkmann - Primavesi Hollein 2010. Brinkmann - Scholl 2010. Graepler
2011. Παντερμαλής 2012. Østergaard - Nielsen
2014. Bourgeois 2014. Blume 2015. Μπίκα 2015.
Πλούταρχος, Ηθικά, 348e.
Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, 35.133 (��������
μετάφραση Τ. Ρούσσος - Α. Λεβίδης). Ο λατινικός όρος
circumlitio («περιγραφία») πιθανόν αναφέρεται
στο ιδιαίτερο γνώρισμα της ζωγραφικής του Νικία
να περιβάλλει με φωτεινούς και σκοτεινούς χρωματικούς τόνους τα περιγράμματα των μορφών
του, ώστε αυτές να δίνουν έντονα την εντύπωση του ανάγλυφου. Όσον αφορά στα γλυπτά ερμηνεύεται ως «επιζωγράφισμα κάποιων λεπτομερειών», όπως μαλλιά, μάτια, χείλη, πτυχώσεις. Λεβίδης - Ρούσσος 1994, 111, 429.
Για τις τεχνικές ζωγραφικής, βλ. Koch 2000, 2550. Brecoulaki 2006. Kakkouli 2009.

Παρ’ όλη την αμφισβήτηση που είχε δεχθεί κατά το παρελθόν, η πολυχρωμία της αρχαίας γλυπτικής προβάλλει σήμερα ως μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, η οποία μαρτυρείται τόσο από τις αρχαίες γραπτές πηγές όσο και
από τα κατάλοιπα των χρωμάτων που διατηρούνται στα ίδια τα γλυπτά1. Μετά
την ολοκλήρωση της λάξευσης, η επιφάνεια των γλυπτών καλυπτόταν ουσιαστικά με μια μονόχρωμη ή πολύχρωμη επένδυση, που άλλαζε ριζικά την αρχική όψη του λευκού μαρμάρου. Ανάλογη ήταν η μεταχείριση των χάλκινων,
ελεφάντινων, πήλινων ή ξύλινων γλυπτών, που όμως δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. Η επιφάνεια του μαρμάρου μπορούσε να δεχθεί μια χρωματική
επένδυση πάχους ορισμένων χιλιοστών, μια λεπτή μεταλλική επένδυση, για
παράδειγμα φύλλων χρυσού, ένα μονόχρωμο επίχρισμα, ένα άχρωμο βερνίκι ή, ακόμη, να υποστεί μια ειδική επεξεργασία, όπως η «γάνωση». Η χρωματική και η μεταλλική επένδυση ενός γλυπτού απαιτούσε εργασία υψηλής εξειδίκευσης, εξίσου σημαντική με τη λάξευση, και εκτελείτο από τους «εγκαυστές,
χρυσωτές και βαφείς αγαλμάτων»2. Μάλιστα, είναι γνωστά παραδείγματα διάσημων ζωγράφων που αναλάμβαναν την επιζωγράφηση των έργων εξίσου
διάσημων γλυπτών. Ως ικανότατος «αγαλμάτων εγκαυστής» αναφέρεται ο Νικίας, «για τον οποίο ο Πραξιτέλης, όταν τον ρωτούσαν ποια έργα σε μάρμαρο προτιμούσε, έλεγε: Αυτά στα οποία έβαλε το χέρι του ο Νικίας, τόση σημασία έδινε στον τρόπο που επιχρωμάτιζε τις λεπτομέρειες των αγαλμάτων
(tantum circumlitioni eius tribuebat)»3.
Είναι σαφές ότι ο χρωματισμός των γλυπτών δεν αποτελούσε μια απλή
εφαρμογή χρωμάτων, αλλά είχε αναχθεί σε καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία,
από τη μια πλευρά, εκπλήρωνε την αισθητική επιταγή της αρχαίας γλυπτικής για
ολοένα πλαστικότερες και πιο φυσιοκρατικές μορφές και, από την άλλη, ακολουθούσε την εξελικτική πορεία της αρχαίας ζωγραφικής προς μια ρεαλιστικότερη και πιο ελεύθερη απόδοση. Η ζωγραφική συνέβαλλε από κοινού με τη
γλυπτική στη δημιουργία ενός αρχαίου γλυπτού και, δεδομένου ότι αποτελούσε
το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας, έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
Οι τεχνικές επιζωγράφησης των γλυπτών
Η επιζωγράφηση των μαρμάρινων γλυπτών γινόταν είτε με την τεχνική της
ξηρογραφίας είτε με την εγκαυστική4. Η ξηρογραφία προϋποθέτει την ανάμειξη των χρωστικών ουσιών με ένα οργανικό συνδετικό μέσο, διαλυτό στο νερό,
όπως το αυγό ή κάποια φυτική ή ζωική κόλλα, και την εφαρμογή τους είτε απευθείας επάνω στην επιφάνεια του μαρμάρου είτε επάνω σε ένα στεγνό στρώμα προετοιμασίας.
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Η κατ’ εξοχήν τεχνική επιζωγράφησης των μαρμάρινων γλυπτών ήταν η εγκαυστική. Η τεχνική αυτή συνεπάγεται την ανάμειξη των χρωστικών ουσιών με κερί,
που λειτουργεί ως συνδετικό μέσο, και, κυρίως, την «έγκαυση», δηλαδή το πύρωμα και, συνεπώς, το λιώσιμο του κεριού, που αποτελεί και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής. Πρόκειται για μια αρκετά σύνθετη και απαιτητική τεχνική,
που περιελάμβανε διάφορα στάδια, τα οποία δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένα. Σε
σύγκριση με την ξηρογραφία, η εγκαυστική παρήγε ένα πιο ανθεκτικό ζωγραφικό
αποτέλεσμα με πολύ διαφορετικές αισθητικές ιδιότητες.
Μια άλλη διαδικασία που προϋπέθετε τη χρήση κεριού ήταν η «γάνωση»,
δηλαδή η επάλειψη ολόκληρου του αγάλματος με ειδικά επεξεργασμένο κερί
και λάδι και, στη συνέχεια, το προσεκτικό γυάλισμά του. Ο ρόλος της «γάνωσης»
ήταν καθοριστικός τόσο για την επεξεργασία των γυμνών μερών των αγαλμάτων όσο και για τη μακροχρόνια διατήρηση των χρωμάτων, δεδομένου ότι τα
περισσότερα γλυπτά ήταν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και χωρίς προστατευτική επικάλυψη θα αποχρωματίζονταν πολύ γρήγορα5.
Τα χρώματα
Η παλέτα του αρχαίου ζωγράφου περιελάμβανε αρκετά χρώματα και ποικίλες αποχρώσεις, υφές και διαβαθμίσεις τόνων για κάθε χρώμα, οι οποίες επιτυγχάνονταν είτε με τη χρήση διαφορετικής χρωστικής ουσίας είτε με την ανάμειξη διαφορετικών χρωστικών και την εφαρμογή του μείγματος με κοινό συνδετικό μέσο είτε με την τεχνική των επάλληλων χρωματικών στρωμάτων6. Το
λευκό, το μαύρο (με ενδιάμεσο τόνο το φαιό), το κίτρινο (με ενδιάμεσο τόνο
το καστανοκίτρινο), το ερυθρό (με ενδιάμεσους τόνους το καστανέρυθρο και
το πορτοκαλέρυθρο), το πράσινο, το κυανό και το ιώδες (με ενδιάμεσο τόνο
το ροζ) είναι τα κύρια χρώματα που απαντούν στα αρχαία γλυπτά. Οι χρωστικές
ουσίες μπορεί να είναι φυσικές (γαίες και ορυκτά) ή τεχνητές, δηλαδή προϊόντα κατεργασίας ή ανάμειξης διαφόρων υλικών. Οι φυσικές, τεχνικές και αισθητικές ιδιότητες των χρωστικών περιγράφονται με αρκετή ακρίβεια από την αρχαία γραμματεία7.
Η χρήση του χρώματος στην αρχαία γλυπτική είχε ιδιαίτερη διακοσμητική
αξία, αλλά περιέκλειε και ποικίλες συμβολικές σημασίες. Εντοπίζεται κυρίως στα
μαλλιά, τα ενδύματα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα των μορφών, αλλά αφορά και στα χαρακτηριστικά του προσώπου ή τα γυμνά μέρη του σώματος. Οι επιλογές των χρωμάτων και των θέσεων κάλυψης ακολουθούν κανόνες-πρότυπα
χρωματισμού, διαφορετικά για κάθε εποχή και κατηγορία γλυπτών, που μπορούν να αποτελέσουν και κριτήρια χρονολόγησης.

5.

Για τη γάνωση, βλ. Βιτρούβιος, Περί Αρχιτεκτονικής, 7.9.3-4. Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, 33.122.
Πλούταρχος, Ηθικά, 74d, 287b-c και d. Leka
2014, 62. Bourgeois 2014, 77-79.

6.

Ο Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, 35.45 (μετάφραση Τ.
Ρούσσος - Α. Λεβίδης) περιγράφει μια τεχνική
όπου ένα χρώμα μπαίνει ως υπόστρωμα ενός
άλλου με σκοπό να δυναμώσει ή να απαλύνει
τον τόνο του υπερκείμενου χρώματος, να το
φωτίσει ή να το σκουρύνει: «…οι ζωγράφοι πετυχαίνουν τη λαμπρότητα του μίνιου περνώντας
ένα χέρι σάνδικας και από πάνω μια στρώση
πορφυρό ανακατεμένο με αυγό. Αν προτιμούν
να φτιάξουν πορφυρό, περνούν μια στρώση
κυανό και από πάνω πορφυρό ανακατεμένο
με αυγό». Για την τεχνική αυτή, βλ. Μπίκα 20022003.
Θεόφραστος, Περί λίθων, 50-63. Βιτρούβιος,
Περί Αρχιτεκτονικής, 7.7-14. Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, 33.158-164, 34.175-178 και κυρίως
35.29-50. Για την ταύτιση των χρωστικών που
αναφέρονται στα αρχαία κείμενα, βλ. Λεβίδης Ρούσσος 1994. Koch 2000, 37-40 και Appendix
II. Brecoulaki 2006. Kakkouli 2009.

Το λευκό χρώμα
Φυσικές λευκές γαίες, όπως ο ασβεστίτης ή η κιμωλία (κύριο συστατικό του
«παραιτόνιου»)8, ο γύψος (η «Τυμφαϊκή γη») και ο καολίνης (η «Μηλία γη») αποτελούσαν τις κύριες λευκές χρωστικές ουσίες. Ο καολίνης, ορυκτό λευκού και,
σπάνια, υποκίτρινου χρώματος, χαρακτηρίζεται από τους αρχαίους συγγραφείς
ως το καλύτερο λευκό χρώμα και το καταλληλότερο για τη ζωγραφική9. Οι κονίες ασβεστίτη και γύψου προσδίδουν λευκό χρώμα, χωρίς όμως ισχυρή καλυπτική ικανότητα. Ο ασβεστίτης αναμειγνύεται με αιγυπτιακό μπλε, ερυθρή γαία,
κίτρινη ώχρα ή πράσινη γη για την αλλαγή του τόνου ή της φωτεινότητας του τε-
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7.

8.
9.

Βιτρούβιος, 7.7.3. Πλίνιος, 35.36.
Θεόφραστος, 62-63. Βιτρούβιος, 7.7.3. Πλίνιος,
35.37 και 50.
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Εικ. 2α-β. ΕΑΜ 61. Κεφάλι ιππέα.
Από το ιερό της Δήμητρας και
της Kόρης στην Ελευσίνα.
Γυρω στο 540 π.Χ.

Εικ. 1. ΕΑΜ 4889. Επιτύμβιο άγαλμα της
Κόρης Φρασίκλειας. Από τον αρχαίο
δήμο του Μυρρινούντος. 550-540 π.Χ.

10. Ξενοφών, Οικονομικός, 10.5. Θεόφραστος, 5556. Βιτρούβιος, 7.12.1, 8.3.18 και 6.10. Πλίνιος,
34.150 και 175-176, 35.30, 37 και 49. Διοσκουρίδης, 5.88.

Εικ. 3. ΕΑΜ 24. Αγαλμάτιο Κόρης. Από το ιερό
της Δήμητρας και της Κόρης στην Ελευσίνα.
490-480 π.Χ.

λικού χρώματος. Τα πώρινα γλυπτά της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου φέρουν
ένα ενιαίο λευκό επίχρισμα ασβεστιτικής σύστασης, το οποίο προοριζόταν να
υποδεχθεί τα χρωματικά στρώματα. Το επίχρισμα αυτό μπορούσε, ωστόσο, να
είναι ήδη χρωματισμένο, όπως στην περίπτωση της καθιστής μορφής ΕΑΜ 57.
Στις λευκές γαίες που χρησιμοποιούνταν ως χρωστικές κατατάσσονται επίσης
ορυκτά του μαγνησίου.
Ευρεία ήταν η χρήση μιας τεχνητής λευκής χρωστικής, του λευκού του μολύβδου ή «ψιμυθίου», που διακρίνεται για την απαστράπτουσα λευκότητα, την πυκνότητα, την αδιαφάνεια, την υψηλή καλυπτική ικανότητα και την ανθεκτικότητά
του10. Απαντά άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε σε συνδυασμό με άλλα χρώματα, για τη δημιουργία ανοιχτότερων αποχρώσεων (π.χ. στις Κόρες από την Ελευσίνα ΕΑΜ 24, 25 και 26, στη Φρασίκλεια ΕΑΜ 4889 και στον Κούρο από τη Μερέντα ΕΑΜ 4890, στο κεφάλι Κόρης από το Πτώον ΕΑΜ 17, στην αρχαϊκή επιτύμβια στήλη ΕΑΜ 7901, στη σφίγγα από τα Σπάτα ΕΑΜ 28 και στη σφίγγα από τον
Κεραμικό ΕΑΜ 2891) (εικ. 1, 3, 8, βλ. και σ. 116, εικ. 26). Ομοιογενές στρώμα λευκού του μολύβδου εντοπίζεται στην παρυφή του ιματίου της Κόρης 676 από την
Ακρόπολη (ΕΑΜ ΒΕ15/2009) (εικ. 5), ενώ ανιχνεύεται και σε ελληνιστικά γλυπτά
από τη Δήλο (εικ. 11).
Το λευκό των οστών είναι χρωστική οργανικής προέλευσης, που δεν αναφέρεται στις αρχαίες πηγές. Παράγεται με ασβεστοποίηση οστών ζώων και έχει
λευκό-γκριζωπό χρώμα.
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Εικ. 4α-β. ΕΑΜ 27. Κεφάλι αγαλματίου Κόρης. Από το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης
στην Ελευσίνα. Γύρω στο 500 π.Χ.

Εικ. 5α-β. ΕΑΜ ΒΕ15/2009 (Ακρ. 676). Αγαλμάτιο Κόρης. Από την Ακρόπολη. 490-480 π.Χ.
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Εικ. 6. ΕΑΜ ΒΕ16/2009 (Ακρ.687).
Αγαλμάτιο Κόρης. Από την Ακρόπολη.
Περί το 480 π.Χ.

Εικ. 7. ΕΑΜ 3711. Άγαλμα καθιστής ανδρικής μορφής. Από την Αθήνα. 520-510 π.Χ.

Το μαύρο χρώμα
Γενικά το μαύρο χρώμα καταλαμβάνει μικρό ποσοστό του συνολικού χρωματισμού ενός αρχαίου γλυπτού. Ο ρόλος του είναι σημαντικός κυρίως για
τον προσχεδιασμό και για τον τονισμό διακοσμητικών μοτίβων και εγχαράξεων, ώστε να είναι «ευανάγνωστη» η τελική οπτική εικόνα. Χρησιμοποιείται στη γραπτή σχεδίαση των οφθαλμών και στη χάραξη του βολβού (Κούρος Αναβύσσου EAM 3851), στα τελειώματα των βοστρύχων (Κούρος Σουνίου EAM 2720, Κούρος Μερέντας EAM 4890), σε ταινίες διακοσμητικών μοτίβων και σε ζωγραφικές παραστάσεις με τη μορφή λεπτών πινελιών [π.χ. καθιστή μορφή ΕΑΜ 3711 (εικ. 7), επιτύμβια στήλη Αριστίωνα ΕΑΜ 29, γραπτές
επιτύμβιες στήλες ΕΑΜ 31 και 86]. Το μαύρο χρώμα χρησιμοποιείται επίσης
ως υπόστρωμα άλλων χρωμάτων, προκειμένου να προσδώσει σκουρότερο χρωματικό τόνο.
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Εικ. 8. EAM 28. Επιτύμβιο άγαλμα σφίγγας. Από τα Σπάτα. 560-550 π.Χ.

Η συνηθέστερη αρχαία μαύρη χρωστική είναι ο άμορφος άνθρακας, που
παραγόταν από την καύση φυτικών ουσιών11. Μια παραλλαγή αποτελούσε το
μαύρο της αιθάλης, μια λεπτόκοκκη χρωστική που προσφερόταν ιδιαίτερα για
την εκτέλεση προσχεδίων. Το μαύρο του άνθρακα χρησιμοποιείται είτε ως αυτούσιο χρώμα είτε ως υπόστρωμα κυανού, πράσινου ή ερυθρού, για να αποδώσει σκουρότερες αποχρώσεις, ή αναμειγνύεται με λευκό (κυρίως ασβεστίτη). Όταν διαλύεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκαλύπτεται η λευκή επιφάνεια
του υποστρώματος, παίρνει γαλαζωπή απόχρωση, ενώ όταν αναμειγνύεται με
λευκό, δίνει ένα έντονο γαλάζιο.
Το μαύρο των οστών, που προκύπτει από την απανθράκωση οστών ή ελεφαντόδοντων, προσδίδει επίσης μια κυανίζουσα τελική χρωματική εντύπωση.
Αυτή η χρωστική ανιχνεύεται ενδεχομένως στις πρώιμες αρχαϊκές καθιστές
μορφές ΕΑΜ 6 και 57.
Ως μαύρη χρωστική χρησιμοποιείται επίσης το υπόλειμμα φυτικών και ζωικών
υλών που αποτελείται από άμορφο άνθρακα και τέφρα μετά την απομάκρυνση
του νερού και όλων των άλλων πτητικών ουσιών (κάρβουνο).
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11. Βιτρούβιος, 7.10.1-4. Πλίνιος, 35.41 και 50.
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Εικ. 9. EAM 3344. Αναθηματικό ανάγλυφο του «αυτοστεφανούμενου» νέου. Από το ιερό
της Αθηνάς στο Σούνιο. Γύρω στο 460 π.Χ.

Οι κυριότερες μαύρες χρωστικές ορυκτής προέλευσης είναι ο πυρολουσίτης, γνωστός και ως μαύρο του μαγγανίου, ο μαγνητίτης και ο γραφίτης, το
χρώμα του οποίου κυμαίνεται από μαύρο έως σκούρο γκρι. Τέτοιες χρωστικές
ανιχνεύονται, για παράδειγμα, στις πρώιμες αρχαϊκές καθιστές μορφές ΕΑΜ 7
και 57, στην αρχαϊκή σφίγγα ΕΑΜ 76 και στην καθιστή μορφή ΕΑΜ 3711 (εικ. 7).
Το κίτρινο χρώμα
Το κίτρινο χρώμα κατέχει κεντρικό ρόλο στην πολυχρωμία των αρχαίων γλυπτών. Χρησιμοποιείται για την απόδοση ανατομικών λεπτομερειών, για τον χρωματισμό διακοσμητικών μοτίβων, για την απόδοση της κόμης και των οφθαλμών,
για την προσομοίωση του χρυσού στα κοσμήματα, αλλά και ως υπόστρωμα επιχρύσωσης (εικ. 10, 12, 15). Πρόκειται, ωστόσο, για ευπαθές χρώμα, για τη διατήρηση του οποίου ο ρόλος της «γάνωσης» θα ήταν καθοριστικός. Το κίτρινο
χρησιμοποιείται είτε ως ενιαίο χρωματικό στρώμα, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένες επιφάνειες, είτε ως υπόστρωμα άλλου χρώματος, συνήθως ερυθρού,
το οποίο φαίνεται ότι είχε προστατευτικό ρόλο στη διατήρηση του κίτρινου, είτε
αναμειγνύεται με άλλα χρώματα για τη δημιουργία ανοιχτότερων αποχρώσεων. Ειδικότερα το κίτρινο χρώμα (γκαιτίτης) χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα του
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ερυθρού (αιματίτη) για την απόδοση της καστανής απόχρωσης της κόμης αρχαϊκών γλυπτών [π.χ. κεφάλι Kόρης από την Ελευσίνα ΕΑΜ 27 (εικ. 4), Κούρος
Μερέντας ΕΑΜ 4890 και Αναβύσσου EAM 3851, Αριστόδικος ΕΑΜ 3938, κεφάλι
ιππέα από την Ελευσίνα ΕΑΜ 61, εικ. 2]. Σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή του
Κίτρινου στην απόδοση των οφθαλμών (π.χ. Kούρος Αναβύσσου EAM3851).
Οι κίτρινες ώχρες και η κίτρινη σανδαράχη είναι οι κύριες αρχαίες κίτρινες
χρωστικές. Οι κίτρινες ώχρες είναι γαιώδεις χρωστικές σιδηρούχας σύστασης,
το χρώμα των οποίων ποικίλλει από σκούρο κίτρινο έως ερυθροκάστανο. Οι
πλέον συνηθισμένοι τύποι είναι ο λειμονίτης και ο γκαιτίτης. Η αττική ώχρα θεωρείτο η καλύτερης ποιότητας κίτρινη ώχρα και αναφέρεται από τον Πλίνιο ως
ένα από τα κύρια χρώματα της τετραχρωμίας των κλασικών χρόνων12. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως είτε ως κύρια κίτρινη χρωστική με υψηλή καλυπτική ικανότητα (π.χ. Φρασίκλεια ΕΑΜ 4889, Κόρη Ακρόπολης 676/ΕΑΜ ΒΕ15/2009, Κούρος
Μερέντας ΕΑΜ 4890, Κούρος Αναβύσσου ΕΑΜ 3851, Αριστόδικος ΕΑΜ 3938,
καθιστή μορφή ΕΑΜ 3711, σφίγγα ΕΑΜ 76, γραπτή επιτύμβια στήλη ΕΑΜ 86, επίστεψη επιτύμβιας στήλης ΕΑΜ 782) είτε ως δευτερεύουσα χρωστική σε ανάμειξη με ερυθρές ή πράσινες, για τη δημιουργία αποχρώσεων που ποικίλλουν
από ανοιχτό κίτρινο έως σκούρο καστανοπράσινο ή καστανέρυθρο (π.χ. Κούρος Μερέντας ΕΑΜ 4890, Αριστόδικος ΕΑΜ 3938, καθιστή μορφή ΕΑΜ 3711,
επιτύμβια στήλη ΕΑΜ 4472, κεφάλι ιππέα από την Ελευσίνα ΕΑΜ 61) (εικ. 1, 2,
5, 7). Αποτελεί, επίσης, την κύρια χρωστική προσομοίωσης του χρυσού στα κοσμήματα των αρχαϊκών Κορών (περιδέραια, βραχιόλια, κοσμήματα κόμης) (π.χ.
Φρασίκλεια ΕΑΜ 4889) (εικ. 1).
Η κίτρινη σανδαράχη είναι δηλητηριώδες ορυκτό αρσενικούχας σύστασης
με ανοιχτή κίτρινη έως πορτοκαλοκίτρινη απόχρωση, το οποίο στη φύση βρίσκεται μαζί με την ερυθρή σανδαράχη13. Η συνύπαρξη ερυθρής και κίτρινης
σανδαράχης είναι πιθανή στο προτοκαλέρυθρο χρωματικό στρώμα που σώζεται σε δύο περιπτώσεις αρχαϊκών Κορών (Κόρες Ελευσίνας ΕΑΜ 5 και 26).

Εικ. 10. ΕΑΜ 695. Αγαλμάτιο μικρού
κοριτσιού. Ερυθρό χρώμα στα μαλλιά και
στο ένδυμα του κοριτσιού. Ερυθρό και
κίτρινο στο πτηνό. Από το ιερό της
Ειλειθυίας στον Ιλισό. 340-330 π.Χ.

Το ερυθρό χρώμα
Το ερυθρό αποτελεί το κυρίαρχο χρώμα της πολυχρωμίας των αρχαϊκών γλυπτών. Είναι το χρώμα του εντυπωσιασμού, που κάλυπτε μεγάλες επιφάνειες και καθόριζε τη δυναμική της οπτικής εικόνας των γλυπτών. Έως τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. το
ερυθρό αποτέλεσε το χρώμα του βάθους των ενδυμάτων των γυναικείων αγαλμάτων (Κορών και καθιστών μορφών). Ερυθρός αποδιδόταν κατά κανόνα ο μακρύς χιτώνας, ενώ το ιμάτιο και ο πέπλος μπορεί να έφεραν και κίτρινα χρωματικά
στρώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άγαλμα της Κόρης Φρασίκλειας (ΕΑΜ 4889) (εικ. 1): ο χιτώνας είναι βαμμένος ερυθρός και φέρει διάστικτα και
εγχάρακτα, γραμμικά και φυτικά διακοσμητικά μοτίβα, τα οποία καλύπτονται εν μέρει από μείγμα ερυθρής και άλλης χρωστικής, ενώ επιλεγμένες περιοχές μικρότερης έκτασης καλύπτονται με κιννάβαρη (κάθετη διακοσμητική ταινία με μαίανδρο). Μετά τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., το ερυθρό περιορίζεται σε διακοσμητικά μοτίβα και σε επιλεγμένες μεγαλύτερες επιφάνειες του χιτώνα. Κατά κανόνα, το βάθος του ιματίου παραμένει ανοιχτόχρωμο και τα ποικίλα διακοσμητικά στοιχεία είναι πολύχρωμα, ενώ ο χιτώνας έχει πιο ενιαίο χρώμα και χρωματικό τόνο (π.χ. Κόρες Ακρόπολης 676 και 687/ΕΑΜ ΒΕ15/2009 και ΒΕ16/2009) (εικ. 5, 6).
Στα μαλλιά και τους οφθαλμούς των αρχαϊκών γλυπτών το ερυθρό συμμετείχε στην επιδιωκόμενη, τελική, καστανή ή πορτοκαλέρυθρη απόχρωση, είτε ως
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12. Πλίνιος, 35.50. Επίσης, Θεόφραστος, 51 και 52.
Βιτρούβιος, 7.7.1. Πλίνιος, 33.158-160, 35.30, 36
και 39. Διοσκουρίδης, 5.93.
13. Θεόφραστος, 50-51. Βιτρούβιος, 7.7.5. Στράβων
15.2.14. Πλίνιος, 6.98, 33.79, 34.177-178. Διοσκουρίδης, 5.104.
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Εικ. 11. ΕΑΜ 1827. Επιτύμβιο άγαλμα
στον τύπο της Μικρής Ηρακλειώτισσας.
Ποικίλες αποχρώσεις ερυθρού
χρώματος στα μαλλιά και στα μάτια,
ρόδινο χρώμα στα χείλη, κυανό,
ρόδινο, λευκό, κίτρινο και χρυσό στο
ιμάτιο, κυανό και ιώδες στον χιτώνα,
ερυθρό και χρυσό στα υποδήματα.
Από τη Δήλο. Αντίγραφο του 2ου αι. π.Χ.
ενός διάσημου πρωτοτύπου του 300 π.Χ.
περίπου.
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Εικ. 12. ΕΑΜ 129. Αγαλμάτιο Αθηνάς Βαρβακείου. Ερυθρό και κίτρινο χρώμα στα μαλλιά
και στα μάτια της Αθηνάς, στο κράνος, στο ένδυμα, στην αιγίδα, στη Νίκη, στο φίδι και
στο γοργόνειο της ασπίδας. Μαύρο χρώμα στα μάτια της θεάς και στην αιγίδα. Επιχρύσωση στα μαλλιά της Αθηνάς. Από την Αθήνα. Ρωμαϊκό αντίγραφο του 3ου αι. μ.Χ. του
χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου του Φειδία.

ανώτερο χρωματικό στρώμα είτε ως συστατικό ανάμειξης χρωστικών (π.χ. Κούροι Μερέντας ΕΑΜ 4890 και Αναβύσσου EAM 3851, Αριστόδικος ΕΑΜ 3938 και
κεφάλι ιππέα Ελευσίνας ΕΑΜ 61) (εικ. 2). Ερυθρό χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί
γενικότερα στη διακόσμηση των Κούρων, όπως στην ταινία που συγκρατούσε
τα μαλλιά τους (π.χ. κεφαλή Διπύλου ΕΑΜ 3372, Κούροι Σουνίου ΕΑΜ 2720, Με-
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Εικ. 13. Κεφάλι ακρόλιθου γυναικείου
αγάλματος. Καστανέρυθρο χρώμα ως
υπόστρωμα επιχρύσωσης στα μαλλιά.
Από το Ωδείο του Ηρώδη Αττικού.
Ρωμαϊκό αντίγραφο του 2ου αι. μ.Χ.
ενός χρυσελεφάντινου πρωτοτύπου
του 4ου αι. π.Χ. Μουσείο Ακρόπολης
(ΕΑΜ177).

14. Αντίθετα, ανοιχτόχρωμο παραμένει πιθανότατα
το βάθος των αρχαϊκών επιτυμβίων στηλών που
φέρουν γραπτή διακόσμηση (ΕΑΜ 86 και ΕΑΜ
30, με ίχνη ερυθρού χρώματος στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του ενδύματος).
15. Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά, 3.6. Θεόφραστος, 51 και 52-53. Βιτρούβιος, 7.7.2. Πλίνιος,
35.31-32, 33, 35 και 50, 36.129 και 144. Διοσκουρίδης, 5.96.
16. Θεόφραστος, 54. Βιτρούβιος, 7.11.2. Πλίνιος,
35.35 και 38. Διοσκουρίδης, 5.96 και 112.
17. Θεόφραστος, 49 και 51. Βιτρούβιος, 7.7.5,
8.3.11. Στράβων, 12.3.40. Πλίνιος, 34.177, 35.39.
Διοσκουρίδης, 5.105.
18. Μετακιννάβαρη έχει εντοπιστεί σε θέσεις της
αρχαϊκής επιτύμβιας στήλης ΕΑΜ 4472.
19. Βιτρούβιος, 7.9.1-4. Πλίνιος, 33.122. Γενικά για
την κιννάβαρη, Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά,
378a. Θεόφραστος, 58-59 και 60. Βιτρούβιος,
7.5.8, 8.1-9. Πλίνιος, 33.111-124, 35.30 και 33. Διοσκουρίδης, 5.94.
20. Βιτρούβιος, 7.12.2. Πλίνιος, 35.38-39. Διοσκουρίδης, 5.103.

ρέντας ΕΑΜ 4890, Αναβύσσου EAM 3851 και Πτώου ΕΑΜ 12, Αριστόδικος ΕΑΜ
3938). Ερυθρό ήταν το βάθος της ανάγλυφης παράστασης στις αρχαϊκές επιτύμβιες στήλες (ΕΑΜ 38, 83, 7901, 3071, 4472, 87, 29 και 36)14 και με ερυθρό
χρώμα τονίζονται οι εγχαράξεις των επιγραφών, για παράδειγμα, στη βάση του
Κροίσου (ΕΑΜ 3851.Α) και του Αριστόδικου (ΕΑΜ 3938).
Δύο κύριες κατηγορίες ερυθρών χρωστικών ανιχνεύονται στα αρχαία γλυπτά: οι ερυθρές γαίες που προέρχονται από σιδηρούχα μεταλλεύματα (ορυκτά
σιδήρου) και τα ερυθρά χρώματα που προέρχονται από ορυκτά άλλων στοιχείων (υδραργύρου, αρσενικού), όπως η κιννάβαρη και η ερυθρή σανδαράχη. Οι
ερυθρές γαίες περιέχουν κυρίως αιματίτη, ο οποίος προσδίδει το κόκκινο χρώμα. Παρουσιάζουν ποικιλία χρωματικών τόνων και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον χρωματισμό γλυπτών. Στα αρχαία κείμενα ο όρος «μίλτος» ταυτίζεται με
το κόκκινο χρώμα και χαρακτηρίζει όλα τα γαιώδη κόκκινα (κοκκινοχώματα) που
έχουν χρωστική ιδιότητα15. Εκτός από τη φυσική μίλτο, υπήρχε και η τεχνητή μίλτος, η οποία παραγόταν με την όπτηση της κίτρινης ώχρας16. Η ερυθρή σανδαράχη έχει έντονο, λαμπερό κόκκινο χρώμα, που μοιάζει στην κιννάβαρη17.
Η κιννάβαρη είναι ένα φυσικό ορυκτό του υδραργύρου με έντονο και φωτεινό πορτοκαλέρυθρο χρώμα, το οποίο όμως μπορεί να αλλοιωθεί υπό την
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και να μετατραπεί σε μαύρο, τη μετακιννάβαρη18. Για να μην αλλοιωθεί το χρώμα της κιννάβαρης, ο Βιτρούβιος και ο Πλίνιος συνιστούν τη χρήση της σε εσωτερικούς χώρους και την επικάλυψή της με
ένα προστατευτικό στρώμα λευκού κεριού, σύμφωνα με τη διαδικασία της «γάνωσης»19. Η ευαισθησία της κιννάβαρης σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος
οδηγούσε στην επιλεκτική χρήση ή στην ανάμειξή της με άλλα κόκκινα χρώματα, συνήθως ερυθρές γαίες. Η χρήση της κιννάβαρης προσέδιδε στο γλυπτό επιπρόσθετη αξία και σπουδαιότητα. Οι μεγάλης έκτασης επιφάνειες καλύπτονταν με ερυθρές γαίες, ενώ τα περιγράμματα ή οι λεπτομέρειες αποδίδονταν με κιννάβαρη. Η συγκεκριμένη χρωστική ανιχνεύεται είτε αυτούσια
είτε σε συνδυασμό με τον αιματίτη σε σημαντικά αρχαϊκά γλυπτά, όπως η Κόρη
Φρασίκλεια ΕΑΜ 4889, η Κόρη Ελευσίνας ΕΑΜ 25, το κεφάλι Κόρης Ελευσίνας
ΕΑΜ 27, οι Κόρες Ακρόπολης 676 και 687/ΕΑΜ ΒΕ 15/2009 και ΒΕ 16/2009, η
καθιστή ανδρική μορφή ΕΑΜ 3711 και οι επιτύμβιες στήλες ΕΑΜ 30, 4472 και
7901 (εικ. 1 και 4-7).
Στα αρχαία κείμενα αναφέρεται επίσης μία τεχνητή ερυθρή χρωστική του
μόλυβδου, το γνωστό μίνιο20. Το ερυθρό του μολύβδου έχει έντονο πορτοκαλέρυθρο χρώμα και υψηλή καλυπτική ικανότητα. Όμως, με την πάροδο του
χρόνου το χρώμα σκουραίνει σταδιακά σε καφέ έως σκούρο καφέ.
Το πράσινο χρώμα
Στα αρχαία γλυπτά, η χρήση του πράσινου είναι περιορισμένη σε σύγκριση με
άλλα χρώματα και σχετίζεται κυρίως με την απόδοση διακοσμητικών μοτίβων (εικ.
14). Εντοπίζεται, για παράδειγμα, στα ενδύματα Κορών (Κόρη Ακρόπολης 676/
ΒΕ 15/2009) και καθιστών ανδρικών μορφών (ΕΑΜ 3711), καθώς και στη γραπτή
παράσταση που κοσμούσε το κάτω μέρος της επιτύμβιας στήλης του Αριστίωνα (ΕΑΜ 29) (εικ. 5 και 7). Σε αγάλματα σφιγγών χρησιμοποιείται για την απόδοση των φτερών ως χρώμα των φολίδων σε εναλλαγή με το ερυθρό (ΕΑΜ 77).
Διαφορετικά ορυκτά του χαλκού, όπως ο μαλαχίτης και η χρυσόκολλα, αποτελούν τις κύριες πηγές των πράσινων χρωστικών. Στα αρχαία κείμενα ο μαλα-
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Εικ. 14. ΕΑΜ 3567. Άγαλμα Άρτεμης στον τύπο των Βερσαλλιών. Κίτρινο χρώμα στα
μαλλιά της Άρτεμης και στο τρίχωμα του σκύλου και του ελαφιού. Μαύρο χρώμα στα
μάτια της θεάς. Ερυθρό χρώμα στο στόμα του σκύλου. Ερυθρά, κίτρινα και πράσινα
διακοσμητικά μοτίβα στα ενδύματα και στα υποδήματα της Άρτεμης, καθώς και στο
βραχώδες έδαφος. Από την Αθήνα. Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτοτύπου του 4ου αι.
π.Χ. που αποδίδεται στον Λεωχάρη.

χίτης και η χρυσόκολλα είναι συνώνυμα21. Ο μαλαχίτης είναι ανθρακικό ορυκτό του χαλκού με φωτεινό κυανοπράσινο χρώμα και έχει επιβεβαιωμένα χρησιμοποιηθεί στην επιζωγράφηση μαρμάρινων γλυπτών της Κλασικής και Ελληνιστικής εποχής. Η χρυσόκολλα είναι ένα ένυδρο πυριτικό ορυκτό του χαλκού με
χρώμα που μεταβάλλεται από φωτεινό πράσινο μέχρι φωτεινό μπλε. Η χαλκοσκουριά είναι τεχνητή ασταθής χρωστική του χαλκού με κυανοπράσινο χρώμα.
Αναφέρεται στις αρχαίες γραπτές πηγές22 και έχει ανιχνευθεί στην έγχρωμη
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21. Θεόφραστος, 26 και 51. Βιτρούβιος, 7.5.8, 9.6
και 14.2. Πλίνιος, 33.4, 86-90 και 93, 35.30. Διοσκουρίδης, 5.89.
22. Θεόφραστος, 57. Βιτρούβιος, 7.12.1 και 8.3.19.
Πλίνιος, 15.34, 28.79, 34.110-113. Διοσκουρίδης, 5.79.
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διακόσμηση των γλυπτών του Παρθενώνα23. Περιστασιακά έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικές πράσινες χρωστικές ορυκτής προέλευσης, οι οποίες δεν περιέχουν χαλκό και ανήκουν στην κατηγορία των «πράσινων γαιών»24. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια μεγάλη ομάδα ένυδρων αργιλοπυριτικών πρασινωπών ορυκτών, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι ο σελαδονίτης και ο γλαυκονίτης. Το
χρώμα των ορυκτών κυμαίνεται από γαλαζοπράσινο μέχρι πράσινο-λαδί. Πρόκειται για σταθερές χρωστικές ουσίες, οι οποίες πιθανότατα υποκαθιστούσαν
τη χρυσόκολλα.
Το κυανό χρώμα
Στα αρχαϊκά γλυπτά το κυανό έχει παρόμοια χρήση με το πράσινο χρώμα: εντοπίζεται δηλαδή σε διακοσμητικά μοτίβα στη στεφάνη ή στα ενδύματα Κορών (π.χ. κεφάλι Κόρης Ελευσίνας ΕΑΜ 27, Κόρη Ακρόπολης 676/ΕΑΜ ΒΕ
15/2009) (εικ. 4, 5), στη γραπτή διακόσμηση επιτυμβίων στηλών (ΕΑΜ 86) και
στα φτερά σφιγγών (ΕΑΜ 77). Αντίθετα, στα γλυπτά των κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων το κυανό χρώμα καλύπτει μεγάλης έκτασης επιφάνειες, όπως
το βάθος των αναγλύφων (Αυτοστεφανούμενος ΕΑΜ 3344) και τα ενδύματα
γυναικείων μορφών (Μικρή Ηρακλειώτισσα ΕΑΜ 1827) (εικ. 9 και 11).
Οι κυριότερες κυανές χρωστικές των αρχαίων ήταν ο αζουρίτης, ο λαζουρίτης, ο γλαυκοφανής και το αιγυπτιακό μπλε. Ο αζουρίτης – το κυπριακό ή αρμενικό κυανό των αρχαίων25 – είναι ορυκτό του χαλκού, ουρανόχρωμο, παρόμοιο
σε σύσταση με τον μαλαχίτη. Το χρώμα του κυμαίνεται από σκούρο έως ανοικτό κυανό. Ο λαζουρίτης (Lapis Lazuli, ουλτραμαρίνη) – το σκυθικό κυανό των
αρχαίων – είναι θειούχο αργιλοπυριτικό νάτριο, ανήκει στην κατηγορία των ζεολιθικών πετρωμάτων και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, φωτεινό μπλε χρώμα. Η
λειοτριβημένη σκόνη έχει ανοιχτή μπλε απόχρωση και χαμηλή ικανότητα επικάλυψης, με συνέπεια να μην χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα ως αυτοτελής
χρωστική, αλλά σε συνδυασμό με άσπρο για την απόδοση του γαλάζιου ή σε
ανάμειξη με κάρβουνο για γκρι-μπλε αποχρώσεις. Ο γλαυκοφανής είναι ένα
μπλε ορυκτό που αποτελείται από υδροπυριτικό νάτριο, μαγνήσιο και αλουμίνιο. Το αιγυπτιακό μπλε είναι μια τεχνητή χρωστική του χαλκού με έντονο γαλάζιο χρώμα, η οποία παράγεται με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία ενός συνόλου από ασβεστιτικά παράγωγα, όπως κονιοποιημένο ασβεστόλιθο, σε συνδυασμό με μείγμα ουσιών που περιέχουν χαλκό, όπως μαλαχίτη, και χαλαζία
υπό τη μορφή άμμου26.
23. Jenkins - Middleton 1988, 183-207.
24. Βιτρούβιος, 7.7.4. Πλίνιος, 35.37 και 48.
25. Θεόφραστος, 39, 51 και 55. Βιτρούβιος, 7.5.8 και
9.6. Πλίνιος, 33.161, 35.30 και 47. Διοσκουρίδης,
5.90-91.
26. Θεόφραστος, 55. Βιτρούβιος, 4.2.2, 7.11.1 και
14.2. Πλίνιος, 33.161-164, 35.45 και 49. Διοσκουρίδης, 5.91.
27. Schmaltz 2016. Schmaltz - Kantarelou - Axiotis
- Karydas 2016.
28. Για την επιχρύσωση των ελληνιστικών γλυπτών
της Δήλου, βλ. Bourgeois - Jockey 2004-2005.
Bourgeois - Jockey 2005. Bourgeois - Jockey Brecoulaki 2007. Bourgeois - Jockey 2010. Για
την επιχρύσωση των ρωμαϊκών γλυπτών, βλ.
Abbe 2010.

Η επιχρύσωση
Εκτός από τη ζωγραφική, η κόσμηση των γλυπτών περιελάμβανε επίσης τη
χρήση πολύτιμων μετάλλων (χρυσού ή ασημιού) είτε ως πλήρη επένδυση της
επιφάνειας, με στόχο να τονίσει τον πολύτιμο χαρακτήρα του γλυπτού, είτε ως
διακόσμηση των επί μέρους στοιχείων του (μαλλιών, ενδυμάτων, υποδημάτων,
κοσμημάτων κ.ά.) (εικ. 12, 13). Η επιλογή της επιχρύσωσης ή της επαργύρωσης περιέκλειε επίσης ποικίλους συμβολισμούς. Αν και η ανίχνευση χρυσού ή
άργυρου σε γλυπτά της Αρχαϊκής εποχής (για παράδειγμα, στην Κόρη Φρασίκλεια ΕΑΜ 4889) έχει αμφισβητηθεί27, η επιχρύσωση και η επαργύρωση γνώρισαν ευρεία χρήση σε γλυπτά μεταγενέστερων χρόνων, όπως στον Διαδούμενο ΕΑΜ 1826 και στον Πληγωμένο Γαλάτη ΕΑΜ 24728. Η εφαρμογή των μεταλλι-
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Εικ. 15. ΕΑΜ 5706. Τραπεζοφόρο με
Διόνυσο, Πάνα και Σάτυρο. Κίτρινο
χρώμα στα μαλλιά του Διονύσου,
στα μαλλιά, στα γένια, στο τρίχωμα
των σκελών και στις οπλές του Πάνα,
στο πώμα της κίστης και στη σύριγγα.
Ερυθρό χρώμα στα κλαδιά, στο
λαγωβόλο του Πάνα και στα δύο φίδια.
Από το Δοκίμειο της Μικράς Ασίας.
Περί το 170 μ.Χ.
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κών στοιχείων απαιτούσε υψηλή τεχνική επάρκεια και εκτελείτο από εξειδικευμένους τεχνίτες, τους «χρυσωτές». Λεπτά φύλλα χρυσού ή αργύρου τοποθετούνταν πάνω σε ένα υπόστρωμα που περιείχε ασπράδι αυγού, λευκό του μολύβδου ή ώχρα. Αυτή η τεχνική επιχρύσωσης προοριζόταν σαφώς για γλυπτά
εκτεθειμένα σε εσωτερικούς χώρους. Δεν έλειπαν, ωστόσο, και τα ένθετα διακοσμητικά στοιχεία από μέταλλο ή άλλο υλικό (κοσμήματα, στεφάνια, σύμβολα κ.ά.)29.
Ο καλλωπισμός των αρχαίων γλυπτών περιελάμβανε, ακόμη, διάφανα ρητινούχα ή ελαιώδη βερνίκια, που προσέδιδαν γυαλάδα και στιλπνότητα, αλλά και
αιθέρια έλαια και αρώματα30.
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ΠΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΘΗΚΑΝ Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ Ο
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1925-1934
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

1.
2.
3.

Μωραΐτου 2016.
Ρωμαίος 1924-25.
Καρούζος 1933. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη
(�������������������������������������������
2016), το άγαλμα αναπαριστά τον ΠοPollini������������������������������������
σειδώνα.

Ο όρος χάλκινο, όπως έχει επικρατήσει από
τους αρχαιολόγους, προτιμάται εδώ έναντι του
όρου κράματος χαλκού ή μπρούντζινου χάριν
συντομίας.
5. Καλτσάς - Δεσπίνης 2007, 100-103, αρ. 16 (Ρ.
Προσκυνητοπούλου).
6. Bol 2004, 15-16, 24, εικ. 20a-e.
7. Το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της εποχής.
8. Μωραΐτου 2014.
9. Λεπτομέρειες για το έργο του Ζέγγελη μπορεί
να βρει κανείς στον πανηγυρικό τόμο που του
αφιέρωσαν οι μαθητές του το 1931, στην ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Στεφανίδη (1952), καθώς και στα γλαφυρά κείμενα
του Κανδήλη (1976).
10. Η λατινική απόδοση του ονόματος υπάρχει
στη βιβλιογραφία ως Zenguelis, Zenghelis και
Zengelis.
4.

Στον κατάλογο της περιοδικής έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Οδύσσειες» δημοσιεύτηκε μια πρωτότυπη εργασία με τίτλο: «Η Οδύσσεια της Συντήρησης και της Φυσικοχημικής Έρευνας των Αρχαιοτήτων στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο»1. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η συνεχής
ιστορία των 130 χρόνων της συντήρησης στο Εθνικό Μουσείο, η οποία από
το 1885 μέχρι το 1960 ταυτίζεται με την ιστορία της συντήρησης των κινητών
μνημείων στην Ελλάδα. Εκεί, στο κεφάλαιο «Η προπολεμική εποχή του Παναγιωτάκη, του Κλαυδιανού και του Ζέγγελη», αναφέρονται οι άνθρωποι που
συντήρησαν τα δύο μείζονος σημασίας χάλκινα αριστουργήματα της αρχαίας χαλκοπλαστικής τέχνης με ενάλια προέλευση, τον Έφηβο του Μαραθώνα2 και τον Δία ή Ποσειδώνα του Αρτεμισίου3.
Τα αγάλματα ανακαλύφθηκαν τυχαία από ψαράδες μεταξύ 1925 και 1928
στις θαλάσσιες περιοχές του Μαραθώνα και του Αρτεμισίου αντίστοιχα και παραδόθηκαν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το χάλκινο4 άγαλμα του έφηβου
αθλητή (Χ15118) (εικ. 1, 2) βρέθηκε τον Ιούνιο του 1925 στον κόλπο του Μαραθώνα. Πρόκειται για έργο της Ύστερης Κλασικής περιόδου (4ος αι. π.Χ.) που σχετίζεται με τη Σχολή του Πραξιτέλη5. Το χάλκινο άγαλμα του Ποσειδώνα (Χ15161)
(εικ. 3, 4) βρέθηκε στη θάλασσα του Αρτεμισίου στη βόρεια Εύβοια και ανελκύστηκε τμηματικά σε δύο φάσεις, το 1926 και το 1928. Πρόκειται για άγαλμα της
Κλασικής εποχής, ύψους 2,09 μ., και αποδίδεται σε ικανότατο δημιουργό, ίσως
τον διάσημο γλύπτη Κάλαμι6.
Τη συντήρησή τους η Αρχαιολογική Υπηρεσία7 ανέθεσε σε επιστημονική
επιτροπή και εμπιστεύτηκε ως πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ζέγγελη, επιστήμονα
υψίστου κύρους, κορυφαίο Έλληνα χημικό της εποχής του και, όπως οι περισσότεροι θετικοί επιστήμονες της εποχής, με εξαιρετική κλασική παιδεία.
Για τη συμβολή του Κ. Ζέγγελη ως χημικού στη συντήρηση των χάλκινων αρχαιοτήτων υπάρχει δημοσιευμένη εκτενής εργασία8. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια συνοπτική σύνθεση των προαναφερθεισών δημοσιεύσεων
εμπλουτισμένη με στοιχεία από το Αρχείο της Συλλογής Χαλκών του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου (εφεξής ΕΑΜ).
Ο ρόλος του καθηγητή Κ. Δ. Ζέγγελη στη συντήρηση των χάλκινων
αγαλμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Κωνσταντίνος Δ. Ζέγγελης (1870-1957): σύντομο βιογραφικό9
Ο Κ. Ζέγγελης10 (εικ. 5) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1870. Ήταν γιος του δικηγόρου και βουλευτή Δημητρίου Ζέγγελη και αδερφός του οικονομολόγου Ηλία
Ζέγγελη. Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Nεαρός ακόμα, τελειοποίησε τις σπουδές του στα
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Εικ. 1. Ο Έφηβος του Μαραθώνα, όπως ανελκύστηκε (Ζέγγελης
1924, 88).

Εικ. 2. Ο Έφηβος του Μαραθώνα, όπως εκτίθεται σήμερα στην
αίθουσα 28 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, της Λειψίας, της Γενεύης και των Παρισίων. Το
1897 και για μια οκταετία, δίδαξε χημεία και μεταλλουργία στο Πολυτεχνείο. Το
1906 αναγορεύτηκε καθηγητής της Ανόργανης και Φυσικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διάστημα 1924-1925 διετέλεσε πρύτανης του τελευταίου
και το 1927 εξελέγη πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το 1929 γερουσιαστής.
Το 1905 συμμετείχε στο Α΄ Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο που έλαβε χώρα
στην Αθήνα. Τίτλος της ανακοίνωσής του: «Περί του χαλκού της προϊστορικής
εποχής»11. Όπως αναφέρει η Λυκιαρδοπούλου-Πέτρου12, υπάρχει χειρόγραφο
σημείωμά του στο Νομισματικό Μουσείο με τα αποτελέσματα αναλύσεων σε
αρχαία νομίσματα που είναι ενδεικτικό για την έμπρακτη συμβολή του στην αρ-
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11. Zenghelis 1905.
12. Λυκιαρδοπούλου-Πέτρου 2012.
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Εικ. 3. Ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, όπως
ανελκύστηκε.

13. Μαλλούχου-Tufano 1998, 258.
14. Ο καθηγητής υπήρξε στενός συνεργάτης του
Ν. Μπαλάνου και διενήργησε εργαστηριακές
αναλύσεις της ερυθρωπής απόχρωσης του
μαρμάρου, που σήμερα ονομάζουμε «πορτοκαλοκάστανη πατίνα». Η Μαλλούχου-Tufano
(2008, 258-259) παραπέμπει επίσης σε δημοσίευμα της Καθημερινής (17-4-1929), όπου ο
Ζέγγελης αναφέρεται στη συντήρηση της δυτικής ζωφόρου (Μαλλούχου-Tufano 2008, 258259).
15. Ρωμαίος 1924-25.
16. Οι όροι χρησιμοποιούνται με τη σημερινή τους
έννοια.
17. Ρωμαίος 1924-25. Μωραΐτου 2016. Ο Στυλιανός
Κλαυδιανός (1859-1927) γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Προσελήφθη στο ΕΑΜ περί το 1900 ως
τεχνίτης.
18. Καρούζος 1930-33. Μωραΐτου 2016. Ο Ανδρέας Παναγιωτάκης (1883-1957) γεννήθηκε στην
Αθήνα. Ήταν απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών. Εργάστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία
από το 1907.

Εικ. 4. Ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, όπως εκτίθεται σήμερα στην
αίθουσα 15 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

χαιολογία το 1907. Επιπρόσθετα, η Φανή Μαλλούχου-Tufano13 έχει επισημάνει
τη συμβολή του στα έργα συντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης14.
Η συντήρηση του Eφήβου του Μαραθώνα και του Ποσειδώνα του
Αρτεμισίου
Λόγω της σημασίας των αγαλμάτων και «χάριν μείζονος ασφαλείας»15, το
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως συστήνει για
κάθε περίπτωση Επιτροπή με πρόεδρο τον καθηγητή Κ. Ζέγγελη.
Ο καθηγητής διεξήγαγε εφαρμοσμένη έρευνα, εκπόνησε μελέτη συντήρησης και επέβλεψε την εφαρμογή της16. «Εισηγητής και καρτερικός εκτελεστής» των εργασιών συντήρησης του Εφήβου ήταν ο αρχιτεχνίτης του ΕΑΜ Στυλιανός Κλαυδιανός17, ενώ για τον Ποσειδώνα ο αρχιτεχνίτης και γλύπτης Ανδρέας Παναγιωτάκης18. Τη συμπλήρωση του ελλείποντος δεξιού πέλματος του Εφήβου και το στήσιμο σε βάθρο υλοποίησε ο Παναγιωτάκης, ενώ τη συγκόλληση
του Ποσειδώνα πραγματοποίησε ο Παναγιωτάκης με τη βοήθεια ενός ωρολογοποιού από την Καλλιθέα, του Χρήστου Γ. Καραμάνου (εικ. 6). Όπως γράφει ο
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Εικ. 5. Ο Κωνσταντίνος Δ. Ζέγγελης
(αναδημοσίευση από http://jupiter.
chem.uoa.gr/pchem/lab/zengelis.html).

Εικ. 6. Ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου κατά τις εργασίες αποκατάστασής του.
Από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται: ο γλύπτης Α. Παναγιωτάκης, ο ωρολογοποιός
Χρ. Καραμάνος και πιθανώς ο γλύπτης Γ. Καστριώτης.

Κωνσταντίνος Ρωμαίος: «του καθηγητή το μέγα ενδιαφέρον και το επιστημονικόν κύρος παρείχε κατά την λεπτήν εργασίαν το αναγκαίον θάρρος».
Ο Ζέγγελης, αφού πραγματοποίησε επιτυχείς δοκιμές σε ασυντήρητα τεμάχια από το ναυάγιο των Αντικυθήρων, συνέστησε την ίδια μεθοδολογία συντήρησης και στα δύο αγάλματα ήτοι:
1. αφαλάτωση με εμβαπτισμό σε λουτρά «κοινού πρώτον συχνάκις ανανεούμενου και είτα απεσταγμένου ύδατος»,
2. χρήση «υπέρθερμου ατμού» σε θερμοκρασία 140-170°����������������
C���������������
(ο ίδιος κατασκεύασε και τη συσκευή παραγωγής του ατμού),
3. συνδυαστική χρήση μηχανικών μέσων για την απομάκρυνση των «θαλασσινών όστρεων και των άλλων ανθρακικών και γαιωδών επικαθήσεων»,
4. εφαρμογή προστατευτικού επιχρίσματος που περιγράφεται ως «λεπτό
στρώμα διαφανούς βερνικίου (ζαπονίου)»19.
Ο Ζέγγελης δεν προσέφυγε σε χημικά μέσα και έτσι σώθηκε άθικτη η
ωραία πατίνα του αγάλματος «καθ’ όπερ υπαγορεύει ο προς τα αρχαία σεβασμός και απαιτούν η τε αρχαιολογική επιστήμη και λόγοι καλλιτεχνικοί»20 (εικ. 7,
8). Την αποφυγή χημικών μέσων εξήρε και ο Κ. Ρωμαίος, κατηγορώντας έμμεσα
τον προγενέστερο χημικό Όθωνα Ρουσόπουλο για την ηλεκτροχημική μέθοδο
που εφήρμοζε, η οποία απομάκρυνε εντελώς την αυθεντική πατίνα21.
Σε σημεία όπου υπήρχε υποψία για έναρξη ασθένειας του χαλκού, όπως
γύρω από τους οφθαλμούς του Εφήβου, ο Ζέγγελης εφήρμοσε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα την «νεωτάτην» μέθοδο του Rosenberg22, η οποία συνίστατο «στην επικόλληση διά μίγματος agar-agar και γλυκερίνης φύλλων αργιλίου
συνεχώς ανανεούμενων εφ’ όσον φθείρονται». Σε άλλες αρχαιότητες όμως,
όπως σε δύο αγαλματίδια από το Ηραίον της Σάμου, όπου η εν λόγω μέθοδος
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19. Πρόκειται για βερνίκι νιτρικής κυτταρίνης με την
εμπορική ονομασία Zapon™ (Rathgen 1905).
20. Ζέγγελης 1924.
21. Μωραΐτου 2016. Μωραΐτου, υπό έκδοση β.
22. Rosenberg, στο Stambolov 1985.
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Εικ. 7. Λεπτομέρεια του Εφήβου του
Μαραθώνα. Η ωραία πατίνα του
διαφυλάχθηκε με την αποφυγή χημικού,
ηλεκτροχημικού ή ηλεκτρολυτικού
καθαρισμού.
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Εικ. 8. Λεπτομέρεια του Ποσειδώνα του Αρτεμισίου. Η ωραία πατίνα του διαφυλάχθηκε με την αποφυγή χημικού, ηλεκτροχημικού
ή ηλεκτρολυτικού καθαρισμού.
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Εικ. 9. Σχηματική απεικόνιση της ηλεκτρολυτικής διάταξης του A. Finkener (Rathgen 1924).

δεν είχε αποτέλεσμα, ο Ζέγγελης υιοθέτησε την εξίσου δραστική με αυτήν του
Ρουσόπουλου μέθοδο του Finkener23 (εικ. 9), ως πλέον αποτελεσματική.
Αρχαιομετρικές μελέτες - επιστήμη συντήρησης24
Ο Ζέγγελης, φυσικά, δεν περιορίζεται στις επεμβάσεις καθαρισμού και συντήρησης, όπως θα έκανε ένας εμπειρικός τεχνίτης, αλλά προβαίνει στην ανάλυση των κραμάτων χαλκού, τα οποία αναγνωρίζει ως «βρούνζους»25. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεών του:
Έφηβος Μαραθώνα

Θεός Αρτεμισίου

Cu

88,50%

88,78%

Sn

9,20%

10,55%

S

2,00%

ίχνη

Zn

ίχνη

ίχνη

Pb

ίχνη

0,27%

Ag

ελάχιστα ίχνη

Fe

ελάχιστα ίχνη

0,26%

SiO2 κ.ά. αδιάλ.

0,14%

Mn, Ni, Sb, As, P

ίχνη

Πίνακας 1. Στοιχειακή ανάλυση κραμάτων
χαλκού (Ζέγγελης 1924, 12. Ζέγγελης 1929, 243).

23. Ο Adolf Finkener εισήγαγε τη μέθοδο της ηλεκτρολυτικής αναγωγής με εξωτερική πηγή ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιώντας άνοδο
από πλατίνα και ως ηλεκτρολύτη 2% υδατικό
διάλυμα κυανιούχου καλίου. Ο ίδιος ο Rathgen
προτιμούσε αυτήν τη μέθοδο, επειδή το κυανιούχο κάλιο (KCN) εκπλενόταν πιο εύκολα από
τη σόδα (NaOH) και, αν και δηλητηριώδες, ήταν
λιγότερο τοξικό (Rathgen 1905).
24. Για τον ορισμό του σύγχρονου όρου, βλ. ����
Cappitelli - Jones 2000.
25. Στην εισαγωγή του, ο Ζέγγελης (1924) εξετάζει
την ετυμολογία των όρων βρούνζος και πατίνα
και τους υιοθετεί έναντι των όρων κρατέρωμα,
χάλκινα ή χαλκά και ορειχάλκινα, όταν ο χαρακτηρισμός γίνεται χωρίς προηγούμενη ποιοτική
ανάλυση.

Επιπροσθέτως, εντόπισε και στα δύο αγάλματα μια επιφανειακή πατίνα
που περιγράφει ως «μέλαν, στιλπνόν, ενιαχού πορφυρίζον επίχρισμα εν είδει επιφλοιώματος». Στην περίπτωση του Εφήβου αναφέρει ότι πολλοί το θεώρησαν ως επαργύρωση που μαύρισε υπό την επήρεια θειούχων ατμών, εκείνος όμως, ύστερα από ανάλυση δείγματος της πατίνας με την οποία ανιχνεύει ικανό θείο (S) – 4,5% στην πατίνα του Ποσειδώνα –, συμπεραίνει ότι πρόκειται για τεχνητή πατίνα με επίδραση S για την παραγωγή μελανού επιχρίσματος,
στο οποίο αποδίδει καλλιτεχνική και προστατευτική πρόθεση του αρχαίου καλλιτέχνη.
Ο Ζέγγελης μελέτησε το ζήτημα της τεχνητής πατίνας των αρχαίων τεχνιτών
και επιχείρησε να αναπαραγάγει πειραματικά τη μέθοδο πατίνωσης σε δύο
δοκίμια χαλκού (Cu). Το πρώτο το πύρωσε μέχρις ότου καλύφθηκε από μαύρο
οξείδιο. Μετά την ψύξη εκτέθηκαν και τα δύο σε ατμόσφαιρα υδρόθειου (H2S)
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και εμβαπτίστηκαν σε αραιό νιτρικό οξύ (H2NO3). Αναλυόμενα, το πρώτο δοκίμιο
έδωσε περισσότερο θείο (S) από το δεύτερο, επιβεβαιώνοντας πιθανώς την
τεχνητή μέθοδο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Ζέγγελης αφιέρωσε χρόνο για
να ερευνήσει τα αίτια της ασθένειας του χαλκού («διαβρωτική πατίνα ή λέπρα
των χαλκών»). Με πειραματική διαδικασία κατέρριψε τη θεωρία των Mond και
Cuboni26, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η ασθένεια οφειλόταν σε βιολογική προσβολή και ότι ήταν μεταδοτική. Τα αποτελέσματά του συμφώνησαν με την άποψη του M. Berthelot27 για τα χημικά αίτια του μηχανισμού διάβρωσης.
Ο επιστήμων ανέπτυξε επίσης μια απλή διαγνωστική μέθοδο, προκειμένου
να αναγνωρίζουν οι αρχαιολόγοι μια διαβρωτική πατίνα (malignant patina): «τα
άλατα του χαλκού χρωματίζουν εξατμιζόμενα την άχρουν φλόγα του λύχνου
του φωταερίου, πρασίνη».
Τέλος, ο Ζέγγελης, όπως κάθε επιστήμονας οφείλει να πράττει, δημοσίευσε
τα αποτελέσματα των εργασιών του. Τα περιοδικά στα οποία δημοσιεύτηκαν οι
εργασίες του ήταν η Αρχαιολογική Εφημερίς της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας28, τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών29 και το Mouseion30. Άλλες σχετικές
δημοσιευμένες έρευνές του ήταν πάνω στην ανάγνωση εξίτηλων βαφών σε
πάπυρο και διφθέρα31 και το υγρόν πυρ των Βυζαντινών32.
Αποτελέσματα έρευνας στο Αρχείο της Συλλογής Χαλκών του ΕΑΜ
Στο αρχείο της Συλλογής Χαλκών υπάρχει έγγραφο του Ζέγγελη, με ημερομηνία 6 Αυγούστου 1927, στο οποίο διαπιστώνει κακοτεχνία στο βερνίκωμα του
Εφήβου του Μαραθώνα («παχυτάτου στρώματος, ουχί ομοιομόρφου») και ζητά
την εκ νέου επίχριση του αγάλματος με βερνίκι νιτρικής κυτταρίνης (Zapon™). Η
εργασία αυτή ανατέθηκε στον καλλιτέχνη ζωγράφο του Εθνικού Μουσείου Émile
Gilliéron33. Επίσης, συστήνει την επίχρισή του με λεπτό στρώμα βερνικιού δύο φορές τον χρόνο. Σε άλλη του επιστολή, της 21ης Ιουνίου 1928, ο Ζέγγελης συστήνει την τοποθέτηση του αγάλματος σε προσήλιο ξηρότερο μέρος και την πλήρωση των οπών με κερί για μόνωση από την υγρασία και δίνει την εναλλακτική λύση
της τοποθέτησής του «εντός υαλοφράκτου περιβλήματος στεγανού, τουλάχιστον
κατά τους χειμερινούς μήνας». Στον φάκελο του αρχείου υπάρχει και απόκομμα
γαλλικής εφημερίδας34, με το οποίο διαφημίζεται η οικογένεια M. L. André35 στο
Παρίσι, ως ειδική για τρεις γενεές στη συντήρηση των χαλκών, να συστήνει για
τα προσβεβλημένα χαλκά στεγανή προθήκη αζώτου36. Η μέθοδος αναφέρεται
ότι εφαρμόστηκε επιτυχώς στις σουμεριακές αρχαιότητες του Λούβρου.
Η κατάσταση διατήρησης του Εφήβου του Μαραθώνα («σημεία οξειδώσεως
ή μάλλον της γνωστής λέπρας του χαλκού») απασχολεί επί ένα έτος τους υπευθύνους του Μουσείου και το Υπουργείο και φαίνεται ότι το ζήτημα έχει λάβει διαστάσεις στον Τύπο της εποχής. Οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων διίστανται
ως προς την αιτία της νόσου. Οι μεν Παναγιωτάκης και Καραμάνος αποδίδουν
τα αίτια στο εσωτερικό πυρόχωμα του αγάλματος, ο δε Ζέγγελης στην εξωτερική επίδραση της υγρασίας. Ο Καραμάνος, σε επιστολή του της 4ης Ιανουαρίου
1934, προτείνει την ολοσχερή αφαίρεση του πυροχώματος από το εσωτερικό
του αγάλματος και, εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, τότε να χρησιμοποιηθεί η
στεγανή προθήκη αζώτου. Ένας μάλιστα χρωματοπώλης, ονόματι Χαράλαμπος
Ζωγράφος, σε επιστολή του της 21ης Φεβρουαρίου 1934, προτείνει το βράσιμο του αγάλματος σε λινέλαιο. Ο ίδιος ο διευθυντής του ΕΑΜ Αλέξανδρος Φι-
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26. Mond - Cuboni 1893.
27. Ο διεθνούς φήμης Γάλλος χημικός και ιστορικός της χημείας Marcelin Berthelot (1827-1907)
είχε μελετήσει την αρχαία μεταλλουργία μέσα
από τα αρχαία αλχημικά κείμενα, τα οποία διάβαζε στο πρωτότυπο.
28. Ζέγγελης 1924.
29. Ζέγγελης 1926. Ζέγγελης 1929.
30. Zenguelis 1929.
31. Ζέγγελης 1928.
32. Ζέγγελης 1930.
33. Του επονομαζόμενου υιού (1885-1939).
34. Une nouvelle méthode de conservation des
bronzes. Άγνωστη εφημερίδα.
35. Πρέπει να είναι ο υιός του Alfred André που
συντήρησε τον Έφηβο των Αντικυθήρων. Η φίρμα maison André λειτουργεί ακόμα στο Παρίσι.
http://www.maisonandre.com.
36. Τη μέθοδο αυτή υιοθέτησε και η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως για τις Καρυάτιδες και το σύμπλεγμα Κέκροπα-Κόρης στο Παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Θεόδωρου Σκουλικίδη.
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λαδελφεύς απευθύνεται γραπτώς στον Dr. Graffh, επικεφαλής συντηρητή της
Alte Pinakothek του Μονάχου, για τη γνώμη του. Σε χειρόγραφο σημείωμά του
της 17ης Φεβρουαρίου 1934 προς τον Φιλαδελφέα, ο Ζέγγελης ζητά τη σύγκληση της Επιτροπής37 και γράφει: «Ίσως θα ηδύνατο το Υπουργείον να επεδείκνυε το ενδιαφέρον του ζωηρότερον διά της εγκρίσεως των 3 ψωροχιλιάδων δραχμών που εζητήσατε» για την κατασκευή στεγανής προθήκης.
Τον ίδιο χρόνο ο Φιλαδελφεύς ζήτησε από το Υπουργείο τη δημιουργία χημικού εργαστηρίου κατόπιν συστάσεως του καθηγητή Ζέγγελη, το αίτημα όμως
δεν ευοδώθηκε.
Σύγχρονη αξιολόγηση της συμβολής του Κ. Ζέγγελη στη συντήρηση των
χάλκινων αρχαιοτήτων

37. Στην Επιτροπή συμμετείχαν, εκτός από τον Ζέγγελη και τον Φιλαδελφέα, ο καθηγητής Αρχαιολογίας Γεώργιος Οικονόμος (1883-1951) και ο
καθηγητής Φυσικής Δημήτριος Χόνδρος (18821962).
38. Hemingway 2004.
39. Pearson 1987.
40. Zenghelis 1905, 228.
41. Andreopoulou-Mangou 2000.
42. Rathgen 1905. Koob 1982.
43. Το βερνίκι Zapon™ αντικαταστάθηκε διεθνώς
με το βερνίκι Zellon™ (Rathgen 1905).
44. Μωραΐτου, υπό έκδοση β.

Υποστηρίχθηκε λανθασμένα η πιθανότητα η πατίνα των χάλκινων αγαλμάτων να οφείλεται σε επαργύρωση που μαύρισε στη θάλασσα. Ο Ζέγγελης την
αποδίδει στην επίδραση του θείου πάνω στο κράμα του χαλκού από τον αρχαίο τεχνίτη. Και ο Hemingway38, ο οποίος δημοσίευσε το άλογο και τον αναβάτη
του Αρτεμισίου, αναφέρει μια σκούρα πατίνα στο «δέρμα» του αναβάτη και στις
οπλές του αλόγου· η φύση της όμως δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Σήμερα
γνωρίζουμε ότι σε ενάλιες συνθήκες αναπτύσσονται στην επιφάνεια του χαλκού
θειοαναγωγικά βακτήρια (sulfur reducing bacteria), τα οποία παράγουν θείο (S)
με τον μεταβολισμό τους39, και πιθανώς η υποτιθέμενη αρχαία πατίνωση να οφείλεται σε αυτό το φαινόμενο. Από όσο είναι γνωστό πάντως μέχρι σήμερα, δεν
διαθέτουμε νεότερα ποιοτικά και ποσοτικά αναλυτικά δεδομένα για τη δομή και
τη σύσταση της επιφάνειας των αγαλμάτων του Εφήβου του Μαραθώνα και του
Ποσειδώνα του Αρτεμισίου.
Ποια ακριβώς μέθοδο χρησιμοποίησε ο Ζέγγελης για τις αναλύσεις του,
δεν προσδιορίζει. Στη δημοσίευση που έκανε στο Α΄ Αρχαιολογικό Συνέδριο
αναφέρει μια χρωματογραφική τεχνική με την οποία απαιτείται μόνο 0,01 gr
δείγματος40. Πάντως, η χημικός του ΕΑΜ δρ Ελένη Ανδρεοπούλου-Μάγκου κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα με τον Ζέγγελη για τον Ποσειδώνα, όσον
αφορά στα κύρια στοιχεία του κράματος (Cu και Sn), ενώ μπόρεσε να ανιχνεύσει περισσότερα ιχνοστοιχεία41.
Ένα άλλο στοιχείο που δεν διαθέτουμε επίσης είναι δεδομένα σχετικά με
τη συμπεριφορά του προστατευτικού επιχρίσματος, της νιτρικής κυτταρίνης που
χρησιμοποιήθηκε, δεδομένου ότι αυτή έχει κατηγορηθεί για αστάθεια και έκλυση οξέος42. Την εποχή αυτή, σε Ευρώπη και Αμερική, το βερνίκι νιτρικής κυτταρίνης έχει ήδη προ πολλού αντικατασταθεί με βερνίκι οξικής κυτταρίνης43 και συστήνεται η ανανέωσή του κάθε τέσσερα χρόνια. Αντίθετα, στην Ελλάδα το βερνίκι νιτρικής κυτταρίνης χρησιμοποιείτο μέχρι τη δεκαετία του 1990 χωρίς συχνή ανανέωση.
Τέλος, όσον αφορά στη μέθοδο συντήρησης, ο Ζέγγελης φαίνεται ότι δεν
καινοτόμησε, διότι, όπως αναφέρει ο Ρωμαίος, τη μέθοδο καθαρισμού του
Εφήβου του Μαραθώνα εισηγήθηκε ο αρχιτεχνίτης του ΕΑΜ Στ. Κλαυδιανός. Επίσης, γνωρίζουμε ότι τη μέθοδο του ατμού είχε χρησιμοποιήσει και ο Ρουσόπουλος παλαιότερα. Ακόμα και τη μέθοδο Finkener είχε χρησιμοποιήσει ο Ρουσόπουλος, και μάλιστα για τον καθαρισμό του Μηχανισμού των Αντικυθήρων ύστερα από προτροπή του Rathgen, αλλά δεν την προτιμούσε λόγω κόστους44.
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Υπό το φως των στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα είναι δυνατόν
να διατυπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά στη συμβολή του
Ζέγγελη στη συντήρηση των χάλκινων αρχαιοτήτων:
1. Συνέβαλε στην επιτυχή συντήρηση των δύο αριστουργημάτων της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε συνεργασία με τους αρχιτεχνίτες και τους αρχαιολόγους του ΕΑΜ.
2. Δεν χρησιμοποίησε χημικές, ηλεκτροχημικές ή ηλεκτρολυτικές μεθόδους, όπως οι συνάδελφοί του στην Ευρώπη και την Αμερική45, και έτσι
διατηρήθηκε η ωραία φυσική πατίνα του χαλκού, υιοθέτησε δηλαδή μια
δεοντολογία που είχε ήδη αναπτυχθεί στο ΕΑΜ.
3. Διεξήγαγε εφαρμοσμένη έρευνα στην υπηρεσία της αρχαιολογικής
επιστήμης και της επιστήμης της συντήρησης.
4. Με άλλα λόγια, εφήρμοσε μια ολοκληρωμένη μελέτη συντήρησης που
περιελάμβανε και αρχαιομετρικές αναλύσεις.
5. Χρησιμοποίησε πειραματικές διαδικασίες για να προαγάγει την απαραίτητη γνώση.
6. Εφήρμοσε πρώτος στην Ελλάδα τη μέθοδο άγαρ-άγαρ του Rosenberg
για την τοπική θεραπεία της ασθένειας του χαλκού.
7. Κατέρριψε πειραματικά τη θεωρία των �������������������������������
Mond���������������������������
και ����������������������
Cuboni����������������
περί βακτηριδιακής προέλευσης της ασθένειας του χαλκού.
8. Ανέπτυξε πρακτική διαγνωστική μέθοδο για τη διάγνωση της ασθένειας του χαλκού.
9. Κατασκεύασε εξειδικευμένο εξοπλισμό συντήρησης (συσκευή παραγωγής υπέρθερμου ατμού).
10. Κατέδειξε για μία ακόμη φορά στην ιστορία της αρχαιολογίας την αναγκαιότητα της συμβολής της χημείας στην αρχαιογνωστική έρευνα και,
κατ’ επέκταση, στη συντήρηση των υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επίλογος
Έχει ειπωθεί αλλού ότι η συντήρηση είναι τετράκις υποστατή46. Ότι ο κλάδος
αυτός της επιστήμης γεννήθηκε από τη συνέργεια της αρχαιολογίας, της χημείας, της τεχνικής και της καλλιτεχνίας. Η χημεία, η τόσο χρήσιμη επιστήμη, όπως
αποδείχθηκε, δεν ήταν θεσμοθετημένη μέσα στο Μουσείο και έπρεπε να
αναζητηθεί ανάμεσα στους καλύτερους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, ο
Έφηβος του Μαραθώνα και ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, τα δύο αυτά εμβληματικά αγάλματα της αρχαιότητας, ύστερα από τον καθαρισμό και την προστασία τους, πρωτοστατούντος του χημικού Κωνσταντίνου Ζέγγελη, αναδείχθηκαν
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χιλιάδων επισκεπτών κατ’ έτος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

45. Το 1925 οι Αμερικανοί �������������������������
Fink���������������������
και ����������������
Eldridge��������
δημοσιεύουν τη δική τους ηλεκτρολυτική μέθοδο με
ηλεκτρολύτη 2% NaOH. Στη δημοσίευσή τους
εξηγούν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου τους
(μέθοδος Fink, όπως επικράτησε) έναντι των
άλλων ηλεκτρολυτικών μεθόδων (DraymanWeisser 1994).
46. Μωραΐτου, υπό έκδοση α.
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sini 2017. Chion 1994. Marks 2000).
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http���������
://������
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Εισαγωγή: Το αισθητηριακό στοίχημα
Η αρχαιολογία των αισθήσεων άρχισε να εμφανίζεται στις θεωρητικές συζητήσεις του κλάδου τη δεκαετία του 1990 και με αυξανόμενη ένταση από τη δεκαετία του 2000 και εξής, επηρεασμένη από αντίστοιχες αναζητήσεις στον χώρο
των κοινωνικών επιστημών, και ιδιαιτέρως της ανθρωπολογίας. Αντιδρώντας στη
νεωτερική εμμονή για την πρωτοκαθεδρία της όρασης και τις νοησιαρχικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, μια μερίδα επιστημόνων έστρεψε το βλέμμα της κατ’
αρχάς στο ανθρώπινο σώμα, φέρνοντάς το στο προσκήνιο ως επιστημολογική,
θεωρητική και μεθοδολογική αφετηρία και προωθώντας φαινομενολογικές θεωρήσεις στην αρχαιολογία1. Σύντομα, κάποιες αναζητήσεις οδηγήθηκαν πέρα από
τις αναπαραστάσεις του σώματος και τους συμβολισμούς τους και επικεντρώθηκαν στους τρόπους που το σώμα συναλλάσσεται με το περιβάλλον μέσω πολυποίκιλων αισθητηριακών τροπικοτήτων. Οι αισθητηριακές αρχαιολογικές προσεγγίσεις αναζητούν τις αισθητηριακές εμπειρίες, οι οποίες ενυπάρχουν στις σωζόμενες υλικές εκφάνσεις του παρελθόντος και τις εναλλακτικές ερμηνευτικές
προτάσεις που αυτές επιφέρουν, και έχουν διερευνήσει έως σήμερα ένα πολυδιάστατο φάσμα εμπειριών2.
Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς που έχει αναδειχθεί είναι η αμφισβήτηση του δυτικού τρόπου κατανόησης του sensorium, με τη διάκριση των πέντε
αισθήσεων και την ιεράρχηση της όρασης και της ακοής ως ανώτερων των άλλων.
Οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών προσπαθούν να αποτυπώσουν τη συμβολή όλων των αισθήσεων στην εμπειρική βίωση του κόσμου και να αναδείξουν τη σημασία της συναισθησίας, που ως όρος αποϊατρικοποιείται3. Δεν αφορά πια μόνον στη μικρή μερίδα ανθρώπων που πάσχουν από την αισθητηριακή διαταραχή, η οποία αναμειγνύει τις αισθήσεις και τους κάνει να αντιλαμβάνονται, π.χ., τους ήχους με τη μορφή
χρωμάτων, αλλά σηματοδοτεί τη δυνατότητα του ανθρώπινου νου να προσλαμβάνει τον κόσμο μέσα από μια συνεχή ροή αισθητηριακών τροπικοτήτων, που δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους, αλλά συμπληρώνουν η μία την άλλη4. Αναγνωρίζοντας,
παράλληλα, ότι ο κυρίαρχος τρόπος πρόσληψης των περιβαλλοντικών επιδοχών
(affordances) σωματικά και αισθητηριακά είναι κοινωνικά και πολιτισμικά προκαθορισμένος, έχει ξεκινήσει μια κίνηση στους ανθρωπολογικούς κύκλους για εμπλουτισμό του δυτικού sensorium με παραγνωρισμένες αισθητηριακές τροπικότητες,
πολλές από τις οποίες έχουν κομβικό ρόλο σε άλλους, μη δυτικούς πολιτισμούς5.
Μια δεύτερη σημαντική θέση που συνδέεται με την έννοια της αισθητηριακής ροής, η οποία αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η έννοια της διασωματικότητας και της συνύφανσης προσώπων, πραγμάτων και τόπων. Με αφετηρία
τις απόψεις του Merlau-Ponty, ότι καμία αίσθηση δεν είναι ατομική, αλλά αντι-
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Εικ. 1. Ο εμβληματικός πίνακας του Α. Κοντόπουλου που κοσμεί την άνοδο προς τον όροφο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από
το 1959. Ανάμεσα σε άλλες μορφές, εικονίζονται κεραμείς και αγγειογράφοι να εργάζονται.

θέτως η αισθητηριακή εμπειρία προϋποθέτει συνυπάρξεις και ότι η κάθε ύπαρξη είναι πορώδης και σε μια ρευστή κατάσταση μετάβασης6, η προσοχή στρέφεται στην αισθητηριακή ροή μέσα στην οποία εντασσόμαστε και σχετιζόμαστε, δημιουργώντας αμοιβαίες συνυφάνσεις του εαυτού μας με τα πράγματα
και με τα σώματα των άλλων7. Με βάση αυτήν την παραδοχή, η μονάδα ανάλυσης δεν είναι πλέον η ατομική αισθητηριακή συνδιαλλαγή, αλλά το διασωματικό αισθητηριακό πεδίο8.
Ένας τομέας, τέλος, στον οποίο τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες
αναζήτησης του αισθητηριακού βιώματος είναι αυτός της πειραματικής αρχαιολογίας. Μια σειρά ερευνών και θεωρητικών τοποθετήσεων εστίασε στις αισθητηριακές ποιότητες που αναδύονται κατά τη διάρκεια των πειραματικών αναπαραγωγών, προσφέροντας ενοράσεις σε ζητήματα όπως η παραγωγή αντικειμένων ως επιτελεστική δραστηριότητα, η αναγνώριση και ερμηνεία των αισθητηριακών πράξεων κατά τη διαδικασία της κατασκευής ή η εμπειρία του να γίνεσαι ένας εξειδικευμένος τεχνίτης9. Διττή κατεύθυνση, που ανέδειξε τη διαλογική σχέση παρελθόντος-παρόντος, είχε η διερεύνηση της δημιουργικότητας
των προϊστορικών τεχνιτών και η επιρροή που άσκησε η γνώση αυτή στις προσωπικές δημιουργίες σύγχρονων τεχνιτών10.

6.
7.

8.
9.

Merlau-Ponty 1962/1945.
Βλ. ����������������������������������������
2014, για μια προσέγγιση που στηHodder����������������������������������
ρίζεται έντονα στην έννοια της εξαρτησίας ανθρώπων και πραγμάτων, και Ingold 2010, για
μια περισσότερο ανοιχτή θεώρηση, σύμφωνα
με την οποία άνθρωποι/έμβια όντα και πράγματα επικοινωνούν και διαχέονται, «στάζοντας»
και ενσωματώνοντας το ένα μέσα στο άλλο.
Χαμηλάκης 2015, 31.
Ενδεικτικά, βλ. Kuijpers 2015. Ryzewski 2013.
Thomas 2013.

10. Brockhurst - Sofaer 2015. Persad - Sofaer 2016.
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Ασχολήθηκε πειραματικά με την αναπαραγωγή
μυκηναϊκών αρωμάτων.
Δρ Καλλιόπη Σαρρή, αρχαιολόγος. Ασχολείται με
την πειραματική προσέγγιση υφάνσεων της
Νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα.
Δρ Dianne Wardle (Ενωμένο Βασίλειο), αρχαιολόγος. Ασχολείται με την πειραματική προσέγγιση υφάνσεων, ενδυμάτων και κομμώσεων της
Μυκηναϊκής εποχής.

Αντλώντας έμπνευση από τις παραπάνω προσπάθειες, που εντάσσονται
στο πλαίσιο των φαινομενολογικών προσεγγίσεων στην αρχαιολογία, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί μια έρευνα εστιασμένη στην εμπειρία σύγχρονων δημιουργών και αρχαιολόγων που συνεργάζονται μαζί τους, επιχειρώντας να αναβιώσουν πλευρές του αρχαίου κόσμου μέσω της ανακατασκευής ενδυμάτων,
κοσμημάτων, αγγείων, αρωμάτων κ.ά. Η φαινομενολογική μέθοδος μπορεί να
αξιοποιηθεί ως ερμηνευτικό εργαλείο κατανόησης του υλικού πολιτισμού μέσα
από το πρίσμα της βιωμένης εμπειρίας11, μιας εμπειρίας που μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και από πολιτισμό σε πολιτισμό, προσφέρει όμως ταυτόχρονα μια αποτελεσματική μέθοδο έμμεσης αναλογίας12.
Στόχος της έρευνας ήταν η σκιαγράφηση της σχέσης των διαφορετικών αισθήσεων με τη δημιουργική διαδικασία και της συμβολής τους σε μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση του αρχαίου κόσμου, που εμπλουτίζει τη σύγχρονη αισθητική πρόσληψη και την κατανόηση όψεων της αρχαιότητας που διαλανθάνουν. Πραγματοποιήθηκαν εννέα ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες ανίχνευαν τη γνώμη των συμμετεχόντων13 σε τρία βασικά πεδία:
α) Η εμπειρία του να είσαι δημιουργός.
β) Αισθητηριακές ροές κατά τη δημιουργική διαδικασία.
γ) Η επίδραση της αισθητηριακής εμπειρίας στην κατανόηση του αρχαίου
κόσμου.
Παρουσίαση ευρημάτων και σχολιασμός
Ανεξάρτητα από τους δρόμους που οδήγησαν τον καθένα στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο ή/και στην τέχνη που υπηρετούν, μπορεί κανείς να
διακρίνει ότι η ανάγκη να αισθανθούν «την πραγματική διάσταση» από κάτι που
έχει χαθεί είναι το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, απολύτως απαραίτητο και μοναδικό φυσικά για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν σωθεί πρωτότυπα έργα,
όπως συμβαίνει με τα προϊστορικά υφαντά και ενδύματα. Η ενσώματη διάσταση και η ερμηνευτική προσέγγιση με τη βοήθεια ενός υλικού, χειροπιαστού τρόπου είναι τα σημαντικότερα ζητούμενα που ειπώθηκαν.
«Το να μπορείς να δεις ολόπλευρα, σε τρεις διαστάσεις αυτό που
έκαναν είναι απίστευτο […] όταν τα φοράς, λόγω της ομορφιάς και της αίσθησης του ενδύματος […] έρχεσαι πιο κοντά στο πώς μπορεί να ήταν αυτός ο κόσμος».
Σταδιακά προκύπτει από τον λόγο τους, ιδίως όσων έχουν πολλές δεκαετίες
ενασχόλησης με την αναβίωση όψεων του αρχαίου κόσμου, ένα πολύ βαθύτερο, εσωτερικό ταξίδι, μια ανάγκη να αναζητήσουν τον άνθρωπο πίσω από το
αρχαίο αντικείμενο, να τον διαισθανθούν και να τον καταλάβουν:
«προσπαθείς να καταλάβεις όχι την τεχνική αλλά τον άνθρωπο που
τα έκανε, για να μπορείς να τα προσεγγίσεις. [….] Οπότε πας στο κομμάτι
το πνευματικό, σ’ αυτό που υπάρχει μια ανάγκη και πώς μπορείς αυτή την
ανάγκη να την καλύψεις και να της δώσεις λύσεις. [….] Αυτά για να μπορέσεις να τα καταλάβεις και να τα μάθεις, πρέπει να περάσεις μέσα από
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Εικ. 2. Στο εργαστήριο του Θωμά Κοτσιγιάννη (φωτ. Δ. Καλεσοπούλου).

τη διαδικασία της πράξης. Την ώρα που το κάνεις, παίρνεις και μια απάντηση για ένα επόμενο βήμα. […] Πολλές φορές το νιώθεις εκεί, ότι είσαι ίδιο, τον νιώθεις βρε παιδί μου τον άλλο, λες το ’κανε έτσι. Νιώθεις την
ταύτιση, ότι κάπου μπήκες στο πετσί του, όχι ότι έχεις την ίδια αξία, αλλά κάπου τον κατάλαβες»
«Επικοινωνώ με το αντικείμενο και με τον ζωγράφο. […] καταλαβαίνω το
χέρι του, την αίσθηση του χεριού του την ώρα που έπιασε αυτό το κομμάτι του πηλού και άρχισε και έβαζε επάνω. [….] Τον ακολουθώ»
Μερικές φορές φτάνουν στην αναζήτηση του δικού τους εαυτού μέσα από
τη διαδικασία της δημιουργίας/ανα-δημιουργίας («είναι δημιουργική η προσέγγιση, αναζητείς τον εαυτό σου», «Ένα κομμάτι της δικής σου ενέργειας»), αναδύεται όμως πάντα και ένας σεβασμός προς τον αρχαίο δημιουργό («Έχω πιάσει το μισό και δεν μπορεί να τελειοποιηθώ ποτέ σαν κι αυτούς»), κυρίως γιατί αναγνωρίζουν ότι μαθητεύουν παρατηρώντας την εργασία κάποιου που έχει
επενδύσει ατελείωτες ώρες μελέτης και εξάσκησης, σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον ριζικά διαφορετικό από το σημερινό:
«Έχει πάρα πολύ σεβασμό αυτή η δουλειά, αν πεις ότι ξέρεις, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς περίπου δούλευε και ποιο ήταν το περιβάλλον που δούλευε. […] Πιστεύω ότι θέλει πολλή μαθητεία και να πας σα να μαθητεύεις»
Η παραδοχή αυτή οδηγεί έναν από τους δημιουργούς να μην τολμά ακόμη
να κάνει ένα προσωπικό έργο με την αρχαία τεχνοτροπία, γιατί δεν μπορεί να
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Εικ. 3. Η Bernice Jones καθώς ράβει τη φούστα της «Μυκηναίας». Το φόρεμα και το
μπολερό της είναι στα αριστερά. Η κούκλα φορά το ένδυμα μιας μορφής από την
«ελεφάντινη τριάδα», ενώ πίσω της φαίνεται o χιτώνας γυναικείας μορφής από
τοιχογραφία του ανακτόρου της Τίρυνθας. Η ενδυμασία της «κυράς της Πρόσυμνας»,
ελεφάντινου ειδωλίου της ίδιας εποχής, είναι πάνω στο τραπέζι (© B. Jones/ευγενής
παραχώρηση) (φωτ. R. Jones).

μπει «μέσα στο μυαλό του αρχαίου», σε άλλες περιπτώσεις όμως η επιρροή
στις προσωπικές δημιουργίες είναι καθοριστική:
«Γράφω πολλή μουσική για το αρχαίο δράμα και βλέπω ότι με καθορίζει η λύρα στο πώς θα γράψω για τις φωνές»
«Εμένα με άλλαξε ολοκληρωτικά όλη αυτή η σπουδή, γιατί ψάχνοντας
τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία, βρίσκεις τον άνθρωπο σε σένα. […]
Δεν αισθάνομαι ότι είμαι συνεχιστής, αλλά ότι έχω αφήσει όλα αυτά τα
πράγματα να με επηρεάσουν και να αλλάξω σαν άνθρωπος»
Διαισθανόμενοι τους αρχαίους δημιουργούς και λειτουργώντας παρόμοια,
ίσως το σημαντικότερο γνώρισμα που απομονώνουν, εκτός από τη συνεχή
εξάσκηση και επανάληψη που απαιτεί κάθε τέχνη, είναι η ηρεμία και η συγκέντρωση, προκειμένου να συντονίσουν τον εαυτό τους με κάτι πάνω από αυτούς:
«θέλεις ησυχία, θες συγκέντρωση, θέλεις σωστές αναπνοές, δεν θέλεις ένταση. [...] Γίνεσαι εργαλείο ο ίδιος. […] Γίνεσαι εργάτης μιας συμπαντικής διαδικασίας, για να φέρεις κάποια από τα αποτελέσματα που βλέπεις στα μουσεία. […] Ειδικά στα μέταλλα, επειδή είναι κάτι το οποίο το
πλάθεις, και δεν το πλάθεις καθόλου τυχαία, δεν μπορείς να το κάνεις
αυτό, αν δεν είσαι συντονισμένος»
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«να είναι όχι ακριβώς συντονισμένος με τη φύση, να μπορεί να έρθει
σε μια ήρεμη αλληλεπίδραση, για να μπορεί να διακρίνει αυτό που θα
κάνει τη διαφορά στο άρωμα που θα φτιάξει».
Εκτός από τον συντονισμό με το περιβάλλον, η δημιουργική διαδικασία απαιτεί και έναν εσωτερικό συντονισμό, κατά τον οποίο οι αισθήσεις, το σώμα και
η νόηση συνεργάζονται, έχοντας μια συνεχόμενη ροή μεταξύ τους και διαμορφώνοντας τις αποφάσεις και τις κινήσεις που θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η όραση, η αφή και ο ήχος, τις περισσότερες φορές σε έναν συνεχή
διάλογο μεταξύ τους, είναι τα αισθητηριακά πεδία που επανέρχονται πιο συχνά
στον λόγο τους. Ο εσωτερικός ρυθμός είναι μια αισθητηριακή τροπικότητα που
αναδεικνύεται πολύ σημαντική.
«πρέπει να βλέπεις συνέχεια πράγματα, γιατί αν το αφήσεις το μάτι,
το μάτι τεμπελιάζει. Γιατί το μάτι θα σου δώσει αυτή την κίνηση στα χέρια
σου. […] Είναι η νόηση, μαζί με τα μάτια και τα χέρια που δουλεύουν. [...]
Μπορεί να το βλέπεις, αλλά αν τα μάτια δεν συντονιστούν με το μυαλό
δεν γίνεται δουλειά»
«ο ήχος συνδέεται με κανάλια αφής, ενός συντονισμού του εαυτού
σου με το όργανο»
«για να κάνεις ένα κοίλο που να είναι τέλειο, όλα τα χτυπήματά σου
πρέπει να έχουν τη σωστή ένταση στο βάθος και ανέβασμα στο χείλος.
Αυτά δεν είναι πράγματα που τα βλέπεις και τα μαθαίνεις. Είναι τρόπος
ζωής. Είναι πώς λειτουργεί η καρδιά και πώς εισπνέεις και εκπνέεις. Ο
ρυθμός αυτό το πράγμα είναι. Είναι μια εκπνοή στην ουσία»
Η αισθητηριακή σχέση με τα υλικά και τα εργαλεία και η σταδιακή τους εξέλιξη κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας φέρνουν τελικά τους δημιουργούς πιο κοντά στο σωστό αποτέλεσμα και τους οδηγούν στη βαθύτερη κατανόηση των αρχαίων τεχνικών.
«ο ίδιος ο αργαλειός δημιουργεί την έμπνευση για γεωμετρικά μοτίβα,
γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να τα κατασκευάσει»
«πρέπει να μάθει το σώμα σου να δουλεύει τα εργαλεία. […] μου
πήρε πάρα πολύ καιρό να μάθω την κίνηση που θα μου δώσει ακρίβεια
στη δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ μικρές οι διαστάσεις. Και επειδή γι’
αυτόν ήταν η καθημερινότητα, ήταν μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση, εγώ
πρέπει να μπω στη διαδικασία αυτή να μάθει το σώμα μου, να πάρει την
εντολή να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. […] Δεν είναι τυχαίο που τα μοτίβα
είναι μετρημένα. Γιατί εξελίσσονται μέσω της επανάληψης και μέσω της
γνώσης που αποκτά το σώμα»
Η συναισθηματική διέγερση και η συγκίνηση του δημιουργού είναι επίσης
ένα σημείο κλειδί και γίνεται πιο έντονη στις περιπτώσεις που καταφέρνουν
να έχουν ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ή τη στιγμή που
βλέπουν τα σχέδιά τους να παίρνουν σάρκα και οστά.
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Εικ. 4. Ερυθρόμορφη πελίκη με παράσταση μουσικού αγώνα.
Του Ζωγράφου των Αθηνών 1183. Τέλη 5ου αι. π.Χ.

Εικ. 5. Ο Νίκος Ξανθούλης αναβιώνει τους ήχους της αρχαίας
λύρας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

«αισθάνομαι ότι έχει πόνο, λύπη, είναι αυτές οι αισθήσεις και έτσι τις
τραβάει το μάτι μου και μπορώ να τις αποδώσω με το χέρι μου. Γιατί θέλει άλλα προφίλ, άλλη ματιά το αγγείο στη ζωγραφική του, θέλει αγάπη
αυτό το πράγμα»
«τον ήχο τον κατακτάς από αισθητηριακή σχέση. […] Με ποια γωνία θα
κρατήσεις το πλήκτρο, πόσο χοντρή θα είναι η χορδή […], πώς θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό χέρι σε σχέση με το δεξί, το πόσο θα αγαπήσεις το ίδιο το όργανο»
Πέρα από τις οπτικές αναλογίες με το πρωτότυπο ή την αναπαράστασή του,
την αίσθηση της ορθότητας των πειραματικών τους προσεγγίσεων την αποκτούν και μέσω της βιωματικής διαδικασίας: νιώθουν τον ρυθμό, το ταίριασμα
στο σώμα, αποκτούν την εμπειρία, αισθάνονται τη δόνηση της ανθρώπινης ψυχής, που στην περίπτωση της μουσικής οδηγεί σε νέους δημιουργικούς δρόμους.
«Και επειδή δεν θα μάθουμε ποτέ πώς παίζαν, υπάρχουν δύο κομμάτια σε
αυτή τη δουλειά. Το ένα είναι προσπαθώ να το προσεγγίσω όσο μπορώ με
αυτά που έχω στα χέρια μου, αλλά το άλλο είναι γιατί να το κάνω, αν δε με
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εκφράζει σήμερα και αν δεν εκφράζει τον κόσμο σήμερα. […] Αν δεν υπήρχε το δεύτερο, το άλλο δεν θα ήταν αρκετό. […] Πρέπει να βάλεις ένα μεγάλο
κομμάτι δικό σου μέσα, για να έχει νόημα κι εκείνο. […] Τα συναισθήματα δεν
μπορούν να περάσουν στη μουσική, περνούν από τον ερμηνευτή»
Προσεγγίζοντας τις αρχαιότητες από τη σκοπιά των αισθητικών επιλογών, οι
ενοράσεις των συμμετεχόντων για το τι μπορεί να επιθυμούσαν οι αρχαίοι να
κάνουν αισθητό αναδεικνύουν κοινά μοτίβα, όπως η διαχρονική επιθυμία του
ανθρώπου για ομορφιά μέσα από εντυπωσιακά χρώματα, μυρωδιές, συνδυασμούς διαφορετικών υφών, εκλεπτυσμένες γραμμές και φόρμες, ενώ άλλα
μιλούν για μια διαφορετική αλληλεπίδραση με τη φύση και τα υλικά και για μια
συμβολική διάσταση.
«το ωραίο δεν είναι έξω από την τεχνική. Τα έχουνε μαζί. Η αισθητική με
τον τρόπο δουλειάς είναι ένα […], έχει να κάνει με την έμπνευση. Ο κύκλος
και οι διαστάσεις του στο διάδημα των Μυκηνών έχει ένα ρυθμό. Εμείς το
βλέπουμε σαν μια διακόσμηση. Για εκείνον είναι ένας ρυθμός που τον έχει
δει, τον έχει νιώσει μελετώντας τη φύση, δηλαδή τις αναλογίες. Τα περισσότερα πράγματα από αυτά που θαυμάζουμε είναι από ανθρώπους που
έχουν ξεπεράσει το κομμάτι του να μιμηθούν τη φύση, αλλά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν τη φύση. Κάποια στιγμή στην κορύφωση της
σύνθεσης πρέπει να νιώσεις κομμάτι της φύσης. Κομμάτι αυτού του συνόλου. Ειδάλλως είσαι τεχνίτης»
«Ίσως οι άνθρωποι σκέφτονταν διαφορετικά για τον ρουχισμό εκείνη την εποχή. […] Μπορεί να μην περίμεναν τα πάντα να είναι τόσο απαλά όπως κάνουμε εμείς»
«είχαν μια τεράστια αίσθηση του πόσο σημαντική ήταν η ομορφιά […]
το πώς έφτιαχναν και διακοσμούσαν τα ρούχα τους. [… ] Γιατί το έκαναν;
Για να εξάρουν τα σώματά τους, να δημιουργήσουν μια αίσθηση δέους,
θαυμασμού, δύναμης, πλούτου. Μπορεί να είχε επίσης να κάνει με τη
θρησκεία. […] Το σχήμα των ενδυμάτων παίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτό»
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη συμβολή που οι αισθητηριακές τους προσεγγίσεις
μπορούν να έχουν τόσο στην επιστήμη της Αρχαιολογίας όσο και στη σχέση
που το γενικό κοινό αποκτά με το παρελθόν, μπορούμε να διακρίνουμε δύο
πεδία. Το ένα σχετίζεται με το βίωμα, την πραγματική εμπειρία, και τον εμπλουτισμό ή τις αλλαγές στην αρχαιολογική ερμηνεία που αυτή μπορεί να επιφέρει.
«Αποκτάς καλύτερη αίσθηση του πώς θα ένιωθε κανείς περπατώντας με
τέτοια ρούχα, ειδικά επειδή στην τέχνη η φούστα αποδίδεται ιδιαίτερα βαριά
και άκαμπτη. Τα πειράματά μου με την ύφανση δειγμάτων από μοτίβα φούστας και ταινιών αποκάλυψαν εύκαμπτα υφάσματα»
Το άλλο πεδίο σχετίζεται με την αίσθηση του παρελθόντος σήμερα. Η αισθητηριακή προσέγγιση που επιτρέπουν τα όσα δημιουργούνται πειραματικά,
προσφέρει καλύτερη κατανόηση, αφού το παρελθόν γίνεται πιο απτό και πολύπλευρο: μπορεί να αγγιχτεί, να ακουστεί, να το νιώσει κανείς πάνω στο σώμα
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Εικ. 6. Ο Άκης Γκούμας στο εργαστήριό
του σκαλίζει κομμάτι οστού πριν το
επενδύσει με χρυσό, ανασυνθέτοντας
εξάρτημα των μυκηναϊκών χρόνων
(φωτ. Ν. Παπαδημητρίου).
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Εικ. 7. Πρόταση της Diana Wardle για τη μορφή της ωραίας Ελένης (όπως εμφανίστηκε
στο βρετανικό ντοκιμαντέρ Helen of Τroy της Bettany Hughes, Channel 4, 2005),
βασισμένη στη «σφίγγα» από την Ακρόπολη των Μυκηνών. Σύμφωνα με τη Wardle, το
συγκεκριμένο μακιγιάζ και η συνολική εμφάνιση έδωσαν μια αίσθηση παντοδυναμίας
στη νεαρή γυναίκα (Σοφία Βασιλείου) που ενσάρκωσε τη Μυκηναία πριγκίπισσα
(© D.Wardle/ευγενής παραχώρηση, φωτ. G. H. Norrie).
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Εικ. 8. Η Valerie Bealle επί τω έργω ανάμεσα σε πειραματικά δείγματα υφασμάτων με
βάση μινωικά και μυκηναϊκά ενδύματα. Κεντρικά, εικονίζεται χειροποίητο λινό ύφασμα
διακοσμημένο με ραμμένες χάντρες από ορεία κρύσταλλο και λαζουρίτη λίθο περασμένες
σε δερμάτινα κορδόνια, αριστερά χειροποίητο λινό ύφασμα φούστας από την Αγία Τριάδα
Κρήτης και δεξιά χειροποίητο λινό δείγμα μοτίβων από ταινίες σε ενδύματα της Αγίας
Τριάδας και των Μυκηνών (© V. Bealle/ευγενής παραχώρηση, φωτ. B. Bealle).

του, «να το φέρει ξανά στη ζωή». Μπορεί ακόμη να προκαλέσει συναισθήματα.
Η διάσωση ή η αναβίωση αρχαίων τεχνικών είναι ένα ακόμη σημείο που προκύπτει ως σημαντική συμβολή, καθώς και η αλλαγή που μπορεί η προσέγγιση
αυτή να φέρει στη μορφή των μουσείων, προκειμένου να διευκολύνουν τους
σημερινούς ανθρώπους να συνδεθούν με την ιστορία και να ανακαλύψουν
«την ουσία των πραγμάτων».
«Το μελλοντικό μουσείο είναι αυτό που θα δείξει τον άνθρωπο πίσω
από τα αντικείμενα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει η μορφή των μουσείων.
Να γίνουν πιο πολύ εργαστήρια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουνε τη συνέχεια. […] όχι για να τους δείξω την κοκκίδωση, αλλά
να τους μιλήσω για την πνοή στη φωτιά, για τον ρυθμό στο σφυρί, για το
αποτύπωμα. […] τότε θα συνδεθείς και θα αισθανθείς ότι με τον αρχαίο
Έλληνα έχω κοινά»
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Εικ. 9. Η Ulrikka Mokdad την ώρα
που υφαίνει ένα νεολιθικό μοτίβο
(© U. Mokdad - Κ. Σαρρή/ευγενής
παραχώρηση, φωτ. Κ. Σαρρή).

Εικ. 10. Η Πηνελόπη υφαίνει σε όρθιο αργαλειό, ενώ σε πρώτο πλάνο η Ευρύκλεια
αναγνωρίζει τον Οδυσσέα τη στιγμή που του πλένει τα πόδια. Αναθηματικό ανάγλυφο
από το Μουζάκι Καρδίτσας (αρχαίοι Γόμφοι), 4ος αι. π.Χ.

Τελευταίες σκέψεις: η αίσθηση των πραγμάτων
Ακούγοντας τους σύγχρονους δημιουργούς να μιλούν, νιώθει κανείς να ζωντανεύει ένας κόσμος γεμάτος ήχους, μυρωδιές, ρυθμικές κινήσεις, ένας κόσμος όπου τα βλέμματα «αγγίζουν» τα πράγματα και οι πολυποίκιλες υφές τους
μας διασυνδέουν με έναν θησαυρό συλλογικής γνώσης που αποκαλύπτει τα
μυστικά του μέσα από τη βιωματική σχέση με τα υλικά και τη δημιουργική διαδικασία. Η συνεργασία με επαγγελματίες που μπορούν να προσφέρουν στην επιστήμη της αρχαιολογίας τη γνώση και τις δεξιότητές τους για να κάνουν περισσότερο προσιτή την πολυαισθητηριακή προσέγγιση του παρελθόντος είναι παραπάνω από εμφανής. Αν και ποτέ δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς ένιωθαν και πώς προσλάμβαναν οι αρχαίοι τα όσα δημιουργούσαν, μπορούμε να τους συναισθανθούμε, αποκτώντας μια πιο πραγματική αίσθηση της
δημιουργικής πράξης και των αποτελεσμάτων της μέσα από τον λόγο και το βίωμα των σημερινών δημιουργών. Ταυτόχρονα, η πολυαισθητηριακή προσέγγιση διαθέτει μια δυναμική όχι μόνο για την πολύπλευρη κατανόηση του παρελθόντος, αλλά και ως αφετηρία ενός διαλόγου με τη σημερινή τέχνη και ζωή. Η
αναζήτηση και ανάδειξη της ανθρώπινης εμπειρίας που επιτρέπει, γίνεται ο δίαυλος μέσω του οποίου το ευρύ κοινό συνδέεται με τους διαχρονικούς κοινούς
τόπους της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει ως
πηγή έμπνευσης και να εμπλουτίσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.
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RECONSTRUCTING ANCIENT PATTERNS
ON CERAMICS IN WEAVING

ULRIKKA MOKDAD

Fig. 1. Tabby or plain weave (U. Mokdad).

Fig. 2. Warp-faced tabby (U. Mokdad).

1.
2.

Textiles and weaving
In recent years, scholars from different academic fields have shown a growing interest in the study of textile remains as a way of getting insight into the
ancient technology and production as well as the socio-economic aspects of
the past. In ancient societies, textiles served various purposes of practical and
symbolic nature. We know that textiles back then, just like today, played an
important part in many aspects of life: socially, economically, technologically,
aesthetically, and ritually. Garments and furnishing textiles were essential for
a person from birth to death, since they not only provided shelter from the
weather but covered the naked body from inquisitive gazes as well.
An understanding of textiles and their roles in cultures of the past is essential for everyone interested in the past, as the making of textiles is forming a
common thread between past and present. Among several approaches, an
intensified interest has been to link the remnants of textiles to the manufacturing processes such as spinning, dyeing and weaving, in other words gaining an
understanding of the craftspeople behind the artefacts has become a crucial
point.
Weaving can be explained as a binary art form based on an interlacement of two sets of threads at more or less right angles to each other within
a system – called the loom – that holds one set of those threads, the warp,
under tension. The entire process of weaving can be described as three basic operations: holding the warp under tension, opening and changing the
shed, inserting and beating down the weft1. During weaving, each horizontal
weft thread crosses either over or under a vertical warp thread. As a cloth is
woven, one of two things happens: warp threads are either raised or remain
stationary when the weft traverses the loom’s width.
In plain weave or tabby each weft thread crosses the warp threads by going over one, then under the next and so on. The next weft thread goes under
the warp threads its neighbour went over and vice versa. The wefts run across
the work from selvedge to selvedge and are supposed to lie perpendicularly
to the warp. A tabby can either be balanced = identical number of warp and
weft threads per square centimetre (fig. 1), warp-faced = a larger number of
warp than weft threads (fig. 2), or weft-faced = a larger number of weft than
warp threads (fig. 3)2.

Broudy 1979, 8.
Andersson-Strand 2010, 16.

457

ULRIKKA MOKDAD

Fig. 3. Weft-faced tabby (U. Mokdad).

Tapestry
The pervasive art of tapestry weaves its pictorial messages throughout
the history of textile crafts. Though it may appear complex, tapestry is not
a complex weave structure, but a weft-faced tabby with discontinuous
threads that allows the weaver to closely depict the world around her.
Though the technique can be carried out on even the most simple of looms,
it offers infinite possibilities to illustrate as well myths and tales as to adorn
any woven surface. Through observation and experience, the weaver gains
an understanding of how structure, colour and design work in combination to
produce a distinct surface of a figured tapestry. Therefore, it is no surprise that
during the course of history, this technique has served for ornamentation of
ordinary people’s clothes and household items. Eventually, the art of tapestry
also made its way into both sacred garments and large wall hangings that
embellished royal surroundings and tombs.
One of the distinguishing characteristics of tapestry is the weft-faced
reps structure, which can be produced on a very simple loom. All that is
needed is a strong warp, which is held sufficiently taut between two beams
either upright or slightly over the ground. Woven tapestry is a surface fabric
with a simple or complicated design. The weft threads are woven back
and forth in a tabby weave through the two alternate sheds and should be
beaten closely enough together to cover the warp completely. The wefts
are woven in sections according to the desired pattern. It is a slow and
laborious process compared to other forms of weaving. However, because
the warp is totally covered, it provides a more durable textile than those
produced by other weaving methods. The tapestry technique thus produces a firm cloth with clearly defined and detailed images. The technique is
unique because, instead of running across the warp, the wefts are woven
between the stretched warp threads only as far as each colour is required
(fig. 4). This creates the characteristic planes of unbroken colour. Another
characteristic is the fact that the wefts are not necessarily woven at right
angles to the warp threads but can also lie obliquely. In order to succeed
in creating recognizable motifs or patterns in tapestry the weaver’s experience and skills are crucial.
Fig. 4. Tapestry weave (U. Mokdad).
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Weaving experiences obtained during the project of producing samples
Unfortunately, spinning and weaving in the Aegean Neolithic simply
cannot be documented because no textile fragments have been unearthed from this area and period. This leaves us with indirect evidence,
such as the intriguing geometrical patterns on ceramic household items
and what seems to be garments painted on ceramic figurines.
“Where ethnography is silent, experimental archaeology takes over. It sets out
to answer specific questions about early textile making, but it can only illustrate
what is feasible, not prove a thesis”3. When asked for my help to “illustrate what
is feasible” regarding the theories on Neolithic weaving4, an inspiring cooperation between archaeology and hand weaving began. We wanted to demonstrate the possibility that people were familiar with spinning and weaving in the
Aegean area as far back as the Neolithic period. During the course of months
our contribution to “The
�������������������������������������������������������������
infinite aspects of beauty in ancient art”, took
������������
to prepare, a number of small samples were woven in order to investigate whether or
not the painted geometrical patterns found on Aegean Neolithic ceramic items
could in fact be recreated in textile. The lessons these tiny tapestry samples
contain are not only about beauty: They are about surface, structure, colour,
and pattern.
As no woven textiles from the Aegean Neolithic seem to have survived, it
is rather difficult to tell from what materials fabrics were made. There is no evidence that sheep and goats grew wool at that time, in fact they probably still
had their original short fur not at all suited for spinning5. However, plant fibres
such as nettle, spartum6 and linen may have provided spinning materials for
the Neolithic textiles.
We wanted to create a number of samples that would not be very timeconsuming to weave because we wanted to try out a number of patterns
found on Neolithic ceramic objects. Therefore, we chose a thick linen warp
and some spælsau7 tapestry yarn as weft for the first try-out samples. We deliberately chose yarn colours that came as close as possible to the painted
designs in order to compare them. Which dyestuffs the Neolithic spinners and
weavers actually had access to and used for dying their yarns is an open
question. The relatively thick yarns allowed us to get results of our investigations
rather quickly and the patterns appeared clearly visible on the small samples.
Our choice of warp and weft materials, however, also resulted in rather thick
and rough samples, more suited for rugs or bags than fabrics for clothing.

3.
4.

5.
6.
7.

Wild 2007, 4.
By Dr. Kalliope Sarri, Marie Curie Fellow at the
Centre for Textile Research, University of Copenhagen.
Ørsted Brandt 2012, 39-40.
Lygeum spartum, commonly called esparto
grass or cord grass.
The Spælsau is a breed of sheep from Norway
where it has been domesticated since the Iron
Age.

The woven band of the Dimini jar
Another method than tapestry was used to translate and create the motifs of the famous Dimini jar in textile (fig. 5). From a spectator’s point of view,
it looks as if the vase painter has played with the idea of wrapping textile
bands around the jar as decoration. All the painted bands are striped in dark
and light in the longitudinal direction = warp direction. In this case, the most
logic way to represent the motif was to create a band striped lengthwise on a
backstrap loom (fig. 6). A warp of 98 threads was made in black and naturalcoloured linen. In both sides, 14 black warp threads were employed for the
edges, the thin black stripes consisted of two warp threads, and the broader
natural-coloured stripes of ten warp threads.
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Fig. 5. Late Neolithic jar from Dimini with painted band decoration. National
Archaeological Museum Π5922.

The “loom” needed for weaving such a band consists of no more than a few
sticks, some linen thread to tie the heddles and a strong cord to fasten the warp
to the weaver’s body. The other end of the warp must either be tied to a tree or
be weighed down for keeping the threads in tension. As soon as the band is woven and removed, what is left can hardly be called a loom.
Unlike the samples woven in tapestry technique where the weft covers the
warp completely, the band was woven in a warp-faced tabby, where the
weft is invisible except for the edges. Two sets of heddles were tied in order to
separate the warp threads and create sheds through which the weft could be
inserted. During work, the woven band was continuously rolled up on a stick
that was tied to the warp stick until the band was finished.
The tapestry sample of the Dimini bowl
Considering that tapestry is one of the most simple ways to create a woven
decoration, the choice of tapestry technique for the designs of the five wool
samples was easy to make. The discovery was made that more often than
not the painted patterns could be perfectly or almost perfectly translated into
tapestry. Sometimes a design could be woven exactly as it appeared on a
ceramic item, while sometimes a design needed to be rotated 90 degrees in
order to make it better suited for weaving. The most difficult design to weave
was the spiral motifs on the beautiful Dimini bowl (fig. 7). In this case, the motifs had to be drawn and stitched to the reverse side of the warp (fig. 8). We
chose a closer set up and a thinner warp for this sample which was woven
entirely in linen on a larger frame. The dark brown and grayish linen wefts were
machine-spun, but the lighter natural coloured linen was handspun, almost 100
years old vintage yarn, a gift from a Danish museum8 (fig. 9).
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Fig. 6. Recreation of the band on the
Dimini jar (U. Mokdad).

8.

Hørvævsmuseet på Krengerup / Flax Weaving
Museum at Krengerup Manor.
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Fig. 7. Late Neolithic bowl from Dimini. National Archaeological Museum Π5920.

Fig. 8. Recreation of the decoration on the Dimini bowl. Back side (U. Mokdad).
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Fig. 9. Recreation of the decoration on the Dimini bowl. Front side (U. Mokdad).

It was indeed very satisfying to realize that the ornaments we saw on the
pictures of Neolithic pottery in 3D, could actually be transferred to textile surfaces in 2D without much change. The rather promising results of our efforts
have convinced us that the designs found on Neolithic ceramics might represent designs on woven textiles, and that the two art forms, weaving and
ceramics, were perhaps closely linked back in time. The artisans may have
inspired each other mutually, the beautiful geometric designs passing back
and forth between them – from one art form to the other. The experimental
approach regarding “textile translations” of ancient patterns on ceramics has
only just begun. There are still many more designs, fiber materials and textile
techniques left to be investigated concerning the possible production of textiles in the Aegean Neolithic.
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Thirty years ago, frustrated by the anachronous Classical costume used for
the depictions of Homer’s Heroes in film and television, I determined to research
and recreate wearable replicas of Bronze Age costumes shown in Aegean art,
such as the well-preserved wall paintings from Thera1 and exquisite objects like
the “Ivory Trio” from Mycenae2. Since the Epics are set in the Bronze Age, the
characters portrayed should surely be arrayed in the costumes of that period.
I also determined that the materials used – cloth, natural dyes and leather –
should be as authentic as possible, using only fabrics available in the Aegean
Late Bronze Age.
Two costumes were created for an exhibition at the Birmingham Museum
in 1984, using traditional, hand-woven cloth obtained from the Sarakatsani
nomads of northern Greece. Minimal cutting used this cloth economically, exactly as these shepherd communities have done for centuries. Wearing the
garments demonstrated that they hung and moved correctly – giving confidence that the materials chosen and the simplest cutting gave a correct
effect. Commissioned later by television companies to provide costumes for
documentaries, others were created, sometimes using machine-woven textiles.
Sources of information

1.
2.
3.
4.
5.

Doumas 1992.
Wace 1939.
Konstantinidi-Syvridi 2015.
Immerwahr 1990.
Evans 1921, frontispiece, 495-523.

Without any surviving clothing, apart from fragments of linen cloth, or mineralised wool and linen preserved in the corrosion products of metal and as
impressions on clay3, we rely on the two-dimensional images in wall paintings such as those from Mycenae, Pylos, Thebes, and Tiryns on the Mainland,
Akrotiri on Thera, and Knossos and Agia Triada on Crete4. Although fragmentary, these provide much information about different garments and colours
used. Rarer three-dimensional objects are even more significant because they
indicate both depth and texture. The most detailed is the “Ivory Trio” [NAM Π
7711] from Mycenae, whilst the faience “Snake Goddesses” at Knossos are
also important5.
Were these garments, at least for wealthier members of society, the robes
appropriate to ritual or ceremonial occasions? Did the artists depict contemporary clothing or recognisable images of divinities or figures from mythology? We are equally ignorant about the status of the figures, male or female.
The girls in the “Crocus Gatherers” scene from Akrotiri are surely human, but
the enthroned figure, accompanied by an imaginary griffin and a monkey,
who receives the crocuses, must either be divine or an enactment of the divine. Sometimes the images depict clothing appropriate to different seasons:
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the diaphanous linen or silk garments of the “Adorants”6 suggest the autumn
harvest-time of the crocuses, while the cloak and shawl in the painting in the
Room with the Fresco at Mycenae, and the shawl on the “Ivory Trio” suggest
colder conditions.
The artists were clearly depicting actual clothes since there is enough information to reconstruct them as wearable costumes. The artists were not trying
to depict dress-making patterns – they wanted them to look accurate without
providing the detail needed to “deconstruct” the images and reconstruct from
them. One exception is a fragment from Pylos where the artist has shown triangles which mark the addition of gores/godets at the back of the chiton, which
would have created a slight train7.
My own life-long interest in traditional Greek costume8 was particularly
helpful in understanding how garments were made in communities where the
sewing machine was unknown and everything depended on the expertise of
individual weavers, seamstresses and embroiderers. Such costumes were still
worn in northern Greece, Albania and the islands until the 1950’s by women
who wore the same style of woollen garments year-round.
In these communities, where cash was a minor part of the economy, each
girl prepared for marriage by making some of her clothing, with the help and
supervision of relations. Few items were purchased. Most were the products of
their own hands: spinning, dying, weaving, embroidery and, for the Sarakatsani, using the wool from their own sheep.
Principles of replication
The replicas created must be wearable by living, moving women. I judged
our success by comparing the “Ivory Trio” and the costume based on it (fig.
2a-c). My presumption was that each garment would have been made to
fit a specific individual but it is uncertain whether such elaborate costumes
were everyday wear or only for special occasions. Without Prehistoric examples, traditional Greek costumes were invaluable for teaching me about the
techniques of exploiting the materials economically and elegantly.
The choice of wool was based on the premise that it was readily available in
the Bronze Age. The Linear B tablets from Knossos list tens of thousands of sheep,
as well as different qualities of wool and different fabrics including linen9. Although
sheep and wool were commonplace in Mycenaean Greece, the effort involved in
raising the sheep, shearing, carding, spinning, dying, and weaving was not – and
is not, without machinery – inconsiderable. If you have laboured over your clothing from lamb to loom, you minimise wastage10. Finds of groups of loom weights
show that narrow-loomed cloth was produced in Greece at the end of the Bronze
Age on upright looms11 whilst evidence for the use of a wide or horizontal loom is
only circumstantial.
I chose hand-spun and hand-woven narrow-loomed woollen cloth produced in the 20����������������������������������������������������������
th century
�������������������������������������������������������
by Sarakatsani weavers. I based my cutting dia12
grams on this width to use it with minimal cutting or shaping. Here, too, the
frugal practices of traditional dressmakers who used the offcuts to fill gaps or
provide backing, was instructive. If the costumes could be created with little
wastage, there would be no difficulty in using more luxurious materials or elaborate decoration. That is not to say that only wool was used for the costumes
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Doumas 1992, pl. 100.
Lang 1969 calls them folds, 85, pls. 31, D, N.
Wardle 2003.
Burke 2010, 64-107.
Cf. Nosch 2014, 371-372.
Cf. Wardle - Wardle 2007, 474-475, pls. 20-21.
Wardle 1988, figs. 1-2.
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illustrated in the wall paintings. All of these costumes could have been made
of wool or linen, but other scarcer, prestigious materials such as silk or cotton
may well have been used by those with more resources13.
Materials available in the Late Bronze Age
Fibres native to the Greek Bronze Age landscape certainly included wool
and linen (Linum usitatissimum) and fragments of both have been preserved14.
Both can be woven in a variety of qualities from heavy to diaphanous and dyed
readily. Other fibres which may have been exploited, are ramin from nettles
(Urtica dioica) and hemp (Cannabis sativa) although the cloth produced is
coarser. Animal skins were available in a wide range of qualities and textures
from heavy leather to fine doeskin. The use of luxury materials imported as cloth
is entirely probable. Cotton and silk had long been used in India15. Luxury textiles
have always been part of long-distance trade. It is certain that the precious
blue stone Lapis Lazuli was traded from Afghanistan to Egypt, Mesopotamia and
the Aegean16. The identification of a silk-moth cocoon at Thera17 shows that local production of the “Coan” silk, known from the Classical period, had started
in the 2nd millennium BC.
The clothes shown in wall paintings use many mineral colours although some
may have faded over the millennia. This is not necessarily the complete palette
available for textiles. Wool has naturally many shades from black to brown to
cream but other colours will have been obtained using natural dyes. Unsurprisingly, since elaborate costumes are depicted, it is the colours from “expensive”,
relatively permanent dyes which were probably used, such as yellow from saffron, blue from woad or indigo, purple from murex, shades of red from kermes
or madder18. All these dyes are required in considerable quantities for depth of
colour. It is likely that the wealth of Thera derived in part from the trade in saffron
and murex19, and from textiles coloured with these dyes.
Process of replication
Since most information is presented by two-dimensional images, the first step
was to identify the elements of the costume and separate them into different
garments. The Bronze Age artists were only concerned to show the upper layer of
the costume, so we must make assumptions about the “undergarments”. The second was to create drawings as rough patterns. In progressing from visualisation to
creation, I changed the detail according to the character of the material and the
development of each garment. An additional problem was the dual purpose of
the first costumes. They were to be displayed for exhibition on mannequins taller
than an average woman and then fitted to a live model to demonstrate that
each costume hung and moved naturally. Only the second would show whether
I had achieved my aim.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cf. Doumas 1992, pl. 100.
Τζαχίλη 1997, 29-77.
Burke - Chapin 2016, 25.
Betancourt 2008, 218.
Panagiotakopulu et al. 1997.
Burke - Chapin 2016, 27-29.
Karali-Yiannakopoulou 1990.

Sourcing materials
Sourcing the materials was simpler than expected. I discovered narrow (c.
25 cm) rolls of dyed and undyed cloth in an antique shop (Paliatzidiko) in Thessaloniki. These had been hand-spun and woven on a narrow-loom (just as the
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Mycenaean weavers would have done) by Sarakatsani women after the Second World War. This cloth was ideal for creating the outer garments. Some was
already dyed dark blue and I dyed the natural-coloured rolls yellow – using saffron. The same source provided plain chemises of hand-woven coarse cotton
which were adapted as underskirts and undershirts.
Braids, just as the “gaitani” on the traditional costumes of the 19th/early 20th
century, were a regular part of finishing the costume, whether for decoration,
concealing seams or wound into the hair. There are at least two terms in Linear
B which are candidates for braid-weavers. a-pu-ko-wo-ko – “makers of headbands”20 may reasonably be interpreted as braid-makers21 and Killen also notes22
that pe-re-ke-u may well be associated with “some plaited material intended
to be used … for decorating cloth”. A professional weaver in England wove patterns based on the braids shown on costumes in the wall paintings, at Tiryns for
example, on a small loom, though they could also have been tablet-woven.
Manufacture
My experience in dressmaking since childhood and my study of the traditional garments, particularly the close-fitting open-fronted short-sleeved bodices used in many Balkan costumes23, helped greatly in understanding how
this kind of material could create the effect shown in the ancient illustrations.
With the exception of the curved front edges of the bodices, each garment
was cut from straight panels of narrow-width cloth. The costumes were naturally adaptable to wearers of different sizes. Fitting was achieved by taking
small “tucks”, without cutting. Our experience, however, suggested that this
was rarely necessary.
The principal elements of the first two costumes are a tiered wrap-over skirt
forming a truncated cone. The lining defines the framework of the skirt and is
sewn with the warp threads vertical to avoid the skirt twisting. Tiers of material (with warp horizontal) can be added flat (costume 1) or heavily pleated
(costume 2) or frilled. Those on the leading edge of the wrap-over skirt could
be sewn flat or left loose. Each of these tiers was a full or half width of the narrow cloth so that the cut edge (often covered with braid) was stitched to the
backing and the selvedge hung free.
The second element is the bodice which I made in nine parts with straight
seams. The panels use the length of the cloth with warp vertical. One full and
two half-widths form the back and two full widths form the front with an arc
cut out of each for the breasts. The sleeves are formed from a full width with a
seam along the top of the arm concealed by added braid. The pieces cut out
for the breasts were used as gussets for the armpits. All that is left of the material are two curved pieces, which in the case of the Mykenaia24 are turned
round to cover the breasts. In practice the bodice is likely to have been lined.
A third element must have been a simple underskirt which could have been
joined to the fourth – the undershirt, if worn.
This fourth element is shown on some paintings but absent on others. There
is not any consistency about whether the women are portrayed bare-breasted. The breast and nipples may be shown as on the Knossos Snake Goddess,
the whole breast exaggerated as in examples from Tiryns25 or even painted
over an undershirt (the Mykenaia). Other figures wear an undershirt with the
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Chadwick 1973, 533.
Killen, pers. comm.
Killen 1997, 125.
Hatzimichali 1977.
Papadimitriou 2015, 14.
Rodenwaldt 1912, 71, Abb. 27 & 28, Taf. IX, Inv.
No. NAM Π5883.
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Fig. 1a. After “Crocus Gatherers” (Thera), ca. 1650 BC.
Interpretative drawing, Diana Wardle.

Fig. 1b. After “Crocus Gatherers” (Thera), ca. 1650 BC. Costume
modelled by Alison Belbin. A simple wrap-over skirt with chiton
underneath.

sleeve-ends and the neck-line clearly shown. I kept the underskirt and undershirt separate to be worn with or without bare breasts as appropriate. Both
elements were created from the coarse cotton chemises I had purchased in
Thessaloniki, but the originals could have been woollen, or where resources
permitted, linen or even silk.
The six costumes

26. Doumas 1992, 130-131, 152-166.

Costume 1 Akrotiri, Thera: the “Crocus Gatherers”, ca. 1650 BC (fig. 1a-b)26
This costume is based on the wall paintings in House Xeste 3 but is not an
exact copy of any specific girl’s costume. A three- or four-piece costume consists of a wrap-over tiered skirt, a short-sleeved bodice and a chemise in one
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Fig. 2a. After the “Ivory Trio” from Mycenae, ca. 1450 BC. Drawing: Emile Gilliéron fils (without child).

Fig. 2b. After the “Ivory Trio” from Mycenae, ca. 1450 BC. Costume modelled by Alison
Belbin. A complex pleated wrap-over skirt with chiton underneath.

Fig. 2c. After the “Ivory Trio” from
Mycenae, ca. 1450 BC. Interpretative
drawing: Diana Wardle.

or two pieces – this could have been a full-length garment or an underskirt
with or without a sleeved undershirt. Made from Sarakatsani woollen cloth.
Costume 2 Mycenae: based on the “Ivory Trio”, ca. 1450 BC (fig. 2a-c)27
This depicts two women and a child. The women’s costumes have elaborately tiered wrap-over skirts and open-fronted bodices. The skirts have six
pleated layers, and at least two more of pattern-textured material. Braids are
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Fig. 3a. After Agia Triada Sarcophagus,
ca. 1450 BC. Woman in blue.
Interpretative drawing: Diana Wardle.

Fig. 3b. After Agia Triada Sarcophagus,
ca. 1450 BC. Costume modelled by
Julia Hyland. Chiton and polos hat
(also seen on many small figurines).

shown along the arms and a pom-pommed shawl is wrapped around their
backs. Braid is also wound into the hair. There was presumably an underskirt but
it is not shown in this three-dimensional ivory model.
My rendering is of a four-piece costume consisting of an eight-tiered skirt,
with six pleated and two plain tiers, a short-sleeved bodice and separate underskirt and undershirt. Sarakatsani cloth was the principal material used, in
blue for the bodice and four of the pleated half-widths of the skirt and yellow saffron-dyed half-widths for two more pleated tiers. Two full-width tiers
were made with 19th C striped red woollen cummerbunds from Thrace. The
permanent pleats were achieved in the traditional manner by stitching them
in place, then soaking and drying flat in the sun. Woven woollen braids with a
foliate pattern in four colours were used for the edges and seams of the bodice. The underskirt was made from a cotton chemise with added red braid.
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Fig. 4b. Room with the Fresco,
Mycenae, ca. 1250 BC. Cloak on left
hand figure, detail. Photo Mycenae
archive.

Fig. 4a. Room with the Fresco, Mycenae, ca. 1250 BC. Reconstruction of wall painting:
Diana Wardle.

Costume 3 based on the Agia Triada Sarcophagus: white-skinned female, ca.
1450 BC (fig. 3a-b)28
A painted stone sarcophagus from a tomb near Agia Triada in Crete depicts
processions and a scene of sacrifice. On one side two identical costumes are
shown in profile: a female is depicted in pale blue, a male in saffron. Both wear
a long chiton-like robe reaching to the ground. Braiding shows clearly at the
side, on the shoulders, sleeves and hem. Is it a one-piece garment with simple
sleeves or is there a separate bodice? She also wears an elaborate plumed
“polos” hat. For practical and economic reasons, I recreated this costume from
broad-loomed linen cloth using commercial dye.
Costume 4 based on the “Flokati”: Cloak, Mycenae, ca. 1250 BC (fig. 4a-c)29
From the wall painting in the “Room with the Fresco”, which depicts two standing female figures above an altar and a third smaller figure beside it (Costume
5). The larger left-hand figure wears a long chiton (with sleeve just showing) and
over it a heavy open-fronted cloak, striped red, blue and white and edged with
black, blue and white braid. The threads which run vertically are tied at the hem
to form tassels. The sparse “flokati” threads on the inside of the cloak show as a
fringe. The white spots on the cloak probably show unspun wool (thrums) woven
into the cloth like the “flokati”adding further warmth to this garment.
Costume 5 based on the “Corn goddess” at Mycenae (fig. 5a-c)
Shown in the same fresco as Costume 4.
Only the upper half of the figure and her feet survive together with the yellow tail and paws which show she is accompanied by a lion not a griffin. She
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Fig. 4c. Room with the Fresco, Mycenae,
ca. 1250 BC. Restoration of heavy cloak
from surviving fragments of fresco, Diana
Wardle. Cf. cloaks in West House miniature
fresco Akrotiri (Doumas 1992, 59, 84-85).

28. Long 1974, pl. 15.
29. Papadimitriou 2015, 186-191.
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Fig. 5a. Room with the Fresco, Mycenae, ca. 1250 BC. “Corn Goddess”, photo Mycenae
archive.

Fig. 5b. Room with the Fresco,
Mycenae, ca. 1250 BC. “Corn Goddess”.
Interpretative drawing: Diana Wardle.
Cf. “sari” worn by Akrotiri West House
priestess (Doumas 1992, 56-57).

Fig. 5c. Room with the Fresco, Mycenae, ca. 1250 BC. Polos hat modelled by Amalia Wardle.
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Fig. 6a. Knossos “Snake Goddess”,
ca. 1650 BC. Interpretative drawing:
Diana Wardle.

Fig. 6b. Knossos “Snake Goddess”, ca. 1650 BC. Jacket and tall hat modelled by Amalia
Wardle.

appears to be wearing the same type of chiton as the woman on the Agia
Triada Sarcophagus, with short-sleeves, a rectangular “sari”-like garment knotted over the shoulder and an elaborate “polos” hat with plumes. I used broadloomed linen and commercial yellow dye.
Costume 6 Knossos “Snake Goddess”, Faience figure from Temple
Repositories, ca. 1650 BC (fig. 6a-b)30
Only the upper body of the “Snake Goddess” was found and the skirt and
apron were restored by Gillieron père, after the lower body of another similar
incomplete figure. She wears a short-sleeved bodice fitting tightly under the
bust and laced at the front, leaving the breasts bare. A small part of an elaborate curving, front-and-back apron is preserved. The tall purple cylindrical hat
is almost complete.
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30. Evans 1921, frontispiece, 495-523.
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This costume was commissioned for television with a brief to recreate the
figurine’s costume in neutral colours for specific lighting conditions. Modern materials (chiefly cotton with leather edging) were chosen which matched the
original patterns as closely as possible, whilst the snakes are optional extras.
Wearing
My aim of creating wearable costumes which hung and moved naturally as well as looking right was demonstrated by the two exhibited in the Birmingham Museum and elsewhere, as part of the “Homer’s Heroes” exhibition.
These were worn regularly thereafter in educational sessions for schools and
universities (fig. 7)31 and others have also been worn “in action” in television
documentaries (The volcano that blew a world away, Cicada films 2001; The
Minoans, Lion TV 2004; Helen of Troy, Lion TV 2005) and presented as a Bronze
Age “fashion parade” at the British Museum in 2006.
These replicas are just one way of achieving results which reflect the original images and objects. Every woman who makes clothes for herself uses her
own techniques with the materials and resources available, as did the Bronze
Age weavers and seamstresses. Each achieved a result in conformity with the
conventions of their community.
Acknowledgements
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
«Τ’ αρώματα μ’ εμπνέουν ως η μουσική,
ως ο ρυθμός, ως οι ωραίοι λόγοι…»
Κ. Π. Καβάφης, Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον1

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΑ

Εικ. 1. ΕΑΜ Π6109. Μικρή πρόχους
από το νεκροταφείο Σπεδού Νάξου.
Περ. 2700-2300 π.Χ.

1.
2.

3.

4.

Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Αθήνα 1993.
Βαλαμώτη 2001, 33 και Valamoti 2013, 483 (για
τον κορίανδρο). �������������������������������
Valamoti�����������������������
2013, 482 (για την τερέβινθο).
Μια μικρή, χαριτωμένα διακοσμημένη πρόχους, που είχε αποτεθεί ως κτέρισμα σε έναν
πλούσιο τάφο της Νάξου κατά την ΠΚ ΙΙ περίοδο (2700-2400/2300 π.Χ.) περιείχε ελαιόλαδο
(Στέφανος 1906, 88). Το ενδιαφέρον στοιχείο
είναι ότι το μικρό αγγείο, παρά τη γραπτή διακόσμησή του, διατηρεί και ίχνη επαργύρωσης,
πιθανή ένδειξη της μεγάλης αξίας του περιεχομένου του.
Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή τα αρωματικά έλαια
χρησιμοποιούνταν επίσης για τον αρωματισμό
υφασμάτων και χώρων, ως προσφορές θρησκευτικού χαρακτήρα και σε συμπόσια. Έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην τελετουργία ενταφιασμού, ενώ χρησιμοποιούνταν και ως δώρα
(Φάππας 2010, 83-111).

Η περιποίηση του σώματος, αν και εξ ανάγκης έχει αφετηρία την ατομική
υγιεινή, στοχεύει αναπόφευκτα στη διαμόρφωση της εξωτερικής εμφάνισης,
η οποία, εκτός από τη σημασία της στη διαδικασία προσέλκυσης ερωτικού συντρόφου και, άρα, στην εξασφάλιση της επιβίωσης της κοινωνίας, είναι και άρρηκτα συνδεόμενη με την αισθητική αντίληψη περί κάλλους κάθε εποχής. Η
ανάγκη για σωματική περιποίηση, ανεξάρτητα από τις μορφές που παίρνει ανάλογα με το ιστορικό, γεωγραφικό ή και κοινωνικό περιβάλλον και το πλαίσιο του
ιδιωτικού ή δημόσιου χώρου, βασίζεται ουσιαστικά στον σεβασμό της ίδιας της
ανθρώπινης φύσης, ενώ συνδέεται και με τη μεταθανάτια καθαρότητα. Ταυτόχρονα, όπως είναι σαφές από τον τρόπο αντιμετώπισής της από όλες τις θρησκείες, έχει ευθεία σύνδεση και με την έννοια του ψυχικού καθαρμού ως απαραίτητου μέσου προσέγγισης του θείου. Σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία της
σωματικής καθαριότητας και περιποίησης σε όλη σχεδόν την αρχαιότητα έπαιζαν τα αρωματικά έλαια.
Η συνήθεια χρήσης αρωματικών ελαίων ως μέσου καλλωπισμού σχετίζεται
τόσο με την καθημερινή όσο και τη μεταθανάτια ζωή, όπως επίσης και με την
προετοιμασία του ατόμου για τη συμμετοχή του σε τελετουργίες. Παλαιοβοτανικές αναλύσεις έχουν αποδείξει ότι αρωματικά φυτά, όπως ο κορίανδρος και η
τερέβινθος, ήταν γνωστά στους κατοίκους του ελλαδικού χώρου από τη Νεολιθική εποχή για τις αρωματικές ή/και φαρμακευτικές τους ιδιότητες2 και, παρότι δεν
διαθέτουμε σχετικές ενδείξεις, η χρήση φυτικών ή ζωικών ελαίων δεν μπορεί να
αποκλειστεί. Κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, οπότε ανιχνεύεται και η έναρξη
της ελαιοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο, θα μπορούσε να τοποθετηθεί και η
χρήση ελαιόλαδου για τον καθαρισμό και την περιποίηση του σώματος3. Αν και η
χρήση των αρωματικών ελαίων ξεκινά στην Κρήτη στη Μέση Εποχή του Χαλκού,
όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη λειτουργία εργαστηρίων αρωματοποιίας, η Ύστερη Εποχή του Χαλκού σηματοδοτεί την εποχή της μεγάλης ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας και της μεγάλης διάδοσης της χρήσης των αρωματικών ελαίων, η οποία συνεχίστηκε σε όλες τις φάσεις εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού έως τις μέρες μας.
Η παρασκευή αρωματικών ελαίων, αν και όχι αποκλειστικά4 για την περιποίηση του σώματος, αποτελούσε κατά τη Μυκηναϊκή εποχή μια από τις σημαντικότερες ανακτορικές βιοτεχνίες. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει
στο φως στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή, τη χρήση και το εμπόριο αρωματικών ελαίων σε όλο τον μυκηναϊκό κόσμο, εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου. Εργαστήρια παρασκευής αρωματικών ελαίων έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι ψευδόστομοι αμφορείς, τα κατ’ εξοχήν αγγεία αποθήκευσης και μεταφοράς απλού και αρωματικού ελαίου της περιόδου, αποτελούν κοινά ευρήματα σε οικιστικά και ταφι-
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Εικ. 2. ΕΑΜ Π3889, Π3892, Π3894, Π3897, Π3898. Ψευδόστομοι αμφορείς από το
Μαρκόπουλο Αττικής.13ος αι. π.Χ.

κά5 σύνολα (εικ. 2) σε όλη σχεδόν τη λεκάνη της Μεσογείου (εικ. 3). Τα αγγεία βρίσκονται αδιακρίτως σε ανδρικούς και γυναικείους τάφους και, όπως
συμβαίνει τόσο κατά την Ομηρική περίοδο όσο και αργότερα, φαίνεται ότι η
χρήση αρωματικών ελαίων γινόταν και από τα δύο φύλα. Αν και την περίοδο αυτή δεν έχουμε την τύχη της εικονογραφικής απεικόνισης εργαστηρίων αρωματοποιίας, όπως συμβαίνει π.χ. με τα αττικά αγγεία του 5ου αι. π.Χ.6,
τα επιγραφικά δεδομένα της περιόδου μάς αποζημιώνουν παρουσιάζοντας
με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο τη σημασία της εκμετάλλευσης των αρωματι-
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Εικ. 3. ΕΑΜ Αιγ.6851α και 6851β.
Μυκηναϊκοί ψευδόστομοι αμφορείς
από την Αίγυπτο. 1550-1307 π.Χ.

5.

6.

Η παρουσία των ψευδόστομων αμφορέων ως
κτερισμάτων θα μπορούσε να σχετίζεται με
τον καθαρισμό του νεκρού πριν από την εναπόθεση στον τάφο, συνήθεια που μαρτυρείται
και στον Όμηρο πριν από την πυρά, αλλά δεν
αποκλείεται να συνδέεται – όπως και στην κλασική αρχαιότητα (Ακτσελή - Μανακίδου 2001,
90) – τόσο με τις χοές κατά τη διάρκεια της κηδείας όσο και με τον αρωματισμό του τάφου.
Ακτσελή - Μανακίδου 2001, 99-105.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

κών ελαίων για τη μυκηναϊκή οικονομία. Πρόκειται για πληροφορίες από τα
ανακτορικά αρχεία των πινακίδων Γραμμικής Β γραφής που περιέχουν πολύτιμα στοιχεία για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή
των αρωμάτων, τα τελικά προϊόντα που προέκυπταν, αλλά και για τους αρωματοποιούς που τα δημιουργούσαν.
Οι πρώτες ύλες: Έλαια και αρωματικά φυτά

7.
8.

9.

Κυρίως από τις πινακίδες προμήθειάς του στο
ανάκτορο της Κνωσού (σειρές Fh, Fp, Fs, F).
Συνήθως από τις πινακίδες της σειράς Fr της
Πύλου που σχετίζονται με τις διανομές ελαίου,
απλού και αρωματικού, προς θεότητες, ιερά και
ιερατικό προσωπικό.
Καταγράφεται μόνο στις πινακίδες της σειράς Fr της
Πύλου που αφορούν σε αποστολές τελικών προϊόντων ελαίου και φαίνεται ότι αποδίδει έλαιο αρωματισμένο με αλισφακιά (pa-ko-we) (βλ. παρακάτω). Για την πρόταση ότι αντιπροσωπεύει αμυγδαλέλαιο (βλ. Palmer 1960, 19. Foster 1974, 108-111).

10. Το ιδεόγραμμα 𐂐  (*122-OLIV) στην Κνωσό
προσδιορίζεται με τα ακροφωνικά Α και ΤΙ που
έχουν ερμηνευθεί ως λάδι από άγρια και από
ήμερη ελιά αντίστοιχα (A<ἄγριος και ΤΙ <τιθασός) (Melena 1983, 97-101).
11. Ηλιόπουλος - Πουλάς - Πατρινός - Καμπούρης
2013, 624.
12. Θεόφραστος, Περί οσμών, 4.15. Κατά τη μυθολογία, ο Ηρακλής μετέφερε την πρώτη αγριελιά στην Ολυμπία από τη γη των Υπερβορείων
και από ξύλο αγριελιάς κατασκεύασε το ρόπαλό του (Φάκλαρης - Σταματοπούλου 2003, 36).
13. Το αμυγδαλέλαιο καταγράφεται σε κείμενα
από τη Hattuša (Φάππας 2010, 163-164). Βλ. και
ανωτέρω, σημ. 9.
14. 	�������������������������������������������
Melena�������������������������������������
1983, 102. Οι Μινωίτες, άλλωστε, πιθανώς χρησιμοποιούσαν και έλαιο ίριδας (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999, 45-46) όπως και τερεβίνθου (Valamoti 2013, 482).

Η βάση της παραγωγής των αρωμάτων ήταν το ελαιόλαδο, προϊόν που λόγω
του κλίματος και της μορφολογίας του εδάφους βρισκόταν ήδη κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού σε μεγαλύτερη αφθονία στον ελλαδικό χώρο σε σχέση
με άλλα ελαιοπαραγωγικά φυτά. Στις μυκηναϊκές πινακίδες το ελαιόλαδο μαρτυρείται άλλοτε ως πρώτη ύλη7 και άλλοτε ως τελικό προϊόν8. Χρησιμοποιείται
τόσο η λέξη ἔλαιον (e-ra-wo / e-ra₃-wo), γνωστή από την Κνωσό και την Πύλο,
όσο και το ιδεόγραμμα 𐂕 (*130-OLE) καταγεγραμμένο στην Κνωσό, την Πύλο
και τη Μιδέα. Στις περιπτώσεις, όμως, που το ιδεόγραμμα εμφανίζεται σύνθετο (OLE+A, OLE+PA9,OLE+WE, OLE+S. .I ) δεν πρόκειται για πρώτη ύλη αλλά για τελικό προϊόν.
Από καταγραφές στην Κνωσό φαίνεται ότι χρησιμοποιείτο τόσο το λάδι από
εξημερωμένα ελαιόδενδρα όσο και εκείνο της αγριελιάς10. Το δεύτερο, μάλιστα, ίσως ήταν πιο δεκτικό για την παραγωγή αρωματικού ελαίου, καθώς, σύμφωνα με τον Θέοφραστο, τον θεμελιωτή της επιστημονικής βοτανολογίας11, είναι ἀλιπέστατον και λεπτότατον, ιδίως όταν είναι φρέσκο12.
Στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν κυρίως άλλα
είδη ελαίου, όπως το αμυγδαλέλαιο13, το οποίο, λογικά, θα ήταν γνωστό και
στους Μυκηναίους14. Στις πινακίδες διαθέτουμε αναφορές και σε άλλα φυτά
από την επεξεργασία των οποίων μπορεί να παραχθεί έλαιο, όπως το σουσά-

Εικ. 4. ΕΑΜ Π7704, ΜΥ Ge 606. Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής. Μυκήνες, «Οικία των
Σφιγγών». 13ος αι. π.Χ.

477

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΑ

15. Καταγραφές του φυτού έχουμε μόνο σε τρεις πινακίδες της σειράς Ge από τις Μυκήνες (Ge 602,
605, 606). Το σησαμέλαιο είναι γνωστό επίσης από
το Nuzi και τη Hattuša (Φάππας 2010, 227, 316).
16. Μικρές ποσότητες του φυτού έχουν καταχωριστεί στις πινακίδες Ge 602, 603, 604, 605, 606,
καθώς και στην πινακίδα Gf 108 από τη Θήβα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ερυθρό κνήκος (ka-na-ko e-ru-ta-ra) ζυγίζεται ενώ
το λευκό (ka-na-kore-u-ka) μετριέται σε όγκο.
17. Melena 1983, 92-94.
18. Ο όρος ku-pa-ro προέρχεται με τη γραφή αυτή
μόνον από την Κνωσό. Στην Πύλο η λέξη γράφεται
ku-pa-ro2 , ενώ υπάρχει και ως επίθετο που χαρακτηρίζει αρωματικό έλαιο (ku-pa-ro-we). Ωστόσο,
ο κύπειρος καταγράφεται και με τα ιδεογράμματα *124-PYC και *125-CYP στην Κνωσό και στη Μιδέα (*125-CYP στο σφράγισμα Wv 1). Ως σύνθετα, εκτός από την Κνωσό, τα ιδεογράμματα έχουν
επίσης καταγραφεί στη Θήβα και τα Χανιά (PYCO), στην Πύλο και τις Μυκήνες (CYP+O, CYP+KU).

Εικ. 5. EAM Π23460, PY Un 249. Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής. Πύλος, Ανάκτορο Άνω
Εγκλιανού. 13ος αι. π.Χ.

μι (sa-sa-ma)15 και το κνήκος (ka-na-ko)16, ωστόσο οι καταγραφείσες ποσότητες δεν επαρκούν για να μπορεί να μιλήσει κάποιος με βεβαιότητα για τη χρήση τους στην παρασκευή αρωμάτων17.
Για τον αρωματισμό του ελαίου χρησιμοποιούνταν φυτά και βότανα της ελληνικής υπαίθρου ή και άλλα που εισάγονταν από την Αίγυπτο και τη Μέση
Ανατολή. Από τις πινακίδες της σειράς ���������������������������������
Ga�������������������������������
της Κνωσού διαθέτουμε πληροφορίες για ποσότητες κύπερου (ku-pa-ro)18, κορίανδρου (ko-ri-ja-do-no / ko-rija-da-na)19, πιθανώς ρητίνης τερεβίνθου (ki-ta-no)20, ίσως σμύρνας (MU)21 και
μάραθου (MA)22, καθώς και φοινίκιου (po-ni-ki-jo)23. Κύπερος καταγράφεται
μαζί με μέντα (mi-ta), κύμινο (ku-mi-no), κάρδαμο (ka-da-mi-ja), σχίνο (ko-ino)24, σουσάμι (sa-sa-ma) και κνήκος (ka-na-ko) στις πινακίδες της σειράς Ge
από την «Οικία των Σφιγγών» στις Μυκήνες (εικ. 4). Καθώς, όμως, δεν υπάρχει
βέβαιη σύνδεση των πινακίδων αυτών από την Κνωσό και τις Μυκήνες με αρχαιολογικό ή επιγραφικό περιβάλλον αρωματοποιίας, δεν θα μπορούσαμε να
καταλήξουμε σε βέβαια συμπεράσματα για το είδος των φυτών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή αρωμάτων αν δεν είχαν διασωθεί οι πινακίδες
Un 249 και Un 267από την Πύλο.
Στην πινακίδα Un 249 (εικ. 5) o αλειφαζόος (a-re-pa-zo[-o) Φίλαιος (pi-ra-jo), ο
οποίος εργάζεται στην υπηρεσία της Πότνιας (po-ti-ni-ja-we-jo), παραλαμβάνει
κύπερο (ku-pa-ro2), «καρπούς» (KAPO)25, ένα άγνωστο προϊόν που κρύβεται
πίσω από το ιδεόγραμμα 𐂥 (*157) και μετράται σε ακέραιες μονάδες, μαλλί 𐂝
(*145-LANA)26, καθώς και ίριδα(;) (wi-ri-za)27.
Στην πινακίδα Un 267 (εικ. 6), έργο του σημαντικότερου γραφέα της Πύλου,
περιγράφεται η παράδοση πρώτων υλών που χαρακτηρίζονται με τον γενικό
όρο θύεα (tu-we-a)28, από τον σημαντικό ανακτορικό αξιωματούχο Αλξοίτη (ako-so-ta), στον αρωματοποιό Θυέστη (tu-we-ta) για να παρασκευάσει αλοιφή
(a-re-pa-te) μετά από βρασμό (ze-so-me-no). Τα αγαθά που παραδίδονται είναι κορίανδρος (ko-ri-a2-da-na), κύπερος (ku-pa-ro2), κρασί 𐂖 (*131-VIN), μέλι
(*13-ME), μαλλί 𐂝 (*145-LANA), καθώς και το προϊόν (*157). Ο κορίανδρος θα
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19. Η γραφή της λέξης στην Πύλο είναι ko-ri-a₂-dana και ko-ṛị-jọ-ḍạ-na. Το ιδεόγραμμα καταγράφεται και με το ακροφωνικό*70-ΚΟ και ko σε
Κνωσό, Πύλο και Μυκήνες. Ο κορίανδρος ήταν
γνωστός από τη Νεολιθική εποχή (βλ. σημ. 2),
ενώ ίχνη του έχουν εντοπιστεί σε πήλινο θυμιατήρι από τα Μάλια (Politis 1933, 217-223).
20. Knapp 1991. Σπόροι ρητίνης τερεβίνθου έχουν
εντοπιστεί και στο ναυάγιο του Uluburun κοντά
στις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας (Haldane
1993). Άλλοι μελετητές συνδέουν το φυτό με
το λάβδανο (Sarpaki 2001).
21. Shelmerdine 1985, 23.
22. H λέξη για το μάραθο (ma-ra-tu-wo) προέρχεται μόνο από τις Μυκήνες (Ge 602, 605, 606).
Δεν αποκλείεται να καταγράφεται επίσης με το
ακροφωνικό (*80-MA), το οποίο στην Κνωσό,
τις Μυκήνες, την Πύλο και τη Θήβα περιλαμβάνεται σε πινακίδες με αρωματικά φυτά.
23. Πιθανώς βαφόρριζα, η οποία σχετίζεται μάλλον
με το χρώμα και όχι το άρωμα του ελαίου (����
Foster 1977, 63-66).
24. Για τις πιθανές ερμηνείες του, βλ. Sarpaki 2001, 212.
25. Το σύμπλεγμα θα μπορούσε να προσδιορίζει «εν γένει “τα στερεά”» (Ruipérez - Melena
1996, 264). Η Sacconi έχει υποστηρίξει ότι ο
όρος αφορά στην κανέλλα (Sacconi 1972, 2226). Με την άποψη αυτή διαφωνεί η ��������
Shelmerdine������������������������������������������
(����������������������������������������
1985, 18, 171-172). Βλ. επίShelmerdine�����������������������������
σης Sarpaki 2001, 208-210.
26. Ενδεχομένως ένα μάλλινο ύφασμα να ήταν
απαραίτητο κατά τη διάρκεια της διήθησης ή
αποσείωσης, η οποία και σε μεταγενέστερους
χρόνους γινόταν μέσω ενός τεμαχίου υφάσματος (Βαρέλλα 2001, 159).
27. Sarpaki 2001, 227-228.
28. Ο όρος συναντάται με τη μορφή tu-we-a2 και
στην πινακίδα �������������������������������
HVX����������������������������
4 από τον Άγιο Βασίλειο Λακωνίας. Στην ίδια πινακίδα καταγράφεται και η
λέξη ri-za, η οποία δεν είναι γνωστή από αλλού
και προτείνεται ότι θα μπορούσε να αποτελεί συντομογραφία της λέξης wi-ri-za (Aravantinos
- ������������������������������������������
Vasilogamvrou�����������������������������
2012, 52-53). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της λέξης θυεία σε μεταγενέστερες περιόδους για την περιγραφή ιγδίων
σύνθλιψης διά τριβής σε κάποιους τύπους ελαιοτριβείου (Φάκλαρης - Σταματοπούλου 2003, 39).
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Εικ. 6. ΕΑM Π23469, PY Un 267. Πινακίδα
Γραμμικής Β γραφής. Πύλος, Ανάκτορο
Άνω Εγκλιανού. 13ος αι. π.Χ.

Εικ. 7. ΕΑΜ Π23674, PY Un 592. Πινακίδα
Γραμμικής Β γραφής. Πύλος, Ανάκτορο
Άνω Εγκλιανού. 13ος αι. π.Χ.

29. Shelmerdine 1985, 18-19.
30. Shelmerdine 2008, 104. Μέλι μαζί με ελαιόλαδο
έχει ανιχνευτεί κατόπιν χημικής ανάλυσης σε
αγγείο από το Χαμαλεύρι (Τζεδάκις - Martlew
1999, 51).
31. Για τη νέα ταξινόμηση της πινακίδας, βλ. Bennett
- Melena - Olivier 2013.

Εικ. 8. ΕΑΜ Π12589, PY Un 616. Πινακίδα
Γραμμικής Β γραφής. Πύλος, Ανάκτορο
Άνω Εγκλιανού. 13ος αι. π.Χ.

βοηθούσε στην πήξη του προϊόντος για να αποκτήσει πιο παχύρρευστη υφή, το
κρασί πιθανώς στο μούλιασμα των αρωματικών φυτών και στη δημιουργία μιας
αρωματικής «πάστας»29 και το μέλι στην κάλυψη των τοιχωμάτων των αγγείων
πριν από το γέμισμά τους με το έλαιο30. Τα ίδια προϊόντα, σε ανάλογες ποσότητες, περιλαμβάνονται σε δύο ακόμα πινακίδες από την Πύλο, την Un 592 (εικ. 7)
και την Un 61631 (εικ. 8), στις οποίες όμως δεν γίνεται αναφορά στα εμπλεκόμενα στην επεξεργασία και παραγωγή του ελαίου πρόσωπα.
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Εικ. 9. ΕΑΜ Π7350. Μικκύλη πυξίδα από τον θολωτό τάφο των Δενδρών. 15ος-14ος αι. π.X.

Τα τελικά προϊόντα: Τύποι αρωματικών ελαίων
Τα επίθετα κυπερόεν (ku-pa-ro-we), σφακόεν (pa-ko-we) και ροδόεν (wodo-we), που χαρακτηρίζουν έλαιο στη σειρά Fr της Πύλου, περιγράφουν έλαιο
αρωματισμένο με κύπερο, φασκόμηλο και ροδοπέταλα αντίστοιχα, παρόλο
που τα δύο τελευταία δεν περιέχονται στους καταλόγους των πρώτων υλών
που παραδίδονται στους αρωματοποιούς, ίσως επειδή θα ήταν εύκολο να
συγκεντρωθούν32. Στην ίδια σειρά καταγράφεται επίσης έλαιο e-ti-we33, το
οποίο πιθανώς να αναφέρεται, όπως και το φοινίκιο, στο χρώμα του αρώματος.
Τα αρωματικά έλαια θα είχαν ρευστή ή πιο παχύρρεστη μορφή που
προσομοιάζει με αλοιφή. Εκτός από τον όρο a-re-pa-te, αλοιφή αποδίδει και η
λέξη a-ro-pa, όπως και το ιδεόγραμμα 𐂘 (*133-ARΕPA), όλα γνωστά μόνον από το
αρχείο της Πύλου. Δεν αποκλείεται και το σύμπλεγμα OLE+A, που καταγράφεται
τόσο στην Πύλο όσο και στην Κνωσό, να περιγράφει επίσης κάποιου είδους
αλοιφή. Για τις αλοιφές φαίνεται ότι προορίζονταν οι κομψές πυξίδες που θα
χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίες για τον καλλωπισμό τους (εικ. 9)34.
Ένα ακόμη είδος αλειμματώδους ελαίου κρύβεται πίσω από το σύμπλεγμα
OLE+WE. Μια μεγάλη ποσότητα 518 λίτρων του προϊόντος παραδίδεται από τον
αλειφαζόο Κώκαλο στον επίσης μυρεψό Ευμήδη στην πινακίδα Fr 1184 (εικ.
10). Στην ίδια πινακίδα ο Κώκαλος φαίνεται ότι παραδίδει 38 ψευδόστομους
αμφορείς (ka-ra-re-we)35, προφανώς πλήρεις με το προϊόν OLE+WE, στον
Ιψέα (pa-ro i-pe-se-wa)36. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στη χωρητικότητα των 38
αμφορέων που φαίνεται να παραλαμβάνει ο Ιψέας, γεγονός που αποδεικνύεται
και αρχαιολογικά από το μέγεθος των ψευδόστομων αμφορέων που έχουν
εντοπιστεί στην «Οικία του Λαδεμπόρου» στις Μυκήνες.
Η πινακίδα MY Fo 101 (εικ. 11) καταγράφει την παράδοση 79 περίπου λίτρων
OLE+WE σε ομάδες γυναικών που ασχολούνται με την υφαντουργία. Σε αυτή
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32. Στην ελεφάντινη λαβή του χάλκινου κατόπτρου
από τον θολωτό τάφο της Κλυταιμνήστρας (ΕΑΜ
Π2898) απεικονίζονται γυναίκες που κουβαλούν
σάκους με άγρια ρόδα, βλ. σ. 355, εικ.1.
33. Πιθανώς πρόκειται για άρωμα χρωματισμένο
με έρτι (χέννα) (Shelmerdine 1985, 136). Για
τις διάφορες ερμηνείες του όρου, βλ. Sarpaki
2001, 205-206. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
παρουσία του όρου a-e-ti-to που μαρτυρείται
άπαξ στην πινακίδα PY Fr 1200 και περιγράφει
έλαιο που δεν είναι χρωματισμένο (Φάππας
2010, 75).
34. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη 2012.
35. Χλαρείς, αγγεία για αρωματικό λάδι. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ψευδόστομους αμφορείς, καθώς στην πινακίδα ������������������
K�����������������
778 από την Κνωσό ο όρος ka-ra-re-we συνοδεύει το ιδεόγραμμα 𐃩 (*210VAS).
36. Για την ερμηνεία της έκφρασης pa-ro + δοτική ανθρωπωνυμίου ως «στον τόπο του» επαγγελματία, βλ. Hooker 1996, 158, πργ. 174. Άλλη
άποψη διαβάζει «στην οικία του Ιψέα» (Ruipérez
- Melena1996, 242). Για τη μετάφραση του paro ως «από», βλ. Shelmerdine 1985, 24. Επίσης,
ο Aura Jorro1993 (DicMic2, sv) μεταφράζει την
έκφραση «με την παρουσία του». Ο Palaima
ερμηνεύει τον όρο «υπό τον έλεγχο, τη φροντίδα ή την εξουσία» (Palaima 2014, 88).
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Εικ. 10. ΕΑΜ Π24035, PY Fr 1184. Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής. Πύλος, Ανάκτορο Άνω
Εγκλιανού.13ος αι. π.Χ.

την περίπτωση έχει θεωρηθεί ότι το έλαιο χρησιμοποιείται ως προϊόν για την
επεξεργασία καθαρισμού και λίπανσης των ινών37, η οποία θα προσέδιδε
λάμψη στο ύφασμα, αλλά και για τον αρωματισμό τους.
Διαδικασία παρασκευής

Εικ. 11. ΕΑΜ Π7767, MY Fo 101. Πινακίδα
Γραμμικής Β γραφής. Μυκήνες, «Οικία
του Λαδεμπόρου». 13ος αι. π.Χ.

37. Shelmerdine 2008, 109. Shelmerdine 1997, 390.
38. Μπουλώτης 1996, 31.
39. Στην πινακίδα ο Κέσσανδρος (ke-sa-do-ro)
εποπτεύει για λογαριασμό του ανακτόρου την
παραγωγή αρωματικών ελαίων σε διάφορες
περιοχές του βασιλείου και ειδικότερα την προμήθεια της ξυλείας που είναι απαραίτητη για
τον βρασμό και την παραγωγή των απαιτούμενων αγγείων (Palaima 2014).
40. Φάππας 2010, 62.

Η ακριβής διαδικασία παρασκευής των αρωματικών ελαίων δεν περιγράφεται στις πινακίδες. Αυτό για το οποίο είμαστε βέβαιοι είναι ότι γινόταν μέσω βρασμού, όπως αποδεικνύει η παρουσία του όρου ze-so-me-no στην πινακίδα Un
267 της Πύλου. Την ίδια ετυμολογική ρίζα έχει και ο προσδιοριστικός όρος zo-a
που συναντάται στις πινακίδες της σειράς Fh της Κνωσού38, αλλά και ο όρος
o-ze-to που έχει καταγραφεί άπαξ στην Πύλο στην πινακίδα Vn 130 (εικ. 12)39.
Φαίνεται, πάντως, ότι ακολουθείτο και η διαδικασία της απλής διήθησης χωρίς
βρασμό (to-ro-qa)40, τεχνική που, ως απλούστερη, ήταν ευρέως διαδεδομένη σε
όλη την αρχαιότητα. Η διαδικασία που περιγράφει ο Διοσκουρίδης, και εικάζουμε
ότι δεν διαφέρει πολύ από αυτήν που ακολουθείτο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, περιλαμβάνει δύο στάδια: α) την προπαρασκευή του ελαίου (στύψις), με την ανάμειξή του με ελαφρώς αρωματικά φυτά (π.χ. κύπερο), προκειμένου το έλαιο να γίνει πιο παχύρρευστο και πιο δετικό στα ισχυρότερα αρωματικά που θα ακολουθήσουν, και β) την κυρίως φάση παρασκευής, κατά την οποία προστίθενται τα αρωματικά φυτά σε μια διαδικασία επαναλαμβανόμενης στράγγισης του ελαίου από
δοχείο σε δοχείο και με τη συνεχή προσθήκη αρωματικών φυτών έως την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
Τα αγγεία και εργαλεία που ήταν απαραίτητα σε ένα μυρεψείο δεν διέφεραν κατά πολύ από άλλα οικιακά αγγεία. Οπωσδήποτε θα χρειάζονταν λεπίδες, γουδιά και τριπτήρες για τον τεμαχισμό και το άλεσμα των αρωματικών
φυτών, καθώς και μικρές ζυγαριές για τη μέτρηση της απαιτούμενης ποσότητάς τους, μεγάλα ανοιχτά αγγεία, όπως λεκάνες ή ασάμινθοι όπου θα μούλιαζαν τα αρωματικά φυτά, χύτρες για το βράσιμο του ελαίου και διάφορα αγγεία
με προχοή.
Αν, όμως, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τουλάχιστον ορισμένες από τις
πρώτες ύλες, όπως το ελαιόλαδο και κάποια αρωματικά φυτά, ήταν σχετικά εύκολα προσβάσιμα, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία παρασκευής δεν ήταν ιδιαίτε-
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ρα περίπλοκη, για ποιον λόγο η αρωματοποιία βρισκόταν υπό τον ανακτορικό
έλεγχο και γιατί οι τρεις – ή, στην καλύτερη περίπτωση, τέσσερις41– αρωματοποιοί της Πύλου ανήκαν στα σημαντικά πρόσωπα του ανακτόρου;
Η απάντηση πιθανώς να συνδέεται τόσο με την ποσότητα όσο και με την
ποιότητα των αρωματικών ελαίων που παρήγαν τα μυκηναϊκά ανάκτορα. Αν και
δεν αποκλείεται οι κάτοικοι της μυκηναϊκής Ελλάδας να παρασκεύαζαν αρώματα σε αυτοσχέδια εργαστήρια ή ακόμα και στην κουζίνα τους για δική τους χρήση, οι ανάγκες του ανακτόρου για χρήση και εμπόριο αρωματικών ελαίων απαιτούσαν οπωσδήποτε, από τη μια, πολύ μεγάλες ποσότητες αρωματικών ουσιών και ελαιόλαδου και, από την άλλη, μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η εξειδίκευση φαίνεται ότι απογείωνε την ποιότητα των
ανακτορικών αρωμάτων διαμορφώνοντας τα πρότυπα της εποχής περί ευοσμίας και λειτουργώντας ταυτοχρόνως ως παράγοντας ενδυνάμωσης της εξουσίας του ανακτόρου42, του φορέα δηλαδή της αισθητικής διασύνδεσης των χρηστών της ευδιάκριτης και κοινής οσμής. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη
μακρά διάρκεια διατήρησης των ανακτορικών μυκηναϊκών ελαίων, φαίνεται ότι
αποτελούσαν και τον λόγο της δημοφιλίας τους43 σε όλη τη Μεσόγειο.

Εικ. 12. ΕΑΜ Π12573, PY Vn 130.
Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής. Πύλος,
Ανάκτορο Άνω Εγκλιανού. 13ος αι. π.Χ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
Ακτσελή - Μανακίδου 2001: Δ. Ακτσελή - Ε. Μανακίδου, Αρωματικά φυτά, αρώματα και
μυροδοχεία: οι χρήσεις τους στην καθημερινή και θρησκευτική ζωή κατά τους αρχαϊκούς και
κλασικούς χρόνους, στο Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, 83-109.
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999: Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Χαμαλεύρι. Προανακτορικό εργαστήριο
«Μπολάνης», στο Τζεδάκις - Martlew 1999, 45-46.
Βαλαμώτη 2001: Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά από τη Μακεδονία και
τη Θράκη κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού: τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα, στο
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, 23-38.
Βαρέλλα 2001: Ε.-Α. Βαρέλλα, Απομόνωση και επεξεργασία φυτικών δρογών στον ελληνικό
χώρο: η εξέλιξη της μεθοδολογίας, στο Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, 153-163.
Ηλιόπουλος - Πουλάς - Πατρινός - Καμπούρης 2013: Γ. Ζ. Ηλιόπουλος - K. Πουλάς - Γ. Π. Πατρινός Μ. Ε. Καμπούρης, Η εξέλιξη της αρχαιοελληνικής Ιατρικής ως επιστήμης και ως λειτουργήματος.
Μια έρευνα των πηγών, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 30(5), 619-626.
Hooker 1996: J.-T. Hooker, Εισαγωγή στη γραμμική Β, μετάφραση από την αγγλική έκδοση
(1980): Χ. Ε. Μαραβέλιας, Αθήνα.
Κωνσταντινίδη-Συβρίδη 2012: Ε. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη, Πολυτελείς θήκες ψιμυθίων της
Μυκηναϊκής εποχής (16ος-14ος αι. π.Χ.), στο Π. Αδάμ-Βελένη - Κ. Τζαναβάρη (επιμ.),
Δινήεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Θεσσαλονίκη.
Μπουλώτης 1996: Χ. Μπουλώτης, Η ελιά και το λάδι στις ανακτορικές κοινωνίες της Κρήτης και
της μυκηναϊκής Ελλάδας: όψεις και απόψεις, Ελιά και Λάδι. Τριήμερο Εργασίας, Καλαμάτα, 7-9
Μαΐου 1993, Αθήνα, 19-58.
Ruipérez - Melena 1996: M. S. Ruipérez - J. L. Melena, Οι Μυκηναίοι Έλληνες, μετάφραση από τα
Ισπανικά (1990): Μ. Παναγιωτίδου, Αθήνα.

482

41. Ο επαγγελματικός προσδιορισμός του αλειφαζόου είδαμε ότι συνοδεύει τον Φίλαιο,
τον Θυέστη και τον Ευμήδη. Δεν αποκλείεται, όμως, να ανήκει στην κατηγορία αυτή και
ο Ιψέας. Η καταχώριση των αλειφαζόων χωρίς
τοπικό προσδιορισμό σημαίνει πιθανότατα ότι
εργάζονταν στην περιοχή της ίδιας της Πύλου
(pu-ro), όπου έχει επισημανθεί η πιθανότητα
λειτουργίας αρωματοποιείου στον χώρο 47 του
ανακτορικού συγκροτήματος.
42. Murphy 2013.
43. Βλ. π.χ. Bendall 2014 σχετικά με την πιθανότητα
οι καταγραφές μεγάλων ποσοτήτων αρωματικού ελαίου στις πινακίδες Fr 1202 και Fr 1204 της
Πύλου να αφορούν αποστολές σε ιερά στην
Ανατολική Μεσόγειο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Στέφανος 1906: Κ. Στέφανος, Ανασκαφαί εν Νάξω, ΠΑΕ, 86-89.
Τζεδάκις - Martlew 1999: Γ. Τζεδάκις - H. Martlew (επιμ.), Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις,
κατάλογος έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.
Φάκλαρης - Σταματοπούλου 2003: Η ελιά και το λάδι στην αρχαία Ελλάδα, στο Π. Καμηλάκης - Λ.
Καραπιδάκη (επιμ.), Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς
Συνεδρίου, Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 1999, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας 19, Αθήνα.
Φάππας 2010: Ι. Φάππας, Ἔλαιον εὐῶδες, τεθυωμένον. Τα αρωματικά έλαια και οι πρακτικές
χρήσης τους στη μυκηναϊκή Ελλάδα και την αρχαία Εγγύς Ανατολή (14ος-13ος αι. π.Χ.),
Κρητική Εστία, Περ. Δ, 13, Χανιά.
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. Ζ΄ Τριήμερο Εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου
1997, Αθήνα.

Ξενόγλωσση
Aravantinos - Vasilogamvrou 2012: V. Aravantinos - A. Vasilogamvrou, The First Linear B
Documents from Ayios Vasileios (Laconia), στο P. Carlier - Ch. de Lamberterie - M. Egetmeyer
- N. Guilleux - F. Rougemont - J. Zurbach (επιμ.), Études mycéniennes 2010: Actes du XIIIe
colloque international sur les textes égéens, Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010,
Biblioteca di “Pasiphae”, 41-54.
Aura Jorro 1993 DicMic2: Fr. Aura Jorro, Diccionario griego-micénico, 2, Madrid.
Bendall 2014: L. Bendall, Gifts to the Goddesses: Pylian Perfumed Olive Oil Abroad?, στο D.
Nakassis - J. Gulizio - S.-A. James (επιμ.), KE-RA-ME-JA: Studies Presented to Cynthia W.
Shelmerdine, Philadelphia, 141-162.
Bennett - Melena - Olivier 2013: Ε. L. Jr Βennett - J.- L. Melena - J.-P. Olivier, The Palace of
Nestor at Pylos in Western Messenia, Vol. IV, The Inscribed Documents [Draft Version 2013]
with the collaboration of R. J. Firth and T. G. Palaima, For the University of Cincinnati by
the University of Texas Press. http://www.academia.edu/5788888/DRAFT_VERSION_NOT_
DEFINITIVE_Bennett_Melena_Olivier_Firth_Palaima_The_Palace_of_Nestor_at_Pylos_in_
Western_Messenia_Volume_IV_The_Inscribed_Documents).
Brun 2000: J.- P. Brun, The Production of Perfumes in Antiquity: The Cases of Delos and Paestum,
AJA 104 (2), 277-308.
Foster 1974: Ε. Foster, The Manufacture and Trade of Mycenaean Perfumed Oil, Ph.D.
dissertation, Duke University.
Foster 1977: Ε. Foster, Po-ni-ki-jo in the Knossos Tablets Reconsidered, Minos 16, 52-66.
Haldane 1993: C. Haldane, Direct Evidence for Organic Cargoes in the Late Bronze Age, World
Arch. (24/3), 348-360.
Knapp 1991: A. B. Knapp, Spice, Drugs, Grain and Grog. Organic Goods in Bronze Age East
Mediterranean Τrade, στο N. H. Gale (επιμ.), Bronze Age Trade in the Mediterranean, Stud.
Med.Arch. 90, 21-68.
Melena 1983: J.-L. Melena, Olive Oil and οther Sorts of Oil in the Mycenaean Tablets, Minos
18 (1-2), 89-123.
Murphy 2013: J. M. A., The Scent of Status: Prestige and Perfume at the Bronze Age Palace at
Pylos, Greece, στο J. Day (επιμ.), Making Senses of the Past: Toward a Sensory Archaeology,
Center for Archaeological Investigations, Southern Illinois University, Carbondale, 243-265.
Palaima 2014: Th.-G. Palaima, Pylos Tablet Vn 130 and the Pylos Perfume Industry, στο D.
Nakassis - J. Gulizio - S.-A. James (επιμ.), KE-RA-ME-JA: Studies Presented to Cynthia W.
Shelmerdine, Philadelphia, 83-90.
Palmer 1960: L.-R. Palmer, Emmett L. Bennett, Jr., The Olive Oil Tablets of Pylos. Texts of Inscriptions
Found, Gnomon 32, 193-200.
Politis 1933: J. Politis, Determination des fruits trouvés dans un encensoir du palais de Malia
(minoen), ΠΑΑ 8, 217-223.
Platon 1971: N. Platon, Zakros. The Discovery of a Lost Palace of Ancient Crete, New York.
Sacconi 1972: A. Sacconi, The Monogram KAPO in the Mycenaean Texts, Kadmos 11(1), 2226.

483

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΑ

Sarpaki 2001: A. Sarpaki, Condiments, Perfume and Dye Plants in Linear B: A Look at the
Textual and Archaeobotanical Evidence, στο Α. Michailidou (επιμ.), Manufacture and
Measurement. Counting, Measuring and Recording. Craft Items in Early Aegean Societies,
Μελετήματα 33, Athens, 194-265.
Shelmerdine 1985: C.-W. Shelmerdine, The Perfume Industry in Mycenaean Pylos, SIMA 34,
Göteborg.
Shelmerdine 1997: C.-W. Shelmerdine, Workshops and Record Keeping in the Mycenaean
World, στο R. Laffineur - P. Betancourt (επιμ.), TEXNH. Craftsmen, Craftswomen and
Craftsmanship in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 6th International Aegaeum
Conference, Philadelpheia, Temple University 18-21 April 1996, Aegaeum 16, 387-395.
Shelmerdine 2008: C.-W. Shelmerdine, The Perfumed-Oil Industry, στο J.-L. Davis (επιμ.), Sandy
Pylos: An Archaeological History from Nestor to Navarino, Princeton, 101-109.  
Valamoti 2013: S.-M. Valamoti, Healing with Plants in Prehistoric Northern Greece: A
Contribution from Archaeobotany, στο H.-J. Kroll (επιμ.), Von Sylt bis Kastanas: Festschrift für
Helmut Johannes Kroll, Offa 69/70, 2012-2013, 479-494.

484

109. ΕΑΜ Ακρ.1169
Πήλινο διάτρητο ηθμοειδές πύραυνο
(θυμιατήρι). Από το Ακρωτήρι Θήρας.
16ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,045, διάμετρος χείλους 0,13 μ.

Η καύση αρωματικών ελαίων και θυμιαμάτων με τη χρήση ειδικών σκευών χρησιμοποιείτο άλλοτε για τον αρωματισμό
και την απολύμανση χώρων, άλλοτε ως
προσφορά θρησκευτικού χαρακτήρα
αλλά και κατά τη διάρκεια συμποσίων.

110. ΕΑΜ Π85

111. ΕΑΜ Α13700

Χρυσή πυξίδα. Από τον τάφο ΙΙΙ του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. 16ος
αι. π.Χ.

Πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης. Από τη
Λακωνία (Γέρακας Μονεμβασιάς).
2ος-1ος αι. π.Χ.

Ύψος 0,011, μέγιστη διάμετρος 0,029 μ.

Ύψος 0,48 μ.

Το χρυσό αυτό κουτάκι με το εφαρμοστό πώμα προοριζόταν για μια πολύτιμη στερεή ουσία, ίσως αρωματικήφαρμακευτική, που έπρεπε να απομονωθεί προσεκτικά από τον αέρα για να
διαφυλάξει τις ιδιότητές της.

Η θεά του Έρωτα καθρεφτίζει το πρόσωπό της σε ένα πτυκτό κάτοπτρο που κρατά στο αριστερό της χέρι. Είναι σχεδόν γυμνή, πλην του ιματίου που συγκρατεί χαλαρά με το δεξί χέρι στο ύψος των μηρών της.
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112. ΕΑΜ 4960
Πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης. Από τη
Μύρινα Μικράς Ασίας (Συλλογή Ι. Μισθού). 2ος-1ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,37 μ.

Η θεά φορά πέπλο που γλιστρά από τον
ώμο, ιμάτιο το οποίο ανασηκώνει με το
δεξί χέρι και στεφάνη στα μαλλιά. Στηρίζεται σε κορινθιακό πεσσίσκο, μπροστά από τον οποίο μικρός ιματιοφόρος Έρωτας κρατά αλάβαστρο, αγγείο
αρωματικών ελαίων.

486

113. ΕΑΜ Γ3248
Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης.
Από το Άργος. 1ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,70 μ.

Η μορφή πατά σταθερά με το δεξί πόδι
πάνω στην ελλειψοειδή πλίνθο, ενώ
ακουμπά το αριστερό, λυγισμένο προς
τα εμπρός, πάνω σε μία χήνα, σύμβολο της Ουρανίας Αφροδίτης. Φορά μόνον ιμάτιο, που αφήνει ακάλυπτο το στήθος. Έντονα αντιθετική είναι η κίνηση
του κορμού.
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114. ΕΑΜ Γ2585
Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης.
Από το Θησείο. 1ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,64 μ.

Η μορφή κινείται προς τα εμπρός, προβάλλοντας δυναμικά το αριστερό πόδι
και λυγίζοντας τον κορμό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο λεπτός διάφανος
χιτώνας, ζωσμένος ψηλά κάτω από το
στήθος, αποκαλύπτει τις πλούσιες καμπύλες του σώματός της. Το ιμάτιο τυλίγεται γύρω από τους μηρούς.
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1.
2.
3.
4.
5.

Βογιατζής 2015.
Φάππας 2009.
Shelmerdine 1985.
Foster 1988.
Foster 1988.

Το ταξίδι της Κορρές με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2017, όταν η εταιρεία κλήθηκε να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας στη νέα έκθεση που σχεδιαζόταν με τίτλο «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου
στην αρχαία τέχνη».
Σε μια έκθεση με βασική προοπτική την αρχαιολογία των αισθήσεων, από
την ομάδα της Κορρές ζητήθηκε να συμμετάσχει με κεντρικό άξονα την αίσθηση της Όσφρησης και, πιο συγκεκριμένα, της Όσφρησης μέσα από το Άρωμα.
Το ζητούμενο ήταν να προσπαθήσουμε, στηριζόμενοι σε τεκμήρια της Γραμμικής Β γραφής στο πλαίσιο της πειραματικής αρχαιολογίας, να παρασκευάσουμε τρία αρωματικά έλαια, παραμένοντας όσο πιο πιστοί γίνεται στις μεθόδους
της αρχαιότητας.
Το σημείο εκκίνησης είναι πάντα η βιβλιογραφική έρευνα1 και από εκεί ακριβώς ξεκίνησα, αναζητώντας κατάλληλα φυτά για την παρασκευή αρωματικών
ελαίων.
Αρχές Μαρτίου 2017 η βιβλιογραφική έρευνα συνεχίζεται, αυτήν τη φορά
συγκεκριμένα για την αρχαία μέθοδο παρασκευής αρωματικών ελαίων, στηριζόμενος κυρίως στις εργασίες των Φάππα2, Shelmerdine3 και σε αναφορές προγενέστερων ξένων μελετητών και αρχαίων κειμένων, όπως συνταγές στα πρωτότυπα βιβλία του Διοσκουρίδη και στοιχεία από τα βιβλία του Θεόφραστου.
Το ταξίδι της έρευνας με βρίσκει στην Κρήτη, να επισκέπτομαι τη βιβλιοθήκη
Ρεθύμνου, αναζητώντας την εργασία της Ellen Douglas Foster4, ένα έργο που
αποδείχθηκε πολύ βοηθητικό για την κατανόηση της μεθόδου παρασκευής των
αρωματικών ελαίων στην αρχαιότητα. Η Foster, μέσα από την εργασία της, εκτός
από τη διευρυμένη έρευνα σχετικά με τον μυκηναϊκό τρόπο παρασκευής ελαίων και τις μεταφράσεις πολλών σχετικών ιδεογραμμάτων, έχει ένα μοναδικό
τρόπο να μεταφέρει τον αναγνώστη στον μαγικό κόσμο της αρχαιότητας. Σε
αυτή την εργασία στηρίχτηκα για την κατανόηση της διαδικασίας της στύψης και
για τον τρόπο παρασκευής των αρωμάτων.
Με την επιστροφή μου από την Κρήτη και την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής έρευνας, καταλήγω στην επιλογή των τριών αρωματικών φυτών, τριαντάφυλλου, φασκόμηλου και κύπειρου/κορίανδρου, καθώς και στη μέθοδο παρασκευής των αρωματικών ελαίων που θα ακολουθήσω.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Ellen Douglas Foster5, η μέθοδος παρασκευής
των αρωματικών ελαίων των Μυκηναίων αρωματοποιών δεν είναι γνωστή και
μπορεί μόνο να προσεγγιστεί από τα τεκμήρια της Γραμμικής Β και από τα κείμενα του Θεόφραστου (Περί οσμών) και του Διοσκουρίδη (Περί ύλης ιατρικής).
Κατά την Kλασική εποχή το αρωματικό έλαιο μπορεί να παρασκευαζόταν με
απλή εμβάπτιση (�������������������������������������������������������
steeping�����������������������������������������������
) της αρωματικής ύλης (φυτικής ή άλλης προέλευ-
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σης) σε κάποιο φυτικό έλαιο καρπών (π.χ. ελαιόλαδο, σησαμέλαιο, αμυγδαλέλαιο) χωρίς θέρμανση (βρασμό) ή με μία από τις περίπλοκες συνταγές που
αναγράφονται στα κείμενα του Διοσκουρίδη. Οι συνταγές αυτές χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες:
α) Εκείνες που χρησιμοποιούν μόνον ένα ήδυσμα (δηλαδή την κύρια αρωματική ύλη που δίνει τον τελικό κυρίαρχο αρωματικό χαρακτήρα στο αρωματισμένο έλαιο), το οποίο έχει ελαφριά οσμή και προέρχεται από φρέσκα λουλούδια, φύλλα ή φρούτα.
β) Εκείνες που χρησιμοποιούν διάφορα ηδύσματα με βαρύ, δυνατό αρωματικό χαρακτήρα (όπως μύρο, κανέλλα, βάλσαμο), τα οποία και εισάγονταν.
Τα αρωματικά έλαια της κατηγορίας α παράγονταν με μια διαδικασία που
περιελάμβανε την κατεργασία ενός ελαίου-βάσης με την τεχνική της στύψης
(hοt extraction), κάνοντας χρήση διάφορων φυτικών υλικών που καλούνταν
στύμματα, τα οποία είχαν ασθενή αρωματικό χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε το έλαιο στύψης. Το τελικό αρωματικό έλαιο υποτίθεται ότι δημιουργούνταν με την προσθήκη του κύριου αρωματικού φυτού (ήδυσμα) στο κρύο
έλαιο στύψης με απλή εμβάπτιση (steeping).
Τα αρωματικά έλαια της κατηγορίας β παράγονταν με απευθείας εμβάπτιση
των ηδυσμάτων και στυμμάτων σε θερμό έλαιο-βάση, μια διαδικασία που μπορεί να περιελάμβανε τον βρασμό του μείγματος.
Στο πλαίσιο της πειραματικής αρχαιολογίας, επιχειρήθηκε η εργαστηριακή
παρασκευή τριών αρωματικών ελαίων τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία α
και περιλαμβάνουν δύο αρωματικά έλαια με ένα διακριτό ήδυσμα το καθένα
(τριαντάφυλλο, φασκόμηλο) και ένα έλαιο στύψης που περιέχει το διακριτικό
ασθενές άρωμα δύο στυμμάτων (κύπειρος και κορίανδρος). Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει καμία γραπτή περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής
των αρωματικών ελαίων στα τεκμήρια της Γραμμικής Β. Στοιχεία για την επιλογή
των φυτικών υλών και της διαδικασίας της στύψης αντλήθηκαν από τις εργασίες των Μιχάλη Βογιατζή6, δρ Ιωάννη Φάππα7, από τις μελέτες των Ellen Douglas
Foster8 και Cynthia Wright Shelmerdine9 και από τα έργα Περί οσμών του Θεόφραστου και Περί ύλης ιατρικής του Διοσκουρίδη.
Το επόμενο βήμα είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πρώτων υλών
και εκεί υπήρξε καθοριστική η συμβολή του γεωπόνου της εταιρείας μας, Γιώργου Σταυρόπουλου. Σύμφωνα με τον Θεόφραστο, ο καλύτερος κύπειρος προέρχεται από τις Κυκλάδες, από όπου και τον προμηθευτήκαμε. Σταδιακά, συγκεντρώσαμε και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα υλικά, όπως το αγριέλαιο, πέταλα
και αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου, φύλλα και αιθέριο έλαιο φασκόμηλου, καρπούς κορίανδρου, μαλλί ως μέσο φίλτρανσης και ερυθρό οίνο, που χρησιμοποιείτο ως βοηθητικό μέσο για την ανάμειξη με τον κύπειρο, ώστε να αναδυθεί
το άρωμα από τις ρίζες του με πιο αποδοτικό τρόπο.
Τέλη Μαρτίου, και αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα υλικά, ετοιμάζεται ο εργαστηριακός εξοπλισμός της μεθόδου παρασκευής αρωματικών
ελαίων και ο Απρίλιος με βρίσκει στο εργαστήριο.
Το πρώτο βήμα, μετά την παραλαβή ποσότητας κονδύλων κύπειρου, ήταν η
κατεργασία του για τη χρήση του ως στύμματος. Ξεκινάμε με τον καθαρισμό,
μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς χρειαζόταν να καθαριστεί η ρίζα από τα χώματα και να φύγουν οι ξένες ύλες, το πλύσιμο, το στέγνωμα και η μερική ξήρανση.
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Βογιατζής 2015.
Φάππας 2009.
Foster 1988.
Shelmerdine 1985.
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Μέσα Απριλίου παρασκευάζεται το πρώτο εργαστηριακό ροδέλαιο, με τη
μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, και μέχρι το τέλος του μήνα ολοκληρώνεται η παρασκευή και των δύο άλλων ελαίων, φασκόμηλου και κύπειρου/κορίανδρου.
Το ���������������������������������������������������������������������
project��������������������������������������������������������������
ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Για έναν ερευνητή, πάντα το στάδιο της βιβλιογραφικής αναζήτησης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειαζόταν να προσεχθεί ότι, παρόλο που οι προδιαγραφές ορίζουν την τήρηση της μεθοδολογίας από τις πηγές στις οποίες βρέθηκαν οι πληροφορίες και οι αναφορές, ξεκινά ένα πείραμα και υπάρχει πάντα το περιθώριο ανακρίβειας. Μέσα από αυτό το περιθώριο
η προσπάθεια ήταν να αγγιχθεί ο κόσμος της αρχαιότητας, έχοντας ως βασικό
οδηγό ορισμένα μόνο δεδομένα.
Καταλήγουμε, λοιπόν, πως ουσιαστικά τον αρχαίο αυτό κόσμο ενδεχομένως
να μην μπορούμε να τον αγγίξουμε, μπορούμε όμως να τον πλησιάσουμε κατά
πολύ – και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Κάθε βήμα, κάθε στάδιο – από την
έρευνα και το διάβασμα μέχρι το εργαστήριο – είχε τη δική του μαγεία και προσέφερε μεγάλη ικανοποίηση.
Όταν όλα ξεκίνησαν στο εργαστήριο, ήταν σαν να βρίσκονταν σε έναν
εντελώς άγνωστο δρόμο. Ανάλογα με το πώς εξελίσσονταν τα πράγματα, πώς
άλλαζαν ανάλογα με τα νέα δεδομένα, τα νέα στοιχεία που μου φανέρωναν τα βιβλία, και κατά βούληση, έπραττα. Δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες και έτσι
ακολουθήθηκαν γενικότερες κατευθύνσεις και εμπιστεύτηκα την εμπειρία και
το ένστικτό μου.
Για παράδειγμα, όταν απομονώθηκε το λάδι της στύψης, το άρωμά του ήταν
όντως ευχάριστο και έτσι βεβαιώθηκε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν
επιτυχημένη, γεγονός το οποίο έδωσε ώθηση για το επόμενο στάδιο.
Ολοκληρώνοντας την παρασκευή των ελαίων, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον κόσμο της αρχαιότητας, όπως για την τεχνολογία τους, τον ακριβή τους εξοπλισμό, ακόμα και τον
αριθμό των ατόμων που χρειάζονταν για όλη τη διαδικασία. Δεν μπορούμε,
λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθήθηκε πιστά η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν
οι αρωματοποιοί της αρχαιότητας, ωστόσο επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί όσο
επέτρεπαν τα δεδομένα.
Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι έκανα ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στον αρχαίο κόσμο της αρωματοποιίας, στη διάρκεια του οποίου αισθάνθηκα ότι άγγιζα και
εγώ, μέσα από σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό, τις ίδιες πρώτες ύλες, τα ίδια
αρώματα, ότι είχα τα ίδια αισθητηριακά ερεθίσματα με τους αρωματοποιούς
της αρχαιότητας και ότι σίγουρα, έστω και στιγμιαία, μοιράστηκα μαζί τους την
ίδια ευχαρίστηση του εργαστηρίου και της δημιουργίας ενός αρωματικού λαδιού. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο που ενδεχομένως δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε, αλλά μπορούμε να μοιραστούμε τα ίδια συναισθήματα μαζί τους μέσα
από τις πρώτες ύλες.
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Υλικά και μέθοδοι
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα υλικά για την παρασκευή των τριών
αρωματικών ελαίων.
Υλικά στύψης και αρωματισμού τελικού Σκοπός χρήσης
αρωματικού ελαίου (από αρχαίες
αναφορές)
Αγριέλαιο (Olea europaea var. sylvestris Έλαιο-βάση για την στύψη
(Mill.) Hegi)

(Θεόφραστος, Περί οσμών, 15. Foster 1988, 39)
Μέσο διάλυσης, ομογενοποίησης/διασπο-

Νερό

ράς συστατικών κατά τη στύψη/προστασία
αγριελαίου από υπερθέρμανση

Κύπειρος (Cyperus esculentus L. - κόνδυλοι)

Στύμμα
(Θεόφραστος, Περί οσμών, 28, 33. Βογιατζής
2015, 21)

Κορίανδρος (Coriandrum sativum L. - σπό- Στύμμα
ροι)

(Foster 1988, 150. Βογιατζής 2015, 8, 41)

Mill��������
. - απο- Ήδυσμα
Τριαντάφυλλο (Rosa x damascena ������������
ξηραμένα πέταλα και αιθέριο έλαιο*)

(Foster 1988, 53. Βογιατζής 2015, 15-16)

Φασκόμηλο (Salvia fruticosa Mill. - αποξηρα- Ήδυσμα
μένα φύλλα και αιθέριο έλαιο*)

(Βογιατζής 2015, 14)

Ρίζα αλκάνας η βαφική (Alkanna tinctoria (L.) Υλικό χρωματισμού τελικού αρωματικού ελαίου
Tausch - root)

(Θεόφραστος, Περί οσμών, 31. Βογιατζής
2015, 18)

Βοηθητικά υλικά στύψης και αρωματισμού

Σκοπός χρήσης

τελικού αρωματικού ελαίου (από αρχαίες
αναφορές)
Κρασί

Υλικό για την ανάμειξη με στύμματα
(Θεόφραστος, Περί οσμών, 23)

Μαλλί

Μέσο φιλτραρίσματος υγρών
(Βογιατζής 2015, 7)

* τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιήθηκαν επικουρικά για την ενίσχυση της οσμής του τελικού
αρωματικού ελαίου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις χρήσης της τεχνολογίας αιθέριων ελαίων στα
τεκμήρια της Γραμμικής Β γραφής.

Βασική μέθοδος στύψης
Βήμα 1: Το αγριέλαιο αναμειγνύεται με νερό και θερμαίνονται υπό ανάδευση (εικ. 1, 2).
Βήμα 2: Καθαροί, πλυμένοι κόνδυλοι κύπειρου αναμειγνύονται αλεσμένοι
με κρασί για δημιουργία πάστας (εικ. 3-5).
Εικ. 1-2. Μείγμα νερού με αγριέλαιο.
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Εικ. 3. Κόνδυλοι κύπειρου.

Εικ. 4. Πλυμένοι κόνδυλοι κύπειρου.

Εικ. 5. Πάστα κονδύλων κύπειρου με
κρασί.

Εικ. 6. Μείγμα πάστας κύπειρου,
αγριέλαιου, νερού σε διαδικασία στύψης.

Εικ. 7. Κολλώδες υπόλειμμα μείγματος
στύψης.

Εικ. 8. Μείγμα στύψης σε διαχωρισμό με
χρήση υπερήχων.

Βήμα 3: Η πάστα κύπειρου αναμειγνύεται με το ζεστό μείγμα αγριέλαιου/
νερού (εικ. 6).
Βήμα 4: Το μείγμα ψύχεται σταδιακά ή με κρύο νερό.
Βήμα 5: Το μείγμα φιλτράρεται και προκύπτει ένα ημίρρευστο μείγμα με κολλώδη υφή (εικ. 7).
Βήμα 6: Το μείγμα μεταφέρεται σε κωνική φιάλη και το έλαιο διαχωρίζεται
από το νερό με χρήση υπερήχων. Γίνεται συλλογή ελαίου στύψης (προκύπτει
ως θολό λόγω παρουσίας νερού) (εικ. 8, 9).

Εικ. 9. Έλαιο στύψης μετά από
διαχωρισμό με χρήση υπερήχων.

Βήμα 7: Το θολό έλαιο στύψης μεταφέρεται σε δοκιμαστικούς σωλήνες και
υφίσταται φυγοκέντρηση. Αποθηκεύεται σε γυάλινα φιαλίδια, σε δροσερό και
σκοτεινό μέρος. Προκύπτει ως σκουρό πρασινοκίτρινο ελαιώδες υγρό με χαρακτηριστική οσμή κύπειρου.
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Εικ. 10. Ανάμειξη πετάλων
τριαντάφυλλου με έλαιο στύψης.

Εικ. 11. Ανάμειξη αιθέριου ελαίου
φασκόμηλου με έλαιο στύψης.

Μέθοδοι αρωματισμού ελαίου στύψης
Παρασκευή αρωματικού ελαίου τριαντάφυλλου
Η παρασκευή του αρωματικού ελαίου τριαντάφυλλου μπορεί να γίνει με
την αργή, επαναλαμβανόμενη διαδικασία εμποτισμού αρωματικών πετάλων
στο έλαιο στύψης (εικ. 10) μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή δυναμικότητα σε
άρωμα ρόδου. Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη, γιατί δημιουργεί μεγάλες απώλειες ελαίου, λόγω απορρόφησης των πετάλων, ενώ απαιτεί
μεγάλους χρόνους παραμονής των πετάλων μέσα στο έλαιο στύψης. Για τον
λόγο αυτό η παρασκευή έγινε με προσθήκη αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου.
Περαιτέρω, το αρωματισμένο έλαιο χρωματίστηκε κόκκινο με προσθήκη κονιορτοποιημένης ρίζας αλκάνας (εικ. 13).
Παρασκευή αρωματικού ελαίου φασκόμηλου
Για τους ίδιους λόγους, η παρασκευή αρωματικού ελαίου φασκόμηλου έγινε
με ανάμειξη αιθέριου ελαίου φασκόμηλου σε έλαιο στύψης. Προέκυψε πρασινοκίτρινο ελαιώδες υγρό με χαρακτηριστική οσμή κύπειρου και φασκόμηλου
(εικ. 11).
Παρασκευή αρωματικού ελαίου κορίανδρου-κύπειρου
Η παρασκευή αρωματικού ελαίου κορίανδρου-κύπειρου αποτελεί μια παραλλαγή της βασικής μεθόδου στύψης με επιπλέον στύμμα τον κορίανδρο
(εικ. 12) (����������������������������������������������������������������
Foster����������������������������������������������������������
1988, 150). Επαναλήφθηκαν τα βήματα 1-7 της βασικής μεθόδου στύψης και στο βήμα 2 παρασκευάστηκε η πάστα κύπειρου/κορίανδρου
με κρασί. Το αρωματικό έλαιο προέκυψε ως πρασινοκίτρινο ελαιώδες υγρό με
χαρακτηριστική οσμή κύπειρου και κορίανδρου (εικ. 13).
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Εικ. 12. Σπόροι κορίανδρου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ / ΑΡΩΜΑ

Εικ. 13. Αρωματικά έλαια τριαντάφυλλου, κορίανδρου, φασκόμηλου.

ΠΗΓΕΣ
Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, Λόγος Πρώτος, 53.
Θεόφραστος, Περί οσμών, 14-28, 33.
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Αντί επιλόγου

Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου
Δέσποινα Καλεσοπούλου
Σαπφώ Αθανασοπούλου

Μια τριλογία για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Η έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη» αποτελεί το τελευταίο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας που σχεδιάστηκε για να τιμήσει την επέτειο των 150 χρόνων από τη θεμελίωση του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου (3 Οκτωβρίου 1866). Ο εορτασμός της ιστορικής επετείου δεν θα
μπορούσε να είναι μονοσήμαντος ούτε να περιοριστεί σε αποκλειστικές αναφορές στην ιστορική του πορεία. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μεν συνυφασμένο με την προσπάθεια του νέου ελληνικού κράτους να συγκεντρώσει αρχαιότητες από όλη την επικράτεια και να παρουσιάσει τον πολιτισμό και
την τέχνη της αρχαίας Ελλάδας στη διαχρονία τους, ταυτόχρονα όμως απευθύνεται σε επισκέπτες από όλη την υφήλιο, που αναζητούν στις ελληνικές αρχαιότητες αισθητική απόλαυση, έμπνευση και, συχνά, κομμάτια της δικής τους πολιτιστικής ταυτότητας.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, αποφασίστηκε το εκθεσιακό του πρόγραμμα να
διαρθρωθεί με τρεις διαφορετικές εκθέσεις, που στη διάρκεια μιας πενταετίας (2015-2019) θα αναδείκνυαν όψεις της ιστορικής παρουσίας, της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας και της προσφοράς του μεγαλύτερου ελληνικού μουσείου, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέους τρόπους πρόσληψης των εξαιρετικά πλούσιων
συλλογών του (εικ. 1).
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Εικ. 1. Τα εξώφυλλα των καταλόγων από τις εκθέσεις της τριλογίας.
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Εικ. 2. Άποψη της περιοδικής έκθεσης «“ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια...”. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος
αιώνας».

Εικ. 3. Το σκηνογραφικό περιβάλλον με τις ελιές, τους ήχους τζιτζικιών και πουλιών και τη μεγάλη αναπαραγωγή στον τοίχο με όψη της
ανατολικής πλευράς της Αθήνας υποστήριζε μια πιο βιωματική πρόσληψη του μνημειακού τοπίου και των διάσπαρτων αρχαιοτήτων στην
έκθεση «“ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια...”. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας».

Η τριλογία άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2015 με την περιοδική έκθεση «“ένα
όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…”. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας» (Σεπτέμβριος 2015-Ιούλιος 2016). Καρπός της συνεργασίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των
Ελλήνων, η έκθεση προσκαλούσε τους θεατές σε έναν νοερό περίπατο, που
συνδύαζε εικόνες της Αθήνας, όπως αποτυπώθηκαν από τους Ευρωπαίους περιηγητές, με αρχαία έργα που βρέθηκαν στους ίδιους χώρους (εικ. 2). Ο σκοπός ήταν διττός: Η συμπαράθεση για πρώτη φορά αρχαιοτήτων και περιηγητικών
εκδόσεων και πινάκων οδηγούσε σε μια ρομαντική και όσο το δυνατόν πιο βιωματική ανάγνωση πτυχών του αθηναϊκού μνημειακού τοπίου, με τη χρήση κατάλληλων σκηνογραφικών ευρημάτων (εικ. 3). Ταυτόχρονα όμως επιχειρούσε,
παραθέτοντας τα ανάλογα τεκμήρια, να αναδείξει το πολιτισμικό περιβάλλον
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Εικ. 4. Aντιστικτικά τεκμήρια της αρχαιοδιφικής και αρχαιολογικής δράσης εμβληματικών
προσωπικοτήτων των Αθηνών, όπως ο Γάλλος υποπρόξενος Fauvel και ο Κυριακός
Πιττάκης στην έκθεση «“ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια...”. Περίπατος στην
Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας».

μέσα στο οποίο συστηματοποιήθηκε η αρχαιολογική έρευνα και γεννήθηκε η
ανάγκη για την ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (εικ. 4, 5).
Η περιοδική έκθεση «Οδύσσειες», που ακολούθησε (Οκτώβριος 2016-Μάρτιος 2018), αξιοποίησε έργα από όλες τις συλλογές του Μουσείου, για να παρουσιάσει με έναν ποιητικό τρόπο την ανθρώπινη περιπέτεια στη διαχρονία.
Με έμπνευση την Οδύσσεια και τον αρχετυπικό χαρακτήρα του πολυμήχανου

Εικ. 5. Όψη της έκθεσης «“ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια...”. Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας». Ο
Ερμής της Αταλάντης και άλλες αρχαιότητες, όπως παρουσιάζονταν στο Θησείο, το «Κεντρικόν Μουσείον διά τας αρχαιότητας», πριν μεταστεγαστούν στο κτήριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που σχεδίασε ο Ερνέστος Τσίλλερ. Το πρωτότυπο σχέδιο της πρόσοψής του διακρίνεται στα αριστερά.
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Εικ. 6. Άποψη του θεματικού άξονα «Το ταξίδι» στην περιοδική έκθεση «Οδύσσειες».

και πολύπαθου Οδυσσέα, δημιουργήθηκε ένα νοερό ταξίδι από την 5η χιλιετία π.Χ. έως τους ρωμαϊκούς χρόνους (εικ. 6, 7). Παρακολουθώντας με τρόπο
συμβολικό και υπαινικτικό ιστορίες ανθρώπινες και ηρωικές, γνωστές και άγνωστες «Οδύσσειες», ο επισκέπτης έφτανε σταδιακά στην έξοδο από τον ιστορικό χρόνο και στη συνειδητοποίηση ότι το ταξίδι συνεχίζεται και από τον ίδιο, πριν
παραδώσει τη σκυτάλη στις επόμενες γενεές (εικ. 8). Η χρήση επιλεγμένων
στίχων του Ομήρου και κορυφαίων νεοελλήνων ποιητών (Κ. Π. Καβάφης, Γ. Σεφέρης, Ο. Ελύτης και Γ. Ρίτσος) νοηματοδοτούσε με τον πιο μεστό τρόπο όλους
τους εν δυνάμει συμβολισμούς των εκθεμάτων και του εκθεσιακού αφηγήματος (εικ. 9, 10). Τέλος, τονιζόταν η δυναμική των συλλογών του Μουσείου ως
πηγή έμπνευσης στο προσωπικό μας ταξίδι και στην αναζήτηση της δικής μας
Ιθάκης.
Η τελευταία έκθεση της εορταστικής τριλογίας έρχεται να ολοκληρώσει τον
οικουμενικό χαρακτήρα των συλλογών του Μουσείου με την πνευματικότερη
και υψηλότερη στιγμή της ανθρώπινης δημιουργίας: την αναζήτηση του Ωραίου
και την οπτική αποτύπωσή του στα αρχαία έργα τέχνης. Αξιοποιώντας για άλλη
μια φορά το εξαιρετικά ευρύ χρονολογικό φάσμα που καλύπτουν οι συλλογές
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η έκθεση τονίζει την οικουμενικότητα της
ανθρώπινης εμπειρίας, καθώς η αναζήτηση του ωραίου στην τέχνη αποκαλύπτει μια ατέρμονη διαλεκτική με την ίδια τη ζωή.
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Εικ. 7. Η σκηνογραφική και υποβλητική ατμόσφαιρα του χώρου, με τις εκθεσιακές κατασκευές, τους ήχους της θάλασσας και τη μουσική
του Βαγγέλη Παπαθανασίου ενίσχυε τις νοηματικές προεκτάσεις του εκθεσιακού αφηγήματος στην έκθεση «Οδύσσειες».

Εικ. 8. Οι στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη
συνοδεύουν το χάλκινο ειδώλιο του
Κεραύνειου Δία, δημιουργώντας έναν
αισθαντικό επίλογο στην έκθεση
«Οδύσσειες».

Εικ. 9. Το χάλκινο άγαλμα του Ποσειδώνα, πρωτότυπο έργο του 5ου αι. π.Χ., μπροστά από
αναπαράσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τους στίχους του Ομήρου και του Ελύτη
να εναλλάσσονται για μια εναλλακτική νοηματοδότησή του.
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Εικ. 10. Ο Κούρος της Μερέντας και η Κόρη Φρασίκλεια συνομιλούν με τη χρυσή προσωπίδα από τις Μυκήνες και τους στίχους του
Ομήρου και του Σεφέρη «παρὰ δῆμον ὀνείρων» (περιοδική έκθεση «Οδύσσειες», θεματικός άξονας «Ιθάκες).

Παρακολουθώντας «την ταχύτητα της σκέψης και της μνήμης και του ονείρου» και θαυμάζοντας «την υπομονή της ανθρώπινης πράξης»1 στα έργα των
συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το κοινό του εμβληματικότερου μουσείου της Ελλάδας ανταποκρίθηκε με θέρμη και ενθουσιασμό στις εκθέσεις που σχεδιάστηκαν για να το τιμήσουν. Ο επίλογος του επετειακού εορτασμού δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με τον δικό τους λόγο:
«Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…»
Ονειρικό ταξίδι και η έκθεση.
10-9-2015

Among the great ruins of
a mighty world I
found myself, reflected
in their marble skin,
shared at the sides
my truth exposed before
me.
Stephanie H., Nebraska, 4-4-2016
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1.

Οι στίχοι προέρχονται από το ποίημα «Όταν έρχεται ο ξένος» και την ποιητική συλλογή «Η τέταρτη διάσταση» του Γιάννη Ρίτσου. Είχαν χρησιμοποιηθεί στην τελευταία ενότητα της έκθεσης «Οδύσσειες».

Beautiful, amazingly emotional impact.
The poignancy of the words and music amplifies the intense beauty
of the objects.
Thank you for this incredible experience!
Joan and Jay, Iowa city, Iowa U.S.A, 23-11-2016

Φέρατε στο Μουσείο σας την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης.
Σας ευχαριστώ
Μ. Ό., Αθήνα 2016

L’Odyssée, voyage mythique, philosophique… une exposition ici qui
donne à penser au but du voyage et du retour.
Mathilde, Paris, 27-12-2016

Beautiful, thought provoking and awe inspiring exhibits. A testament
of men’s ancient exploits and glorious past. A reminder of who we
were and how we should be, never stop creating, exploring and
questioning.
Y. L., Singapore

Thank you for making new what is millenary and deliver it in the form
of inspiration for the visitors of this place in Greece and in time.
Basilio, Margie, Mariela, Avgi, 23-1-2018

Εικ. 11. Μερική άποψη της έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη».
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ – ΣΕΙΡΩΝ

AA		

Archäologischer Anzeiger

ΑΑΑ		

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών

AbhGöttingen 		

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse

ΑΔ

Αρχαιολογικόν Δελτίον

		

ΑΕ 		

Αρχαιολογική Εφημερίς

AJA		

American Journal of Archaeology

AM		

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung

AnnAIHV		

Annales de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre

AntCl		

L’Αntiquité Classique

AntK		

Antike Kunst

AntPl		

Antike Plastik

BABesch 		

Bulletin antieke beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology

BAR I.S. 		

British Archaeological Reports. International Series

BCH		

Bulletin de Correspondance Hellénique

Boreas 		

Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäologie

BSA 		

The Annual of the British School at Athens

BSR 		

Papers of the British School at Rome

CAJ 		

Cambridge Archaeological Journal

ClQ 		

The Classical Quarterly

CMS		

Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel

DNP		

Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike

Εγνατία 		

Εγνατία. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

EgA		

Egyptian Archaeology. The Bulletin of the Egypt Exploration Society

Eranos 		

Eranos. Acta philologica Suecana

GaR		

Greece and Rome

HarvStClPhil		

Harvard Studies in Classical Philology

HASB 		

Hefte des Archäologischen Seminars der Universität Bern

HSCP 		

Harvard Studies in Classical Philology

JdI 		

Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts

JRA 		

Journal of Roman Archaeology

J. Royal Anthropol. Inst.

The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

JSav		

Journal des Savants

L and A

Literature and Aesthetics

		

MedA		

Mediterranean Archaeology

MetMusJ		

Metropolitan Museum Journal

MJbBK 		

Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst

MMJ

Metropolitan Museum Journal

		

NumAntCl		

Numismatica e antichità classiche. Quaderni ticinesi

NumChron 		

The Numismatic Chronicle. The Journal of the Royal Society

ΠΑΑ		

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών

ΠΑΕ		

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

RA		

Revue archéologique

RE		

Real-Encyclopädie der Klassischen Altertumswissenschaft

Sci. Am. 		

Scientific American

SIMA		

Studies in Mediterranean Archaeology

SMEA		

Studi micenei ed egeo-anatolici

ZPE		

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
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