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ΠPOΛOΓQΣToYΣYΓΓPλΦEA
ΤΟ ΕθΝIΚΟ ApXAIOΛOΓlKO ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑ Ι ΟΙ ~MOΓEΣ ΤΟΥ
Τα XPO~''''' τη, ίδρυση,,,,,, τη,ιξΙλιξή, 'TOU
ΟΙ nPOIΠOPIKO I χΡΟΝΟI
Η

NroJ,IOJKrj

Εποχή

Η Ε"."χή τον Χαλ"w
"PII1MHEn:oXH TOYXM"OY
Πρωτοιλλσδ'κός ΠοΛιτισμός

1<01

το BoρoιaσV<;fToh,,,,, ΑΙΥαlo

Πρω'fOl<lJl<λoδ,ιc6s Πολ,ησμός

MWEnO><H TQVXMXOV
Μωοολλαδιι<όςΠολιτισμ6ς

1'IT[ι>HU1OXHTOvXMY,Ov

ΟΜ""'1"ο'ί.""Κ6σ1'O'\
Η ΓΕΩΜΕΤΡ Ι ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Από το ανa.m,po στην Π"όλη
ΑΡχΑΤΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!
Οι πrσφ!, μΕ την Avστoλή

-

Ο Λ6yos ιπrστι7σιπι το Μίιθσ

Η πxvrι τη, AvaτoλΙζovσO$ ΠΕΡΙόδου -

Η Υνωριμ/" των Ελλή"",,, 1Μ την Ανατολή

Hmιμή τη,σρχαίκή,τiχv,π

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η "ιι<ovμ"νικ6τητσ τouιλλην,ι<oύπ",ύμΙ:Π05

ΡΩΜΑ1ΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ο ιλλη",σμόj" νπ6 τη ρωμσίΊCιj "vPIaPXia

Η

'Ι".,νή , κδοση ΤΟ" Ko'VΩφΕΛoίις Ι δρuματos Ιωάννη Σ. Λάτση και τη,
ωs αVΌy~η 'Παρά ωs !Κ1tληξη 6σ μΠOjXIΙίσι

vo:

Eurobank EFG

πφισσότφο

voηθεΙ, αφο':' εΙ"", αφιερωμέvη στο Εθνικό Αρχσ,ο

λΟΥ'Κ';' Movσε;O."TO μ,yαλ~εpo και αρχαιότερο μοv",tο της χώρας. ΤΟ "'~ΤO Movσ,;o της πατρί_
δας μσs , ιδωμΙνο μΙσα απο την VΨηλή Επ,σ-τημΟV1" ή πτοπ-τεlα το" ΔιιVΘVVΤή το". κ. Ν. Καλ-rσά,
κο , τη.,άρισ-τη κσlκατσξιωιι!νηεΚΟΟTl κήομ65α ,παροvσ,όζna,σtόλο-rovταμεΥσλεlο.

Η σvαφoρό στην ι,,"σρία τov Εθ",κα':" Movσιlov, στrό τη θΙσ..,-,ση Τ'1115ρvσής ΤΟ", στα

1834,

iωςσήμt

ρο. mτoδιΞ ΙKνν" την ".6Υ'Ο κο, διαρκή φροντlδα ,ης m'ιyxρovrr; Ελλάδας Υ,α την πολι-τιστική μαι κληρο
"" μιά , Η φωΤΟΥραψ,κή παρουσίαση "Του κτιρίου, κηρvyμΙvov δ,ιnηρητ!ov

1''''11'.10'',

προσθ'τ.. Ιμφαση

στη σηι.ισσία το". Τα !π,λεΥμΙvo: ΙΡΥα μά, ξεVOΥoUν στην ελλη .. ,,,ή ισ-τορία κσl Τ/ΧvΗ δlaΧPQ" ,κ6 , από
,ηνiβδομη χιλιετία Π .Κ fως.o τ,λη του αρχαίου κόσμου

Στηv καΡδιά Τη) 'ΠρωτιVovσας. το Εθ"ικό Αρχαιολογικό Moυatlo σwεXίζει για ιVΌμιση αιω"" τηv πορεlα
του Ιχονταl<Ij.Lιlωτη τηvαρωγή τηl'Πολtτιlας. μ. στόχο να καταστιl ίνα δtι&....:s.πtστημΟ"tΚό και 'Πολι 

τιστικό .Jvτρo.
Εlμαι 'ΠΙΠftσμίvos ότι η άριστη αvτή Ικδοση θα απoτιλlαιι σημΕΙΟ α""φοράς για

<ov

αρχαίο tλληνΙKό

'ΠολtτισμόμΙσακαtΙξ",c:mότη"Ελλάδα
Εκφράζ", τα &φμά μου σvyχαρητηρια στην ",δοτική ομάδο για το άριστο αυτό <ργο

ΤΟ γ'Πουργ,ίο Πολιτισμοίι στηρίζιι αvτή τη σημαντική ΠΡοσπ6&"α . η οποία 'ΠΡοβάλλ" τη" 'Πολ ι τιστική

μαs κληρονομιά αλλά και τα ι.tιiyόλα πφιθώρια προσφορά; τηs tδtωτικήs πρωτoβovλlας στη" αVΌδΙBξη
τουελλη",κο':' πολιτισμοίι.

Υπουργός Πολ,-τ ,σμο':'

ξ
ΠΙΡαν

ΤΟ άκοuσμα της λιξηι ~.eV\Kb» τα αVΤrnιακλασ"'Kά μαι ,vα ισ6ηΤOΠO IOVvτOΙ ιδ,αί.φα και η

ΨVΧή μαs "-ΡοσδιορΙζ., αντοματα

Iva

δ,aφοΡnπό πλαΙσlο Υια να ~IVΗθ.{ ο ":>ιχ.

,ίVΑ Ι ο KO'VΌς μas τόπΟ';, .ί~σl το σημείο σVyκλιση\ κο ι η τομη

.. ων

Kae.rr!

ε<!νιΟ<ό

κο,V(,}vικών, των 'Πολιτι_

στ,κών και των θΡ'1m<ωτικων παραμΙτρων πα" σvνθΙτοvν το Ιθvoς μαι. {δωμΙ"" V'Πό ΑVτό το
πρίσμα, το ΕθΙΙLκό Αρχαιολογικό MOV{ΠΙσ ,Ι",,, το πρώτο "Των μOlJσξ{ων μο\. Και "ντο δ ιότι

TQv

μ,yιθovς κα, της αρχαιότητος,

,i\l(l,

Τς>

116""

μo\Κ7tIo τηlπ,,-.ρlδας μαι σ-το οπο{ο "σlp

Ρεvσavσv<tτημα"κά κα, ,", τ ίθΙVΤαι με μοvaδlκ6τρΟπο μνημιlα τΙχνη, κοι Cφ,στovΡΥήματο της κσλ
λιτεχν,,,ή,δημ'QVΡΎ{crς"Τοvaρχσlοvιλληv\κοvκόσμοv πραιρχόμεοιααπόόλ,,"Τι\.λλην,κι.;πφιοχί ,

Η πφ,ήΥηση στον<; χώΡOVS το\! εθνικού Αρχα,ολΟΥ'ΚΟίι Movσ.{o ... προσφέρει Ο"Τον 'Π''''''Trfη μια
μονοδ,κή, μεστή κα, ΣV~K, ,~ή ,σ-τoρ, ~ή ~α, πoλ,,,σ-τ ,~ή δ,αδρομή, δ,όρ«,α~ ιπ,ό χ,λ,ι"ών, σε όλσ
,α μ ήκη κω πλ6:-rη

Η φι"νή ιπ,λΟΥή

"!'Ov

,ov

αρχ αίου ελλην, κ ού ~OOuov

!<o'V<.o.>φξλ0ίι5 Ι δρύμcπ~ Ι ωόννη Σ. Λό,ση κα, ,η~

σ-τ'ς tκ5όσε,ς ,OU<; , μηό από

IvaV

Euroba"k EFG να ιντόξονν
EGv'KO Αρχα,ο

KVκλO tπ,ό όλλωv αρχα,ολΟΥ,κών μοuσεlωv, -το

λΟΥ,κό M ovσεlo είνα, αυτο";η-τη . Υψηλό αίσθημα ",eVVΗ! κα' όο,,,,,,! προσπόθ .. ,ς όλων -των σ\Jντ,
λ,σ-τών χαρακ-τήρ,σαν -την πφiοδο δημ'OVΡΥίας της εκδδαιως αυτής. Α,σθάνο μα, προσωπ ,κό μιΞΥόλη
"μή, κα, αιπό αντανακλό -τα ΣVΝΑ,σθήμα-rα όλων μας, που μας δόθηκε η δννα-τό-τη-τα να σuμμrτό

"XOVj.LI δημ,OVΡΥ'Ο<ό σ-τη σημαντ,~ ή αιπή Ικδοση.

θφμΙς WΧap,oτi.-; σt όλους "1"0\1'; σνν,.,λεσ-Πς -του 1Iέov αιπoV -τόμου. Εκφράζω ,δ,αl,.,ρο: "Tηv ιυyvω
μomNη

'"OV

προς -τον ~ως ΥπουΡΥό Πολ ,-τ,σ μο':' κ. Γ. 8ouλΥαρό><η πou σvναl .... σε σ-τη δημ'OUΡΥία

αιπoV -του λruκώμα-τoς και προς -τον ΥπουΡΥό Πολ" ,σμο':' κ. Μ. Λ ,6πη που -το προλΟΥiζ" ~α, το
αYKαλ,όζi, θεσμ,κό, και φυσ,κό προς -τον μΙΥάλο δημ ,ουΡΥό του, -τον avyyρaφro, αρχα ,ολόΥΟ ~α,
Δ,ιuθw--rή

"TOU

MovOΊlou κ . Ν{κο Καλ-τσ6 πο\! ιδώ κα, αι Ka-πΙντl χρόν,α ασ-ταμό-τη,α μοχθι! γ,α ,ο

κσλίι-τιροσυτοvτouιθv,κοvμαςθησavρoV

T

OΠO&fτή&ηKCI στο. EeV\K.6 ΑΡΧCιLO.λΟΎIΚό Movm.lo το ]992, α.ρχ. ικά ως αpxα,oλόyo~ τTJ<;. ΣvλλΟΥή~, ΓλU-.
πτων , Γ VΏρ,ζα καλά όη

ilxa

κλη&εl να προσφέρω τος vπηΡωlις μου στο πρωτσ και CΙPX",O-ΤEΡO

MovσεIo της χώρος. Δε" εlχ" 6μωs ΙΠ;YvΩΣΗ της ""Oλνδιάστcrτη<; σημασlα<; τον. η σπαΙ" μο"

C"'O'MoVO"E{ov
IlIy!&>s. η «"'-ρc..>T10". Ο ΠΡωτος ιπιθετο κο<; 'ffρoσS,op'OIlos τον εlναl πρoφσvωs τα ειδοποιό και

γ6,-"" σταδι"""ο: κα, την οποία βιώνω πλΙον ως διιVΘVVΤΉς TOV Εθν,κoV Α ρχα,ολΟΥ'ΚΟ':'

Το

βαpίινovταxαρακ-τηρι στlKά πο.,σηματοδοτοιΝτη μοναδ,κστητατovΜοuσ,[οu , IIomSIK6TηTCI ηοποlα ,

όπως E'OΠPάττOVΜ" .(να, αΠOδe",ή από όλους , Yπηρετώvτα<;,.o Εθνικό ΑρχαιολΟΥικό
ΡIQ1lατα ΑVτά πpoστIθιvτo, ΚΟΙ άλλα. ΕΙ"""

MovoElo,

στα yvω-

η yVΏΣη πα" χτlζεται μεσ" σου σπ6 ΤΙ; K-ηΡΙC:ΙK«; πΡοσθήκ«;

πα,", το μόρφωσαν πΙτρα πΙ-φα, από τις κσταΥΡαψι;ς των ';ΡΥων 'ΠOV καθΙνα κοuβαλαιι τη δική του lστο
ρl", ο"ΠΟ τι, liTCrλληλε<; rnCMKe~". 'Πίσω
ούρα 'ΠΟV πλονάτο, στα ορχεία

TO\J,

awb

τ ις οποίε5

II1tOpt1 vo:

γραφεΙ ολόκληρη ,στορίο, 0'Πό "ην

α'Πό "ην o...cιyxη γ'ο βfλ't,ώσ"ι χωρίς α1Ι'fI1πόληση της ποράδοσης,

α'Πό την οπο{τηση να 'Πρoσφtρl,ς μόvoν το άρ,στο ~α, τ{'Ποτε λ,γότερο,

m50,

E1vo:,

ακόμη, <n προσωπικό lπl

η σχΙση της σyem-rr;, τηο; φροντίδας κα' της aφoσlωσrr;, Cnτov το «λcrβ<ίνν 50;" (Μ)μΜτα, ούτε ζη'tιξTQ',

O'tov, λο,πόν, μov πρoτ~η"ε α'Πό το κο\\,ωφελΙς Ιδρvμο Ιω6WΗ Σ Λάτση "οι την Eurobank EFG να
'ΠαΡOVσ,άσω 'tO Εθν,κό Αρχαιολογ, κό Movσείo, έιφ ι να πως είχο κα&ήκον να το κόνω, πρoσφtΡOντόl τοv
μ,α ι "δοση άρ,στη σ, όλα τα ,π,π,δα , θεώρησα, μάλ ιστα, ότι η πnλοΥή &α ήταν ,.:ι.ολη, ,cpόσoν Ο αρ,θ
μ6ςτωνΙργωνήTQν κσ(1ορ,σμΙvo<;. Ομωςη ,πιλογή avτή κατέληξι β-ασαV\στ ική, σαντοvγον'ού'Ποvαιv
μ'Ποριί να ξ,χωρίσ" τα τrαlδ,ά

Tov.

Γ,ατί το E&ν,ΙCΌ Αρχαωλογ l κό ΜΟιισΙίο κατέχ" κ , avτή την 'Πρωτιά,

ναστεγόζειστομι<γαλύτερο'Ποσοστότovτοσημοντl κ6'tεραΙργατηςορχοΙοςlλληvικής 't!χ vης"οl ,στο

ploSS'o)(ΡOVIK"
Σι όλη την πορεlα τη, σvγγραφής πρoσπ~ησα

vo:

σννδvό:σω την ιπιστημοvική οκρίβ<,ο με την =λό

"ητο στο λόγο, αλλά χωρίς λογοτεχν,od, ιξόρσt'\, Δι" φιλοδοξώ

vo:

γράφω πο ιητικό,

όμως, ως ορχο,ολόγο; έχω επlγνωση ότ ι η αVΕΛOσ-r'K ή επ,σ-rημovι ~ ή ορολΟΥlο

,Ivo,

=6

την όλλη ,

«βαρ,ά _ γ,α τΟν μη

ειδ,κό , Πιστεύω, όλλωστε,ό'tl 'tοορ,στοvργήματοδf,,!χovvτηνavόγκη τοvπιρΙτεχvovλ6γοv, Ε'Π,πλ!ον
η διαpι<τ)s ,μπιιρία

MovOiIo,
Tov,

σιll

1'0'\

από τα σχολι κ ά ,γχ.. ρίδ,α. ,μπλovτ,αμΙνα αε μ,γόλο πoσαrrό μ , Ιργα α'Πό το

"οι "vρlως η πεlρα μΟ'\ α'Πό " ,ς σxoλ,,,~ oμάδf\, πOV

TOI.I\

χιιμιρ,vo\ις μήνες

SIIlOIJv

ζωή σ-r,\ "θέ

μα; 'Χ" καθοδηγήσ .. θ,τικά πρo;αvτή τη"κ,,",ίιθιινση, να τrαροιισιόζοvμ, μ, οπλό τρόπο το

"rfoρi 'tIXva αλλό κα, τα καθημιρινά δημ,οvργήμα'tα τοv ,λλην, κού πολ ι τισ μ ού. Κατό τη γνώμη μοv αvτό

ιίνα, κα' το βασ,κό χαρακτηρ .σΤ'κό γνώρισμα τοv Εθνικού Αρχα,ολογικού
ΤΙXVΗς και της Ιστορια; "ης Ελλόδα; από "η

.... ολl&,κή

MO\JOIiov:

το πανόραμο της

,ποχή Ιωl τα ρωμοικό χρόνιο

θεωρώ VΠOXρΙωσή μοv να tVΧaP IOTftσω ιδώ όλovς τovς σvντιλεστ!<; της Ικδοσης. Το ΚοινωφελΙς

Ιωάννη Σ Λάτση, την

lSpvIIO
Euroban k EFG , "αl ξεχωρ ισ-rά την κ, Μαριόννα Λάτση. ποv μι σννΕπl!α σvvε X lζει

Ιμπρακ τα την προσφορά της σ-roν πολιτισμό. [ιδικό 'vχαρlσTώ τον κ. Evό:γγελo Xp6vη, Γενι κό Δ"vθvν
"ή τοv Ομ,λov Λάτση, γ'ο τη σννεχή vπαrrήρι ξη σι όλη τη διάρκεια

TOV ipyov'

τη" κ, Ειρήνη ΛoύβΡOV,

'Ποv προσΙγγισε μι άψογο ,πογγ,λματ ισμό την !κδοση' τον κ . Δημήτρη Καλοκίιρη, ΠO\J π'ραOiΞ μ,σα σ-rιl
σελlδfς την κολλιτε χνlκή

TOV

εvαιαθησlο ' το" φωτογράφο Κ. Γιό:wη Πα'tρ,,,,άllO, ΠΟV απoτVπωσι το Ιργο

ζωντανά, αντlμnωπlζoντα; μι ιπlτvχ{α τ,ς ιδιαιτερότητες vλικώ" κοι μορφών, Γιο την αγγλ,κή μιτά
φΡαση των .'<μένων μοv ΕVΧoριστώ την κ, Τζoύvτv ΓιαVllOJ<οπούλov, Τέλος ,vxαριστώ όλovς όσο ι vπo
σ-rήριξαν Kαι σvviβολονστηιιπραγμστοπο{ηση ο\Πού τovβιβλlοv,

,, '

ΤΟ

ΕθΝIΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΙ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΤΟΥ

Το ΧΡΟVlκό της Ιδρυσης και της ες€Λιςής του

Η

ιoJJ<)("YMNΩn< ΤΟΝ iU'JWON UWtNJΚί!N IΕΙ'ΟΝ από "TOV<; eTJOOVΡOu.; κοι "το μνηll"α ΤOvς από "το"" Ρωμαίο,,",
<rtpατTJYO&s κα, ΑVΤΟ"Ρ'άΤCφ<S μ( την προσάρτηση της Ελλάδας σ-τη Ρωμαlκή Α\Ποοφαιορ{α, ω<;
,τrαpxιατης MOK'δoviO'; η βόρ"ο Ελλάδα κα, ως ,,,.αρχία της Αχαιας η ΙΙότια,δι;νήτανη μόνη κα ι
η Τ''''VΤOία 'Πο"σvvιβηστηv,στορίαοvτοv-τοu τόπο\/,
Ο,ΤΙ

IIXI

σπομ,ι"", στο δ,όβσ: των ",ών",ν της ΡωμσϊκΤγ; κο.,.άκτησης αρχικά. "τ')'; Βvζ"".,.,νής Α\Πο

ΚΡατορίας cφΥ6τφα κο! "ΤΙλσ<;

.. ης

οθωμφιικής KVPICIpxiαs. " Χ' ορχ{σ" V<;I Υί""ται στόχος των ΕVΡωποί

ων ".φιηΥητών, Σ, μια χώρα Υ,α το ΠΟΡΕλ&6ν και την Iσooplo "TΗS οποiαs η οθωμανική Kvβipνηση δ,ν
,νδιοφ<ρQτον, ο' E,φωτrCΉoι πφιηΥητ!ς σπ6 τον

110 0:";'""

,Ιχαν CΙPX{Q1' τ ις

τ",ν μνημ,ίων, μ, σπoτΙλiσμα Ιvςι<; μ,γάλο<; αρ ιθμό<; αρχ"lω., 'ΡΥων .,.tχνης

"'"

"PifayIs

κα' τις λεηλσσίες

σΙΙΥιφιτρώ""ται σ, ιδιζο>ΤΙ_

"ξ~ σvλλoy;'; ση~ πρωT!ίιovσε~ της Eνρώπη~.
Μετά τη" απελεVΘΙρ<o>ση ~αι τη" Iδρvση τον ΝΙον Ελλη"ικoV Κρότο\/) . ο πρώτos Kνβφlll\τη~ ~η~

Ελλάδα<;, ο Ic.>ό:ννης Kαπoδίστpιαs, θΟσΠΙσΕ μΙψα πον απ/βλεπαν στον ΠΕΡιορισμό της λαθραlας Eξoyo.J
Υής αρχαιοτήΤζο>ν ~αι το ~αλOl<αiρι τov

1829

η Δ' Εθνική Σννέλενση θσ επ,κνρώσε, ~o όρθρο Ι Η της Γ'

Εθ",κής Σννέλιιισηl της Τροιζή ....ς πον σπαγ6ΡHlΕ την πώληση κσι 'ξαγζο>γή αρχαιοτήΤζο>ν
ΤοενδιαφtΡονΤOVcp<-JησμΙl.'ΟναιποVόνδρα γιστη διάσ<.>σηκαι τη φ,jλαξη Τζο>ναρχσίζο>ν κορνφώ
,"",ται με την iδρνση στι~

21

ΟΚΤζο>βρlον τον

1829

στην

AiYIva.

την τότε πρωηVovσα ~oν KpόTOlJ';. ΤΟΙΙ

πρώ~oν Εθνι κοό Αρχαιολογικοό Μονσ,ίον, στο οποlο ορίζεται διεVΘvντΉS ο Κφκνραios λ6γιos Aνδpiσς
Moιιστoξόδη~. Ενώ ~Oν l ovνιo τοιι

1830

εκδiδηαι εγKVιιλιO'; μι την οποlα ορΙζοντα, τα μέτρα .διά Τζο>ν

οποίζο>ν το δημόσιον τούτο ~ατάστημα ημπορεί vσ πλO\Πισθιl βαθμηδόν μι τα πολύτιμα

TfIS

αρχαιότη

ΤΟ$ λιlψανα, τα οποΙα κσλίιπΤ!ι η κλασική γη της Ελλάδος_. Στο μovσεlo της ΑIΥινας σνΥι<ιντρώθηκσν
διάσπσρτσ UVfIιIEia.

Kvpi"'S

γλvπτά. σπό τις ιλιVθιpες τό~ι ΠιΡιοχ;.; της ,κ,τ ισς Ελλάδα<;. γ ισ τσ οποlσ

μάλιστα.ίX'ΣVΝΤαXθεί και Ι"""κατόλογosαπό τον αρχιμανδρίτη Λ Καμπάνη
Με τη δολοφονίσ τον Καποδiστρ ,α η ~σρxαιoλoγΙKή δραστηριότηΤα> παΡOVΣιάζει μια μ ,κρή κάμψη
Τον Σ.πτΙμβΡιο τον

1832

η Διο,κηηκή Επιτροπή, πον .ίχ, σ~o μ.εταξ':' α\/σλάβε , τη δΙαι<Vβ<pνηση τον

κρότο\/), δ ιορίζει τον Κνριαι<ό Πιττόι<η Επιστάτη των Αρχσιοτήτων στην Aθήvσ, η οποία πρσσελ κVtι το
ε"διαφiρoνxάρη στα μνημιiσ της . Τη" ίδια εποχή η ΕπιτροπήσναθΙτεl στον Στσμάτιο Kλ!6VΘη κσl στον

Eduard Sch.ub"rt ....

σvντάξoνν το πολ,οδομικό αχΙδ ιο Τζο>ν Αθηνών, το οποlο όφ"λ. να είναι «>ψό:μιλλον

της αρχαlας δόξης κσι λαμπΡΟτητΟ$ της πόλε"'S ταVτης κσι άξιον τΟν σιώ\lOς εις τΟν οποlον ζώμιν_.
Μ , τη σvyΚΙιπρωση Τζο>ν διάσπσΡΤζο>ν κινφών uVTlu,iζo>V από τον Πιττάκη Kvpi"'S αρχlζει η δημ ι _
o\Jpyla Τζο>ν πρώΤζο>ν δημόσΙζο>ν σvλλoγών αρχαιοτήΤζο>ν της Aθήvσς. Τα αρχαlα στ>Υάζοιπαι σε apxala
KTiPIa. Olr(o)'i το θησε{ο . η ΣτΟΟ τον AδρισvσV. ο nvpyo<; Τζο>ν Ανιμζο>ν . καθώ<; flrian~ στην Ακρόπολη. στην

,κκλησία της Μ,γόλης Πανaylάς και στα γραφ<lα της Γ,ν ικήl Εφορ<I"". Μ, την ίδρvση της Αρχαιολογι
κής Ετσιρ<ίσ<; και την σνασκαφική ~ης δραστηριότητα, ο αρ ιθμός τζο>ν αρχαlζο>ν σνξό""τσι OVV1ΞxΏS κσι ~o

1858

δημtονργεiταl η Αρχαιολογική Σνλλογή TηS Ετσιρ<ίσl. αρχικό στο navtlrlσTήuIO κσι αργότερσ στο

Βαρβάκειοκσι στο Πολ\JTΙ Χ vtlο.

Το ειι",,,,, λμΧ"",,,ΟΥικό Μο<...πlo όπ",!" ~rnν το

Λ~rroιi

1889, UL

τη X<>p<>l<1"ηpι<rr,.~ οδόρητη τόπ πψιοχή γύρω

a.ro rn

λόφο τοιι

,,,

ο ,.ρώ~oς oΡX01oλOγUΙΌS Νόμος ~oυ l8J.4
σ-ι-ο άρ&ρο

1 QρIζιl

ρη~ά ~ην Ιδρvoη 1<0' oWyιρoη

σ-ι-ην Α&ήιιο Κινψlι<Ού Δημόcnoυ Mouσι,oυ .διά

~o~ οΡ)(οlάτη.,Ο?

Το πρώτο σχΙδ,ο "'ΠO"'Ι~OI

OWΌ"OνΓlpμoιιόOΡX'''Ι'''oιιoΙ~πνoπ Klenle, ο
oτroLos oφoU σχlδlοσι ~η ΓλV"TΠ"o&ήKη "ου Μο>ι6-

XOV. Ιφ~o,,1 ".,ην Ελλάδα Ωs 01ffO"~oλIIIιιoς ~ov
βα",λ,ά ~ης Bovoplos ΛovδoβlKOV τrρoιctIμ!VOV ιιο
~ρoτroτrol""ιl ~o τroλloδoμl"ό σχέδιο .,ης Αθή...:ις

"ΠOVΙIXOνIKτroVΉΣIl Ο ΚλtάνθηςKOIO

Schl"bert.

Σ~o τrλι;o.l",o ovτης ~ης οπο<πολή5, Ο ΚΙ.πι. avιι

~ά""" ~o l8J.4 Ivo "Xfδ,O για 1.'10 Εθνική ΓλV"TΠ"o
&ήκησ-ι-ο '-'OTΙOO...:noλIKb6:ι<ροτης Αιφό....ολης.".,ο

χώρο ό"Π"ov x~Ιστηκι αργότφσ: ~o μouσ.Ιo. Το

]836. ωστόao, ηolμο... Ιιιο δoVτtρo "Χ/διο γιο.,ο
011"0(0 ονόμασΕ Πovπx"'loιι, ... ""0 . ,.,.... ρό~II .. Ωs

μouσlΙO. ~o

βλητι"ή μορφή, κο' γ'ο ~o λόγο cnrτό

θι!ση ~o λόφο ~ov Αγlou Αθαιιοσίou ".,ον ΚιΡCΨΙI
κό,""Ο σημιΙο ό"πou IΙχl "ΡOTElVEI να xτισ~oνν ~ι;ι
ο"ό",ορσ. Σιίμφωvo μι το σχΙδlο ουτό,

....ov αημιl_

ω-τΙοιι θιω~lτα l ο,.ό τα Koλv..ipg ~ov αΡX'~ΙK~O
vΣ, ~o

IIOWIIO"O

oτroηλoVσaιι δίιο χτl ρlα,

βογώνιο I1Tlμηιιtς και Ιιιο OI(~αγωνιKό. ~o
σvιιδio ..... oιι μι μια

".,06.

1\10 ορ
01TOIO

Τόσο σ~η" Kό~oψη όσο

κΟI στα Vψη ~ων κτισμά"Τωιι vτrήρxl

1.'10 ασwι.ιι

~ρία lμ1Tvεvσιdνη 01Τό τα μνημΕία της oρxo,ό~ητoς
"Οι κuρ!ως 01Τό ~σ EιHxeι,o και τα ΠΡOmίλα,α ".,ην
Ακρό,.ολη, μιο aαvμμι~ρίO

1TOU

ο Ιδ,ος τη θκ.ιροό.

σ.Vψ""'ΟκQ:λλlτtχνι!<όι1ΤΙTEVyjJΟτηςΟΡΧ'TOC"TOνι_
κής. ΜΥω της """ή5 OI"O\lOμ.I"ή5 KO"Tόιnααης ~ou
Kρό"τovςKO' ,.ορδ.,η YΙVΙK&τφη .1Τ1&ιιμ10
K~ήσιι η Α&ήvo

IVO

\IOc1l"O-

,",ιγάλο μouσtlO, ~EλlKό ~o "ΧΙ

δΙΟOlTTό&"vλΟ1Τοlή&η",
Α1Τό ~o

1854 η κvβlΡ"'lση αρχlζοl ιιο ιγγρδ

φll σ~oιι κρατικό 1TρoV"OλOγlσμό ΙΟ.ΟΟΟ δρχ. ~o

χρόιιο γιο ~ην OWγιροη μOι.rσ,ίOV. !ιιο 1Τοοδιι ~o

01TOIO

lI,βα1ωs μι κανίιιον ~ρόπo ΔW KoθI""Q\JQ1

"λο1ΤοιήΟ"lμΟΟ1Τοlοδή ....Ο1"ΙσχΙδlο. Μ, .,ην 1Τρω-<Ο

βovλΙα όμως ~ou μιγάλou ruιργfτη 01Τό τηιι ΑΥ10
Πo~ρoVτroλη . .,OU Δημή.,ριou M1Toρι.<:ιΡΔΌΙCη, Ο
]8S6 ~o ιtoσό.,ων
200.000 δραχμών, φά""" ότι fφ-mσι lιtι.,1λovς η

oιtoloς ιtρoa(φιρι".,o τ{λη τov

σ-ι-ιγμή για .,ην OWγιροη ~ou ιtολU"lfό&η~ou μov.

σllοο.
Μι διότογι.ια τovOθωνα".,ις
οριζό.,ον η

Ι6pvoη Movσllou

30 louvlou I8~

Αρχαιοηl.,ωv

και

.,aι.rτόxρovo "ΠΡOΙCηΡVΣσό.,αναΡX'T>KΤOΙΙIKός δια
γωνισμός για.,ο αχΙδlό ~ov,.,o OιtO{α οι αρχι.,1-

K.,OVΕς όφιιλοιι να κα.,αθι!σovιι μΙσα σι

I>lO

ατrό .,ηιιiιcδoαη ~OVδlO"Tόγμcrτoς. Παρό."
Το πΡώn>ηiδ.o

r>"

n>ΕIν,..jλΡ,\'Ω>ι:>λοΥ,..jΜοο.οπόο01f6

"wΓφμo»dορχ·.......,Ι

,, '

__

Κιe"" .(ΙΙJ6).

χρόιιο

".,0

δια

γωνιιηιό ΑVΜμΙ"ΙIXαν &Ko~1σσψlς OΡXΙ~ΙK"OWς, η
Βασιλική ΛΙCoδημΙα

.,ou MoΙΙΌXou. στην κρΙαη ~ης

ο-ποία<; τΙθη~α" τα σχέδια, δε" θεώρησε ~avlvo ικα_
ιιο-ποιητικόκOl τααmρριψ.-όλα, KΑΘΏSδε"αντα
-ποκρlllOντανστις αVΆyι<o<;TOVμovσ.lo..,και lYζIΡOV

σίαζΑVσOβαΡEς Ελλ<ίψ<ιι _ Με τη" παρovσίαση των

σχεδίων σε μια,κθΕση Υια το

KOI"" το 1861 ξ')(ω-
aPX ,TiKTOVO σπό

ρlζιl το σχΙδιο το.., ΑΠΙΙΓΟ Con\\,

το Λ,βόρllOτηIΤ"""άVΗI,ΟΟποiΟ\Τιμήθηκ,μ,τον

αΡΥVρόσταvρό τοvΣωη\ρο<;
Μηά την σπoτvχία

TOV

δ ΙαΥωνισμο';' ανα

λαμβάνει μι δική το", πρωτoβovλlα

""

σvvτάξει

σχΙδιο Υια ΤΟ Εθν ικό Movσεlo της Ελλάδας ο ~αθη
Υητηl στην Ακαδη μiα το.., Μονάχο.., ΓφμαΝΌS αρ_
χ ,,,Ιnονα<;

ludw,g Lange,

πο", .ίχε

'lYlΤVΧia το Μοιισεlο της Λειψ[αl το
φαίνΕται στη δημοσ"vμΙvη στη

σχεδιάσει

με

1855 _ Όπως

Le Ipz/ger///usIrirIe

ZeIιung κάτοψη -τα πρωτότvπα σχΙδια ~ν Ιχοw
διασωθ,ί- το κτΙσμα ,Χ" κάτοψη σε σχήμα

,"av-

ροVμ,πολUκοντΙlκφαl..,κα,ο,αίθovσΙςτοvδ,α
"άσσονταl y\iρωαπό

SVO

χώρovςαιπο"s πρolβλ'πι

εσωτιρικΙς crvλΙς. ΣτOVς

""'KTieOVV

Kvplωo; Υλv

πτά και πάντως ",ρήμα"α από την . Ηρωlκή Επα-
χή. ώ<; και
plκi\

TOV

TOV';

β<.ιζαντιllO"s XpόllOV\. Στις,ξωτε

όψ"ι, το κτιρ,ο παρovσlαζό"αν σχ,Τικά

απλό, εn6ς σπό την πρόσοψη την οποlα εΙχε σχε

δ,άσ" μνημειώδη μι μια ιotyάλη κιονοστοιχία

""

καταλαμβάνει ολόκληΡο το μήκΟ\"ηl,κατά το πα
ΡάδεΙ Υμα τοuΑlιes

Museum Tov

&ρολlllO",

Τα πολιτικά προβλήμστα στη χώρα, με απα-
κορvψωμα την Ιξωση

,,01,1

Όeω"" το

]862,

αλλά

και το πρόβλημα της 'ξιvρεσης της κατάλληλης
θtσηl, ιίχαν ως σποτΕλισμα το οχ';5,0

TOV Lange

ιιομηνuλοποιηθ,ί Υια μερικά χρό",α "α,σχ,δό"""

Ta"XIδIαΠOV...-τrcWrιo<Orf~αpX,Tlι<TOO"<I'!'L"dwIg
Ι.ng~l<φ",fJ6cη.",.ο"oJσdρΧ' Of""ο'κoδcιιιi τφ"",
εlMιι6λpxo,oλoγ,~δMoυσ'/oTIOΙ886(o:άτoψη""'''~
CΠ7Iιι6σ)(fδιcτηι-Wτ,",*<Vrι5).

,,,

ξ'χαστ,Ι Όμω<; η ανιTγ~η γ ια Ι"" μοιισ,iο ήταv

πόVΤOT! lντovΗ ~αι το

1864,

μιτό από σχιτικά

άρ<Jρα στι~ εφηιuρiδΗ, αλλCι ~αι τι, owεX,i, πα
pαLv/OI'L, τΟ" ITIφαvo"

ΚΟ\Ιμαvoνδη χαι

ό:λλωv

λογlωv, μιαειδ'χήrnnροπήοοιαλαμβόvt\vαμελε
τήσ"τοβρο:β<"μ/voσχΙδlOτο"lταλοναρχ,τ"

χτο"" Α.

Conti

κα,

""

προτιΙvt, χατάλληλη θΙση

γ,α το μovσ,{o. Στη β'βλ\οθήκ η τωv αvCll<τόρων.
ωστ6σο, η πr ιτρoπή &α α""καλUψ" τα σχΙδ,α
το" L~nge και θεωρώντας τα τιολν κσλύτερα ατιό
αι.rrα τo\l (οπιl lrΡOT,i""

τηv άll,ση ,φαρμογή

το"" με μ,χρΙ,μόllOαλλαγΙς. ΣΤ\ς24 Φι.βΡο"αρIO\l

186S

(Ιιδ{διτα, Προεδρ,,,όΔιCιταγμα .: Περ{αvtγΙρ

σ'ω<; Ε& .... "οι:ι Αρχαοολογ,,,ΟΙ:Ι Movσ,iO\J~ στο λόφο
τΟ" Αγ{ο" Aθαvασ{o" ΣVμφωvα 11' τσ σχέδια τO\J
L~nge. ΑμΙσως δ,ορ'ζετα, αΡX,τίKΤOVΑς της οι"οδομής ο Πα""γ\ώτης Κό:λ Κ05 κα ι π/ντ, ,πψ,λητΙς:

~d!T:aτ
"

tl]:J']
I · ~Ι: "

.

~----

Αλ. Ρίζ05 Pαγxαβή~, Γ. Μεταξάς . Εμμ. Mανnσ..η~, Γ . Σ"ο"ζ/, χα, Π. Ε"στpCΙΤ\όδη,. Μ. το παραπά.ω Δ,ά
ταγμα για πρώτη φορό αιιαφΙριτα> το μovσt{o ως Ε\hιικόv Αρχα,ολογ,κόv, εVΩ με αλλο Δ,αταγμα

Tov

,πόμ'LIO\JΙΤOLJ<;ορiζ<ται όη αι.rrόθα φ!Ξρ" τηvπrωwμΙα ΜπερvαρδόκηπροςτψήVΤO\Jμ'ΎάλO\J,vεργf
τη. Όμως, παρόη όλα
σεl

Va

σκάβ<τςn από

iS" Xvav vΑ ε{VΑ\ Ιτοψα ~α\ παρό το γεγο* όη η ~o{τη θεΙUλίωση, εΙχε ήδη αρχl
TOV φνλσι<α αρχα,οτήτων Ζήση Σωτηρίοv. το μοvσείο αιv θ,μελ,ωθηκ, γιατί δ,στv

lrώIIηxaVKa L πάλι αVΤιpρήσILςγ,α τη θΙσητο..,

Τη λΟΟη στο

... ρόβλημα

θα δώσε, Μγο πριv από το θCrιιατό τη, η EλlV11 Τσα'τσα, η οποlα δωρ{ζε,

στο κρότο<; το ο,κό ... ,δό τη, στηv οδό Πατησίων 'KτάσΕΩS

ο\κόπι:δο πο" η lδ\α ε{χε δωρlσ" το

1860

62.0;6,42

τ,τραγω",,,ώv μΙτρων, δίπλα στο

γ,α τηv αVΙγφση το" ΠολvτεχvtίO\J, «π"ψΙχοιισα "ς το

WLIO\
'v

οlκόπ,δον αVΆΛoγoν κα ι άξ,οv, όπως πλησiοv το.., Πoλvτ<χ",ίoν εγερθ,ι κα, το ΜO\Jσείον κα' ούτως "ς

μΙρος της πόλ'ω<; σvyK'VΤρωθώσ, τα Μο ταύτα δ,ά τας ωραlα, τEχvας αVΑγKαία Καταστήματα» . Μ, Βασ,_

λlκό Δ,άταγμα τη, 23η, Μαρτ ίO\J το..,

1866

ορ{ζιται ετιίσημα η αVΙγερση

Tov

ΜO\Jσείοv στο ο\"όΊΠδο ποv

δώρ ισε η EλΙvη Τσαlτσα πά.ω στα σχ,δ,α των aPXL",,"orCrvωv l~nge κα' Κό:λκO\J
τ.λ,x~, στ\,

3

Οι<τωβρlO\J

1866, ... αρovσlα

τO\J βασ,λΙως rEωpylov, V1fοvργών, βοvλεvτών κα,

μελών της l,ρό,Σννόδov. τοποθιτείται ο θεμΙλιο<;λίθος ΤO\J μοvσtΙοv μαζί ιu Ivα ασημ/ν,ο μιτάλλιο δια
μ/τΡOV

,, '

8

ΕΚ.

"'O\J

,iX'

φ ιλoηxvήσ" ο γλιίπτης Δ. Κόσσο,>" στη μια πλ,vρό το" Ιφφ, τηv προτομή το"

βασιλιά μ, την ,πιγραφή ΓεώργlΟ5 Α' Βσσιλ".ίs- των Ελλήνων και στην άλλη την επιγραφή Τον θφΙλlον
λfθoν

TOtl αρχαιολογικού μουσείου τη~
]874 εΙχ, σχ,56ν ολοκληΡωθεΙ

Το

Eλλάδos- την Υ' Οι<τωβρίου aωξστ' κατi{Jaλfll.
η διπική rnρvya αλλά χωρl, 'Τη Il'γaλ"ώδη στοά μ, την

στοlχΙα, κα{ιώς ,Ιχε αποφασιστεί vσ γl""" σπο&κ'Τή η αλλσγή ποι.ι ,ίχ' ΠΡοΤιΞI"""

KIOI.'<>-

ο ΚάλκΟ5_ Μ, 'Το πρΟ

βλημστη"ξ,Vρεσηςχρημάτωνκαlll'το%νατοτοι.ιΚάλκοι.ι,ηοlκοδομήκ~φ,ίΙω<;ότοι.ιδlορlζεταl
αρχ,τΙκτων ο ΑρμόδlΟ5 ΒλάχΟ5 και προσφέρει ΟIΚΟVQμlκή βοήθεια η Αρχαιολογική ε'Ταφ,lα και ο Νικόλα·

05

MmpvσpOOKIII, γιος τov

QlTo&a..olf't05 ΔημηΤΡiοv, πpoσφέpovτας το ποσό των IOO.αxJ φράγκων. Στην
lTpos τον Harιserι vo- αVΑΛάβ,ι την αποmρό-τωση το" μovσ,loι.ι, ΙOΙIlVOS

πρόταση τov ιλληνll<ο':' κΡάτοι.ις

αρ"",lται γιατ! αιν τοuόρισοντασΧίδιατοu LarιgeKaI \!Ποβόλλιι vέa πρόταση για Ι"" μουσιΙοστα ..οτια
της Ακρόπολης, η οποlα φVΣΙKά δεν Ιγιvι αποδει<τή τόσο γιατl η θωη avτή ήταν ειf'tfλώς ακατάλληλη,

όσο Kt:ιι γιt:ιτΙ Ο ΠΡοίίπολογισμ6ς του Ιργου o:vιΡXό'Tt:ιν στο t:ισΤΡοVQμικό γιο: την <ποχή

'K'I"'1

ποσό των

,π-τά οκο:τομμvρίων δραχμών

Τη συ",χιση και σποπ,ρό-τωση του

γάτης το" H~rιserι, ο οποlΟ5 φγάστηΚ1: πολλό
στην Αθή"" αλλά και σ,πολλ/ςάλλεςπόλ"ς, Ο
σημαιf'tlκότφη ,,,,Ινη 'Tηs πρόσοψης

'T OU

Z\ller, μαθητή; κσl σv"",p
χρόνια στην Ελλάδα: και tX'TIO"f πολλά κτΙρlα, όχι μόVQ
ZΙller ,mφφ.. αΡΚ1:τέςολλαγΙςστοσΧΙδlοτοu Lange, με

E!1vIKoV

Μοιισ.ίοιι θα σvo:λάβ" ο EΓηsτ

κτφlου, ,φσpμ<'>ζovτaς ίιιa σχ/διο ποιι εΙχε ήδη ,KΠOVΉσfl για το

μοuσεΙο της Ολι.ιμπίας, Στην θέση τη; ήδη κα'Ταργη(1εΙσαςΚIΟ\lOσΤΟIΧlαςσχ,δίασtίvo- μνημ,ιώδεςπΡόπv
λο με τΙσσtpις ,ωνlκο\ι; Klovις μπροστά και δVΣ άλλot.ις πιο πlσω

lTpos

την εlσοδο, ενώ αιξ,ά και αριστε

ρά δημlΟVΡΥησε δVo στοΙς με μεγάλα αVQlγμστα, οι οποl,ς απoλήyoυv σt διίο δωμάτια

Il'

αετωμστlκή

σΤ/Υη. Η διακόσμηση της σχετικά λιτής πρόσοψης ΣVΜπληpώ&ηKε με την τοποθίτηση πάνω από το πρΟ

πvλo πήλινων αγαλμάτων. στο,χεlο ποιι χαρσ><τήριζε τα κτlρια τοιι aPX,m'Tovα. Το

1889

το κτΙρlο εΙχ'

πλ/oνoλoκllηρωθ.ι, "κοσlτρΙα xρ6vια μ,τά'Τη θ,μ,λlωσή τοιι
Από το

1874,

πριν oλoκllηρωθoW οι oΙKoδoμικiς φγασl,ς, ,ίχ, αρχΙσ" η μ,ταφοΡό: αρχαίων στο Εθνι·

κό Movσ>Io από τις σvλλoγΙ, του θησfloυ, της Σ'Τοάς του Αδρια;οού και του π.:ιργου 'Των Α",μων και δlKα

XPόνlααργόTIΞpσ , στα

]884,

αρχΙι;ε, την παράδοση των αρχαΙων τη, η Αρχαιολογική ΕταlΡοΞία_ Σταδ,,,,,ά

,,,

παραδίδονται τα εvρήμa-τα από,..~ """""αφis

0.0

ΑΟ1<ληπιιίο της

Α&ήvaς, ιπ,λΙΥμl"" Ιργα σπό ,-ην επαρχΙα, ενώ I'IΡ'~OΙ σvλM~τις
δωρΙζovvσ,-ο μο"",.ίο ηl σvλλoy!ς '-ουο;, όΠc.J5η EλΙVΗ Σ,-aθάτou, ο

ΚωσοσντΙ""5 Kapo:πen..::..;, ο Γρηγόρl'Χ Eμπιδoι<λή~, ο Ιωάννης Δημη
ψiOU,κ.ά. Στιςαρχ!ς "!'Ου2Οοίια,ώvatχ"0IJ)"<.vτρωθ.ι στο

IIouOflo

Ι;υο; μ.γάλ"" αριθμός αρχαίων, ,-α

μ.λ.,-η

θoW,

va

βoβa1c.J5tπp.,,.,

O1roia

τακ"!'Οπο,η(ιoVV κα' μέρος ΣVΤών

ξη ,-ων yλ\J'TΓt'ώνopίζ.ταl από,-ο

1885

va

va

Ι~τUI.ι Γ,α την κα..-ό,-α

ιιπ.ίrθuvoς ο Γενικός Έφορος Π

Καββο:δΙας,Υ,α,αΠροlο.ορ,κά μιΥάλ., τI,av., ΣVμβoλή ,ου χρφ-του
ΤσoVvrαKαι Υια ,α έΡΥα μlκρο-τεχvlας
ση

,OV

,Ιλovς ,ου

]90UKat

,OV

Βα:λέριovΣ..-ό.,. ITηIIh<θt

,ων αρχών ,ου

200.:.

αιώva , ,ααρχαΙα

ήταν

mJI<":'

XOV<;

ενεl&\πιVΆΚΩν, πλή6Ο')άλλων ή,av """σωρruμ,,,,, 0.\\ Eσω-τf

,0πο6ιτημiva, πολλό αvόΥλuφα κριμασμξvo: ο.ov<; ,0Ι

ρ"ts σνλΙ~, ΕvΏ

.,

ολο.\να σνξαv6μιvη OIJ)"<Ivrpωσ., Ιργων ΙKΑVΙ Υρή

ΥΟΡΟ: α,σe.,τή ,.,ν αvάyκ., Υια απόκ,ηση ;{ων χώρων για την

h<e ...

ση και απoθήKεUΣΉ ,ουο;
Η πΡώτ., μικρή επέ!<-raσ., πρaΥμα,οΠΟιήe.,Κf από 'ο
'ο

1906

1903

ΏS

από ,ον αρχι-τ,κ,ο"" Α. Μ"αξά, lΙ'την πρoσ(lήK., ψιών

αιθoUΣΏν κατό μήκos

,OU

KEVTΡIKoV όξονα ,ου nιρΙou, ο..,ν πlσω

πλιuρό ,ου, δ.,λαδή ,.,ν ανα,oλι~ή, μ,α επΙκ,αση που σVvroμα
σποδιίχ,ψ' α",παρκής.

Αποψασίζπ-α\ αΡΥό-τ.Ρα η (πΙκτααη του

"ouσεlo ... προς ,ο α"",ολ,κό ,,,ήμα

1932_1939

τΙα

,OU

οlκοπΙδο ... και σ,.,ν επ,αε

προστίθεται στο παλ\ό κτίριο ,να ";οοικοδόμ.,μα με

Μο .σωτφlκΙς αuλlς σ. αχΙδια τουαρχι-τΙκτο"", Γ .

NOIIIKOV.

Η προσ

θηκησvτηπροσ{φφ.ο.ομΟUQ1iίοαΡΚt"foV<;ιιfov<;ικeισιακοVςχώ ρovς
αλλά και αποθηΚfιΠΙΚoV<; στα ιιπόΥ"α, καθώς και xώρov<; δ\αφόΡων

λΙΠΟUΡΥtών , όπ~ yρaφ.lα ""'ι ερΥαστήρια . Καο ενώ όλα ηταν /το'
"α για τη

μ.γάλη αλλαΥή και τη ",α δ.tvθΙτηση των ",θ,σεων

ξΙσ-πασεοΒ ' Παyκόo].L\oςπόλ<μoς. Για τηνασφάλειόTOUς τα αρχαΙα

""σφέρθηκαν άλλσ σε KpησψVyετα σι σπηλοΙς των λόφων της Αθή
;υο;,ταπολ&Τ\μαο.αιιπόγ"ατηςΤράτ,.,ζαςτηςΕλλάδοςκα\ταιιπό

λοιπασταιιπόΥειατovv!ovκηΡΙou,όπouκaλVφτηκανl'ιό"μο. Για
την απόKpvψη των lΙ'γάλων Υλ\l1\"Tώv Ο1<άφτηκαν τα δάπεδα πολ_
λώναι&ο"",ώντovπαλtoVκτιρίοuκα,δημιovρΥή6ηκαvιιπογ,,"Ι κ pv-

ψώ1A:~, ο.,ς oπo{ε~ σvτά κα1Ό)(~ηκav επi τόπου
Το κτίριο κατά τη δΙCιΡ,,,,ατης Κατοχής ι;.νΘVμ\ζ, κατάκαvl

τρόπο μουσ,lο, καθώς ο.OV'; Xώρovς τov εy..α,ασ-τόθηKΑV δ,ό

vav

φoρι~ δημ6σ,ε~ υπηρισίι~, ο.ην ~ντPIKή μεΥάλη αίθovσα η KρaηKη
Oρxήσ"Tρa, το ΤαχvδροlΙ'iο και ιιπηρ<σΙ,ς

TouY"oupy,iou

Yy",VΉς,

.vώσ-rη δ\άρ""α τov ομφuλΙου πολ/μο ... ο.ον όροφο της";ας πτΙρυ
Υας Ilχαν διαμορφωθεl μι εσωτερ,κά xωplσμa-τα κα. χώροο Kpατou
"'νων. BoIIβopStaIIOi κα"Τά τη δ\άρκ"α το" (διο .... μφυλΙο ... ΠΡοι<άλ,_
σαν μεyόλε~ ζη,,\ι~ κυρ{ω'; στη σ,Ιγη κσι

OTav

πλέον όλα αυτά τα

δεl..c. "Των "ολΙμων ,Ιχαν "Tελεoώσ~., ,,\α γενικη ''''oκ<ur, ηταν ανσΥ
κο:Ιασιολ6κληροσχ·δόντο κτIΡΙΟ .

Αφο':' όλα Ι&ιι χvo:v να μπαΙvouν σε ~oα τάξ.,. άρχισε το ΜΟ1<Ο
λο ΙΡΥΟ "Της αποκάλυψης των "pυμμΙvων αρχαίων Κα! η σ-rαδ,oxή
σvντήρηση τouς. Το

]946

μαζΙ μι τον EOΡTOOj.Li> των <κατό χρόνων

Αποψη7ηr",γ6Ληr"""ρ,κojs-",ilkM'tι;rrτ",""""η""''''''''.",τη.πφiΠΧ",l6,<ιχ6==.:ιχω."",ι Τ,ll, """,ojs-, όπ<o>f <\7".., στη. πρώτη πρoπoλφl~ MlraQ

>Ο

,

E,..w.r,;τmj Τ~'ΡΥσσΙ"f"πόoφoγπιrτωνrλvπτώ.cπα""όΥ"" ΤΟ<Ι
_lov ιιι τοξισπ""""τovΒ ' n"Υ"""μ/ov πoλJμc.;το/94Q.

της Γαλλι~τ'r; ΑρχαιολΟΥ,"Μ Σχολης στην Ελλάδα, παροvσLάο-τη~ε μια μι~ρη Ι~θεση σε -'Ρεις oieovαιs το"
IIovαιio". ΤΟ υπόλοιπο ~.,.iPLO βρι"",όταν vπό 'πισιο:<"η με χρήματα πο.., δόθη~αν σπό.,.ο ιλληνικό ~ρά"'o<;
~αι από το σχΙδιο

Mar.hall ,

σ, σχΙδια το" αρx ιτ1~τo",,- Πάτpo~λo" KopαLfTLVOV. Εκτός σπό την αιπικα

τό<nαση "''IS στiyης και "'ων παΡοθvρων της βόp€Ια<; πλ,vράς, τροποποιηθηκ, και ο χώρος τη, εισόδο"
μ, .,.ην αλλαΥη της θόσης .,.ων μ'Υάλων ιωνικών κιόνων . Τα δάπεδα. πο" "χαν ~σταστραφ'{ ~αι από τις
ερΥασ{ες ~α.,.6:χωσης .,.ων αρχαlων, αΙΠΙKατασΤ~Kαν με μωσαικά της εποχής. ενώ οι χώροι σπαιφVΨης

στα "πόΥ"α διαμορφώθηκαν σε αποθηκ,,:; αρχα,ων
Παράλληλα με .,.ην επιδιόρθωση

θεσης των

aPXa1wv

"fOV

κτφ{ο.., προχωΡοίισαν και οι ΕΡΥασίις ΣVιπηρησης και ιπαΙΙΙκ 

κατά σvλλoyΙς. Η μΕταπολεμική b:OEoη το.., EθνoKOV

της ΣΙμνης Καροvζοv από.,.ο

1947

ώς το

1%4,

MovoElov.

ίΡΥΟ

.,.ov

XρiιστO" και

,ίχ, θεωρηθ,ί σχ,δόν ΠΡωτοποριακή, καθώς 'φαρμόστη>«

μια ΙΙΙσ σιπlληψη στον .,.ρόπο ι.θεσης, διαφορετική σπό avτήν πο" {Σχ"" σε όλα τα

,",OVOEia

,,,,Ινης της

εποχης

Από το

1980,

1964

"fOV 2Οο':' α ι ώνα ΚΡοτή6ηκ, η Ιιά),ση avτή, αν ~αι από
IIovai!a εφάρμοζαν xaLVOVPYLOV) τρόπovς !κ"'σης σvμφωνα με
αρχ{σει vα yl>tTOL αισ1Jη.,.ή η ανάΥκη αvανέωσής .,.ης. Αρχεη!ς,

ώς το .,.Ιλο<;

ό.,.αν τα εvρωπαΊκά

λΟΥι..!ς αιπιλήψ"ς. είχε

τη δΕκαιτ,α το"

τις ΙΙΙες

,",OVOiLO-

μΙκΡής Kλlvαxas,

,πα ... ~θF'f,"fs ερΥασl,ς και F'Γf,μβόσεις πο" ΙΥιvoν σε όλ<, σχ,δόν ης σvλλoyΙς, βΕλτίωναν προσωρι;ό την
""ό,,,,-, αλλό δΕν θερ6πεvαν το πρόβλημσ, το οποιο Ιπρεπ. να αΙΠLμε.,.ωπιo-τ,1 σvνoλΙKό.
ΤΟ

200 1 vπoβλήeη""

πrαΙΙΙιά)Eση των σ"λλΟΥών

στο ΥΠΟ"ΡΥ<ΙΟ Πολιησμο':' πρόταση Υια .,.ην ανακαlνιση

.,.0".

Μ, 'TOV'i QλvμΠLακοv<; ΑΥώ ... , της ΑΘηνα,

τ,ρόστLοavτόίΡΥοvλοποιηθηL<E

1!f"T6

"fOV

"fOV 2004

",ovσεiov χαι .,.ην

προ των πvλών, το

α-.τό ΙιιοναΥώναδρόιιοv . ΜΙσασ, τΡlα χρό",α το κτίριοε,χε ανα

καινιστεί μΕ ΙΡΥα vπoδoμης απαΡαί.,.ητα Υια"'η λ""'ΟVΡΥ;α ιιιός σVyχpovov

IIovot'ov.

όπως σvιι6ή>«ς ωιφα_

σlας των εκθΕσιακών χώρων, φωτισμός, α>tλ""στήp€ς, προσβάσεις Υ)α ΑΜΕΑ κ.6-. Το καλOL<αlΡI το"
εΥκαινιάστηκαν

2005

OL

2004
"fOV

ιιέ.,:; εκθΙσεις της ΣvλλΟΥης Προϊστορικώ" και όλων τω" Υλυπ"Τώ1l και το καλοκαlρι

παραδόθηκCJ\Ι στο κοινό και οι Σ"λλΟΥΙς

AyyEIWV

και Χαλκών. ΟΙ υπόλο ιπ., μlκρότ,ρες συλλΟΥΙς,

όπως αVΤΙς των ΑLΥVΠ.,.Lακων και .,.ης Σταeάτov, θα αvolξovv ΑVΑνεωμΙVΕς το

2008

μαζl με νια σννολα

πov πο.,., δ,ν ,;χαν ,,,.,.,θ,ί ώς τώρα, όπως τα πήλn/α "δώλ ι α, η ΣvλλΟΥή Βλαστοίι, τα XpvΣΆ κοσμήμα_
τα κσl τα apyvpά σκ,u-η, τα yVΌλιVΣ χα) τα κυπριακό, .,.α οπο!σ θα ΙKΤεtroίιν στ""" Xώρ<>ιf) πov απ,λε,,

θφώθηκαν με την αποχώρηση

>ο Ι

.,.ov

Νομισματικοίι Movσtiov στΟIl όΡοφσ

.,.ov

x.,.ιpiov

,,,

ΟΙ

προϊΣΤΟΡIΚΟI

ΧΡΟΝΟΙ

Η Νεολιθική εποχή

g

λXJtMtNHAOOΚACItΠl<λ σ .. α υλικά κατάλο,,,.α "Του αvθpώπov, η αρχαιολΟΥ,κή tp<VVΑ ΠΡοσπάθηο! vΑ
ΟV<rnΟραστήσ" και vΑ αvαcnιvθόσ" την «IOTOPlαo "'[η~ Πpoϊστoρία~. τη, διαδρομή, δηλαδή ,ου
σVΘPώ1TOV από

.. η.,

,1Τοχτ'ι πov σVΤO<; άρχ'ΟΙ vΑ Kατασκιυ6ζt, εργαλεία ώ<; τη., εποχή τω" ιιεΎόλω"

πολ,Τιομώ" κα, ώ, "ov<; \σΤOP'K~ xPόVΑu<;, οπότ, ΟΙ 'ΠηΥlς άντλησης yVΏΣ,ω" ,Ι"". πιο ασφαλ,lς
με"Τα Υραπ..-ό ",,,ημ,I,,. Avτό βo;βo:ίωsδ,νσημσ;vι, δη η εικόνα "OυέΧOυΙU ΎΙΟ ,ον".ολ,τ ιομΟτω"

ιοτσρ,κώ" XPό~\I θα ήτα\! "Το ίδιο ,κσvoποιηTlκη

0\1

,ξΙ/ι1Ξιπον Τ(Ι αρχαιολογικά ειιρήμστα. τα οποlα

Ιρχονται να σvμlfληΡώσοv\l η, yρσπτ~ μσρτvρleς. ι"ην περlπτωση. ωστόσο, της ΠΡΟϊσ.ορIΟ\ τα
σvμmΡ<'>σμστα,ξάΥοvτσ, Ιμμwσ, κσ(!ω.,λ,lπε, η άμι<rη 'Πληροφ6ρηση και σι άιu<Π\OVΑφo ρέ,σχιτικαμε
τη" κο,vωV\κή oρyάvωση "Τω" αVΘPώπω". τη θΡΤΊ"",.lα, την ,&ολΟΥlο "'OV<; και ης 5pαOTTΊP\OTTΊ"TIS ,0\1').
Αρωγοl

α,ην

I~VVO

πσλαιoc"ιθρωπολογlας,

,ης

,ης

αρχαιολογίας

\!πήρξαν

~α,

vπδρχοvν

οι

ιπισ-rήμις

,ης

παλαιο ..... ολογίαs ~σι

,ηs γ,ωλογlας, ,δισί,φα για "S Π'Ρ,όδο\l') ,ης
,ov Homo Ereclus Ώs την ιποχή ,OV Homo Sapi"n., αVΤO.:. ,av
~α' ΠΡοσπάθησι να τη δαμάσ!l με τη ooφiCI "fOV ~α' τον 'Ργαλ!lαι<ό

απώ,α,ης ΠΡOϊσ-rOΡIΣS, από ,ην .ποχή
ανθρώπο" ποv α ..... ιτόχτη~ε στη φvση
.ξοπλ,σμό πο" ~aTamctVa:ζιΞ ο ίδ,os
Όπω<;

Ιχε,

δ,απ,στωθεi

από

τη

μελΙτη

των

α""σκαφ,~ών

δεδομΙιιων.

μηδ

τη

μαψόχρο"'1

Πσλαιoλιθι~ή Π'Ρίοδο. ο άνθρωΠOS-~V"'1γό<; 'γ~αταλ>ίπo ..... ας το τρoψoσvλλ,~η~ό ~αι θηρarτ,~ό στόδιο
πιρνόει στΟν παραγωγ,~ό τρόπο ζωή, iξημερώνο ..... σ<; ,α ζώα. ~αλλιιργώ .....σ<; τη γη ~αι δημ,οvργώ ..... ας
μόν,μ<ς εγ"αταστόσ~,ς. Avτή η «παραγωγ,κή επανάσταση . σηματοδοnί την αρχή μ,α, ΟΙσ<; εποχής,
ιδιαΙτερα σημα ..... ι~ής γισ ,ην εξΙλιξη τov ανθρώποv, τηs Nooλιθ,~ή\ εποχής, η οποΙα στο Αιγαlο ~αι α-rOν
!λλαδι~ό χώρο διαρχεl από το
σχεηκά μ< την ,ξέλιξη

"fov

6800

πΧ Ώs ,ο

3300

πΧ Τα στοιχιlα πο\! πρo!xVΨαν από τ,ς ανασκαφίς

τρόπο" δ,αβίωσης και τηs ~ατασκΕVή\ των δ,αφόΡων τΙχνεργων οδήγησαν

στη διαlρεση της Νιολιθι.ής ιποχής σε τρεις ~VpII) πφιόδovς: την ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ
πΧ). τη ΜεΣΗ

(5800-5300

πΧ) και τη ΝεΟΤΕΡΗ ΝεΟΛlθιΚΗ

(5300-3300

(6800-5800

πΧ)

Ο, όνθΡωΠΟΙ της Νεολιθική, .ποχής ήταν κατά βόση γ.ωργοl . Έχει διαπ,στωθεΙ ότι "αλλ'ιργoVΑαν
τα δημητρ,ακά, όπω<; το σ,τάρ., το κριθcφι, τη βρόμη , τη σίκαλη ~αι το

K'XpI.

αλλά κα. ορισμΙνα όσπρια,

όπω<; ης ρΙς. τα μπιζέλια, τα KOVΚιά ~αι τα ~βlθια . Bελσvlδια. Eλlis. φισ-rIKια, αμvγδαλα , ><ipόσIa,
~oρόμηλσ. μήλα, στσφvλ,σ, μoιJρα χα, αχλάδια, πov VΠήΡXαν σvτoφvή. ΣVΜπλήpωVΑν τη δ,στροφή το\l')
Η δεύτΕΡη μ<τά τη Υ,ωΡΥlσ παραΥωΥή ήταν η κτηνοτροφία, η οποία βασιζόταν στα ,ξημφωμ;vα
βοοειδή και αΙΥοπρόβατα, α-ravς XO{ρovs και τοvςσκVλο\l'). Ε"τ6<; από το "ρ/ας, ο "'Ολιθι.ός άνθρωπο<;
Ιπαφ",σπό τσ ζώα το γάλα Υια τη διατροφή, το μσλλl.α, το διρμα για την ΙνΔVΣΗ χαι τσ οστά για
την

~ατασκΕVή

φΥσλ.ίων

κω

κοσμημάτων,

ΠσΡάλληλα

β.βαίω<;

μ.

την

κτηνοτροφία,

η

τροφή

ΣVμπληρωνόταν χαι με το κvνήΥI των άΥριων ζώων, όπως iλάφια. ζαρκάδια, σΥριόχο,ροι. λαΥΟΙ, πάπ,ις
και χήν,ς. αλλά κα, από την αλ"ία ψαριών κα, μαλΑΙCίων
Ο άνθρωπos της Ν",λιθlκήl πroXής κατοικοίιαι
μάλ,στσ σι μεΥάλες πιριόδovς

IXtI

,In

σ. σπήλαια εlτ, σι Οικ,σμΟVs. Κατοίκηση κσι

δ.σπ,στωθο;i στα σπήλσ'α στο φρ.;,Υχθι της ΑΡΥολlδαl. της Θtόπ.τρα<;

των Τρικάλων, ,ης Aλ,πότpvπας ΔιρoV ΛΑΙCωνία\ ~.ά. Από την Αρχα,ότερη ακόμα Ν",λιθ,κή 'xovν
διαΠLστωθtl ο*ισμοl

at

πολλδ

μΙρη

-rOV

iλληνικoV xώρov,

"Vρίως στην KΙVΤΡΙKη Ελλδδα κσι

την

Ανατολ,κή Πελοπόννησο. σλλά κσ' στη Μακεδονίσ κσ ι τη Θράκη. Στον νησιωτικό χώρο λίyts είναι οι δια
πιστωμ.!νες νεολ,Ο,χΙς θlσεις, όπως α-rην Evβo,o, τις Σπορόδις, τη Χlο, τη Σάμο ""ι την Κρήτη. Οι οικισμο{

[ ~

χ"τlζονταl

σε

πεδ,άαις,

λόφοvs,

αλλά

~αl

παράλια, πCrvτOη; κοντά <]ξ ποτάμια ή πηγ!ς
για την .ξασψά}llση

νεροίί. Οι

TOV

"",ΤΟικίες

στην αρχή είvo ι πασσαλ6πηχ-πς ~αλίίβiς ~αl
αργότερα

χτίζονται

με

λίθινα

θφΙλια

και

πλl;(!όΧηστΟΟΧΤΟίΧOV<;·
Τα περισσότερα ευρήματα της Νεολιθικής
lfEplόδoV, που ocτle.VTrn στο Εθνικό Μουαιίο,
πΡοερχοιιταl απ"τov<;δVoσημαvτlκότφοοχ οl •
KlσμoVς mrτής της εποχής πoυα""",αλliφτηKαιι

στη

θεσσαλική

το

mSlCoOO.

ΣίσΜο

~αl

το

Διμή\ll.ε~ολιγάριθμα.αλλάsξίσouσημαvτlκό.
αιτό άλλες VfOλιθl~Ιςeι<]ξις. όπωο; το ΛlαVOL<λάδl
φει,ώ-ηδας, οι ΑλΙς, η Niα Μάκρη Αnl"ής
Σε ,vαν χαμηλό ElfllfEδo λόφο rn; μιφή

Πή,,"'Ι ~η '" ;("''''''6 tWδ,. NiW.,θoιdJf OΙK,σιιόf Σi<ικloov

απόσταση από το σημφινό χωριό Σtσ.c.λo,

Μοrνrι<'''''·λρχ<>nSτφηΝ..,Α.θ,Κ>\πt~(6500-5ΙJ()Qπ.χ.).

κοντά

Αρ.ωρ'ΠδΟ27

ατον

8"λο,

ο

Χρήατος

Ταοίίντας

α"'σι<οψε ατις αρχ,ς "TOV 20σV αlώVΑ την
αι<ρόπολη και

θroXάρηl α"'σι<οψε τον οικισμό ποv ,><"Πί""ταl δυτικά

TOV

στη

αικαετlσ

TOV ]960

ο Δ

λ6φov. Ο τόπος ,ίVΑl ιδανlκός για μόνιμη

εγκατάσταση καθώς lfρoσfIpEI ασΦλΕια μΕ το φVΣlKά οχvρωμΙνο ίίψωμα. νερό με τα δVo μ,~pά ποτάμια
πov Slaoχlζovv τη μι κρή κοιλάδο και ιVψoρη γη για καλλlΙργεια. Η θεση κατοικήθηΚΕ από τα μεσα της
7ης χιλιετίας ώς το τΙλος της ΝΕΟλιθlκής Εποχής Υίίρω στα
καταλαμβάνει τον mllfEδo λόφο, ΤΕιχ,σμΙνη κατά τη

Μεση

3200

π.Χ. ΜΙσα στην α~ρόπoλη

πov

Νεολιθ,κή ftEpioδo με Ιναιι οχvρωματLκό

περίβολο πάxovς Ι μ., βρΙσι<ΟνταL μΕταξύ των άλλων κτισμάτων το . μ'γαρo~, ποv πιθανόν ήταν η
~ατoι~ία

TOV

άρχοντα, και το λεγόμενο coρyaOTtIrlo

TOV

Kεραμξα~, όπως το ονόμασε ο ΧρήστΟ') ΤσoVντα<;,

από τα πολλά αγγ,ία ποv βρΙθηκαν μ/σα στο χώρο

Ο ol~Iσμός
Υνρω στο

S300

"TOV

Διμηvlοv,

ftOV

φαίvε-rαl vα ιδρύeηKE στις

πχ κα' vα ΙφΤOσt στη μεγάλη

Tov

apx's

οκμη από το

τηl Νεότερης Νεολιθικής πφιόδοv

4800

ώς το

4500

π.Χ .. βρίσι<ιτα' και

mrτός πολίί κοντά στον Βόλο, σε ο-πόσταση

περlποv χιλιομέτρων, σ, έvαν φVΣ'Kό σχιστολιθικό λόφο

Ο οικισμός απλωv6ταν στην

και mp,μtTp,KCo: σΕ άνδηρα

4
KOPVftI TOV λ6φov

lfOv

σχηιιατίζο ..... αν κv><λlκά ΙΙΕ

τη βοήθ"αΙξ, ε-πάλληλωνΠεΡιβόλων
Η KEpαllLKfIElvol ΤΟ σηlιαντl!<δ-πΡΟ και πολ..,.,.ληθΙστψο Elδoς της ΝΕΟλιθlκής ιποχή<;.

TaayyIla

της

ΑρχαιόΤεΡης ΝΕΟλιθικής lχow σvvήι)ω; το σχήμα τηο; αvσlxτής φl6).ηο; με -παχιό τοιχώματα. Στ ην πρώιμη
πψlοδο η επlΦvιια EIVΑL καστανόχρωιιη. Σταδιαι<ά βiληώVΣνταl τεχνικά και τα

ayyEla, ftOV

ψήνοιιται

καλύτερα. Kατασι<ΕVΌΖOVΤαl ιιε καθαρό-προ πηλό, με ΠεΡισσ,,-προ λεπτά τοιχώματα αλλά κα, το χρώμα
τovς πο,κίλλ" από μΕλανό ώς κό"",νο. Αργότερα αρχίζει και η Υραπτή Ι;,αι<όσμηση με χρώματα γαιώδη

και σχιΞδια που αντιγράφονται από την ιιφαντική ή την πλ<κτική, αλλά και η εγχάρακτη διακόσμηση
Στη ΜΙση Νεολιθική ;rεpioδool -πxνικfς της Kατασι<εv!\ς και της όπτησης εξελ lσσο ..... αl 1Tεp,aoόT1iΡO.
με αποτlλwμα τα αγγεία""

Ixovv

πολίί 4πτά τοιχώματα και vΑ εί"", πιο σκληρό και καλοψημ!να. Η

επ lφCινεlα των αΥΥεlων αvτής της περιόδov διακοσμείται μι πολλά θ!1ματα, όπως τα τρlγωvα, οι ρόμβοι,

τα βoθ~lδωτά. φλογωτά ή οδοντωτά κοσμήματα. μ~ τη χρηση λΙv><ής βοφής στην κόκ",νη 11T,φCινεlα

ayyEIov

ή της κόι<κινης πά;ω σ. ανοιχτόχρωμη mιΦvεια. Η ~ξεστή

"TEXVIKtI. 1TOV

αyy"ov καλύπτεται με κόκκινο χρώμα, το Ο1ΤΟ'Ο στη

ov"'X"a:

TOV

αντΙ1Τροσωπεύεταl σοη

Θεσσαλlα "α, την Κεντρική Ελλάδα. εΙvσl η τεχνική ~ατά την οποία ολόκληρη η λιVl<ή επlφCινεlα

"fOV

αποξΙεται κατά τόποιι<; Ιτσl ώστε vα

δημΙOVΡΥ.ίταl διχρωμlα.
Απδτο ΣΙσκλοπροΙρχονται αγγεία της ΜΙσηο; Ν,ολιθlκής μι διακόσμηση. ό1Τω;Εί"", η ψιάληαριθ

5919 lfOV

φ/ρ" οδοντωτά κοσμή ματα, ρόμβovς και στο χε lλος τρ'γωνα, όλα με KόK~IVO στ,λπνό χρώμα

και το aφoΙP LKCoaYYEioaplG.

6034

μt τεθλασμξνεςγραμμtς

Η κεραμι"ή της Νεότερης Νcoλιθικήs παΡOVΣlάζ" μεγαλίιτερη ποικιλία στα σχήματα των αγγε,ων
αλλά "αι στη διο~όσμηση. η οποΙα στην πρώτη φCιση εΙναι πολίιχρωμη. Ξεχωρlζovv ο pvOιIόI της
Λάρισα<;. ο ρvOμός Αρό-πη. Οτζάκι και Αγ. Ioφias. Στη Ν εότερη ΝΕΟλιθική

" Ι

1I (4~3OO

π.Χ.) !Π ΙKρατ~ί

~ φιόΛ'5, απ6 το ωροιότ<Ρι> ηπrι~ό &ίyιιαm
(58((}.SJOOπ.χ.).

ο pv(Iμός

1"OV

T'If ξία.,.,'ιι ..ooU,I"fIf. Λ~ά& Φθιώτιδαr. Mlσ~ f\hoλιθι . ~ πιp/oδof

fψ.ιvρ.n8052.n80S!

. κλοσικο';' Δψηνίο". με

oyytlo

δLΟκοομημίvο μι μαVΡο: κοομήμΟ1"Ο τtάιιω οι ΟVO LΧ1""χρωμο

βάθο<;. τrαpάλληλo μ, 1"ην 'ΥχόιΡο:Κ1"η δ\οκόσμηση. Τα μoL.'όXPωμα αΥΥ,ία μ, τroλ.;, ~αλή ,τroξoρyασία ~α,
yv6;λ,σμο 1"ης ετr,φάνε,oς σvwτrάρXoνν μι ,α ζωΥΡο:φισ-τόι. Η τrρα,lμηση σε αντά είνα, τrερ\σσό,εΡO
φα""ρή ~<:T1"ά ,ην Τελι~ή η Xαλ~oλ'θ,~η τrtploδo. με μ,α μεΥάλη τrOI~ιλίO σχημό"rων, ατrό 'ο oτroίo
,τr,~ρo,oVν ο,

avo'X,Is

φ\όλες χα, ο, σΙσα"λιs

Ο ""oλ\θI~ός ",.(lρωτro<;, τrΙρo ατrό ,ην

χαλλ"εΧLlLκη Ιχψραση χα,

.,.,ς &ξ'ο-πχ"lες

,ov,τrοvτrαρα,ηρoVμιστηδ,ακόσμηση,ωv
αΥΥ>lων, aτronmωo, κα, ,ο ΘΑVμασμό Υ,α

,0vτrΙρ,ο,οδημtoVΡΥημα,ηscpWηs.,ον
ίδLO,οvό,.(lΡωτrο,στα"δωλ,α. ,ομοναδ,"ό
αντ"ιίδο<;τrλοσ-τlκήςτηsΝιολ,θLχήsιτrοχής
KαμωμΙvσ κ"ρίω<; oτrό τr,y.,ό αλλό "αι ατrό
τrnραXO,μάρμOΡO. -τανεολ,θ\χάι,δωλ,ο,μ\

κp6:"α,άXαν6vσσε~y~,τro:ρ,,,,άvoV\lι.J5
ετrί 'ο τrλιίσ,oν Υ"Vς:nκείεS μOρcpΙ~. ΣVνήθι.J5
Χαθισ,έ<;, ,νώ ,α ανδρ\κά ,ίVΣ' λ\ΥόΤΕρα "αι
ακόμα λΙΥ6πρα -τα ζωΟμορφα. Η πράξη 1"η~

δημ'ΟVΡΥίαs,

η

YΙWΗση.

θαvμoo,o yιyovΌs,

ο""ξηΥη,ο

κα!

διν άψησε aσvyXlνTITO

τον bvIJpωTto ο οποίο<; το ατroτVπωσξ στο
ομο,ώματα

τηl

yυVΑ[Kας,

To"lζoντα~

μάλ\σ-το τα σημιlο πov σvvδι\OντO' με τον
Υ",,,"Τησ,ο χαρο:ι<τήρα τη<;

Ο, μOpφc!S παρ,ατά""ντο, Υυμνές, άλ
λo"Tf cpuσ'OKρα.,.,Kά

κα,

άλλο.,.. σχημςn'Kά.

και ταα"",.ομ"άχαρο:ι<,.ηρ,,,,,κάαποδiδov·
"ο,πλασηκά. με χάραξη

KOt

μι χρώμα. Σ,.ην

Αρχα,ο"φη κα, "Τη ΜΙση Νroλ,ιΙ, " ή Tttploδo

Πojλι,"" Gf'<'ιpιid> ιryγιΙo.

ι\pιc"τoφrη..,

τΌl1 "pι>UI>ro<"J ριι&μοι:ι

Δ,μηl'iov . ΔιJl!1_ι Mαrwισί<η. Πpώι~ f"άσιIf NwTιprn: N<σ.lΙθιισlf
π,~(5XJO.48COπ .χ.)."'ρ.",ρ . Π5922

Ι "

η σπόδοση

fival

φVσIO"pστι~ή

IIf

lντο"" πλσση~ή δισμόρφωση -των μφών

σώμσ-τOS "σι lδlσlnρσ

-rO\l

-των Ύνναl~ε[ων Ύλoιnών. Σ-τσ σχημσ-τl~ά ειδώλισ δηλώνεΊ"σllll' ooφή"",σ -το φvλο, σ-τσ σνδρ,κά προιξlχεl
ο φαλλός, Στη Νιότφη Nroλlθl~ή ΠΕΡ{οδο τα f,δώλ,α χαΡαι<τηρίζονταl σπό την αφalpEση ~σl μEpI~lς φoρfς

αποnοW μνημfισ~ό-τη-ro, όπως ο . Σ.οχασ-τής_ "σι η ( ΚοvΡΟ-τρόφος. ,
Μικρότψ.ς ΤVΠOλOY'KΙς ομά&<; απoτ.λoίιv τα σσνlδ6μοΡφα, μ, μια .ριμφή δlσlριση Ύ,α vπoτvπώδη
δήλωση ΤOV ~fφaλloV, -τov σώμσ-τος μι δVo πραιξοχΙs Υια

va

δηλωθοvν τα άνω όχρσ, ιιιώ .0 κάτω μlρος

αποδίδ,ταl σvμπαylς_ Η αφaίp.ση .ίναl ακόμα πιο Ικδηλη στσ λ'Ύόμ,να ακρόλιθσ στα οποία δ.ν vπάpx"
απόδοση των avαΤOμl~ών λ.πτομψ.,ών, .ιιώ στο πάνω μΙρο<; τov πήλl""v σχηματοποlημΙ""v ~opμoV
προστιθεΊ"αl Ινα ΤΡIΥωνικό λίθl"" ή μαρμάρl"" σ-τοιχειο ΤΟ οποίο VΠoι<αθlστά το κιφάλl
Το

απOl<ορίιφωμα

της σχηματοποίησης

της

αVΘρώπlνης

μορφής

δaι<-τvλlόσχημααντll<ιlμενα, -τα οποία πρfΠΙI ναφοριοvντσνως~οσμήμσ-τα,

παρατηρ<ίταl

yl'

σ-τα

λ'Υόμ.να

αιnό σ-την Kα-ΤOOKΙVΉ-τOVς

χρησ ιμοποl,ι-rol και ο Xρvσό<;, παράλληλα με το λίθο ~αl το μόρμαρο_ Πρ6ι<ΙΙ-ro1 Υια ~VI<λlκά αντlκεlμενα
μι μια πραιξοχή στο πάνω μlρος, ovVΉΘωo; τρσπιζιόσχημη, και ~άτω σπό avτήν έι<τvπσ μαστlδ,α, Τσ

δaι<-τvλlόσχημα αvτά αντl"ε{μενα, εκεlνα -τovλάχιστο" πov ,Iρov" /"τvπσ μασ-τlδ,σ, θεωΡΕίται, προς .0
παρόν, ότι αΠflκοvlζovv μ. τρόπο σχημαη"ό αVΘρώΠIVfς IIopφk, Kvpiωo; Υνναίκ,ς,

Ο άVΘρωπoς -της Νιολ,θ,,,ήs εποχής, ιn&; από -τα ι{δη σνόγkηs, "αθημφιvf!s

XpfJonS

"σι πlθΣVΌ-ΤO-τσ

λατρ.ία<;, KαΤΑΣΙC.ίισσ. και χρησιμοποίησ, αντlκ.lμ,να Υια -το ",ολισμό τov σώματ<><;. Σ. μια κατηΥορία
κοσμημάτων, lαως των πρωιμόηρων, αVΉKOνν ορlσμΙνα αντlκ,ίμινα τα οποία ε{χαν από τη φVcιη τovs lνα

δεδoμΙvσ σχήμα και μορφή, όπως τσ 6<nρro και τα δόντισ ζώων, Aιnό χρησιμσποιοvνταν αιnΣVΣlα μι
μόνη τ.χνlκή παρΙμβαση τη διάvoιξη μιας οπής Υια την ανάρτηση. Τη δ.ίrτερη κατηΥορια αποπλoVν
αντlΜίμινα τα οποlα κατασι<ιvάζοντσl από το" άvθρωπo μι διάφορα vλl~ά. Τα σvVΗΘΙσ-τιρα σχήματσ ποv
τovς δίνονται ,ίναl η αvθρώπlvη μορφή, ανθρώπινα μ/λη, άΥρlα ζώα, μιμήΟ1'IS "αρπών "αl rnίπλwν ,,_ά ,

Η χρήση οφρσΥlδων δηλώ"", -την ίιπσρξη οll<ονομll<ήs "σι ~Olνωνl"ής ΟΡΥάvωσηs -των ""ολlθι"ών
οικισμών.

0\

σφραΥlαις ιιναl πήλl""ς ή λιθινες "αl η σφραΥIσ-τ,,,ή ΤOvς επιφάνε ια ~pιl διάφορα θΙμα-ro,

όπως "νματαιιαιίς ΥραμμΙς, oμό"ιντρovςKVι<λOVSή μαιανδραιιδή σχήματα

Τσ μΙ-ταΜσ, όπ"Χ ο χροο&;, ο "pyvΡOS ~σl ο xαλ~ός, cιv "σι σπά",α, δεν ή-τσν άyvωσ-τα σ-τη
Νroλιθιι<ή .ποχή "αl χρησlμOΠOIOιJνταν Υια την ι<ατασκωή κοσμημάτων και ερΥαλ,ίων_ Ο XpvσΌs ποv
vπάρXΙΙ ΑVΤoιJo-l"" σ-τη φVcιη
Kατασι<ιVΉ

fivol

σπό τα πρώτα μέταλλα ποv χρησιμοπο[ησ. ο άvθρωπoς Υια την

κοσμημάτων_ Στην Τελική

Nιoλlθl~ή εποχή

ο άνθρωπο<; ήταν σι θέση vΑ

αντl.,ίμ,,,,, τόσο μ. τη σφvρηλά'τηση όσο και μ. τη xίrτωση. Η "ατόχτηση αvτή

.ival

Kατασκεv601"

η ηλ.ιnαία τov

vεoλιθΙKoiι αvθρώποv, σηματοδοτιί το τ/λο<; της Νεολιθικής εποχής και προο,ω"ιζεΊ"σι ης οlκονομιι<!ς "αι
"ΟΙ\ιωνlκΙς τομΙς της Εποχής ΤOV XQλKoV πov αKOλOVΘ,ί

π.μ."'1'{ωr_ι<nlr,ι6~'Ι'
Tt>V~φ"~ιιroVpuθιιοΥ Διμη"iαι ,

Πρ<>iρ!«'"",,,

<>1f6

τ",,-"ιθιι<6

~ι~ιcμ6 τov Δψ,μ"""

MI"Y"'JCkrr

καΙΧΡσ"""οyoVνται<nηΝ,6τφη

N"""ιθJ.~ ,'φJoδo
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Η Ε ποχή του Χαλκού

Η 'TfIρioδoς ο'ΠΟ ~o
ελλαδ ικό χώρο

'TfOV

μ.ετόλλων ~I κυρίο.><;

1600

3300

ώς το

1100

Π.χ. ο\lOlιόζετσ, Εποχή το\) Χαλ"ο';'. Είvα, μια vιΣ περίοδος στo~

χapa1<τηΡIζι-ται από την εισαγωΥή, τη

TOV

διάδοση

χαλκοίι. Η περίοδος ΣvτΉ χωρίζεται σε Πρώιμη

πΧ) κα, Ύσ-τ φη Εποχή τov Χ αλ κού

(J600-J]OO

"0 1 τη ΥΕνΙΚΕυμένη χρήση των
(3300-200:> πΧ). Μέση (2000-

π. Κ)

Κατά την Πρώιμη Εποχή τov ΧαλκoU OVΑτrτίισσo\ITOI "Tfσσψ', πολιτιστικΙς ,";τητ,ς: στην KιιρίΩS Ελλάδα

(Πρωτοελλαδ,,,όο; Πολ,ηοι.ιό$). στο Βορειοανατολlκό Αιγαίο, στ" Kvι<λάδ<ς CΠΡω-τοκ""λaδlκ6ς Πολ.-τ ισ..,6<;)
κσι στην Κρήτη (Πρωτoμ,vωΙK6ς ή ΠΡCΧl\ΙOKτoΡΙK6ς Μι;οωlκ6<; Πολιτισμός)

Πρωτοελλαδικ6ς Πολιτιομ6ς και το Βορειοανατολικ6 Αιγαίο
Η

πρώτη φeισT') της Πρώιμης Εποχής τοιι Χαλκού

(3300-2700 πΧ) στroTEλ,i ομαλη σvvix"" τη,
I,.ov .vplωo; ελλαδικό χώρο, νεολιθ lκΙς θΙσ,,\

Νεολιθικής μΕ "ΗV ο,κονομ{α να βασίζnαι στη ΥοωρΥlα.
,ξCΙKOλovθoWVΑKαΤOIKoVvταl, εvώ lδρVοVT<l I και
Στη δείrτερη φάση

(2700-2200

viOI

πΧ.) οι αλλαΥΙς

οικισμοί

Ii\lo:l

αλματώδ"ς ΠαΡστηρ,ίτα l μ'Υάλη αO'ά'Π"T\lξη

της \Ιο:VQ1πλοΙα<; και O'\J\IIiYrώo; της ετrIKolvωII(α<; τωll οlκισμώιι , οι

KTipICI_ Η

orroiol ,illOl πιο ΟΡΥαvωμ!vol μι μνημειακό
,i\lo:1 αιιξημ/νη, η olKovoIIia
OI KIQIIOVs
OpxoIIIvov στη Βσlωτlα, της Ραφή\lo:s, τοιι
AiylllOs. Από τα .ιιρήματα των αllOσκαφώll στll

διακivηση τωll μ,τόλλων, τοιι οψιαvo';' της Μήλοιι και τωll αΥΥ,iωll

ε{\ΙΟ1 ελεγχόμενη και φαvιpή τrλkιll OΤO\J5 O IK lσμOVς η σστIKoτro{ηση. Στσv<; σημαV'l" lκότεροv<;
σvyκαταΜΥΟV'l"αl αυτοl της
Ασκηταρια':' και τ αιι

Ayiov

MpllOS

στη" Αργολίδα, τov

Κοσμά στην Απική και τη,

θ/σεις αυτ!ς δ,α-π,στώιnα, ότι η κψαμ lκή ε(ναl μονόχρωμη πολ':' καλής ποιότητα<;. Τα σχήματα των
αΥΥ,ίωll,

ποιι

σιιχVΆ

μιμοvvταl

μ,ταλλlκά

xαpαιcτηρlσΤΙKότψα τις σαλταl!ρι:,. Μαζl με αυτά ,

rrpόT\Jrra,

παραvσlάζα\J1Ι

μ'Υάλη

ποlκlλlα ,

μ.

QV'l" IKEIIIEIlO ιισαΥόμ,,,,,,, όπως τα τηyαVΌΣΧημα αΥΥεlα,

"δώλ,α κ.ό_, δ,ίΧVO\J1Ι τις σχΙσ<I, τωll οlκισμώll αιιτώll μ. τις KWΛόδιΞ,
Στα χώρο ΤO\J Boρ"oαVΑταλ lKΣV ΑIΥαίov αVΑπτVχθηK' Ιvαo; σημαVΤIKός πολιτισμός τ"" οπαίov Μο
ι<έvτρα μός ,;»:ιl Υνωστό από τις α»:ισκαφΙς : η Πολιόχνη τη, Λήμvov και η TΡOia. ΟΙ αllO""αφΙ\ στην
Παλ ιόχ"η Ιφ.ραll στο φως Ιvι;rv οικισμό στοll
δΡόμΟ\J5,

αποχιτενηκό

σνστημα

και

orroio

δ,απ,στώθηκαll πΙvτ. φάσεις (ι-ν), μι βQτσαλωτoVς

πλακόστρωτες

πλστιΙες,

εVΏ

η

aVIivpEO')

μιγ6λωll

δημόσιων

οlκοδομημάτωll και σφΡαΥίδωll μαpτvρ<I τη" Vπαpξη μιας κ,...-τρικη, .ξovσΙας κα ι ελ'YXόμ'VΗς οικοvoμιας

TolI

πλoVτo και τη" ",ημερία της πόλης Ιρxovτα ι \10: ,πl βoΞβαlώσovν τα Xpι1<Jό και XάλKΙ \lα

από τη φάση ν. Ο .θησα\Jρόs> πο" βριθηκι οτο δωμάτιο

QV'l" LK.iII'1IO
643 μ. τα πφίηxvα χριισό σκΟ\Jλαρiκlα,

περιδέραια, π,pόvις και βραχιόλια περ ιλαμβάvι ι .ξαίσια διΞίyμa-rα Xpvσoxofas με τηll οφαρμΟΥή της
κοκκιδωτής, της σ\Jρματερής και τηl Ικτνπης ηχ"ικής. ΟΙ ΣVVΗθΙσηΡOI τύποι αΥΥ>iωll ,Ι\lαΙ οι πρόχοl, οι
φιάλες μι πόδι , ΤOαμφ,KVπ,λλO δΙτrας, αλλό κα, ηλαστικόαγΥ,ία.
AVΆΛoyα της Πολ,όχνης .ί\ΙQ: 1 και τα '\Jρήμa-rα από τηll Τιχοία (φάσ<'\ ι-ν), Ι\Ιο: ΣVvoλo τωll οποιωll

tχ" δωρηθιί στο

Eell'Ki> Movσιlo από -τη ΣοφΙα Σι.ήμαll, ΣVΖ\JYo ΤΟΙΙ ΕρρΙκο" Σι.ήμαll ποιι αllOl<όλvψ, κα\

αvi""αψιτηθέΟ"ηαvτή.ΠΡόι<ει ταIΥlακεραμlκη χαpαιcτηρlστlκήτovΒοριιοο",,-τολlκοvΑ'ΥαiovμιδΙπατα
αμφικvπΕλλα, rrPόxov<; και ανθρωπόμορφα

ayyEia,

ειδώλ,α τρω,κο':'

Tvrrov, μαρμόρlllO
IIg.

σχηματικό ειδώλια,

χάλκ\να, οστΙ,1ΙΟ κα, λΙθl\lO ερΥαλεΙα"α\ κ οσμήμα τ α από τη φάση Τιχοlα

Xpt.vή ,,,pόvJι

-..x"""j.

....

!JωO<lX"'!
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πφlτt)(""'''';'7'''('''''''''<φι.,'')δ~
wπω_,6ιΙγμαr"ιξιλ,Υμο''''15 χρvcoχ ο fQf

πov χΡησ'uσπΟΝΙτψ"""""δωτ~,τη""Ρ"

μαrφ~ . ". τη_ /Χτνπη "X ... κoj.

Av&y"

,ι"",τ"...,.,~ήμo'Tά"π67ΌU5θη<7~
Π1fπM'I5Π1fTpol<η IIg. ΠιMιδx_ηΛ~~""",,
Δωμo:Y?,,,6ι3.KίΨ'νrιΠι~.(M/o,,Π1f
3'15 x ~'ΙΤI<η π.Χ.) "ρ. "'ρ. Π1Ι59·
ΠΠ6Ι,ΠΠ6J,Π7Ι6ι,Π7Ι61

" J

ΣTIΣEr1OME~EI ΣΕΛΙΔΙΣ, Xpw6 πφ,δJpoH> σπό x6ντpιr δ<σφdρω. <>x ηWτ"", (δ~. πτΡ6πλΝρ«. <>ωλ~"",τk <>x >!.,...τrκ
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Πρωwκυκλαδικ6ς Πολι τι σμ 6ς
Ο πoλnlσjJ.&;

'TfOV

αναπoVxθη~, ,,.ης Κ""λάδΕς οvoμάζnαι l<""λσδ,~6ς και διαιφlνι;ταl σΕ ΤΡΕις πιριόδοοχ .

τη" ΠpωτoκVJ<λσι5,κή (3200-2οα:Ί π Χ ), τη Mισo«'Vl<λσδική (2αXJ...I6αJ π Χ ) κα, τη" Y<ΠfpcιM<λσδική

(1600-1100
Η

πΧ)

Πρωτoιc""λσδl~ή

πιρlοδ05,

πο..,

,Ι"σ,

.α,

η

μΕγαλίιτιρη,

δ,σlρtlταl

σΕ

ΤΡΕις

φάσ"ς

'TfOV

ο"ομάστηι<α" σvμfkrrlκά α'Π6 τις 1Ι",,,ς όπο.., ανακαλύφτηκα" για πρώτη φορά ,vρήματα ατα οποία
διωφlvoνται τσ,διαIΤEραxαραKτηρlστι~ά

TOV<;.

Στη" Πpωτoκooαδικιj Ι (φάση Γφ6ττας-Πηλoli)

(3200-2800

'Π.Χ.) σννι;χΙζιταl Ε" ολlγοlς η ν,ολlΙΙlκή

παράδοση μι μ'Kρoίιs ο, κ ισμοv<; και KOΤOI~j,S από Evτ,λή "λ,κά. Ελάχ,στα
οlκισμώll τη5 φάσης crv-rή<; και οι γ~11

τα γlo'ω<TTά vπoλ,ίμματα

';"" '

.".λOVΤίζOνταl KVΡίΩS aπ6 τα κτερίσματα τωll τCΣφω". εVΏ

"'Ol

πΡόσφστ.1 α\lασKα~. 6πω<; στο Στρ6φ lλα της Avδpov, Ιδωσαll πλOιJσ lα στοιχ,ία κα ι για τη" ο ικ ιστικ ή
ανη,,;

"TT)l

'ΠEρI6δov. Τα πήλ,να αΥγΕlα, μι σvvηO",τιφα σχήματα τις ."λι"δρ,ιJ.; ή σφοιρικΙς ΠVςίδE, ~αι

τov<; Kρατήρt\. ιίVΑI σι<οvρόχρωμσ μι γV<:lλlσ~νη την ιπιφόνι;ια και φ!ρ<>νν ιγXόρςn<τη διαι<όσμηση

Αυτό όμω<; πο" χαρακτηρlζει το" Ι<""λαδlκό Πολιτισμό .I\lα τα μαρμάρ,να αγγ.lα κα, ειδώλια. Το
άφθοvo KVΚλαδ ίΤ IKO μόρμαρ<> ιδωσt στοοχ κστοl .ov<; τω" νησ,ώ" αvτώ" τη δv"στότητα vα δημιοvργήσow
,ξαιρ,τικά Ιργα τα οποΙα παραμΙνovν αξ,ο&αύμαστα στο χρόνο. Χαρακτηριστικά μαρμάρl"" αγγ,ία τη,
ιpόOT)l αvτής εΙ"", τα κωνικά ποτήρια και ΟΙ μΕγάλοι K pαTτIpi\, ΠΟ" ονομάστηκα".καντήλΕ,_ λόγω το"
σχήματos πο" μοιάζ" μ, καντήλα . Τα "δώλ,α ,ί"", το χαρακτηρ,στlκόTfΡ<> ,ίδ05 της κ""λaδlκήs ΤΙΧ"'1ι
Στη" ΠρωΤOKVΚΛαδlKή Ι φάσ η ,πι κ ρατονν τρεις τVπOI "δωλΙων
Στο" πρώτο aIlήKOV" τα σχηματ ικά "δώλ,α πο.., εί"", μικρά σ, ~γEIIo<; και απλά δlαμορφωμΙ"" . Ιτσl
ώστ,

vα

"ποκτού"

IvζI

αφαlρtΤ IKό

αοΙΊρωπόμοΡφο

ΠΕρίγρα μμα.

Από

τις

πoλλlς

vπoKατηγOρί"

XapαKTηPIOT'KbTfpα ,ΙΙΙΟΙ τα . β,ολόσχημα_. 'ΠΟ" aπoτV.oύ ... ,ςlλ,ξη τω" νι;ολ,θικώ" β,ολο"δώ ... και
οvoμάζονταl Ιτσl εΠΕιδή το σχήμα

Tov<;

μο ιάζει μι βιολί

Ο δινπρος τίιπos, ο λEγ6μιvoς .Πλαστηρά_ από το vι.p<>ταcpείo στη θΙΟη Πλaστηράς της Πάροv,
ollήKE' στα φVσ,OKραΤ IKά ε ,δώλ,α , Εδώ γίνι;τα, 'Tfpoσrr6(lE'O; 110 αποδοθονν φι.ισlοκρατι κό Ο ι μoρφkς ΠΟ"

,illOI

~vpi",,> γννα,κ,If'i, ,vώ οι αvδρ l~Ιs ,Ι""ι σπα"ιότερ".

naPIOTIiVOVTaI

bpθ"s μ, πλαστικότητα και τα

χαρακτηριστ,κά το" ΠΡοσώπο.., αποδlδονταl αvάγλ"ψα ή ΕγχόΡσ:ιιτα.
Στατι'λη τηsφάσηSΧΡΟvoλογ,ίτal ο τρlτosτVτros. ο λεγόμ,vos «TVπos ΛούΡο,,_ από τ η θ,σηΛοίιρ<>ς

σ-rη Ν άξο. Και σ-ro ... τVτrOΑVΤόfΠlKραΤOννOΙ γνναι κ,l.., ",opφIs, στις οποi.s παρατηρ<Ιταl μια τάση για
αφaIρ,ση καθώς τα χΙρια aπoδίδoνται σι:w απλ!ι ορ,ζόντι.., aπoφvaEιI στο Vψos τω" ώμωv, Ενώ τα
Xαρακτηρ lσ-rIKάτO" προσώποvδι"δηλώ""ντα,

Η Πpωτoκvιo:λσδlκή

11 φάση ή Φάση ΚΙροv-Σνρov (2800-2300 π. Χ .) ΕΙναl η ΠΕΡlοδο<; ακμής τομ
tillOl πολύ μιγάλη καθώ<; aVTioτol XCI

Πρωτoιcvκλαδ lKoύ Πολ,τισμού. Η ΚΟlί'(ο>ν lκή και ο,κονομlκ ή αVΆπτvςη
ζIllOπτVCIσoVTaI

ραγδαία

η

ι.mJσlπλO'α

και

το

εμπόριο.

Ο

.".ληθαίvovν. όπΩS δείχvoυν κα' τα ικnταμΙ"" vι~ΡOταφιία μι'
αστ l~oπolηση

,i\lO.1

πλη6vσμός

"TOV<;

αυξάvιται

και

οι

o l~lσ μoί

~lβωτ,6σχημov<; ή KTlOΤ~ τά~, Η

φαvιρή , ,δ ,αίτ,ρα προς το τΙλσ<; της φάσης. και οι ~ατο ικίf'i,

"IrOV "'ipI Kf<;

φopιs

,xouv

κω όροφο, ,Ιναl λ,eόKηστε,μ, προσ'γ μΙ"'1 το ιχοποιία
Στην

",ραμlκή Eμφa"ΙζOνται

«σαλτσIΙρ's>, ο, πρόχοl, οι κνλ,κ"
η

χρήση

παραμΜι

ακόμα

γUαλlσ!dVΩV αγγ,ίω".

v!a σχήμστα αΥγ,ίων, όπωs οι ραμφόστομΕς φ,6:λΕI, ο, λΕγόμιννς
Kal τα XαραKτηρlσ-r l~ά και lδ,όμορφα τηγαν6σχημο. σκώη. των οποίω"

άγνωστη

και

προβληματική.

η εγXόρςn<τη και η εμπίεστη

Παράλληλα

διακόσμ ηση

μ.

την

παραγωγή

τηγαVΌΣXημα σι<ιVΗ χαρακτηριστ,κΙI <Ινσl οι παραστάσι"
αι.όπτvςη της IιοvσlπλοfOl και

δί"""" στοιχ.ία για τη

μανΡω"

κατακτά Ιδαφos κα ι τα κιι.ό πο..,

δημιovργοίιντα, σ-rσ κοσ μημστα, πο.., '.1101 ΣUVΉllω<; σπ,ίρ's κω τρίγω"", γ,μίζομ" μι λ>""ή

ouaia.

Στα

πλοlω" 'ΠΟ" δηλώVQVV τη σημασΙα και τη"
μορφή το" πρωτoιcvκλαδlKoν πλοίοv. Τώρα

Εμtovlζtτα l κα ι η γραπ τ ή διακ6σι>.ηση μι γεωμΕτΡικά KμρlΩS θΙμστα

"IrOV

αποδlδοντσ, με ""ούρο χρώμα

"Ttό:vω σι vπ6λεvκo βό:f.IO\ , Μαζί με τα πήλl"" αγγεία Ο'Ι.Μχίζεταl η παραγωγή μαρμάΡ'ί'(ο>ν σκεVΏν. με
'Π'Kρaτlστερασχήματα η\ φ,άλ.s κα ι ηsκύλ'Κε<;.

Στη ... ΠρωτοκVI<λαδ,κ ή

11 φάση η κστσσκι"ή μαρμόρ,ί'(ο>" ειδωλΙων φτόνεl στη μιγάλη τη<; αι""ή τόσο
αριθμητι κά 001 ποιοτικά όσο 001 ΤVΠOλOγ IKά. Ο ΙCVρlότ,ρoς τVπO\ ,ίVΑ I αvτ6ς της όρθ ιας yumlΚEiaS μορφήl
μι δ,πλωμΙIιο τα χΙρlα κ άτω από το ο-τψος. Το κ Εφάλ, γΙρVΙI Ελαφρό 'Προς τα πlσω 001 τα πέλματα τω...
ποδ,ώ" προς τα κάτω. δίvoντας την αiσeηση ότι η μορφή παται, στα ωφoδάχτvλα. Ο τVτrσ<; αυτός tlllOl

~ I

Ο ΠΕΡιοσ6"Τιρο δ,ααιδoμ.lvoς Ο"ΤΟν α,yα,αιcό χώρο . Το μ.!yεσos "Των ι,δωλίων πo,~lλλι, φη:i""ντ05 ορ,ομΙνις

φoρΙ~ οχ.56ν σ-το φVΣ,,,ό. ~ σπo-tΙλεομα ι.ο {χοvμι μι>ημι,σκό ΙΡΥα γλvπ-τι~ή~ "Τω" 01tοlω". ωσο6σο. η

ιρμηννlα, η σημασlα "α, "το ΠEp"xό~vo 1tαΡαμΙvovν άγνωιπα. Ο, παΡαλλαγΙς αιπο':'

"TOV

-τVπov ανάλογα

ι.ιι "Τη" πλασηκή δ,αnιπωση ιΙνσ, πσσερ,ς "α) ονομάζοντα,. OOΠIO"ToOXO, από "ΤΟν "Τόπο tίIptoηs "Τω"
πΡώ"Των 1tαΡο:δ"γμάτων, παραλλαγή Καψάλων, Σπ,δοίι, Δωκαθισμ,,"Των κα, Χαλανδρ,ανής

Τη διξιoηXνlα "Των καλλnι χνών "Της Πρω"To~""λαδ)Kής "ftEp'όδov δ,απ,σ-τώvovμι 1tΙΡ)οσό"Τιρο ο"Τα
ανδρικά "δώλ,α. "Τα οποία ,ί"", σπανιό"Τ,Ρα κο., παρ,σ-τόvoνν σvνήθως μopφiς σ. δράση. Η κο."Τάκτηση "Τη;
ψΙ"Της διάσ-τασης ι.ι. "Την ανάΠ>\iςη "Των μορφών σ-το χώρο .ί"", ι.ιοναδ,,,ή "α , ας,οθαίιι.ιασ"Τη σ"Τα "δώλια
"Των σvληn:,ν, "Των αρπ,σ-τών. "Τω" μορφών
"Των "δωλίων γ,νι"ό

"TOV

"ftov "ftlvovv

ή α1tλώς κά&ο ...... α,. Ο σvι.ιβσλ,σι.ιός κα' η χρήση

Πρω"Τοκυκλαδ,κσίι κόσι.ιοv σπο"Τ.λ>1 π,δίο προβλημαησμο':'

1<0' αντ'1tαΡο:&έσΕων

κα, ίι.ο από "Τα δ,αρ"ήα,νιΥμα"Τα "ΤηςαρχαLολογlας.
Κα"Τ" "Τη" Πρωτoκo.n<λα6ι"ή ΙΙΙ φάση η

παραγωγή

μαρμόρ,W1ν ε ιδωλίων πψορίζεταl ο.,σ{ιη"Τό

Υπάρχονν μόνο λΙγα σχημα"Τ .. ά ι.ιι κων)κό σώμα κα, ορ,ζό ...... ,ις αποψίισιις α"TOVς ώι.ιoVς
"Τα

x/plo.

αγγ.ία

"ftov

vπoδηλώvoνν

Σ"Την ΚΕΡαμική σvννxίζo ...... αι οι ηχ",κ!ς "Τω" 1tροηγσ\ιμιWlv φάσεων, δηλαδή οι<οnιιιόχρωμα

yvαλ,σμΙνσ

ή

μ.

,γχάΡα,,"Τη

διακόσμηση,

Kαeώ;

κ",

"Τα

ζωγΡαφ,σ"Τά

μ.

ΟΙ<Οίιρο

χρώμα

σ,

αvo'χ"Τόχρωμο βό:Oos. Από "Τα νια σχήμα"Τα χαpcn<"Τηρ,σηκόnΡα ι{νσ, ο) κΙρvo, κα) ο, π"Τη...6μορφοι αOl<οl
Η α""π-τvξη "Των παΡαλ,,,,,ών ο,κ,σμών, ό1tω; "Της Φvλακωπ ής σ-τη Μήλο, "Της Παρο ικιό; "'ψ Πόρο κα,
"Της Αγίας Εφήι>ης στην ΚΙα, χαpcn<"ΤηΡIζ>, "Τψ "Τ.λι\Πα{α αιπή φάση

"TOV

Πρω-τOKVΚΛαδΙKσίι Πολ,ησμσίι.

ΠήΛ,...,πολλαπλ 6αr r<ίο(ΚΙpν<>S)απ6τηΣψο.

Πρω--...λoδ,"~ ΙΙ πφΙο&χ. φ<iσ~ ΚΙfi'C'J'ΣVρov (1fΚιO.2J«J ".χ.).

Αρ. '''1'. Π6185

Ι "

Π,μ...,o7fOψII<dayyι"'πou...w,

... ,.._ώιιο(ιruξόllo)

,..~-.."""N<ιφoτι:>ff"''"ηllLlσηl\ιβ66ι
ΔιιrrroΤ'''''''<τdφoι-Ι24.Πpω~,''''Ι''Ιιιk&>ι.
~ rιφoόΠOf·nιιoIooi

(1200-2800

ΠJjλ,,,, 1<Iiπ,~,Io,.. /f6δ,

",,,

".Χ,).

λρ, "'Ρ. Π4866

TpιOf

ρό'''''''"Ο...... IfΡOxc4. npωT,,"ι.da.s.oι:S

..."P"Τ...... ίoΠlfXαI.oνδp,ανι11Σιiρoι.ι.
ΠρωT""""'Jδ,.~ 11 Πf(Jiαδ<κ.,.sαη ΚJpov-Σιiρoι.ι
(28ΟΟ-2JOOπΧJ-λΡ·ouρ.Π6L$)

κ..ιι""ι-:!,ο""",φιι<6ΟΎ)'1'Iο
".".ώμaαπ.ι".~{ιrv(18cV
A>r6T<>~Tφ<>IiιIyμι:ιf<>T",

~<>τη"_"'~'Γ'If
Jrfpι6&ovαvηk;npω~.ιnI

_

..... Io'Γ'lfκ~

Iιιp...ι.npωTo'<v.M8,.-ιjII'tf~

φάaηΚΙpaι-ΣιιΡ...ι(28(J().lΧΧΙ".χ.)
Af>.'vρ.flS22S.flSI1O

Πιjλ."" φCΙτιιιmX'11'" <>ryt!<>μι
Xι>ρ«<Γ~ δ<_~".,.~. Ni><pofαφllo "τη
θίa~Ζ,".4JJrdρ",η:ιvΔ,,,,,οτιιιοι).τ • •

ΙΉ ~aι Η$. npωroιιι.oc.\<>6 •.-ιj Ι Π~
,.ι.n, Γφ6π"'f.Π~ (32OO-1JJι:JO π.Χ).
lφ.tvp.n48θO.fl0f881

Ι "

π,μ_<»')"'ι.. ... ιrλαU7.,'1XιIρα.-.oδ-...ιtWιrλ ............... λIιoσj~η. Noφtn ..... κ~Σψ><ι.
l1ρωταοιιοιλοδo<>i"ιtφ/oIi<ιs....-..ιΚlpoιι-l.;pou(2flOO-:noo ... χ).1φ.nφ. π51)().π5137.πloO)4

Ι "

π,μ'",Ip<>JJf'ό<n<><ιη " άΛη ~σαλTσιfpo.",{ωypαφισro6,6ι<00'",,~α, πψίτεχ"" mj..1'''''α-rr.iα. πo<l ΠΡOι).\θt aπό τη aννθι:ση

τρ.ώ. ~'φσyρσφ, ".;..

",,.

<>vγ..""",,,,,,,,,ών po..,.σcτ.;."",. "αλών 1Μ Ψ'ιU cnήρ,γ"". ,ι.πό τον τόφο ΙΟ......, <flφCTuφfiαv

Σπιδoιi Νόξου . Πpω~,,6,ι<ή ΙΙ π'f'k>δof. φόση Κipoυ-ΣιjpotJ

(28Q().2JOO

π Χ).

A~.

'Uf>.

Π6101. Π 6 1 08

Μ"!'<'άρ,,,, α-ryιia", πόδ,
(....".,τηλφ)ιrπό,ιr_τCφΙIα

nL1fώ"~"InαναrIι2fT'1fΠάρoυ.

ΠΡωWl<VO<λαδΙ"~ΙΠf~.fάση
Γφ6nι2f-ΠηJιcV(3200-28CO π Χ)

Ap.wp.

'"

Π 4791.Π4759

ΑptσΤΟπχ "ιof/ΡΥ<>ctδ,WYΙΙι.ι6Ρι.ι<ψο;&!c,oVλ,"'f

κα, ~kι """"δ,.~, για π,yαπ6δρσ~ "",,,xιjιια?αr
(>IJ7OΙΙctμιlρpopo,ρoj.Of'doσ"""~."aM", {ρa.,A"",,γ<Ss
κα, Ν6ξ",. πpωT"" ...... α"'. ~ Ι.," ΙΙ πιρloδo,

2XJOn.Xo ).

lΙ'οίλ,,,,,απ6φλ,βωτdι.ι6Ρι.ι<ψο,Χτοayl,,ΙΟ0\lT6,
".:ι:tMΙΤ/Χ "'Ifχ.φ/σ"τηιιι",lJ<ιw<tσ",τpdΠΟΤ,l"

rιφ<ζoγdλιwfrφλl/Κrτov~"""ω.λo/Ρl'"
""~.ιIι'_Σιίpσr,ΠpωT_O>δ,.~ι"",ιι πφioliot
(J200.2XJOΠΧ),I'φ,ιψ.Π6 1 S<!

" Ι

(3200..

ι'φ. ιvρ. Π)9ω, Π6 1 92, Π6292

Πvξίδσσπ';yιφιψπpάσΙ"'σT<'ά1'ίTη",,,<Ψ<'pωήJιrώμ:,r<σιx~δ.rO><ό<t~ηoη~,,π,,pώoo.A>ή ..ιστη.
ολΙΥ"Ριθμη .:<rrηyrφkJ. τω. πVΞI&.N πov σπ"Μ'I",,"
πψioδo,(J200-2JOOπ.χ.).

",.I""ouo;,

"ρ> ιj "oταπoθfιι<η". Από τη Ν"'ξ". Πpω"""",,~.,5,"ιj Ι..,, ιι

ΑΡ,ωρ.Π5J58

Μ<ΙιΜ'ιΡ"'Ι.,40η • ..,.,...muπ,;evμπ<ry/f
.-.;."".,ιι.pώμrι.."".-ωv,,,6s-πνΡιj_οψ"""";.
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Μεσοελλαδιχός 110λι.ισμός
Η Μίση Επο.χη -το.ν ΧαλκoV ~αλύπ-τεl -τη" πφlο.δο από -το.

2000

Ιωs -το.

1600

"'-.χ . Σ-τη" "νplΩs Ελλόδα ο.

πο.λl-τισμό<; αντης -της πφlόδov ο.voμάζπ"αl Μ,σοι;λλαδlκό<; Πο.λιησμό<;. Ο πο.λιησμό<; -της Μεσο.ελλαδlκης

επο.χης ιlναl αΥΡο-τικό<; και

η ο.ικο.voμ(α κα-τά -τη" πφlο.δο αντή βασlζnαl σ-τη

κ-τηvo-τροφlα. Η ανξηση -το.ν πληθνσμο.';' σε σχΙση με -την Πρω~o.ελλαδlκή wιpio.δo

ΥιωΡΥ(α και

-την

ωs σνιιέπ.ια ~η

. iX'

δημιονΡΥlα νέων ο.ικισμών, πο.λλο.l από ~σ~ σwσlovs Ιχσνν φεννηθεl KVpiΩS από ~η" κσιλάδα -τον ΠηVΙloίι

και voηΟπΡο. Ώs "ο.ι -την Πελο.πΟννησο.. Η ""ονα πο.ν Ιχονμι Υια -τo.~ o.IKlσμoVς αντής -της επο.χής εΙναl
α""ο-τά IKαvoπo.lηη"ή, αν και η καταστροφή -των ο.ικιστικών κα-ταλο.ίπων

.i"",

σVΧI.'ό φ<Ιιvόμ,vo, κώιώς

πο.λλο.Ι από αVΤo.Vς κα-το.l"ήθηκαν και κα-τό -την Ύσ-τφη Χαλκο.ψα-τία. Σ-την αρχή -της πιριόδοv, όπο...,
φαlvιταl να Ιλο.βε
σι

ο.ικιο.μο.(

Ei"",

xWpo.

και η με-τo.VΌστ,VΣΗ -των πpώ~ων ελλην6φωvων πληθυσμών σ-το.ν ελλο.δlκό xwρo,

μlκροΙ

και

-το.

ο.l"ήματα

ψ-τωχά

κω

,vτ,λή.

Μόvo

ΠΡΟ<;

-το.

~tλο<; -της

rnpl6δov

παΡOVΣlάζε-ταl μια αξιοσημεiω-τη εVΗμφlα παν θα πρiπll να ocptiλε-ταl και στην ο.vαΠ"TΙJξη -των εμπο.ρ,κών
σχΙσι:ων μ, -τα VΗσlά. κΑΘWς και κo.lVΩνlKή διο.σ-τρωμά-τωση με -την εμφάνιση lσxVpά -Τ"X,σμΙvων σικιο.μων
(ΜάλΘη, ΑIΥινα-Κο.λώνα) κσ, -της κόσ-τσ<; -των πο.λ,μισ-τώιι ηy,μόvων
ΣημανηK6~,ρol οlκισμο.ί ,Ιναl στη Βοιω-τiο. η θήF\α. ο. Ορχο.μεv6<; και η Εύτρησις. σ-τηιι Α-τηκή η
Αθήνα, ο. Mαpσeών κσl η EλιvσΙvα, σ-την Π,λo.πόVVΗΣo. η θέση Ko.PάKOV, 0.1 Mvκήvις, η Npvα, η Tlpvνθα,
η Aσlvη, η Ολvμπlα και η Μάλθη στη Μ,σσηνlα. Τα κ-τΙρια I ivαl μαKp6σ-tινα με Ινα

δωμάτιο., άλλο.π

KVPIo.

π-τΡάπλενρο κσl άλλσπ ελλi\πηκό, προθάλαμο. και αvolX-τή ή κλειο.-τή ο.-τοά μΠΡοσ-τά. ΣVΧVΌ -τα θεμέλια
ή-τα" χαμηλά από αKα-τiρyασ-τ,ς πΙ-τρες και πηλό και η αvωδoμή από ωμΙς πλΙv60vς

ΑΡκ,-τό σταιχ,lα προκΙΙΠ-τανν από ης o""oκo.cpis -των

.... Κρο-ταψεΙων

-της Μ,σΟ<λλο.δlκής πφιόδον. ΟΙ

"""ΡOI WΤαψlάζo.lΠσl σι: στ,νΙς -τόcpρovς αVΆΜ,σα ο.-τα σlKήμo.~α ή "ά~ω από -τα δάπεδα, ,νώ -τα ιΠιπια σε
πιθάριο.

Σε o.pyo.vω!dva VΙKΡO-τo.cpεlα. oπΩS o.vτά της Eλωσlvας. 0.1

iivαl μικροί "'βωτιόσχημο."

"TCIcpol

κο.-τασκ"",ο.!dvol με -τΙσσι:ρl\ πλm.<\ -τσπoθ,τημΙvις κάθnα στο. iδo.cpos . Τα δάπεδό -τovς; Eivαl σ-τρωμΙvo με
χο.λlκ,ο. κο., KαλΙΙΠTOVΤα, από μ'Υάλες πλά"ες. Στην αρχή της πφιόδον -τα κτιρlσμα-τα απovσ,6ζow αλλά
αΡΥόπρο. αρχίζονν vα -το.ποθ,-τοVν σ-τΟ\lS

"TOCPO\lS

από ΙΙ/Ο m\λιvo αΥΥ,ίο. και σταδιακά -τα κ-τφIOΊJα-τα

πoλλαπλασlάζo.νται προς το. τiλoς της πιpιόδov μι την ιμφάνιση μ,-ταλλικών αΥΥιlων και όπλων
Τα αΥΥι lα -της Μwαιλλαδ,κής εποχής εΙναl μo.VΌXρωμα και -τα mΡισσ6πΡο.
"α~σ""ει.όζo.lΠσι μι -τσν -τροχό.

Τα o.voι-ιάζoνμε μlVVOΚά,

ο.voμσο.lα πσν

δόθηκε απ6 ταν Σλήμαιι, ο. ο.πο.Ιος τα ιlχι ΣVΣΧιτlσει με
-της

Βοιω-τΙας,

,πειδή

-τα

oyy,io

πpώ~α

αVΩαΛUψTηκαν ατο.ν OpXo.μ,VΌ.

αντov

TOV\

M,ννtς

-τον

-τVπσν

Τα ΣVΝΗθlσoεpo. σχήμσ-τα

'IvΑl -το. κΙΙΠελλα με ψηλό πόδι και αι καVΘαρ6σxημOl
με ψηλl\ -ταινιω-τiς λαβis και Υω",ωδη

""vcpot

περ'Υράμμο.-το.,

πράΥμα πον &lxvιI ό-τl μιμο.Vνταl με-ταλλικά πpό-τvπα
Αρχικά Ιχow χρώμα n;cppό σ-τιλπvό. αλλά κα-τά -τα
μισα -ΤΗs
,,(-τρινα.

wεplbδoν κόvoνν -την ,μφa",σή "fO\IS -τα
Παράλληλα

ο.ΥΥ,ία. •α

vπάρxoνν

λ'Υομ,1/Ο

κα,

.α

αμαvpόxρωι.oα,

ΥΡο.π-τά

πσν

εΙ"""

ΣvΝΉΘωs μεΥάλα πll>όσχημα αΥΥ>lσ, πρόχσ, κσ,
'P,άλtς

Το. πάνω μΙρος.ον αΥΥεΙο.ν διακοσμεl-ται

αρχικά μ, "JθVyραμμα σχήμα.ο. και αρyό-r,po. με
~αμ-πVλα ~α, o.μ6ιqvτρovς Kv.ι.λovς
ΟΙ

,wocpis

μ~ 'α νησιά και την Κρή-τη.

η

άνοδος .ης ο.lκο.\ΙΟμΙας κα, 0.1 κο.lνω",κΙς αλλαΥ!ς
προς -το. "Tiλος -της -πφιόδον θα απο.-τελέσο.w-τις

ΠpoVποθtσ>l\ YιQ -τη νΕα iΠσxή κσ, -την αvόΠ"TΙJξη
ταν MvκηναI~o,;, Πο.λnlσμο.V.
Πήλ Ι_ K~. Τ."τιοό &ΙΥικΖ μ , ,,,,,,,,* TpoxήλαrηI "'_ΙK ~ '" Υω νιώδη:
Π'P'ypαιwαKωσπΛ moj< πι";"ι σ. T6φoι- 28.ΣIoχΛ o θ!σσαλ l<η-,
1\ρ .IVp .n 60 I O.9

" ι

(I 7OfaI,

π. Χ)

Μ ε σοχυχλαδιχή περ ίοδος
Κατά τη ΜισOl<οοαδιχ ή lΠΡ;Oδo (2{Χ)().I600 π.χ.) παροvoιάζονν μιγάλη αvάπ-τvξη οι παράλιοι oι~ισμol
πov

Il",, '

διάταξη

και σημαντl~ά λιμό"ια. Για τη" προστασlα ~αl τη" ασφάλειά τΟ\/'; χτiζοvταl τείχη, ενώ η
τω"

απιτιώ" εΙ"",

1TVI<""τφη

χαl

χωρίζοντα ι

μεγαΛVτερα o,x ,σ-τι~ά ~ΙVΤρα της ιποχής αυη;ς

IlvaL η

σε

ο, χοδομ,χά

τετράγωνα

μ.

Spό IIOvo;.

Τα

Φυλαι<ωπή τηο; Μήλου, η Αγlα Εφήνη στην ΚΙα

~αL το Ακρωτήρι στη θήρα. Η επίδραση της Κ ρήτης στον πολιτισμό των Κυκλάδων αιrτής της περιόδου

.Ιναι

lSlalnpa

ηπ"ρωτι~ή

.μφανής. Οι επαφi.ς χα, η ιπl~οιvωνlα των Κυκλάδων μι το

Ελλάδα

ι.ιποδηλώι.ιονταl

από

"Τ ην

παρουσία

άφθοvηs

vTjol

αvτό αλλά και μ. την

εισηγμ/'vηs

μεσOμ Ι VΩ,χ ής

και

μεσοθιλαδl κής κ.ραμlκ ής. Η χαρακ τηρισ-τι Χ ή κεραμι κ ή της ΜεσOl<VΚλαδl κής περιόδου .Ι""ι η γραπτή, μ.

μανρο

χρώμα

σε λεVΚό βά&ο<; και

αργό"Τερα προς

"το

πλos

καμπυλόγραμμα οχΙδ,α ΠΡοστI\l,vταl και εlκονιστ ικά \ΙΙμα"Τα.

άLJθρωπos . Το xαpo:ι<.τηριστι~ότερo σχήμα

γί"nαl χρήση ~α'

"TOV

κ6κ~ι\ΙΟv.

Σ"Τα

όπως ",ιrτά. ζώσ . πouλιά. αλλά και ο

ayyIlov Il"", η μαστοπρ6χοvo; με αVΌγλVφΕI αποφVQiις.

..ά
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7,11"
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Xι"<"'J!
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π_πΙ&>. Y""""'~
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τη

<>wj3.:r7.»\

"",,,,,,,Ι.> <π_πΙ&> T""AyCl'i~""",,,,_ Απ.,ι;ι&τ,,, η ,π.jJλη .....j

μqoφ1Υ, ... ιοφόρο<ι~·Ηπ_πl&>,ivo'''''''''''''''''''''ιιhoI<>πόlλ""μο'''Τ''~'ΙΡ'''70~ό-τ""πf'O<'ώπσvh:τιιπ".
Ο.

OIf/f

στην Π'PΙOX~ τω. ΣVΤιώ. ""σδιικWσvv 6η ~ ΠΡοοωπΙ&> στφιω"';τ"" στο π"οοωπο

Mv.ή-σ. τ.,.,.,*,/(v..ι.ΙXΛ. T<iφσrν, (Ι6ιχ",

πΧ) lφ_,uρ_n62~"

'"

τη pcήιI"o l'Jjμαroι-.

Ο Μυκηναίκ6ς Η6σμος
Ο, Ko,νωνiε5 το<.l ελλοδ ,κoV XώΡOV, OΎρoη~oV KστtξOXή~ χοραι<τήΡο,
opXίζoυ~

vo

-παίρ\lO\J~ ...ιο μορφή . Η τομή με

.. ο

"yVp'"

ιτιο μΙοα

.. ov I60v

Ο ' , -π χ

-τrof>ξλθό~ ,ί\iα' οποφαο'ση κή κοθώ<; η σΥάπη γ'ο ΤΟ

κννήΥ' ΚΟ, τΟν πόλεμο μι την "σΟΥωγ'; του πολιμ,κoV άρμοτος ι π,φξρ" σημονηΚΙ5 KO ΙVΩνι~ς ολλΟΥΙς
Πάνω ο-πό
ακροπόλ""

.. ο

ιτιΡώμο των α-πλών -πολιτώ .. εμφοvίζε .. ο, μιο ορ,σ"οι<paηκή

.. άξη,

που ζει μΙσο σε δvιιo:τΙς

μακριά από τον αΥροη κό πληθυαμό κω Ιχ" ω<; ιδανικά τov<; ηρωικο\fs αyώvις και την

πλοvσια ζωή μiσα στην αυλή , Η τάξη ουτή των ηγεμόνων , που π ιθανότατο προ!ρχnαι οπό πληθuaμοV5
ο, οποίοι θ<ωf>ξΙ .. αι όη μεταVΆσoευααν στον ελληνικό χώρο y\ipω στο

2(X)Q

π. Χ . κω αποκαλοίινται σοα

Ιπη τΟιι Ομήροιι Αχοιοl , ovαπηJσσει αχΙσεις μι τ ην Κρήτη, ι-πηρεόζεται από τΟν μ, νωι κό

.. ρόπο

ζωής

(θρησκεία. διοίκηση, μόδα), ησάΥ" προϊόντα. ,""ις τ,χνικlς, αλλά και ιδΙ.ςστη ...ια ΚΟινω\l\κή κα' ο ι κιο .. ι κή
oρyάvωση τοιι ,λλαδικοιί χώροιι.
Σ .. ον -πολιησμό οντό, που αVΑ-πτVχf}ηKε κιιρίω<; σοην KWΤΡ ΙK ή Ελλάδα και στην Πελο-πόννησο,
δό&ηκ,

.. ο

ό\lOμα ΜVI<η"",;κ6ς από η, κpaτα ιι.; Μιική"", την ακρόπολη που βρίοκ,.. α ι στο μι.rχό της

ΑργολΙδα5 και που αποτελoVσε κοτά την -τroρ6δoση την Ιδρα .ων Α.ρειδών βασιλιων. Ο Μ VI<ηvaϊκός
Πολ .. ιομός αvaπ...vσσεται στην τελ,υταία φάοη της Εποχής του Χαλκοιί, την Υστ,ρο,λλαδι κή ,-ποχή , ποιι
διαρκιl οπό.ο

1600

ώ<;το

1]00

πΧ

Οι οllOσκοφΙ, σ-τις ΜVI<ήvις κα, το Nρήμα-tα .ω" βο:σιλικών
Ιδ"ξαν δη ο ι

.. άφων

<Tτovs τοφι~οV5 κv>:λοu<; Α και Β

βο:σιλ,ίς αυτοιί του .KpόTou<;» ,ίχ= μ'Υάλη δνναμη κω πλoιrro που το" απΙn ησαν

πιθoVΌτα-tα από πολεμικές ιπιχιιρήσει" αλλά και από ιμ πορικές σχΙσιι, "οι σvvαλλoyές ποιι o...ιπτvξoν
μ. την Α ιιοτολή

κα, την

Ε ιιΡώπη

YιQ

.. ην

προ μή6nα μnάλλω".

ΟΙ

μ'Υάλ., -ποσότη-..ς

ήλ.κτρου

(κεχριμπαριοιί) ποιι βρωψαν στις ΜVI<ή",ς κ α, στη ΜωσηνΙα απο.. ,λονν μάρτvρ<\ αυτών των σχΙσεων

Α ιιομφίβολα. δπω<; ήδη αvoφξρθηκε . ο Μιικηvoικός Πολ,ησμός επηρεeιστηι« σε μεΥάλο βαeμo από
τον Μινωικό. Α ντlκ,ίμ.vo μ ιvωικής τfχvη, ή μινω ι κή , ,πίδρο:σης ποιι βpi6ηKαν σ, πoλλσVς μ Vl<ηvoϊκοllς

TCrφou<; και ακροπδλιις φαvιpώιoow τ ην ,γκα-tάσ-ro:ση Μινωιτών τεχνιτών σ-την Ελλάδα και )δ,αlτιpa στις
ΜVI<ή",ς

Με την bφηξη -ΤΟιι ηφαιιτιε{ου της Θ.\ρα<; y\ipω σ-τα
Κρήτη , οι ΜVI<ηvoίο, fΠ~λoWταI απο

.. η ...

εξασθέvηση

μffiα τov Ι5οιι αιώνα 'Υκαθίστανται στην Kvωσό ,

" 1)';

1600 πΧ και .. ις "",τοσ-τροφ!ς που
Κρή .. ης, κιιρ,αρχoVι' σ-το Α ΙΎοίο κο'

vπΙιτιη η
Υνρω σ-ro:

Από την εποχή αυτή αρχΙζ" η μεΥάλη ακμή των

μιικηlΚXϊιιώ ... αvaκ τόρω ... , που φ-rovιι σ-το απΟΎiιΟ της κοτά τΟν

]40

και το"

130 Ql.

π. χ . και η ακτιvoβoλlo

τov ΜVI<ηναϊκοv Πολιησμσίι α-πλώ",ται Of ολόκληρη τη" Κ,ντρι κή και την Αvoτολlκή ΜωόΥnο. Η μ'Υάλη

εμπορική δρο:στηριο,.ητα μ. την ΕΥΥ\ίς Αvo-τολή YιQ την προμή6l1α πΡώ-των ιιλών, χαλκσίι, χριισoV,
ελεφαντόδοντου και ημιπολνημων λί6ω". αλλά κα' οι ανταλλσylς βο:σιλικώ" δώρω" μ, ης ,κεί αιιλlς,
μαΡ"TVρ<ίτω από

.. ην

α"'ιίρroη μvκηvoϊκής κ,ραμική, στα παράλ ια Τ1)'; Μ. Ασίας, στην Κίιπρο, τη Σιιρία, την

ΠαλαιιτιlVΗ, την AίyVfΓTO ώς- και ",ην loρδaιιio. καθώς και από αντ,κείμιllO οvατολlκής -πρoελ<UO'ης που
βptθηKανστην Ελλά6a , ό-πωςοφΡαΥ ιδοκvλιvδρσl,χαvoίηκοί α μφορείς

"",IolyvmLOXCr

λί61 IIOKolφoYoVT LQvά

αΎΥε[α

Kvplo
κρή",ς

κα ι

χαραι<τηριΟ'Τ\κό τοιι ΜVI<ηVCIΚoV Πολn ισμο'; ι{ιιοι ΟΙ Ti\XIQ~VΙI ακροπόλεις μι
τα

αvCιKΤOρα.

μΙσα

καλλ ,τ"χο ική ζωή Υιίρω από

.. ον

σ-ro:

οποία

,ιισωματώ",τα,

ολόκληρη

η

δlοl κ ηηκ ή .

.. ,ς

vπoyIIiI

6ρησκ.υτlκή

κ αι

άνa~τα. Η y>ωPYIKT, κα) η κτηvoτροφι_ή παραΥωΥή, οι βιστ.χ νlκΙς και

Ο' καλλ,τεχvικlς δΡοιτιηρ ιότητις , αλλά κα' ''ο .μπόρ,ο μι τα κΙντρα της Αvcτολής και της ΑIΥίιπ .. ου,
βΡlσιωνται vπό την ΠTO'II"'T,io και

.. ον

Ιλ.ΥχΟ των α""" .. όρων. Η άρ.. ια δ,ο,κηηκή ΟΡΥάνωση δη μ lουΡΥ,ί

τη" αVΌΎK η ΚΟ"fαΥpaφήs τω ... δpaσ-τηριοτή .. ω" ",ων α"""",όρων. οπως ~ap"TVΡOv'" ΟΙ πολvάριθμις πήλlVΙς
πιllOκίδες της

Γpaμμlκ ής

Β

που

μοs πληροφορσιίν Υια δ ιο,κηηκlς

και

ο ικο\lOμικlς

δΡοσοηρ,ότητΕς,

ypoμμέvις σε πρώ) ~η ελλην)κή Υλώσσο
Το μVl<ηllOϊκό- αvόκτoρα,
μειώδη κVI<λώπ"α

.. είχη,

.. α

οποία. σε αντίθ.ση μι

.. α

μινωικά. σχ.οο ... πάντο περιβάλλονται από μνη

αποτελοιίνται από Ι"" σVvσλo κτιρlων, όπω<; ιpyaoτηPIQ , απαθήκ", ο<οτοικ ί"

αξιωμστoVχων κο) Iipέω",. Πιιρήνας ουτώ" ",ω" ΣVγKΡO. ημά-rων

t[vcI

το μΙγαρο, η έδρα

.. οιι

βο:σιλιά, μι

την,στία στον κ,ντρ ικ ό χώρο κα ι μια στοά ,ντταραστάσ" στην.ί σ οδο. Γιίρω από το μΙΥαρο δια .. άσσον_
",αι

τα

διo μ ιplσμα-tα

και

οι

χώροι

διαμονή,

της

βο:σιλι κής

OIK OyΙVΙιας ,

ολλά

και

-προσωπι κoV. Τασημαντ ικότερακ .. ίΡlαδ,ακοομοVντοl μι-πλoVΣ ι., τοι χοΎΡοφί,s κατά

του

πολιιάριθμοιι

.. ο-πορ6δειΥμο

των

Ι "

μlVΩI~ών ανσnόρων.

Στα φΥαστήΡια των ανακτόρων εξειδlκεvμlνοl τεx...ιτ~ Kσ-tασ>«vσζoυ .. -πλήθο<; IΡΥων τ{x"'1~. 6πωs
πήλινα, μεταλλικά "α, λΙθ,να αΥΥ,;lα, κοσμήματα "α, άλλα ΙΡΥα

φΥαστήρισ η)'; <ικοVlστ,κη.; K<ραμ,"ή~ "TfapόyoV\l αΥΥ,;lα
Κίιπpov Κα! τη<;

EyyV<;

"TfOV

xpvaoxoIas

"α, oλεφaντoυpylας. Τα

ΥΙνονταl ανάρπσστα σης σyopΙ~ ,η~

Ανατολη.; . Το πλούσιο και Ηιφάνταστο Ρε-πφτ6ΡΙο της μvκηναlκη.; λl&οΤfj(νίας

ενσωμσ-tώViI μIVΩIΚΙ~ χα, άλλες εξωηκΙς ε-πφραις κσ, ΟΙ τεχ...ιΤ<ς φιλοτεχνούν αΥΥεΙσ που βρtθηKσν σε
πλούσιοιις τάφοιι<; ιcaι οικί.ς των σκροπόλ.ων. Η uιxλovpyia. η .λεφaντOVΡΥlσ ιcaι η κοσμημσηκή σΥΥίζovν
τηνθ<ζήτησηκαιτηντολ"ότηταμ.θαυμαστά-παΡο:αιίΥματα
Πρos τα τέλη του 130υ σιώνα οι ισχυρΙς μvκηναϊιd~ ακροπόλεις εξσ~ενoW λόΥω της δισκο-πής τω ..
,μπορικών σχΙσ<ων μ, την Ανατολή που πραιΚιιψ' μ, ης Kσ-tαστρoφΙς οι σποί,ς ""ντ,λΙστηκαν στα

μεΥάλσ ιμ πopι~ά ιdντρα σ-πό ης ιτr,δΡOμΙς ,ων .λαών ,ης ξηρός κσι ,ης θόλσσσα<;». ΣVμφωνσ με τη
μ"σΥε<'iστφη -παρόδοση. Μ "ά "Την Τρωική ικστρατεΙα. στα πλη του lδιov αιώνα. τroλλές ακρ<>πόΜοι\

IxOV\l

Kσ-tασ,ραφε{ σπό φωηCι ή σ".ό σεισμο\ίς ή "αι σ".ό εχθρι "ές ε<'iΡΥΙΙfς κσι εΥΚσ-tαλεlποvτσ ι, ε...ω άλλ,;ς

ιξσKoλoVΘoνννα XσΤO'KOVντσι σι μια ",ρoσπCι1>ιισΣVντoμης σναβlωσης TovavaκTop,xoίι μtyaλIlov
Το ν

]20

αιώνσ

-παρατηρ>ίται

σταδιακή

μ<TακίVΗΣη

των

-πληθvσμών

πρos

τα

".αρόλια,

τα

Δωδικ6νησσ κσι ,ην Κίιπρο "σι ,α άλλοτε Kpaτalc. δΙΟικηηκά κΙντρα ι:ξσ~ινoνν. Η ενδοχώρα σχεδόν
εΥκαταλ,Ιπ<ται. τα μ'Υάλα κ,ντρα mιΡΡ'KVΩνoVΤαι κσι ,"ΤοιμόζιΞτοι το Ιδαφos γιο ης μ'Υόλ,ς αλλΟΥΙς

TOV

,λληνιχoV κΟΟμov στην αuyή τηςVΙας ,ποχής

Xp<J06 πφ,δtpσ", <nW 1Ji~" ,λ6σ-= '" "xιj"" ~
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ΞVΛ,vη ,ξσyων.. ~ mιξlιισ '" xp",,,t,~dσματQ στα ταιχώι.ι<π" "ον δι"""",voWτ", ",'"'''''''α:v,Bm<Iv<''' θοΙικπα: i<II>'I\r'

<MiOooV

~ ζ<ψ«",γκNαΠ<J λ-,"6ρ, μJα"". τ""., /Jι "",,,,κ6δfντρ.:ι.

"",

<rΠtiριr. Η _~ τw ~(_λoίI" τaVpov)

/Jι Τ<> ",ydλ<>uoh", ""ι"<>ρχ,Ιατην ,,<>ράιπαση. ΠιΧ-,τ<>, Υ",μονοδ",6ιψ.11"'. τ6σ0rι<>"ιj>ύσ'lτ"""λ,ιιού(ξt)λov).
roο"oioσ"αvi",l"~τ",απ6τηΜ"""""iκή,,,οχ!j. όσο.", yιa roν'<ι/Μrwατ,ιWχσpm<ηjpαTfjf,,~ασ,ll". M,,",~"'f.

Tι>φ,*KVooIό!"A.T<iφ<κν(/6ός",."x) Αρ,'νρ.Π811

ΧΡυσ/5""'Ρ'ι<4πpocωπΙ&roνf.;oών
αmι lλασ""", τσX<ψ<>1<TfIpΙOηKά

TQVftρoctώftQV/"""rt", Τ"vΆτ,,,
""oδI.so,.,.o, ο.\,ιοτά. Ο. Oft#roπη.
ΠΙPΚ>X~ τωνΑVΤιών""σδιlKWovν
6τιο . πpocωπίδιso-ttριώ..,..,.""

,"ο πΡδσωπο

'" τη βo~ιι.'α

νιjμo"roJ. fIfu<~""5. Ταφ,ι<ό!:

K';"'>'<;1A .TdfoosIV.(lIίικol.rt.x.)
ΑΡ·,uρ·Π253.Π2S4

Χ~κVπt'λοκ",χΡ.ιΟή.vλ.κ"",krvπη
s..,.,s.,μ'",η""ιιρο:,νιm,λ.,..,.οριώνποιι

ΤP{X<>w,oνr.σro'Xα,MtιOσj""5. Τα"κ6ι"
Κ';"'>'<;1Α.Τ6φ<κν,(ιι;.κ",.π.χ.)
Ap"

lω

UΡ·Π629.Π656

]

"'

Ι

xdλ.oι,.., 'Υχ,φΙδ,., δ,_μ~μ/νo

A'(r'7" τη_ ,μπ/ιατη

T<~_'κιj, yιwστ~ ~," ωr .ζωyp<rφ'κιj ιn μh<>λλ".

Απ"""viι;..,-",σ~ηl'lj~Υ""",λoovrap...wαπ"dvδρη-σπλ",,,,,,,,,,"μδόρaταιro,τdξα.π,,,,on.\Vπτσντι>,απ6

δ<iσ ... y6λ'f mιρy6"x~<'f$" ~'" "ια ""'ώσxη,,~ ""πΙISa. ε", λ,σντ6ρι Ιχ" ~δ~ πληyωl!ol ~'" Ivαr ~
" ΙΤ<7ι>,στοΙ&ιφ.χ.ι"':'δ<iσιfλMλoovrdpι<:ιτΡ<πσντι>'''''uΥ'!_ΣτηνπJ.κ.>6ψηλι<ι-νΤ6Ρ'~Υό-{apoιdδιι>
M",,~"1'. Τοφ'κ65Κv.λorΛ TJφσι-IV.(I6ora, . π.Χ)

λρ,ωΡ. Π394

Τμι'jμo ~ιfλκ,,,,,,, ξΙφcυr μ λ,ψ~ δ,ι>ιωσμημ(VΗ ωτ" τη. π.ΡΙι<λιιστη TlX",.ιj, η οποΙΟ σwΙστι>τι>,
στη δημ'αιpyΙαφαJι,liωτώνδ,αXώpωvπoιι"ψ,ι<λ,ιΟννMlro1jσπόλ"ζoupΙτηλίθσ.α,σριΜ

.Ρόι;>-7αλλσ_ Η π,pITlXvη

.. ,ψιj

απσλι!Υι'''' ",φαJισ οιτών ιj yρvπών, M""ιj"1'. Τοφ , * Kίn<J,or Α.

ΤdφorΙV.(Ι6or""πΧ)λρ.nιΡ , πm

Χ"λ.,..,

'YXlJpiS>o

δι""""μηιb<>.-076- τηνιμπlιcτη T<X""~ μι πapdιστ.xιη λι<ι..-τapιων

.αΙ.,,<>σ"';. """~"1'. Τοφικ65 Kίn<J,or Α, ΤJφσι- ιν. (I6orαι. π.Χ)

'"

ιπτ6-",..,

λρ, <Vρ. Π395
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λpJψ6puτ6"."Xψ.:>

-",oW'<>Ψou",x~
tιipαro.."ρ6&:>Io:r.,.,., ιιhω"σ.
TopVγxor.",o .. ~.-"!'O'Is; .ι

~Iqιwσ.6"""φX'o:d""""",
μBτ"''''''".,ιι:>ωTfρ..dτ_
QVT""'.""""!"'J.r.,.,o:ιόJK~
A.T6rσι"IV.(l6otOI.II.Xo)
λρ.ι<φ. Π 384

λpyι.ιpιl<>YYfloσtcXιjι.oo-~κιV",upαro.

Στη Ράχη φι"" """γμι> r'o> τη.ι",po~ V}"p...;.
..... ηπ""""6ιιr'αδ~",.Oπι!l"ιπOpιίrXOj"
(αrδnΠιpη xpι!cη)yιι> τη..-rmpcm! τovσιpντ6
,r"",QIIOTVxl)llhoι· XfT7ιT,o«I{p"/O_M",,*"'J.

Τ.,..o:ιόJK~λ.Τ6φσrιν.(/6o>ι"o>'.".Χ)
1φ

•...,.Π388

~ ... τrλnovpyι0ι6αyy</o",ιrφIτwxwr~.
"''''''''omIι:ι-τηfJ6<πιvιroδιJoWnτη.τpoiαητov
ωfpντoι)·"",",kT..,.-o:ιόJKιO.ιόrATόφo1lV

(/6otm . •.x)

Xp.oσ6c....".v.ιrropvτ6σtcXφ.o.
,π ,βλητ , ισlrιoηια.\ι\f~ιoν'ΓαpIOIί",

""""",μι"" το> Xo>p<ι>:T'Iι>'<'τ,. ιt

-rσp<iγxoι-. '" σπ~

"'P"oW. "'"

611'"'f
τη

X<>fTfj_'O'Ι""-ιjι.fJ.r.,..o:ιόJK~Iι,
T6φσrIV. (/6o>ι"
λρ.oup.lT"l1}

~ I

.... rrX)

λρ.Νρ.Π389

K~_ιnM_amIJ;ρ,oιιό.~
T.,....ιrK\A<λoJA.T6φoι-ΙV.(l6of"'.".x.)
λρ.nφ.Π+40, Π4υ

κptM'ιjιιV. ι..,&<>wο<ψη ....νη"'Iι<-ntπά6vιιη.

Η rrrpiτl)(.η.<>/Ι~ατιιpl{""ι"' J;puσd-_ι6
ατιι""oλrlξ,l!". M.... ~ .. ι. T<>φικ6f κοο,,!"Α
To:\φoJ IV.(l6"I"o-O ,If,)(.)A{ι.ΙVΡ,n3S I

'~I

Xρtκrή .vλ,~" 11' πp6σθrτ" """ματ" "m! ~ιf λ"Μ "f'Of τη (liση . Στο X,lλ<ιr 6ιio πφ,στJpι.>_ Εχ" <WqJO<n<I aψβατι~';
.ιώΠ<λλσ ΤΟΙ1 Nlστopor>, απ'; τη. πψ'ypo,~ τo<l ιwπlMoιι ΤOl1 βασιΑι'; 7,11" ΙΝλ"" Nlσropα στη. lλιΜα. MVO<ήvη-. Τ""ΙKδj"
ι(Voo\ σς Α.Τ~ΙV.(ι6of"'.πΧ) Aρ.nφ_Π412

Ι

,~

Eνnm""",αxδ X".,.ro δ,άδ~""

'" ....λλΙSΣX~"" ιΜσ"""" στη. _~. δ,ακ"""~ιd",, μι {Κ7VΠO<I\" ~""f. /I1νι<~"f. τ"""κόr
Αρ . .... ρ. Π03

Ι<Ίiκλ.".λ . ΤdpκΙΙΙ (lιSσς", πΧ )
Eνrvπωσ,,,,,δ

X".,.ro

Τdpκ ΙΙΙ. (/ιSσς
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",.

δ,άδ~""

'" 00vπ""f ρδδαι«r

π Χ) lψ ovρ . ΠΟΙ

κω ιπ,xoλ.1~"""" λιπro ";λλα O'T~. _~.

MI.O<1j"'!".

Τσφ,κόr κω .". λ.

xpι..7όιvώτκ.o(""",-,JιopΙ.,,,)μιΠ'PΙτ'xvrι δ_όσ μ,,σησvpoιατ,,π.\,ιιτ,.ήf.,,,

""".Ιδω<>>/f.θ<ωρoVvτ<Jiμ,vω,.ήf/μπ""",m.ΕΙvσ,wτvπ"",,..,.,wόηroφ'Μ

"Ιδ<OfτVrnκι>Π" ·",,J«τ"''''''''''Χ''ΥΡοφΙ''Τ''''Λκρωτηρiov"T'1fθr!ι><»"τovΙ6ov
π.Χ,Ο"Τ05'\'yόιJι",l"'ΚΡ"""""'λλλιτρ...," Τ05vι0p/5yιM>Ιτηπ"""υλλ/yowτ"
.t.θc>ι" Τ""~. Τ" σx~"" TO<l\" σwfk>'Ιζι, π,eαι..όν τον η.\,,,,,ό δlσoo. MVI<~",I".

",.

Τ<>φ,o<\s"Κλλ<05 Α, Τ6φο<ιΙΙΙ (/όcς",. π. Χ )

Λρ ..... ρ.Π61

Aρrιφ~ ",pό",l μι χΡ""'1
....,..,.~: ΓWιάrrηθη

yιM>, .,Ι"~τητ"π",,
φoρ.;τoyvωστόμ,,,,",,ι<ό

"ΙΚΙ"'Τ05",dλλψ.η

πτvχώo;tM""'Π'cτI,,"'"
οπόιιλ"δ,6"","""ι
πamipo<ι. MIn<~"'I".

Τ<>φ,<ό!"Κλλ<05Λ.Τ6φor
ΙΙΙ.(Ι6ο<;",.πΧ)

Aι>·ΙVΡ· n7S
IEΛlΔλ1l2,Aιπτoιa'p""

[ 111

Mo.,,6ι~ή χρ<'<>ή ΓΠΜιιση

{JpIf'OUf

ΠΟ\) ο>ποτ,,,<ΙΤο>l ο>π.> πολΜ μ""",6Ο"'.., ,Μσμοτο> το> ΟΠ"'ο> «i-IvΠT"",, το πρόσωπο

κω o.1όι<λrιpo το σώι.οι>. Xcψo1<ΠIp ισTΙκή NΠΤoιdpιIO, τα ΙΨlι<O<lδή ft'ώτιo

"""

ιψί""νται απ6 τα αντοά. Η ιι..vτφ~ π.:φιj<ιolα

tπl>/iwη'I""""""oo.Λ:rrfpη . M",ή~.τ",,"'6!"K,",λQI"A.Τ6φorΙIι.(ι5<xαι_πX)

Ap_<vρ_ΠI%

XpcooI{vΥοI·'*"'χΟΟ'Τ<>σiι><;·, ΠΟ\)""'-'JΦόλ-<"""τοζι)Υ"'Ι'Ο>Τ,ιι"'*"'χιl!"

......6~.

Σrot.OfΙ;;σκO<JfΙΙιι6να ΠΗα:ΛΟΙίδα!" (ifVXιI!"). MUΚ1j..-r, r"",.ιSι-KVκΛOfA, T6φor /l1.

(/6ιχ",.πΧ)

11'1 1

Ap.n'P_nSI,nB2,rn l

.χΡι,-Ι..mιλλ<ι,.tnvmι_.. ητ...ι
.,.;,.ιι,."ηX'''''oI!oώo-

...

~

... ,,/o.

θtι4rnI!"τόφoJΔw6ρώνlιργoλ/δαf
(T~I5ov-<φxkI-Io<.ι",.... X)
Iφ.aιp.m).41

ΧΡ<»601<όι:rμη10..mιλλ<ι

....6..,..lII;W.rnIτ6φoτou
~.(Ι~α" ....x.)
!φ. "'!'-n64t1

Pvr6""';oiλ""","a.ιyooίιn~

""",μOVO'TlJΟΠ";"'ΠΡοό'a,:ιι.dιnηo:r
<φγιφ6....w", .", 6",..""μητ,""
xpvσίrιm, xιiλ~, ,,,I" τα,,,",. Θσ.Ι.,..

UΙS:τ6φσι" Διvδpώιo IΙΡγολΙ~.
(T/~I5ov· άPxkJ4ovα, .... X. )
λp,'VΡ·Π7337

:xp...wl<liπtλλο",lnvπη<n.Nθwηχιa~λλ"",,,,{ώ,,,,.rdφoι

ΙO"""""""""''''P''.otιtIo<ιΔιlo'δρώνι'.pyόλΙδO'!".λρ,ινρ,πβ74)

/b!VTfλk~(ιιWfJvo .. 6",o",""""""J>f1σr_6λλov",axιjιισ
ιrάιr_ .ξαΙΡσΟ δι/γ"", "",.--ιr A~ν/oJ για ....uω

........ ιιιιj χpo!ctη.

~Τ...,..!JI(~Β.""""ο.(ι6oJ"".".χ.)1φ.nιp.nθ638
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Σύνθf",l χρυσώμ "",ικ.\μ

",m\

το.θησοψ<!

T'If

Aφόπoλ,~

,"""

Μιοιη""μ. ~'"

'<>Vf πλοώlOlJ!"~ τωμ Διvδpώv ApyoλΙδor,

(ΤtλorΙ5ov·αΡχqΙ-fovαι,π.χ.JAf>.'''9.Π957.Π960. Π8743 ,Π 734 Ι

)(pιΛ:n! ~ vλ,κα cπtό"~t!λπotλ""",,

Ο,

liW

xvτl5

MfJ/f

"",,oλ~row

'" ολό

rλ"Ρ!''''~Ιf".ιΜωμ."ποδοσtJiwJ",
",-""oιψ<rr,l<1jδ,6θt"," π<>vl>σr><ώνσvν

τοχ,lλCf_'~T'ιf Α<Ρόπολtlfτ"",
Μιοιη>ώv> .(ΤΙλQfTO<lΙ5ov",.π.Χ)

Ap,tvp,n960
[ 119

<PωroYP"f",.j ~ ""ι π~6yι" 6ψη ή>J npώ1<>V _ό 7" δVo XP'I"J .vmM" _ό 70 &φ.06 1'1f Λ"""""'''Ι". ε.πvπ~
TQ:""oj. Ει.".,ιζt-ι"ι""~νιj"'χ""",",,,k>rτ,,.;ρ.,.;μι τpCπο<ιφ~γ,ιμιnι,.j. """όπ~/x" υπ","'ΙΡ'Χθι!Ι. Π"Ρο<Κ'ι",""άΙ ",τρ"ι
πράξ"5. omτό τη"'<»<!Υνωσ,l' Πι5ζωφόρovcrnό'Ο&ΙξιόΠΡ<>5'ΟαΡιστιρ<i , Α .. ,;"," τοΙργο δ,απ...πω από τη υΙVΩ, . ή
π<ψ<i6oσ~ 1'1f"",αλλοΤΙχνIc<f. ,ί"", n"'V πιθm<j ""1)«, "",_=tI<tτη .. Π,λoπe"""""" 8αφt.ιΛσ.oMα-ι. θι>λωTό<τ~.
(AρxifJ5c<;",.nX) Αρ , 'ιιΡ·Ι759
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Το

/!Wttpo _6~" _σψγηwτ .. σ χ_σ ιWιπλλ". ,,"" ~"" '" ΑΣV~ηTσ ~_ιoj ~6»cσ. <>1''''' ίl=1~.~6 θoΛω~6 #φσ

του &φιloU Λ.ωι..wI"!'.

"aT6

T'5~~ "",Χρι)στov ΤσοιΝτά το

1888.

λπ6 Τψ πΡο':ιτη <7T'γμ~ T'1fo>νmι6λ~ TOtJ!'

"αι !ω5α>!ιιιΡο. τα δύσ>'liπ<λλ" θfωρoι!vτα, τα ~Of"Jf"I,,<>poστσvpy>!ιιaτ" Τ'ΙΙ" "..,-αλλoΤΙX •

ΣΤσ διVτtpo .vπ.~~O '"'''''"'''''ζtτα, η σπ6π,Ψ" "'Xι.oαΛω<t.as- τμ>ών ταψω.

"""'IY"'VT"."..(ApxI515ova,_rrX) Ap_<up.I758

.as- του ΠΡο'στοΡιχou A.yoίov.

""'" 'fpαw<Π/Q"Wf

των δύσ θαppαλlων

Xdλι<Ι .... Y:ι/ιιpl60""''''''ι...τ.ι&<'Itό

.... """<ι1I'6

x"...,d,dρl"ψ"

....

ινo

oιpdιo:><ι1I'6~"'Ι'I<4!&>""'dρyupo.
",δoαoι6crιι"""....,..ιI..w",A>.1ι1o<t",

.... "Io.&o,tι<I~Ibιω*.df<>s.
(/Sof ....

X<i<., ..,. ,ι,~

'"

rr.x.)λpoup.8)9

"'Ρ/πχ",! δι<»<d<'~ιι<'η <ι"Τιι AofMf ,,"" ""'V"7OO'TQI

"' χ_6.φtpov. χ~,μ.,..,.(._6)"" Ι (rr/~I)λο(6>φο.'1Ι"λα,ΕιιlJ)

""'6~~,,:ιmη.θο.ι.ωη!r-rn.,o,Δι...s,oω.Αι>,",,,,1&rr
(TlλofI5o<J·αpxIfI4ou",.".X.) 1φ."" . n7316,nnU,n7325

ΧΜ",,,,, ~ξ~ .. Πfplηνη;fpι<Πj lΠι.&vη στη M,tI>j Π""

6,_"".", ..

<7Πfφ,ι-

"'"

o:>ιru.Iήγf, <Π<W~

'"

"'~ ~-.qριω..

Στηλnιi60.~ypιiπlf("""'-'ooiζώα .. ""f'ό.Ι''''''''''pιi

.,.....,.;""'<7ώιJ<>λ""""ι>pooύ)σ. "'>ηo~. Moι<>j...,.. Τ6φι>r Δ r.."..qK.o.ιorB. (llOf· I6of .... .".x.) Ap.nιp.Π81 1 0

x:.iλι<"",ξ.,η"ιr6πwloAωτ6,..&Mfι>ώo'ApyoλI&rι-pnrn:ιμιριιtJ)·
1'φ . .....,.π7)2S.Π13"26,Π73 Ι 6

)ψ.<»iπrΠo5ι.o:πι~ιW_μιlλoιr(6ιψo~ιιιγdλ<u
ξ~_."..n., .. l!rnιιrWJα.φη-_.;rμ6.ιvJ~
~ T,,~~gnw~.Iow&.:pόnw
fτmpriαsτωι;Φι:\ωο.._Ε_~r-V
'"""-ίov(I9J8).

.....

,,~~_..,μov

~.o:ατ6Tf1O'Iρnιov.....,..τdφo..Σ0ι6,.<λos.YόφoJ
ο.",.,Στ"",""".Ο5or,,,

".Χ)

ι\ρ. ιup.

nM+l

Xp.qό.,.fPΩ'Y"I'T.... &wη.o\iδo.1t>~.mρo
γκ.oιnd.,..,.,..~...s..sσ,.,.A

...,~

.σμιnj~φoλωoι60....s.-...,...φrn:ιUιo

~.p6xσιιs:""'πp<>~"ρoJ
~.,..ιιρ.5o<>~lc>θod.~T".
Hlo:Iφoρd.-ιpV.\:ιτώMι_ι.ψώoon

πλm>upy...s..m..uο.nόσω..,,6

...

~

",.......x. ~ ,ξow~

δια>:pl.....

",:,,",,",~ • ..,,.,Iζovτ,,,o . τρo)(όp
...,...ιj.\,αιom,~ηu,,,ιΛη"'f.'θο~
ΤΙf>Wθαf•. (l5<x"ι.".x.)λρ.ινρ.Π62Oθ

Xpnd afPΩ'Y"I'TΙΙO:IIk>Im.o\Iδo ... ~'ιnI.....,.,ι """ιιήι
,..,....,.,_rtρoJ
)(pι.ocrd o>φρ.>y.,......s -.w.ίδι,. <IIMImι~"", mnι>o!

..p6.Mιoι~oφs;.~""T'S'O'.(l5<x"'.ff.x.)

Aρ.ιvρ.Π28η

Απ"~π",xaθrσπ!,..,.,."""",,iIf6τητο""'ω,,π66lντΡο.
ποπ""'δ(χ"'" ΤιfΠΡOCφ<:>plrllι:ι<ι

ywo,":'.,

<MJ!ιιφΙ...,.,

"",μιj<ι.>..".(π"π"~).Σ.μ"ψ61·ΡOι.Jrf/kιf<rm>δΙδovτ,,ι
""" ιiUo:f ywαi.. r. οι wWλoι&, T'If I!rι6ΤηT<>!". Απ6 ...,..
~.6rrovM\μn"""oιIλ'0I"""IQa..\~"".oισΠpxn",M.lQ
tIι",~_~o:nλιιμιhoιαπ6"""';"Χ""Q"",π/&ι"",,"η ..

"φ.φIp.. "a'\:ψ>O'TO>iJ~A-,""":"'.,~τηr
λιφιIπσιI'lfπ.w~(l5<x"" •• , )()Aριuρ.f199"l

Διioχ~c>φρ<rΥ"""ιι6S<>ιmιλΙ6>ι>

...

πopόιn",,",l

~,_πλnώιι""'''''''OT'_x<φών",,,,,,,ι~
"pd.Mι..oιιj""",~""'τ.s,o.,(l5<x,,,.ff.X.)
Aρ.ιvρ.Π3Ι8l).Π3Ι79

ΔιioXp.ισι'ι"fιX')'oστι ~ι'ιδα.-n.ιλ/δ",

M .... ~...,..

θαλ,,,,ωτ,,ιτι'ιφσι.

(/Sx",.

TPίσ xp.ισά"fιX')'oστ,Kι'ι&nctνiιlδι"

....

θp"" " NnK~σισι..ιι-.

• /ψι'ι"""""ιΛΙα.

θrooτητωv«σι πpoπσι"""Ι"ΘVΣlαrζΏΣV

π. Χ) "'ρ. ",ρ. Π2971 , Π3148

.... ~<><Π ..ι'ιMα(ypVιπr«'"

σ. ΙrYf5),«"ζώ<>(α/ΥάΥΡ",)",ι>νηΒιτ,.:ήδιάταξη.Μ""ή~θαλαιιωrnΙ
τι'ιφσι,

(ISxao,

π. Χ )

Αρ.ωρ.

n 2970,n28'>4,n6Sl3

)(pvo6δα.-n.ιλΙδι

.... σφι..ω.ηδ,"""""'η<'iνη

. ατότη.π,pΙ.... oστητ.X·' Kή . πσpόcτι>eη
~ι><J7 ι ..,.;ζώov(yριιπ"!)μ<,,,.:,,yμl""
φTfρό, Κ"πω<λή(Ν{σΙω./,,)~ov,

:;W-~ήΚ

T6t«.

(Ι~ σι. π. Χ.) "'ρ .• vp
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Xρvσιj "fPO,/'&'. Στην Φ<> όψtJ _,σmwm, '/Ριιπ,,!"

(..,...,..,..,..,.,0«1

ον Ι" ..φό.\ " , "Ρό

"'" wx"'" 0>fT0ύ.",

σώμο

λΚ>VTαΡιoV)"'7α , πΡ6""",η~Κ"'70",φό.\'.πov"Ρι,,,,,",w,,,,σπόι<\,,5ιά.στpσwlvoΠpof7,,,,ισω,>Ιmι τ,,,,,,,".σ

τov "piι.ιόνrα, _λορΙ., "

'" "X~"" " occoV. Η πΙ",., ό'f'! ~ cφ,:>o;>y""" . ιίf .π, ,,,,",,<>Ι" ("",.&1,",11,) ,Ι"",

pφf3o<ιδ*<>νdγλιιφο"χ*""τ<>,~orΜ<σσ,ιν/aι,6υ,1",τόι"7df>05Δ,(Β·{JOσόlli<w.ι" "

~~.

,.,-;!:, '\

' \,~' \'.\.;~;!Dh\;""
. .:.'j;):.\ ,
,~ ~~ "'~
\ '- "'=Aιi..;r'"

--~~

r""Jf_,δtlr "",t'>α5,λλι"l"""δrl!" xpι<tόδ<-τor"wσY,δά1I,ιιo,-"mι
ημ,π""ιiτ,,.,..,.λΙ~'I"""' I~nό'Μ<>Ι"~(ΚιιΡl(Xfτ,,,,,ζωωv)
l"δώλ,ovrάp<<>,λώ"""",πovπ<>τoWπ,"""",!Jωuό,"Ρστ'ι<ιjj-""""ιJf
",,/pVπ,, ,",,~,/pVπ,,. θσλ,,_n>ίTόφoι Μι",ψώ... θαιωΊ"ό!"
-ι-όφoι"Baφtι"'; "",θσλωΊ"ό!"Τάφofcτσ Mvρo-,κ>xψ (PoVrqηJ
ι-ι,"",Iνi(Xf.(l5oι-/4ός",."x )
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Αρ,'''ρ ,Π 6442.Π23Ι6.ΠΙ76Ι.Π8327

π .χ.)

5ιακoc~η""'" Ι"

Α ρ.ιuρ.Π79S6

_..sιll"~ι4or",""'!νIi""""'"
"",διίσ_if",mιηMlrιιpk>ιroι.ιxqoMr

""'....ιμ;,"MJf"""'"'./-/u,>rσ.Ι.m-λIIb
..,,~.Q:W..,*-rdφor&>,ι""'_a.λα
_roirn,.α.Mι.oι"""",(ΙScr-I,q",,,.x.)
1'ψ.Ο>.φ.ΠΙ7Μ,ΠΙ789,ΓΙ1446

Xpvσ6 πφιδ<ραια μι χ6ντΡη σι σχ Φκ> Ρδδω<α ~σι φι;λλω. κι σσooi. ~ω76ι" 7~ στα Δ ινδρά ΑΡrrnιδαι".
(l5<x-Ι'/όrα . π X.)
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λρ . ιvρ.Π7342.Π73S4

Xpvσ6 ινώτοσ (σκov~αpi.,σ)", ""f'φήΡόδαι<σ,ξσΡτηl'irovσπό oφi.σ κα, Χf'<"'ό πψδipαoσ

'"

Χ6ν7P"fσ. σχή""

;:Ι;;:;6ΠψO<l'>'άλλ""<>ό«tVW ",η~,,,,",,,,,,,.ΔιvδρόΑρI""'Ιδo>r.θσλ<ψώτ6rΤ6φofΙQ.(Ι5<χ-Ι4cr"'. πΧ) Αρ,"'Ψ. ΠΒ745

ΠIΣEnO",ENrΣΠΛlΔrΣ. Evnπrωσ"",6 Xf'<"'6 πφ'61Ρο'" '" Χ6ν7P"f '" σχή"" ΡΜοκσ, mιισ.ιs-oφί""", m.&.ιs- πaπύpo<ι.",
f'V'λω.κισσΟΟ. Θαλ<ΨωTσlTόf'o,M""ψ";' •. (l4<>f-IJor",. π.Χ) Aρ,ιvp,Π2791. Π3087,Π2291.Π28<Ι7.Π3194.Π3186

[ Ι"

Κpoισd"""""""δoσoo:>σμηooOO",.....ιδωα,,
fΠσχ1\ιια,......,Ionj-"""'φ;n'6ιrvξί6α
(_Dθι'ίισι)'""x1pooτηr./:bI_7dJ
τ6φDr68Mv."...:w.(ι~.Ι3ofαιπ.χ.)
1φ.,vρ.n29ol6

Κpoισd"δώA",τoUι>-",δo:no:Iρoa"""oφ/u<w
''''-.lToodptπo.θnλ.......,.6,-...>,or68
Hι.o<η_.(I~.IJorm.".x.)Iφ.ιuρ..n2'U7

'3~ Ι

l1ψoδ/poκ>ιnr6oρdα~""'''''''_
~τdJ ~ Δ /JUωu;

6bWY6r τ6φοι- &o,ot..,,;...,
(Ι~Ι4or

...... Χ)1φ.ιup.n]886,n7892.fT1893

ΕΙ,φ<ιντI",ο.ΙόΥΑ""", σWπ'fJ"'<'. 000 """~ .""'στ"'. ywαιι«ίω. θroT~"JωI'"",1 ",αp<:>.i ιι.,.;; ΠO\J """",",πά"τ"
~..,...ό 7Wf. η My6ιιtvη ε.O,φ<lντI"'1 'ριό&>. Στ,!" π.,'" 6ψη "",.-6 ,.,στ", "ιp, βdλM, Τ'$ δι,.;, rw<>Ι>π. Axρόπo.I~ Των
Μ<.Ο<η";' •• π.pιox ~ Του ....,..,.όρου, (I5of-Ι4<>ι

<>1.

π Χ)

A.f>.

,ΥΡ.

n1711

~f<lνrι",πλ""Ιδισ""ιmiyλ.."ηy""'6στιιθrιyνναι,,,Ιαι.o<>ρf~. ίσO>flΠil<1j. Kσθrσμ/νη ιι< χάρη σι f3pά)ι;o. Αι<ρόπολη των
Μ""ψώ • . (ι5cr-/4<>$σ,.1tΧ) λρ_.uρ_ΠS897

KιφαΛ~ π<>l,~κπή
(Ι+χοι. π Χ )
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'"

σδoνWφpσo<TO ιφά><>ι- από ,λ,f""'Tόδoνro ~ δόντ, ,πποποτά""". θo)αμ;oτδj" τι\;φos"

Αρ .•νρ. Π 24 68

27. />1""ψ"l'.

Οδσ....-ιSfι>αι<τoιφά><>ι-"'π"ΡΟΥ..,θiδιj:,απσrιλΟΟι.οι""
"πδ!iJ....-,.,~Φrpov~", 0C1t,,,,,6,,,λδόγ><,σ-ιΡσ<t1"ψ

_~ . Θ.>λα:μωτδfτ6φo,-5Ι5.M""ιj..,..(Ι4όr"',πX)
Αρ,ωρ.Π6568

Λvόyλuφ'ι",""'ήπ""'μ",τη",~οιφά><>ι-.Ηοπή<rrο~τ""
ιψ<\w<ιι"vπe>δη..1ώ""τψπpoσ,μωσητO<lπ.. "",6ι""",ξVΛ,,,,,ήάλλoανr,,,,Ι,,,,,,,

~ ι;."""",,'ICO/f. Θαλ_* Τ6φo,-Σπδ--rων. (l4όr-Ι.1<>,-",. "χ)

Aρ.!Vρ.

n20SS

1 139

~''''' π~""ίδιa", παρ6<ΓtΑCΗKofιa'rι!l""φJyyor.",,~,oντap'oU =vnrl1ίθn"'<nT<>Vρι>_ θ<>.\aικ-ιτ6s"τάφoι-Σπ_
~ρ_.,ιp. Π20~ , n2Q46

(Ι",*ΙJόr",. π.Χ)

....

ελιφ6νι-,,,,, "λ-.ι.s.o". ανπuhωπtJ ".ιYY"f. ~.,φ 6νm '" ΑΏUΣ ~ou
ι<tφo.I~ I'"OIιιar- Πι8mότατα ~"'"
/rt, ..A., ~ άλλςι .................... Hι.o<ιj .... ....,ι., ._ Σφ.γrώn (ΙJσJ σο. π.χ.) ι'ψ. ~ n7S2S

"-'ι""" MJwα <Π .. t>lvn/JJ

~, ... ,,~.,.ιγγorcnr6Π1"Iuψ6 .. σ.\η
T ..... Mη_.(lfarαt.ft.x.)I'ψ.

....... n6S))

~,,,,,,,,,,,,,,,,,
(ι4of-ι:Jos

....

..αρ<Io-r"""l"1"ΥΥώοο"'δUo,,",",, '''''~'''''''''''''''.θι>λauω>όrτ.s,orΣ''6τ_.

".χ.)1φ.aιρ.1Τ2Ο44

1 1·.,

~1'Of~~μιmo6y~ ....

rιhω.. '""xd'loι"_ιιιιψ6s" &ιιuf<>f
~.ιx_mnl_ιrpόo:>''''>nf<Πfrη
μι mo6y~"f"J"",/p<J. Munj"'J. ....
λω* τσ,orι..wτω.,,,,, tα.Iαuωn!J
τdφo,-ισ2.(l5<x-/fo<ι,,, ... .κ.)

λ;>··VΡ·πmΙ. Π 4924

~pιτη"ρcιXOUJ;wαu ..~mnI,.......,.ρorι~
ι>dι"1>')"ΠΙ"7Ι"..".ι~,,"φyoιrπ\pooτ,ll"ΙΙ"·'"""ιIr
ΚΡιιΤ'!l"

.0'

~Iθι ... )'fφuρ6ιrrι;tμo <>rrι""

u,,,,,,,-:; ,pγαaτrιpi<N.

'O'Ι""ιI"'J.lI<W>uωτo/ ....,.,.68.o'Iιn.(l5<x-ι~"'."x)
Ιφ. .υρ. πXJβO. n~9Z2

,~

Ι

nιj.\I"'f'piω,OJ~~'"
-.."""~",,νI_....-.pιooi

rn ..~ιπlf6ψfIfΤ",","Ύ)'fι.....",
unψόnf'O"fφoi~"",dλλ.:>..,. .... ιIrι'ιo:m:r
ιπ"_ .......,,.Δ~yιατην .. oo6τηΠ>

..,.,~_Τ"'",8oφι!J..:ιoIIώf""'τη
_ιoιφιιτ"~"""'IΠIJO'"ιn:Iιoση7_
.....π-.λιτdtu_~

__

""""'..,.~

Δφi&>~(I~ .... ... x.) ~~

πιj.\Ι"'fΤριωτOf........,ορΙι<6ι'~uιΠapόστ=~7ρκ;w
μιyd.1_χ τιm o&<.:wΠ",",")'Ι<άλι6{<>J>'τοσώuστ""σιΥγιio<ι.

ιιισ"",obλ<toa",.σπ/ο"",ιβΡ6xσ<1f""',,","'. εΡτοΜ"""""ιov

...χ';τη""'"'ιΡr«n ..ΙutfJόa~ταπρ6nπr.. τ""~<toa"",,ρ<AJμι:.;
Τ"'"μ,...., .. ι!JI(ρoj"Η".λπd70_η ...Ι.,j·..:Ρ"Ταφι;,,=IJί>όσw_
λPγ<>ll\".τdt<>ι"2.(I~"ι.".x.)Iφ.ιvρ. Π67Z5
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Μ<γ6λor

.. ,μι""l""Ρ'>

ηiι>ι>!"ι.wπ<ψd<rfα<tη

απλ.,........".,aνδι>ώ ....... λιjpη
.ξ6ιrrv<>η (π.ρ •....,.ι."ι". 8ώp<rιm.
""'1μl66.oaπ/&..δ6Ρ.ι)πov"" ......

τ",671oνα~για_"""""" ...
~ιrάooovs'τOV\"~στη .. ι!ιφη"",
δc!ρι>τoι-. Στηνόο:Ρημ., γwolι<αι.ψώoor,

....

XΙρtTIJf",x<ΨOΚ'I'Iα_OJfOφnoσ..,.!

~orι.eo..r.ETηV"""'~~O<I'7IJ ...
....ωoγ~<f<!ι>'n.o:>η""'~"'ιI ............
Aι>/Q"","",",τι:>δq>ιrrn~.Σ...,)(ώρo

......

J.αfJώvαιrιI"""""",,,'"'J"6_""'*rA ..,.,/Jou

~("Xημ.:rr....j.oιηWJ\Toψα.ι).Eξσφnσ
&lγιιo.....,"""""'·..,υ,"""""""",O<O<ίpvtJμoν·Anότη ..
m«iαYCIII.opαη\po'των,,,,λ"'''"......... η ..
Αιφ6ιΙ'ώητ.",Μ....-η,.;,...(ι1ofα' ....χ.)

...". ιvρ, "'~26

ΠΦιΙ""l"τΡΙωTOf~~Δ-o>a...fτoι ... wτvιr_0mι6
OJδpίJ{JIα....-.η..t_ .......
cnrdΤο..,..,ro&j~τηι-n-..nοοήι"

r ...

.._..ιr"""διιι-φpfτoιιnr6..,.. .... -ιτηr

....

"ιr6TO_ ...,ooι!...,..'

.."""""Κpojτηs;

kι'""ΔEoρi&>Apγo<ι\".(I~OJ".x.)
1ψ.

....... nS6SO

.....

Δ""".μ,
~τ<>ι,ο,ο_ι.;.οπΡώTOf ... παρ60τ""η
~~oαιιti'η...,;".~'''oδ<Vτtpoι ... ,,_τ.. ιI
.,.;,.ιι,..,ηo,γάγpι>νI<ά,~"' ..λoύιr., .."7I.o!'"P'βιt.Uόoo.
Nιoψuf_ΙO',II"/1ιpo'njι"ATTιoήf.(Tlλos"IJou.IΙOΙ .......x.)
ιφ. ...... Π9LSI.f19I'Χ!

'~]

nιjλι..,ιδo6τvJropvt6(uπ<Io""ΔW<nrIs,
yiιnqιιo

...

_

Υια'"

_,..φ6Yφηyιατη.~~-ιιγι:ιo:ι..

,,~tπfJuλnoφrι.v""<I:{""ιrιr~
~1b.\_~"""""',"",Boι.iAo"lfλπ,oσ!f..
(T1./.σJ1+;v(D.JfX) Jφ._Π$~$7

.λγy'loτωνιι,,,,~,~ιι<dνι!
μι τΜσιΡο)''''''''''1a "δώλ,άΠC<ι
φipovvτα xΙριao:πσ ..""".,..ι,-&, ξη
ιrt-"'KQ,5W.,ψφvτa.vπrλAaroα

ΤιfΠΡοσφσρlr·θι>λ"",·Η6r~S,
Πιjλ,,.,.,.;,,π),ιΥμαδW)'V'<I', .......

ιια''''<lfπ",δooif.-ll"ιια"..sι:.>.ιo
~_τp6φoc>v.Nιtφo,. .1o
hλooιω_~άφωιo,"",Boι.iAo"lf
λπ",*.(ι4oj-",. πΧ) Jφ.ιuρ.
ΠΙIΠΙ,ΠI2224

TJιpαπjλττwήr.(Ι~(D.π.)(.)

1φ.ιuρ.fJ9I4J-fJ9141

ΤΟ'ΧΟΥ"""Ι" Τ'1Ι" .Μ""ι..,ι""•. Η ~~ .," ι><r<>λoπp<πι!l",",,-η τov
ΠΡωώπov ~"'pώw, την .π.,.η"';τη= Τ'1Ι" .... 'y~ι!I""'" Tό.ψσs- Tf/f 8ιότητ"" ΠΟΙ1
Nxrτ,,' τιrπ~τωνπκπώ»uι.λ0φρ6uι,41_<tTη (11" fτ>U π,ρ,&pαi""
",",φιrτ6_Τα~τ'ΙΙ"αποτ'λιΙτα,α"6&ίuulP<t_tνα&",.,..,.",•• ,6,._ιr,",

Oφήκ' ... διoιφI......mτoaτήιll:ιr_tναιr'~uι""""6..,.."""_E...",.._""',
η πφο'TQ'""oo!wωαη"",ο"~oιiτoι"των..,..ιι....n_(",ρtδlρα",

....

{Jpιη(ιDλ",)

Mo..ιI~~ΚJνrρo.(lJαroι ••• κ.)f'φ.ιvp.ωΙ67'O

T"ι!uα"_,6αVrιq><tTιjραuιιrαρ6<tT""η6puι>τoι-π,",,*,,, &ίurπ.!J6τι-r.
ΜΠΡοστ6αιι6το.tι-jklδ~o-v6ρJ""ιιq:ιφήπovφιrτ6p6jJδo.Χ~.
,noιd διιΥ,.α Tf/f wrιfντα<TΠll" """"κrτoo!f _'"Ι!Ι" fτ>U Hvισ,,,,,.«W Κόowv
ιr""~T<,..ιtiιo1τφo~ι!I"<fT<f«yτιρIJ'fr/fITaλ,"<Ir~_'fr/f
,.....,.άI.,~ Mισoyr/ou.....-6..,.. Ι..,

"'"

τον ΙJo οι- ".χ. Aφ6ιrά1.η τ_

Mt.wη ...... (lJαr"',,,.x.) f'φ.ιuρ.mJ87

1 1't9

n.μ,νηφvλλόaχημηπ,_Ι&.οΓΡ<ψμ'"οΙ!"8rP"i'οΙ!"· Κ.;rr"rpόφQ""''''μά}'tφ''''''"""",.όπωr",Ιν<7",,,,,,6τ,,,&<orpόμμαr"
"ΥΥιίω.: ,ιdl.η (pI.j~r~), τρiπOVf

(II.rI.po). ",xdpo

(~/ι~.,,). πL1ραιJ<Πpo

(pu." •• _Io-ro).

Xω(")τfιpιo. (Iιo-I~.rI.Jo)

Α..αιn-οροlΝλov,(Ι~or"π.χ.)ΑΡ''''Ρ,τ.709.712.τ.721

Μ"",5._ήπλ"""'.-:!r""""",kr",""'ή

από -/J«noIwo1aιx>. """"~ fIrooά!' ~
"'ΙYY"'f.=ότ",λό'Χ'uτ"&ιrικπσπι<
"""η"";'οΙ!"",}"6λl)l"πλιrcτι"οΙ!",
Τ"xapoιcrrιpI<Π, ...σ του ιπιβληη"";

ΠΡοοώπαι. "" την

1Yro"'!

'-'>η.

τ.,.ΙψνΤ'" ""ζ.;.nIPόκόo><,..., ή..".,φ.,

xpώu<>....,'s'mφIrovr"'",.'r~
oται>άy<>vλ"

..."ιτoπ,yoνν,.f-I_ή

,φ.ιrn\λo(.6λ_",,,,,,o!I").,,, στο
uhωπο5.mφΙ""",,,,ο,βό<πpuχοι πι<
ι<όννωσJι5. Από τη. π,ρ",x~ τ",-,

~"""<VT,"""ΚΜΡCVΤ""""Ρ6π<>λl)l"
τι.w/>1ιιισι..:w.(ι3of",.π.χ.)
Ap,ιvρ.Π45η

Χσλ.,_τριπ~ ",π6δ",πov""'<>λ~γ<>w""""'"

<W7,IJπ, ...Ir"ΠfIP'f<σwδJoV""",~,""~"'"
'ξωπΡιοά"fX"N ΠΡστoιd<;r<ι:Ρασφ4>ωι>ζώω.(ταtψov.αο
"'rώ_),Α 1tότη"'rάληo;nrφ;hoιιφiμQvrσ,π,pi"",τ",,,
"x~ι» Ρο6.οο

...,,'

Π7η..,u, Χ<φαι<τηριστι"; _"πΙ""",,,

rovΙ2ova,.π.χ.Αρ

1501

.•vp.Π6225

IPr<>

Η

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Απ6 το ανάκτορο στην π6λη

~

λTλ TH ΔlλPI«IATΩN Ταιι.PQNΠεPnOY""'''''N 'ΠOU ακoλoV!'1ησαν την κατάρρωση των μuκηmϊκωv βασιλοΞίων,

Kα-rά

τα

-Πλη τov

Ι20v α,ώ""

πΧ.,

σημαVΤIKά Υ'Υα"",,τα

διαμορψώ;ov" μια νia κατόσ-ταση

"'ΡαΥμά'τωV,ηΟ1fοί""σάΥ"στov<;lσ-τσρ'κoV<;Χρόvov<;
ΣημOVΤ I KότφO φα'VΌ",,,,o

01'1"6

το

πα" ζOlίσoιι Ώs τότε στηll mρ,φέρε,α τov
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ΈΩS το

MUlCfjvaJKoV

800

π.Κ

,im,

ο, μ,τ(}](,VΉΣ"ς πληθιισμων,

Κόσμov. πι»>

;"\

ΠεΡιοχΙς "ω" άλλοτε

σKμσζόvτων βασιλείων στην η1'Γ"ιχ->"Τlκή Ελλάδα. αλλά και προς.,." πσρόλ,ο της Μ. Ασlας και την Κίιπιχ>
Από ης δ,αδοχlκΙς μΕ-rαι"vήσι,ς ινδοευρωπαϊκών φVλων σης ΠΕριοχΙς των Βσ). καν{ων "'-Ροκλή&ηκαν
μ,τα"""",:,,,,,ς τω" ,λληνlκώ" y,VΏν σ:πό τσ oρ"vΌ κα' όγovα ιιίρη ,-ης 6ορε,σ5ντlκής κυρlω<; Ελλά5ας
πρos Νότο, προ<; τις

WIB,W<;

και

-τα αικαπΙντε α πό τα τριάντα
Mάγνητε~. οι

At\l\Cr .... ~.

IvcpoP<S 'ΠφlοχΙι. Σ-r,ς μOΤακ,VΉo>lς αvτΙς Ιλαβαν ",ipos τo"λάX,σ-roν 'Περl
BVo Υνωσ,ά ελληνικά φVλα, κυριότερα σπό τσ οποlσ ήτσν οι θtσσσλoί. οι

οι Λοκροί. οι Αιτωλοί και φιισικά οι Δωρ"ί~ . οι οποίοι ,γKαταστά€lηκαν κατά KιJριO

λόγο στην π.λοπόννησο. ΣιΜ!ΠΕια

αιrrών των

μΕταναστεvηχών ρEvμάτων ήταν

η απώθηση

και

η

μnακίνηση μ,γάλων τμημάτων των παλαιών πληlkισμών. Αχαιών. lώνων κσl Αιολοφώνων. αλλό κσ l η
α"",κατανομή ,δαψών σ, όλο τον ,λληνlκό κόσμο,

ΟΙ μό .... ~ πφιοχ>ι

'Irov

δ,ν ,πηρΕάστηκαν από τl~

μ ....αιιαστ,vσ<tς των βόρειων φVλων ήτσν η Αρκσδlο κσl η Α ...... ,Κή
Το φαl...ομ,ιιο των μ,ταναστείισ,ων των ,λληνl κών φvλων μ, την τόσο μ,γάλη διάρκεια μπορ,ί ιια

θ'ωρηθιί ΣVΝΘηo κσ, μι πολλές ΠΤVΧlς φα,νόμιllO.
μ,τaναστ,vσtων

κα'

μ,τοκιιιήσ,ων πληθvσμών.

Η

Γινlκά μποροvμ, να μιλόμ, για τριις κατηγορ{ις
πρώτη κστηγορiο

,Ινα,

σvτή

της

μ,τσνόστ,vσης

.λληνικών φιJλων σπό τον 'IrfP{yvΡO ΤΟV .IιλTJ\l\KOιJ χώροv, από τα ΟρΕ,νό, πρos- η~ πφιοχι.; ΤΟV άλλο,"
ακμάζοντο<; Μvt<ηνα,κοv Πoλ,ησμoιJ. Στη δtmpη κστηγορ lα aιIήKOVV τα p,vIolcπa των « προσφύγων.

'IrOV

δημιοvργήθηκαν aπό η~ <ισβoλό~ των βόρειων φVλων, .νώ οι μετακιVΉΣf\ 1 της τρίτης Kιrτηγoρlα<;. ΠΡΟ<;
ΤΟ ΑιγσΙο χαl τσ παράλισ της Μ. ΑσΙσς , ιμπερlΙχοvν το χαρακτήρα

'fov

αποικισμoV.

Μ, βόση τα αρχαιολογικά ,vρήματα και σt συνδvασμό μ, τη γραπτή παράδQση. η
καταλήξ" σε σχ,τ,κά ασφαλή συμπεράσματα γισ τα γ,γο...οτα
τεσσάρων πφίποv αιώνων

(110<;-80<;).

'Irov

Ip'VW1

Ιχ"

o.αβαν χώρα στη διάΡΚf\α των

οι οποίοι παλοιότ,ρα ,ίχαν ονομσστεl σι<ο,",νοί α,ώ~ ακρ'Μ

,ξo,τlα~ τη~ ι'λλf\ψη~ ασφαλών στοιχ.ίων
Κστά τον

80

αιώνα πάVTως η κατάστοση αναφορl"ά με τις μησναστtVσ.;,ς Ιxιt σχ,δόν παγιωθεί .

Όλα τα fλλην\Kά φvλα ιu την .γκατάστασή το\l) στα

vio

εδάφη δημιοvργησαν Ινα πλήeo<; μικρών

αvτόllOμων κρατι κ ών φvλ,ηκών ομά&.>ν, ι'ναν τύπο ~φvλετlκοιJ κράΤov<;.

'Irov

aπoτo.,σ, το KVτταΡO τη~

πόλ,ως κράτΟV<; της Αρχαϊκής και τηl Κλασική, ,ποχής, Kά€I, φVλo αποτιλoVσi Ινα ,Ιδος KpάTOV<; μ ι

IW1V

αρχηγάκαl ΙΙΙψικό δημόσ,οδl"α,ο
Δ,ν θα πΡόΠ" να παpαλ,ίΨOVμ, να αναφΙροvιu ορισμι'να μ.γάλα δημιοvργήματα τοv .λληνlKOιJ
π .... vμaτο<; κατά τΟν

αl . π.χ .• όπως ι{ιιαl η σ,jvOιση των Ομηρικών ιπών. η δημΙΟVΡγ{α τοv ιλληνlKOιJ

80

naVΘk>v και τηl μιιθολογίαςσπό τον Ησίοδο κα, η,πl...οηση της.λληνlκής γραφή,
Το

γ.γονός τηl

σποδοχής από τov<; Έλλη~ τov φolVIKIKoV

συμφωVlKOιJ σvστημaτo<;

σποτΙλισι σημαντ,κό στ~μό στην πολιησηκή 'σTopia ολόι<ληρης της Εvρώπης. Κάποv στον

90

γραφή,
αl. Π.χ ..

πιθανότατα από την >μπ .... vση μιας μ.γαλoφιιoUς προσωπικότητ"". δημlOvργήθη", ΤΟ ,λληVl κό αλφάβητο,

/If'Υ"λ"fσττ,ιroι-Υ<ω<'Πρ,ιroι-~rovΖωr~τovΗί,..ch(eld , ε~cmότη. TVΠ,.~ y<ωι...-rp'Κfjδ"",δσ~""η.

φιρι,

""', ",,~...j ,~""""'" rov

~

""'' ' '<>

cτ,..

_<4*.

π," χ6τω ~"" ζώνη "" """τη δf,φ ""..,πων

"" Ι..,,,λov,; φ•.,.sχov,;·

Το orιιίo. ιiψous" 1.2J ~., όπ"-'5 ~'" ,>λλ" oυroo ται uι~ """P"τ~ρtf ~ <ψφOp'/f-- Ι\τ" . ",πoθtτηιJιoo ωs- mjμo>
Aθ7j","", "'r<~ στον Κψα"""" Tηf Aθoj"". όπov ~αι βplθrι"". Xpσrn.1oy<;Ta, στο 745·740 π. Χ

-rdfo ~άπo,ov

<rf""

fφ·'VΡ.990
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Ινα πλήρες φθoyyoyραφl~ό σλφόβητο , με τ ο ΔΣVΕ,Oμό OρlσμΙVΩν ΣVμφώVΩν σπό το φo l ν l~I~ ό σνμφωνι~ό

σVστημα. Από τα αΡχαιολΟΥΙκ6 ,vρήματσ. όπως η

τοο Δ,π\ιλοv "σ' μ.-p,~ά Οστραι<α aπό το"

Ol..oXb'!

Υμηττό , !>E,xvovν όη η .λληνι~ή Υραφή ιlχι δια5ο&ιΙ ήδη KCΠά τον
νι~η,ών aτov<; ΟλvμπlCΓr<Οv.; Ayώι.tς, πΟV σι:σπίζοντσl ,ο
ΟΙ άνθρωποι yράφow τα ονόματά

776

80

αl, πΧ Αρχlζιl Ιτσl η "αταΥΡαψή

π Χ . οι "αλλITΙX~ vπoyράφow ΙΡΥσ

TOV<;,

TOV<;

Ισάξιο yιyovΌς μΕ αιπό της ",ινόησης της αλφαβητικής ΥΡαψής ήτσ" "α, η σ\.n.ιθιση των OμηρIΚώ"
επών.

'TfOV

αποτ,λοίο" τη" πρωταρχή της ,λληνικής λΟΥοτ,χνία<;. Τα δίοο κopvφoia ΙΡΥα ,ης ,π,"ής

ποίησης, η /λιάδα κα , η Οδιίσσ"α,

'TfOV

Ιθεσαν ης βάιπις Υ,α την εθν ,κή Ο\Μ'ίδηση των αρχαlω" Ελλήνων,

μα<; παροvσιάζovvτοv κόσμο τηςσριστ<»<ρατ;α<;. η οποία ,Ιναl mΡήφανη Υ,α τovς 'ItΡOybvov<; ,ης και {χει
ως lδα",κά τη δράση, το" αΥώνα και ,ην πoλεμ,~ή ανδΡεiα. Το όη ήτα,,!να από ,α Vψ,σ-τα επιτ'ίοΥματα
της ελληνIΚ1)<; δημΙΟVΡΥ(ας 'ο αποδι ,κΜ , η ση.,αντι~6,ατη θ/ση

,OV<;

στΟν 'Tfvι.vιoaτo,,6 βιο "α, στη"

αΥωΥή τω" Eλλήvων από τη" αρχαϊκή ιποχή ώ<; τov<; βvζαντιvov.; xpό..ov<;. Ο Όμηρο<; και ο Ησίοδο<;.
όπως σVΑφipεl ο Ηρόδοτος
Πάνω rn;

av--r6

διαμόΡψωσσν ~σl δlΙπλασαν ,ον θpη01<N'T,~ό "όσμο των Ελλήνων.

(11 53),

το vπ6βαθΡO, της κοινή<; εθνικής ΣVι.t'δησης,

Υλώσσας και ΥΡαφής, δlαμoPΦώvι.ταl στην Ελλάδα

,ov

80v αl.

της κοινής θρησ",Iα<;, της κοινής

π.χ. η πόλη κράτοο;, Στα πολvάρ,θ.,α αιπά

φvλn 'Kά "ρcnlδ,α, ποο προήλθσν από τη διάσπαση ,ων μι:yάlιων ψvληικών ομάδων, η οποlσ Εvvoή!1ηκε
κοl aπό τη ΥΕωμορφολΟΥία ,ηs χώρα<;, vπάρX" πάντα μ,α πόλη ποv δίι.tl ,ο όνομά τηs rn; ολόκληρη τη"
Π'Ριοχή, δηλαδή σ,ο φάτος. Η Πόλις και η Vπαιθpoo; χώρα της απoτιλoUΝ το πρώτο φό:τος δ,~αίοv στη"
ιστορία της ΕvΡώπης, K~

Ei"",

Ινας κοινωνικός ΟΡΥανισ.,6<;

κη Υια οι κονομική α\Πάρl",α ~αl την πίστη στο θ,ίο,
Τη" mpioδo σπό το

1125

διακόσ.,ηση των αΥΥ,iω"

'TfOV

αιπών σε μlκρ6ΤΙΡες ΠΕρ,όδοv<;

π.Χ. ώ<; τΟ

700

'Tfov

'TfOV

λΙΙ'OVΡΥΙ' μι βάση το δίκαιο, την αιιόΥ

απΟ'Τελεί τη" οιισία της σvνoXής τω" πολιτών

πΧ την O\lOIICIζoVIII σήμιρα Γεωμπρική πφ/οδο, σπό τη

αποτιλεl,α, από καθσρά Υεωμ"ρι κά σχή.,α-τα, Η διαίρεση των xρ6vων

Iylw

από

TOV<;

σΡXσloλόyovς μι βάση , ην ,ξΙλ,ξη της ι<εραμ ική ς ως εξής

Υπομvι<ηvafκή mpioδoς, 1125-IΟ50π.χ.
ΠρωroΥεωμπρική πφίοδος,
ΓΕωμπρική περίοδος,

1050-900

900-700

Π. Χ

π.Χ

Η Γιωμηρική mploδoς VΠOδ,α,pεΙτα, σι ΠρώlJJ'!
Γεωμπρική

(760-700

(900-850

πΧ), Μέση

(850-760

π Χ ) "αl Ύστερη

π.χ.)

Τσ πολ,τιστlκά κστάλοιπα της Γεωμ,τρ,κ1)<; 'Tf.-pobδov είναι Kvplωo; τα πήλινα αΥΥεία. Κοντό σι

av--rc.

σημαντικά στοιχ,ία μάl δi\lOvv επiσηl ,α μικρά πήλ , να και χάλκ ινα ειδώλια. αψιιρώματα κυρίως σε "ρά,
Ενώ λεlπονν τα IΡΥα ,ης μεΥάλης Υλvπηκής ~σl τσ αΡXIΤΙKΤOν,~ά λ!iψανα

ελόχιστσ

,Ivol

ΟΙ CΙΛΛαy!1 που σνντιλοίοντσι στη,,-nΧνη ΣVve!-ΤOWKQl τη","κόνα ,ης εποχής και αντl καroπ-τρίζοw
ΤΟ πννίομα της "α,

τη

στάση

-rOV

σνθΡώπου σ,Ον κόσμο

'Tfov

τΟν πιριβάλλ",

Στη

αΥΥεΙω" ,α θIμcπα ,ΙΙΙΟΙ λιτά. auστηρά και "αθαρ6 yεωμηρl~ά , σχεδ,ασμΙ"" μι

δ,CΓr<όσμηση των

TOv "av6va

και ,Ον

διαβήτη. Κατ6: την ΠρωΤΟΥεωμι-τρ,,,ή πφίοδο .ίναl σχ,,,,,ό: πφlορισμ!να. όπως ομόκ<ντροl """λοl και
ημ,KVxλ,α, αβακω,ό:, δ,αΥΡαμμ,σμΙ"" τΡlΥωνα και τεθλασ.,'ι.ts ypα.,.,Is. ΖωΥΡαφlσμΙ"" μ, μαίορο χρώμα,

κcn-αλαμβ6vow το πάνω ιoIpos τω" σΥΥ,Ιωv, ΟΙ ζω 'κ~ κα' οι αveρώπιι.t~ μoρφtς
Σ,η Γεωμ'τρ,κ ή πφίοδο

(900-700

π Χ ) ,α αΥΥ,ία

Ixovv

,ival

σπό""ς

ΠεΡισσότ,ρο σαψή τ,κτον,κή άρθρωση και

η δισ"όσμηση mριλαμβόνεl πλήθος Υεωμπρl"ών θιμάτων, όπως μσlσνδροl, τιτράφVλλα ή οκτάφvλλσ
μοτΙβο. ""ηνωτοΙ ρ6lΚn<1iς, σβάστικες κλπ. ΟΙ ζωlκ!ς κσl ο' aνEIpώTfl\ltI μoρφt\ ε.,φο"Ιζοvrσl όλο και πιο
ΣVΧνό:, "αl σΕ ορισμΙννς πεp,π-τώσt,ς Ixovιo. πιθανόν "αl μVΘoλoy",Ις σχην/ς.
Η ανθρώπ , νη μορφή, ,όσο στις παραστάσεις των αΥΥε(ων όσο και στα "δωλ,α, πσροv<rιάζ" μισ
ΤΕΚτονική δομή. Τα Υωνιώδη σώ.,cπα, τα ψηλόλlyvα <τ<Ιλη .αl τα μ,κρά κεφάλια ,ίναl σUνoλo μ<λών και

όχι μισ ινότη,α. Την πρώτη θΙση στην κεραμική της Γ,ωμπρι,,1)<; περιόδου "αΊiχεl η ΑθήllO. Ιδιαlτ.:Ρα
KCΠά την ώριμη φάση της παρατηρεί,α, η τόση Υια μνημ"ακΙς δημΙΟVΡΥίες μ, αμφοΡεil κα, κρατήρ<ι
.,εΥάλοv

ιo,y1(lov<;,

που

,οποθΠΟVvrαl

ως σή.,cπα σ,

τάφοv<;,

Μαζl

μ,

τα

ΥΕωμετρικά

μοτίβο

στη

διακόσμηση αlσeητή εΙ"", η παρovσ;α των ELκο\llστl"ώv πσραστάσεων μι ζωφόρovc; ζώων κσl KVpiωo; .,ε

"s

μOVΑδlKΙς σκη .... s

'Tfov

aπ" Koνlζoυν ,ην πρό6εση και την ΕΚφορά

άμ,σσ με τΟν προορισμό των αΥΥεlων. Αξ,οσημΕiωτ.:ς
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.11101

-rov

\ltKρoV, θ/μα το οποίο σχ,τίζεται

",Ισης οι -,,-σραστάσεις μ, πομπΙς αρμά,ων "α,

πολιμιστών,

μι

μόχις

και

πλοlα,

ι\'ώ

Οι

κα6αρς.

μιiloλoΥι-.Φ;σο:ηWςlμφavlζoV1αιατηντελι",αlαφάσ'tι, την
Ύcmρη Γιωμ.ιτρική1ΤΙΡlοδο. Τον

ρoλtιι6<; !χιι &αδo&tl

α,ώvc:ι ο ΥιωΙΙιτριιιός

80

ατο 1Τ<Μλλή\/lO.

Εχτός crnό την

λττn<ι'ι,άλλασημQVΙιιΦι<!V1ρα1ΤςιραΥωΥήsαΥΥ,ί..,."ί"",
το Aρ~

1'1

1'1

Κόρο>6ος,

Σπόρτη,

1'1

1'1

Βοιωτία,

1'1

Είιβοια ιcαι

Κρήτη.
Σι

μαιcρς.

αV1lθιση

μι

.. αρς.δοαη,

τηv κιρι:ψική

η

1Tλαατιιcι'ι

"01.1 ιnιwχίζι,

1Τιριορlζιτα,

μια

στηv

κα"T<JOJ<EVfι μιιcρών χδλκι..ωv και πήλι..ωv "δωλlc.w, τα

01Τοlα OVΑΤI&V1QI σι

ιιρς.

ή α .. οτιλοίιν ιξαρτήματα

δlaφδp<.:ιν οι<,"";'ν. Kαffι ΤΟ1Ι80 α,ώ"" η πι>.Ο1Τόννησος
ΚOτiχll

την

tΡΥων.

ΣημαVΤIKότιρα

.. ρώτη

&έση

στην

.. αραΥωΥι'ι χό:λι<ι..ων
Ilvcl αvτό: TOV
'-'p'fOV5, της KOΡI..eou και της Αοιιω";σ<;. Η ΑΙΙή"" δ.v
.. αρovσιδζι,αρχ,κό:τον1ΤλoVτο ..ovllχι .. αρovσ,αιnl
IΡΥαστι'ιρ,α

στην κιραμlκι'ι, αλΜ σνντοιια κοτακτό: μ,α ξιχ""Ρ,στή
ΙΙΙσηκαl στη μιτολλοτιχ";α. ΚΟV1όσταμιΥό:λαmrrό

ΙΡΥαστήρια μι την 1Ταιιfλλ!\ν,α αIΥλl1,

άλλα

vwgpxovv

ILIJCPbTfpα σι όλα το σημιlα τη<; ΕλΜΔΑS1ΤOV1ΤαρδΥOVV

ΙΡΥαιξlσovσημαV1,κό, στη Βο,ωτlα, τ" θισσαλlα,

TI1V

ΑΡι<αδlα, τα VΗΣ,ό και Kυρ1ΩS σ"Ι1ν Κρήτη
Τα !,δώλ,α τηl Γιωμι-τρ,κ!\ι ι .. οχής 1Ταρlσταιιονν

OlifJpώ",\lfS μορφίι κα, ζώα, ι\'ώ O1Tα",ότΙρt1;

liVCI ΟΙ
mrr6
.. ov

μv&oλΟΥlο<!ςμορφίς, ό .. ΩSO, KIvτavpo', Α""μ,σασι

ΚVρlαρχηιιkιηκοτΙχιιηαvδρ'Κ!\μορφ!\Καιοl .... ος,

ΣVΜβολlζι'Τl1 δVvαμη,ΤΟν

.. λoVτΟΚΟιτηVΚΟ'''''''\Il"ή

I1TlφC\lfIa. Ο κΟΟμος τη<; ΤΙXVΗςτης Γκ.:ιμΙΤΡ'KήITΠP'όδou

TOU

80v

α, .... χ. ιI..a1 ο ηρωιιιός KΌΣUoς

τιχ";τη<;

YOl1TIVnaI

TOV

~ήΡOV. Ο

α .. ό την κΙνηση των μορφών κα,

α .. ιιxovl"l τov ~ ..o σι στ'Υιιίς δρδσης, την ώρα
1ΤOU 1Τολιμό, οδηΥιI τοδρμα, xoρtύι, ή κννηΥ6.
Την

'''Oxts

ικαUΌΤΗτα

τη

τωv

TIXVlTΏv

δ,α1Tlστώ..ovμι

μιταλλΟTlχν(ας,

ΙKΤ~

και

Ο1Τό

της

σι

τη

Γκ.:ιμιτριιιής

άλλα

ΙΡΥα

μlκραπλαστική.

A..afipθ ...... ήδη ότι πολλό ."..ό τα χό:λι<I\Ο ιιδώλ,α ήτOll
ιξαρτήματα μιΥό:λων αΥΥIΙων.

1TOV

διοιιoaμούσαν τα

χιΙλη ή τις λαβlς
τρο ..οδlκοΙ

TOVS. ΤΙτοlα αΥΥιlα, Kvρi""l λ1βητ,,!
.. ovμαρτuρoVιιοικovoμ,κή fV\jQPΙlaoλλQ: και

υψηλό Koλλ,TIX\llKb nrI1Tιδo, Ιχovy βρi&Ι στα l1ιγόλα
πανιλλήνια

ιιρό:

των

OPlQIII\If'\~TQ

Διλφών,

της

Ολυμ1ΤΙας

Κ.6.

.. όδlατovςΙφιΡΑVΑVΆyλVφηή

IΥχδρακτη διαKΌΣUηση,
Τα

κοσμήματα

τη\

.. ολvCφ,ΙΙμα. Ta .. Ip,oσbTfpα

11Τοχής

ΑVΤ!\ς

διν

11"'"

ιlvαι καμωμ{ιια από χαλκό,

ι\'ώ νrτόρxovy κα, αpι<ιτόXρvσό: μι ΙKT\lΠη ή IΥχ6ραχτη

δl<ο<όσμ""η. Από τα XόλK,vα ξιχωρΙζovν σlπόρ1ΤΙ\ΤΟΙΙ
λΙΥόμΙVOVβοlωηκΟVτVrτOV, ΤΟ

KVplO

τμήμα "Των ο1Τοiωv

α1ΤοτιλιΙ I1lα l .. I.. 15η πλ6καό .. ovνrτόΡΧΟ\lllΙΥχόΡα"τα
κοσμήματακα\ σ .. όν,α μvθoλOy,ι<!ς1TαραστδσH\

πιγ.Ι"'~X_Y\I"'>'''''Io''&:ιλ",
μι ""'1τό π6&0"....ι τη θr!,δα. Βοιωτι.ΟΟΙ
#pyα<ΠrνHov·(λpxIrT.,.,7.,.,,,,,,.x.)

Ι

I~~

λ~,.."..J~""Κ'P<Ψl,"~Tι)VΖ",)'p6φovτωνλlhι"""lΙ6
ΜlσηΓ...,....,.Ρ'"ιjπψl~(8'j().800π.χ.).Iψ.•Υρ.216

15& ]

M<ydλη aT"'"~ ",... χόιι "" 'f'I"δ ~""ι.06
_ ...........

.....,.oι)"""'

........

~""

ιωyρ6fαJ'IOUΔ,,..;.ιov.Αιr6Τ11"

Mι\o<L(16O-7SιJ • .x.) ",,"",,1,811

{ IS1

Τ~~.-oxόrι"'7Ρ"Μ'oot_u""".Σ""'ώuo.{_

χαΡσΥμ/>"ιιμ.,.ιrπόΤIf<>ι>χ<"6τφη"<λλη....dJ''''γρι>φή"·~
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Ι

π,

ΑΡΧΑϊΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι €παφέ!> με την Αιιατολ ή

A

-

"'-ZHTII~~I" EOYΣTCM'1OVI ~cι, vo!ovς κόσμον<; ΠΡΟ<;
από

Ο Λόγος υποτάσσει το Μύθο

"-1'1

~VΘ L~η Av<Στoλή "ο, τη μVΣτηp,ώδη Δvση, ήδη

τέλη τον 8ον Ο'. π. Χ . Ο ξλληνικ6ς κόσμο<; Ι χll

.. "

opxiaE!

vΑ α1Τλώιιετςll στα δVΤ'KCι με ης

απο,κίις πΟυ lδρυαι στη Νότιο Ι ταΜα κα, τη Σικελία, ινώ στα "VΣ,Oλ ΙKά ιμπσρεVΌταν μξ λ,μό",ο
και πόλιις "1)ς Συρία<; . ..-ης Πσλσ,,,,,lνης, της Μwο-ποτσμίσςκcιι της Κιλικία<;.

ITOV<;

δ(ιο !1'rόμεvovs

ο: ,ώ .... ς , ο • •λλην, κΙς πόλ"ς θα Ιχονν ιδΡίισ" αποl.ί,ς σ. όλα τα παράλια της Μ,σΟΥ,lου ω., την

ι βηρ"ή χερσόνησο δυTlκό κα ι ω., -τη Λ,βvη κς" την AlyV1ΠO νότια, εVΩ τα παρόλ,α ,ου Εvξι lνov ΠOIΠOυ
κα' .. ην Προποιιτιδα θα αποικίσει μΙα ",O\IQ πόλη, η Μiλη"ΤΟ\". Ol'rQV θα ,5ρΙίσιι περί τ ις ε""VΗντα σποικίl\

A-rr6 τον πρωτόφσVΤO Υια την FΠoxή ΕΚΕlνη . παY"όσμlo~ αποικ ισμό Ευvoήθψ< ιδιαίΤΕρα η ο,"οllCμlο:
ι.ιε την σνάπτνξη

"TOV

ΙIolΠΟΡ{ΟV ~Ol -της β,O-ΤΙXν(cι<; , Οι άποικοι w-τιλvav στις μη-τροπόλε ις ~αl σε άλλες

πόλεις πρώ-τις ίιλες κοι εlσήΥαν ΥΕωΡΥ, κά κα ι βlΟΤΓ;(ν lκά πρoϊόvτα. Πόλεις όπω<; η Κόρινθο<;, η ΕρΙτρlα, η
XαλKΙΔCΙ, η Σάμο<;, η Έφεσο<;, η ΑΟήνα και η Μίλη τος α""..-τVχθηKαν σι σπovδcιΙα εμπορικά KΙVΤρa. Στον

70

και τον

60 OIWI.'Q

Π .Χ. εδpαlώ\IIΞταl ο θ<σμός της πς,λ<ως KPότOVς σοΞ όλη την Ελλάδα

Σ.. πολιτικό ,πίπ,δο ο ι ,ξΕλίξεις 'ΙvΑ l σημαvrlκΙς. ε ",ός από 'λάχισ-τις ,ξαlριΞσοΞlς , 01' ολόκληρο τον

Ελληlll~ό ~όσμo ~ατ6: τον

80

αl , π Χ την πορaδοσlClkή βασιλεία δlαδΙχτηκαν στην εξοvσία τα tvytllή

Υ''''1 . Στο αριστοκρατικό αντό πολiΤ<Vlolα, η ,ξοvσlα σvyκεvτρωvόταν στα χΙρlα μιας μι κρής ομάδα, 1"
προllOμlClkήκοlvωvlκή

οlκοllOμlκ ήθΙση, κaθώς ι l χε στηvκα-τοχή της-τομεΥαλίι-τιρο ",ιρο<; -τ ης εΥΥεlοv

KOI

ιδιοκτησία,. Σημαvrlκς,στΟIΧιίΟ της άΡXovσας avτής τόξ,ως ήταν η « ιπποτροφ (ο • . η δVl.'Qτς,τηταδηλοδή
-της κα τοχής κα ι ΣVVΤήρησης Ιππων. ι<αl -τοίιτο διόη -την ιποχή avτή το ιππ ικό ή-ταν κσ-τό β6:ση Ο::,ΙΙΙΟ

ποv διεξήΥε τovς πολ{μ0\J5. Η εvρύτερη KO\ VΩIlI~ i) lolCι:ζa δε" σvμlolι-τιlχε στο" πόλιlolΟ
στην πολ l-τ,ίο,

μι

απο-τ,λεσμα

οι

μlκροκαλλιερΥη-τΙς

vα

Kaθioτavral

KOI

δovλOπάΡOIKOI

O\J\ΠiπΏs ούτε
-των

μ'Υάλων

Υα\ο,πηlolόvω".
ΟΙ μ'Υ6:λ,ς

KOI,"",,\IIKI,

avrlGEoεII στο ,σωτερlκό, ποv Xαρco<-τηρlστl~ό ,ί χ' στΙΥμα-τίσει Ο Η σίοδο<; στα

ποιήlolα-τό <ov, κΟΟ!ώ<; κα ι οι αvςαvόμ,,,,ς σ-τρα"ΤΙωτι":ς α""Υκ,ς μ"ά -τψ Kaθllρωση -της φάλαΥΥας ως
-τρόπov μάχης.

{KαVΑII ς,λο και

πιο 'Π\"TOKτι~ ή -την αVΆYKη ΣVμμετOXη.; περlσσότtρων πολ"ώ" στη

στΡαηω"ΤΙκ ή ιnrηρ<σlα. Έ-τσl το αριστοκρατι κό πολl-τωμα μι-ταβ6:λλ, -τ αl σταδ l Cιkά σ, -τιμοιφο:τι κ ό

Τα πολ"'κ6: δ\κοιώlolα-τα πλ{ον δεll ΠΟΡΙΧΟlll'ον λόΥω ~EVYI\IIΞ(CΙ<;» ολλά ή-ταν σvVΆpτηση ToV
«τιμήμo:ηx~. δηλαδή

"Tov

πλoVτοv κα ι -των εισοδημάτων -των VΠOΨfιφlων πολ ιτών. ~o:θώς και αντών ποv

,Ιχαντη δVΝΣΤότητα \10 διaθhοννόπλα
Τόσο το αρισ-τοφαηκά όσο και -τα τιμοκρατικά KaθίC"Tώτ α , ως ολlΥαρχ,κό, δ\ l -τ ριχαν πάvτoτt -τον

κiνδvvo μ ια, ,παVΆσ-τασης ή της ανάληψη, της ,ξovσίa<; από ΤVPόννovς. Δ,ν ήταν λΙΥ,ς οι πόλ",
οποί"

'Υ"αταστ6:Gηκ, η ΤVραννία κα-τά τον

60 OIW\lO

'"'1

π Χ . ΟΙ τίιραννοl, άτομα κατά Kα...ι'ιι.oa "'Υ,νlκής

κα-ταΥωΥή, ποv είχαν αιιαπτίιξει κάποια πολιτική δροστηριό-τητα. κσ-ταλόμβαιιαll -τη ... εξovσlα σvVΉσω<;
μ, κάποιο πραξικόπημα. Από τovς yvωστov.; "Tvpάννovς, λίΥΟI ,ίναl αντοί ποv ,πιδόθηκαν σ, ΙΡΥα
ΚΟI,"""ν\κής ωφελιlcι<;, όπως Οι Kvψfλίδt, στην Κόρινθο, ο Πολ""Ρότ ης στ η Σάμο, ο Πεlσlσ-τρο-το<; σ-την
AeTιl.'Q, κ.6:. Εκτός οπό τη" Kατασι<,VΉ ΟΧvΡώσ<ων. λlμαvιών, vδΡΟΥωΥεiων, κρηνών ~al 6:λλων δημόσιων

ΙΡΥων, μIΡIΚΙ,

fClpi,

NVόηooν και "ΤΙς -τ/χν." ινώ σπάνια Ιλαβα ... μhρo κοινωνι κ ής πρόνοια, ή Πfρlόρlσαν

-τη σπατάλη και την επίδειξη πλοιJτοv , Ο Αρ\στοτlλης λΙεl χaροκτηριστ lκά όη η τvρoννlς ~π~ cιVδεν
Cmοβλtπει KOII!όV'IIoli) τη, lδίa<;ώψε"λ, ίας χάριν •.

Χ.ίλ.οι, .., Ι" αι>,.,. απ6 nrJ..sι.:.η mπOJO</ αvn "" μil'OV, ίσ"'f

.... ydΛ ""

ξύλ ' I'OV ψ ίποδο.

"",6,..,

ιιροι τσv Δ ιόι'.,.,.η v OΛvι.ιπl". Στ,,"

""TVΠf$"ΠαΡα<Πάσ" 5 "" rpιinη", l16TYiσΘrψώ νκσIΚινταvpoιιaxlσ ,lνσ' ~<Η"",",σ.~,,,,,"nrl δΡ:!σ',,". n,_ τατασ,,u,,,,,oιi
φ roστ>1 p!σv . (TI). ητt>v7σv<rι. π Χ;λ;> . ." ρ. 644'I

1 11S

Moλo-ταVτa, ~αι -τrαρά -τΟ yεyoJAδo; ό" η δημοφ,πία εδραιώσηι<ε σ-την Α&ήvo -τΟν

'>ov

Οιώνα, σε

oρισμΙ~ -τrόλ,,;, lδιαinρα στις δ(ιQ lIεYOλύrEpε" την Αθήνσ "αl τη Σ-τrcφτη, o-τrOV ~VpiopXO σώιια ήτον
η αλλησlα

TOV

δήllΟV, V'ΠήΡXανOρlσIlΙVΣXαρα"τηρlστIKά-τηςήδη σπό-την Αρχ σ'ι"ήε-τroxή.Σ-τηΣ-τrάρτη,

-τrαρααιίyllα-τo; χάρ,ν, εί χε δo6tί -τΟ κα-τώ-τα-το όριο δηllοκραη"ό-τη-το:;, JU -την -τrαρoxή

"fOV

δ,κα,ώιια-το;

τοvεκλΟΥfω;καιτη;σvιιμ<τοχήςστην,κκλησίο-τοvδήμοvσ,όλov<;τov<;,νήλlΚov<;Ελ,ίιθ,ροv;-τrολlτ,,\

Σ-την Α&ήνσ ε-τrΙσης με -τσ σνν-rαyμα

"TOV

Σόλωvo; -τΟ

594/3

-τr.X., -τrλην -των άλλων ειnρyεσιών, δόθηκαν

-τroλιτl~ό δ'KOlώματασ,-τroλλoιJ; -τroλίτε,Kαι Ofοκόμο -τr'P,ooonρov; o-τrό τον Kλ"σ6,VΗ
Η όλη -τroλlΤΙKή και κοινωνl"ή κοτάσταση -τrάιrτω;. το ά\lOΙΥμα των ελλην,κών -τrόλ,ων -τrρos το Ιξω
με τι;α-τrOlKIες. η α"Cmτvξη

'OV

EII-τrOpiOV κα' η σπόΙCΤηση -τrλοι/τοv είχαν. ό-τrω;

Eivot

ΨV"'Kό. ι-τrίδpoση

Kα,στηντ,xvη κα, Υ,ν,κό.,.,Ρο στην-τr",VμΟτική ζωή

Το σνθρώ-τr,vo. -το α-τομ, .ό ή "ο,νό σνναΙσ6ημα. η πολ,τική. ο -τrOvo;. η εμψύχωση -ΤΙ)'; εθνική;
ov""iδησl)';. ο νμvo; στην ομορφ,ά και στον ΟΥώνα. εκφράστηκαν κατά την ορχαϊκή -τrερίoδo με τον
"αλύτερο τρόπο μΙσα α-τrό -τη λvρ,κή -τrolηση. l δ,αl"ρης σημασlα') στην ιστορlα -τη, .λληVΙKTις ποιήσ.ω<;

ήταν οι Ιαμβοl και οι tλεyιίι;

<OV

Αρχiλοχοv α-τrό -την Πόρο.

JU -τΟν -τrρoσωπ,~ό ρισλισμό "ο' μι θΙματα

σπό την κσθημφ,νή ζωή. Ο Aθηvαίo; -τroιητή<; "σι voμο&Ιτης Σόλω .. xρησψo-τroίησ, τοv; Eλ.y"σκoιJ;
crτlXoυς Υια VΣ εκφρ6:σ., την πολη, κ ή

"TOV

TOV

σ"έψη, αλλά κα, -τΟ μΙ-τρο "α, τη .. η&,,,ή -τάξη, πρoo,ωvιζόμεvoς

την οττ,κή ΤΡαΥωδίο της Κλασlκη, ,-τroxη,. Πολ,ηκον

'IrEpIf)(0IIIVOV ηταν "αι το περισσό"Ρο παιήματο
"fOV Αλκοίοv από τη Νσβο, ενώ η OVιιπστριώησσά "fOV Σοπφώ uμνησ, τον κόσμο της yvνσiκα'). Ο
Σ,μω"ίδη, Ο KEio<; tlllO' ο πρώΤο<; 'IrOV UIIVΗOE μ. τις ωδΙ, <OV τους .. ,κητl<; των πο",λλήνιων ογώνων "αι
ο Στησlχορο<;O-τrό τη .. l μΙρα, με ης κοιvoτομί""fOV στο μΙτρο κο, το ,π,κά τοv-τrοιήμοτα, θα ,-τrηpoάσει
αργό.,.,ρο ΤOελληVΙ"ό δράμα.
Τεράστιας σημοσίας

ήταν

η

σvμβολή

<OV

απο ,,,,οκο':' ελλην,σμοU.

lδιοΙ.,.,ρα της

lω .. ίο:;.

στο

mιιiVΜOτι"ό yίy",σeα, -ΤΙ)'; Αρχοϊ"ή, ε-τroxής ΙΙ! -τους -τrρoσωK poη"OιJ; φ,λ6σοφους . Από -την lω .. lο "οι
lδιοl.,.,Ρο τη Μίλητο ξε"ιvouιι οι πρώ.,.,; OVΗΣVX ίε, "ο'
κόσμοvκαι ης με-ταβολΙς

-της δ.Jνaμη"

<ov

Xpόvov "α,

0\

πρώ.,."

φιλοσοφ",Ι, σκΙψεl, γιο την ορχή

Vφlστoτα,. Ε.,ι Υεννώντα, ο, Ι\Ι\ΙΟlες τηςuληs,

'Irov

"fOV

TOV

<ov

IIEyEθov;,

είνσl, tννo,ε, ποvθα απο.,.,λΙσονν-το σVo-τημo τη, φιλοσοφlα, κοι -των

,-τr,στημών. Μ, τον , δριπή τη, Φlλοσοφlα" τον Θαλή τον Μιλήσω, ,vαν απο

lισ&ητΙ;

"fovaP'OIIoV, <ov
TOVI

,πτά σοφού;, κα,

TOVI

AvαςlμανδΡO κα, AvαςιμΙVΗ o-τrό την ίδια -τrόλη δηΙΙΙΟVΡΥ.Ιτα, η -τrρώτη φιλοσοφική σχολή

των Μ ιλησίων. Τη σχολή ",ι .. ΠVΘαyoρείων 'δρu.ι ο ΠVΘΑyόpo, ο Σάμ,ο<;. ενώ ο ΞεvoψόVΗ, ο Κολοφώ .. ,ο<;
την Ελεατική σχολή

'IrOV

ωωλoVθησ, αΡΥό.,.,ρα ο ΠαρμενίδΗS ο Ελ,άτηl και ο Ζήνων. Κοντά σε αντΙς ης

σχoλl, α",ξάρτητοl φιλόσοφοι δ,οτvπώvow τις δl"Ι, τους θιωρίε,. όπω; ο Hpό:kλειτo<; σπο την Έφ<σο. ο
Εμπ'δοκλής ο AKpαyavtivo; ΚΟΙ ο Avαξαyόpol ο ΚλαζομΙ"ιοl. ΑιπΙ,
οριζόντων σπο τι, ορχΙς

"fOV 60v

0\

<κρής"ς κοι το άνο'Υμα των

σ,. -τr.X. &α οδηΥήσovν με τοχ! l, ρvθμoVs το .. ελλην, σμο προ<;-το

μεΥολιίο της Κλασ,,,ήςεποχή,
Το -τΙλος

-τη; Αρχαϊ"ή; εποχής σηματοδο-τοuν ο,

ελλη ν,κών πόλεων "ατά -των Περσών

(480

'IrOV

Περσ ,κο! πόλεμοι,

ο,

OIlVVΤ' ''OI

έληξαν με -το θρlομβο -τωll Ελλήνωll σ-τη ιιάχη

π.Κ), στη vαvIIΑX'a -της Σαλoμίvας "αι στη μάχη τωll Πλστα,ών

(479

ΟΥώνες

"Tov

-των

Μοραθώνσ

π. Χ .) κα, -τηll TO-τrELvω-τl ~ Tj

ήττα των Π'Ρσώ ..

Η τίχ"η 1"1Jf Α"ατολι'ζΟ/.1σαι; πφιόδου

-

Η γι-ωρψι'ο. τω" Ελλή"ω,' με τηv A"ατoιlή

Ο, ...,.οφΙς των Ελλήνων μΙ' τοv; λαoίr; τη; Avα-τoλή; εlχαν Ιιrrovη .-τrίδpoση στην τfχvη

Γ,α το λΟΥΟ οιπό η XΡOVΙKή περίοδος σπό το
ΠΕΡιΟΔΟΣ. Μαζί μΙ' την oVΆγκη να ΥνωρΙσovν

OVΣlασΤΙKά

.... ους

δρόμov<; "α,

.... ε;

700 ~ το 630
.... 0"1 KόoIIov;,

"fov 70v

α,. πΧ

π Χ 'IrιpJ-τrov ονομάζετα, ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ
Ο, Έλλη",ς

CmOIKO'

ή ΙμποΡο ' αvαζηΤoVν

KWιλ'Ti)(VΙKI; μoρφlς, Οι ΟΠΟΙ'; σ-ro εςής θα παίξονν σημαντικό ρόλο ατη

διαδρομή-τηl αρχαία<; ελλην,κη, "ftXVΗ\
Από -τους λαoιJι; αιπoVs, οι Έλλη",ς κοταρχάς δ ι δάσιωιπαι oplσμl",1 πχνικΙ, -τrov

Tov<;

ήτα .. άyvωσ.,., 1

ώς τοπ. όπω; -τηll τεXVΙKη τη; "οταOkεvΤις ειδωλiων με τη χρήση τη, μήτρα<; και τη" -τιxvι~ή της γλv
πτικη,

Of

EλEφOντόδoιrro . Στα ΙΡΥΟ των λοών της Α""τολή, βλΙπσιιν

KOLVOUPY",

"",κl<; και φlΠ ικo'ς μορ

φi<;, όπω; η φ-τερωτή θεά -των ζώων, το λ,oιrrάρ,. η σφΙγΥα. ο ypVπα,. τα ά~η λω-τοU. οι !λι,,6σχημοl
βλαστοί. το α~Ιμlα , ο πλοχμός κ.ά. Όλα αιπά -τα στοιχείο. οι Έλλη~ KWιλΙ-ΤΙXνες τα δσ",{ζoιrrα, 1<0' το
χρησομοπο,οuν στα ΙΡΥΟ

17& ]

"fOv;,

πρoσαρμόζoιrrάς τα ατις δικΙς τοv; καλλ,-τιχνικΙς ανάγκ.; κα, στι; κ ατα -

βολΙς. τις Υνώσε\ ς ~α\ τη Υδωι.,nρl ~ή παράδοση. ΠΙρα όμω<; από τα δάνεια των σvy~ι~ ρ \ μΙVΩν μορφών .

η επ ίδραση

-rov

~όσμo ... της Avστoλη,

Ilvat

YIVlKOTεpn σΤΟν τρόπο Ι"φραση, τω ... καλλ ιτεχνών. Τα

avaTnpά Υ<ωμετρ\κά σχήματα πο" επ ιψατοίισαν ώ5 τώρα. αρχίζονν

"'"

OVΤI KaeiaTΣVΤO\ από φόρμες π\ο

ελιVΘερε,. ~αμπνλις ~αl χwώδ!\;. ~α\ από IIOTiβo πο" τoπ06noVvταl ελεVΘψα στο χώρο. χωρlς την
αvστηρηΥεωμ,τρι κ ήVOμ<ΥΤDιεlα
ΕκεΙ όπov η αvστoλ\~η ΕπΙδραση ι:ίναl περισσότερο E μφαvτ');. εΙναl η κ<ραμ\~ή . Η δημ\ΟVΡΥΙα το ...
α"",τoλίζovτo<; ρVΘμoίι αποδiδεταl από

τα τΙλη το"

80"

κiτριVO πηλ6

'TOV<;

περισσότερou<; στοv<; KopiVΘ\ov<;

'TOV<;.

-rous.

Τα προϊ6\lTα τω ... κοριvθια.:ώ ... ερΥαστηρiω .... με τον χαpctkτηριστικ6

~ατακλύζοvν τιι αΥορΙς 6λω ... τω ... ,λληνlκών πόλεων.

ΟΥΥε[ων σης αποl~lις τη, Δύσης vπήpξι lδιαlτερα οημαvτική
χρονολΟΥηθηκον

οι οποίο\ ηδη από

",POII,is.

α\. π.Χ. χρησψοποιονν ""ωΤipιστ l~ά στοιχεlα. όπω<; η τεx",~ή το" ΠipΙΥΡάμματο<; YQ

τη δ,ακόσμηση τω ... αΥΥεiωv

σε

σχtση

μι

τη

χροvoλΟΥίο

της

ίδρvσης

την

ylcl

Η

IPEvva

παρovσία ~ορ ι vθ ιακών
Kαi}ώ5 το αγΥεlα ovτά

των αποωώ ... και

αvτ6

βo!\€lησε

στη

χροvoλόΥηση και των VΠόλO\πων αΥΥεlων αλλά ~ol των ΙΡΥων πλoστι~ή,.
Τα

KoplvθlClKCI Ο)'Υεία.

πραΥματ ι"ά κομψοτεχνήματα.

δ,αKoσμoUν-rα l ΣVVΉΘω<; μ, ζωφόροv<; ζώω ...

τα, μ"αξύ

TOUS

με μαύρε;

TOlVII,.

"'ov

ε[να, κατά Kανόvσ μιψά σε

ιιiy,€Io<; και

πφ\τρΙχovv όλη την πφlμ"ρο το" Ο)'Υ'ΙΟ" ~α\ χωρiζον

Οι ΕΙΚΟ",στ\κΙ, παραστάσεις εlναι σπάν\Ε,.

XOpctkTnplaTIKonpa

σχήμοτα

είVΣ\ ΟlαρUβολλΟI. οι οποiοl αPX'Kά,ίVΣI aφoIP lKoi και αΡΥΟτ'ραωαιιδ"ς. τααλάβοστρα. οι κοτύλες.

0\

οlvoχ ο.ς κ α ι ο\Ολπες.

ΟΙ KopiVΘlol τεχ νίτ!\ειναl εξ"δ lΚΕVμΙ\ΙΟ1 στηντΙXVΗ της μικρογραφίας. κ αθώς η διαθεσψη ζωγραφική

επιφό"",α

''""''

πολύ μ\κρή και οι απωτήσ"ι γ\Ο τη λ,πτομφ"α.:ή απόδοση των μορφών μ'γάλες. Γύρω

660 π Χ ο ι μελανόμορφε; ποραστάσει; Υινοντω πoλVχρωμες. με τη χρήση επίθιτων χρωμάτων όπω<;
KOKKlVO. το λwκό και το καψι. δίνοντας μ ια ,ξαφετι κή ,ντVπωση στα O)'y,ia. πολλά από τα οποία
630 πΧ. παρότι η παραΥωΥη κοριvθια.:ών αγΥΕiων
εξα"oλo~{ να εlvσ, μεγάλη. επικρατεl Ιντονη τuποποiηση στη δια.:6σμησή TOV<;. Όντα<; μια τΙχvη μάλλον

Q"\'()

το

αvσμφlβoλo ήταν Ιργο μεγάλων ζωΥΡάφων. Από τΟ
διακοσμητι~ ή η KOPIVΘlOKr, αγγεloγραφlα .

ΚΟ\

μη

βρίσκΟ\lTαl πλΙον άλλα δlΙξοδα. &α οδηγηθΕI στο

μαρασμό και τDιo<; τηνεξαφόvιση . Η σwβολή τη, ωστόσο στηνελλην\κή αΥΥεΙΟΥραφiα ή ταν τεράστια.
αφού

στα

φγαστήρια των

ΚΟΡιvθiων K,ραμlων

δημΙOVΡΥηθηΚf

δαvι:iζοντα\ οl Aθηvσlo, αΥΥειΟΥράφοl Υ,α vσ μεΥαλΟ"ΡΥήσονν τον

ο

μ,λανό μορφο<;

60

α,. π. Χ .

pvθμός .

τον οποίο

Ο, αvστoλ ΙKι.; ,π,δ-ράσ",καl τα ιιtα ρεύματα επηρέασα" και τηντΙXVΗ τη, Ατηκης . Σε αντί!lwη με
την

Koplo6o

όμω<;. εδώ η Γεωμnρ ικη παραΥωΥή κω η παράδοση ήταν 'Τόσο μ'Υάλ,1

ο,

"'ov

.... .-;

τάσ"ι

διν εκ'Τόπ ισαν τα παλα,ά στοχε{α της αη, κής αΥγΟΙΟΥραφ lας. Στην Α θήνα σvντελιίταl με ΤΟν KaA(nEΡO
τρόπο η σvyχώ""uση κα' η oφoIIoiωon των α;οα'Τολ,κώ" στο ιχείων με τα vπάρxoντα. ΤΟ άλΟΥΟ.
oVΘpώπ,VΗ μορφή Κοl ΟΙ
διακόσμηση

πομ πΙ, των αρμάτων !ιο

των αΥΥείων. όπω<; και

στη

OVV>Xlaovv

VΣ κατΙχονν την

Γεωμηρ ικ ή περ ίοδο. αλλά

KUp{aPXT)

η

!Ι/ση στη

με δ ιοφορετική vπόσταση κα'

περ"χΟμΕIΙΟ. A πΙvσvτl στα IJIKoίAa KOPIVΘICXΚOι αγΥΕIΟ. ο, Αθηναίο, Ο)'Υι:ιοπλάστΕ, &α αντιπαρατάξouv
αΥγεία μεΥάλοv μεΥΙθοus. όπω<; οι λovτρ0φ6ρo,.

0\

αμφορεlς.

0\

uδρiι;. οι λεKαvlαις

KOI

ΟΙ μεΥάλο\

σκvφο"fulςκρατηρεl . χορακ'Τηριστ, κοl -rov"'K ΡOTΑCp.iovτης Βάρης. μ,πώμα ΚΟ ι ψηλόκωνικ6vποστατό

Τα οττ ικά αγΥείο της A!.'O'ToλΙζovσol πφιόδοu σUμβaηκά ονομάζΟ\lTΟI ΠΡωτοαττικσ. Στll μ'Υάλε,
E'll'\φoά"",t,

'tous. 0\

ζωγράφοι Ιχouv τη δwoτότητα να αναπτύξouv με ά",ση

ης μoρφi; ο,

οποίις

οποδiδοντα, με καμπνλα mΡΙΥΡάμματα ~αl όχ, ω5 σVvθεση γ,ωμετρ,κών σχη~άτω". Ο, μu!lολΟΥΙιd,
σκη .... , εΙVΣI πλΙον αvσyvωplαΨEς μΕ σοφή"",α και τα α...,ιτολlκή, προελΕύσεως στο\χΕlα ΧρηΟψΟΠΟloVvτα\
ω<; παΡοπληρωματ ικά ~oσμημoτα . Στην περΙοδο ovτή Ο\.Οαι, κWΟ\lTα, μεΥάλοl ζωΥράφο ι . στοus οπο{οus
οι

ερεννητΙ, ,5ωσαν ΣVμβαΤΙKά ονόματο. καθώ5 δiν γvωρίζovμ. τα πραγμα'Τ ικά

ΖωΥΡάφος

-rov

Ανολάτοv. ο ΖωΥράφος

-rOV

'Tov<;.

Ξεχωρίζονν α

Πολvφήμο" κα, ο ΖωΥράφος των Κριών

Τη δι κ ή 'f0lJ'i πορεlο χόραξαν κω τα 'Pyaσoήplo άλλων ελλΗVlκών περιοχών πο" επηρεάστηκαν από
τα αVΑΤσλ\Kά ρεύματα. Στην Α!.'Ο'Τολlκή Ελλόδα. Ο"ΤΙΙ lω",κΙ, ΠΕΡ,σχΙ, της Μιλήτοv. τη,
Σόμοv, τηl

Xio".

'Τηl

E.,.oov.

αλλά και στην Αιολίδα κα' τη Ρόδο. αVΣ'Tl"Tύσσεταl έvσ δ,α.:οσμη-τ,κό στvλ KVpiωo; μ,

ζωφόροv<; ζώων και τεΡάτω .... ποv οllOμόζετω «στvλ των ωyόy ρων~ οπό το σvVΗθiστερα απ",<ο",ζόμ,ιιο
ζώο στα αyγείααvτά. Χαpctkτηρ,στ,κότιρα αΥΥ,lαιlνα, η οινοχόη. η φΡOVΤ'Ιpo . ο λιβη'Τα<;. το π,,,,,,,ιο
και ο χ,ώ'Τ\κο<; κάλ""ας . Μια άλλη o~άδα χαpctkτηριστ,~η τω" περιοχών ο""ών ,ίνα, οΙ

πόδ ι ΠΟ" δ,OΚσσμoVvταl με πovλ\ά

KVAIK"; με χαμηλό
(b\rd bowls). Τόσο αΥΥεlα το" ρu!lμού των αΙΥάΥρων όσο ΚΟΙ κύλ,κ<ς
<OV apxaiov ελλη ... ,κοίι ~OOIIov. στη ... Ανατολ,κ ή Mtσόy"o. στον

με ποvλ,ά Ιχονν βρε(\ιl σι πολλά μΙρη

Εύξ"ιιο Πόντο κα, σηl απο\κ l"

τη~ Δύσηl

[

'"

Στα vησ,ά -των Κ""λάδων -τΟν

70

α,ώνα ι",~ρo:τε( Ινας ιvτvπωσ,α~~ ΡVΘμ~ μι

"λοvσ,α δ,ακόσμηση "ο" ιπηρΙασι κα , άλλος πφ,οχ/ς , όπως -την

"α ' -τη ΜεΎάλη

Aefjva

Ελλάδα. Τα π,ο ιvτvπωσ'αι<ά οΥΎι(σ ι(να, ο, λ>-Υόμεvo, «μηλ,αι<oί ~ π,eαμφσpε(ς, πο.., η

νεόηρη Ιρεwa ίδε,ξι ό-τ, ~α-τaσι<εvάζοvτaY σ-την Πάρο. ΠΆvΩ σε ~ι-τρ,vωπό επίχρ,σμα
ανα'ΠΟ\ισσ,-τα, Ι\ια πλαιΊαιο θ,μα-τολόΎLO από ,rιnlpεs, αVΘΙμ , α, ζώα κα, -τΙρα-τα, οπλl-τ..,

κα, μVΘoλoy,,,Ις παρασ-τάσι,ς, "ο" O'Πoδίδovτα, μι πιρlΥραμμα κα, χάραξη -ταvτόXΡOνα
μι -τη χρήση λι""οίι κα , ,ώδovs ΧΡώμα-τος
Στην Ειίβο,α, και "δ,κόηρα σ-τα 'ΡΎασ-τήρ,α -της

ΕρΙ-τρ,ας,

ι",κρα-τ.ί όνa π,ο

ι"αρχ,ακό σ-τvλ ζωΎραφ,κής. Τα οΥΎ,lα είιια, σvvή(1ως π ,eαμφoρείς κα' δ,ακοσμονντα,
μ. αVΘPώπ''''' μορφ.!ς κα, ζώα η -τΙρα-τα, μ. -την -τ.χν,κη -το" Π<Ρ'Ύράμμα-τος κα, ,vτovη
χρηση

-τΟ"

,ωlX>"ς

αΎΎ"ΟΎΡοφία<;.

χρώμα-τος,

Ε"αρχ,α κό

όπov ΙK-Τ~ -των

ε(να,

~α,

Ύρα1f"Tώ" οΥΎείων

"το

στνλ

-της

βo,ωη~ής

παρςrτηpεί-τα, κα' σημαVΤ LKη

παρογωΥή μεΥάλων αΎΥε[ων, KvPlωI αμφορΙων, μι ανσΎλvφη δ,α"όσμηση.
Μποριί σ-την αΎΥειΟΥραφ(α ΟΙ Ιl'ηδράσι,ς -της Aνaτoλης να ιίνa, π,ο ΙντOvΕς, δε"

λ.I"OVII όμως κα, από -τ,ς άλλ.ς μΟΡφ;ς -της ΠXVΗς , Η yλvπη " ή σ-την Ελλόδα ώς -το"

80

α,ωνα π .Χ . πιρ,ορ,ζό-τα" σ-την "α-τασκε..,η μ'κΡών χάλ",νων "α, πήλινων ι,δωλ [ων. Η
Ύνωριμlα -των Ελλήνων μ. -τα μVΗμ"ώδη Ύλιrττ-τά -των ανaτoλ'Kων λαών και "δ, ,,ό-τ.ρα
-της A,yVτrτov θα πρlπ" \ια "TOIf\ ,vτιrττωσίασ, κα, να "TOIf\ ώθηOl' σ-την "α-τασκεvη
μ,γάλων ΙΡΎων γλιrττηKης. Έ-τσι "yvpω σ-τα μ/σα -το..,

70"

αι. π χ γ."",Ι-τα, η μεγάλη.

η μVΗμ"ακη πλασηκη σ-την Ελλάδα. Η "Ρώ-τη φάση -της οvoμάζ,-τα, « Δα,δαλ'Kη~ από
τΟν IIVΘ'Kό Δαlδαλο. πov σwφωνα 111 την παράδοση η"ΓCν Ο πρώτος πov Ιφηαξι

αΥάλμα-τα

πόδια αvo'Χ-τά σα" νa πφπα-τoιJσαν. χ/ρ'α ,λοίι&,ρα κα' μά-τ,α αvo,χ-τά

"'

Βεβαίως ο,

μΟΡφ!ς σ-τα

παροοο,άζοντοl

api<ntI

ΙΡΥα

-της δα,δαλ,κης

ηχνο τροπίας

πο..,

yνωρίζoVΜΙ σήμιρα

σ-το-τ,κές. χωρίς ~αμlα κίνηση. Χαραnηρlζοντα, από αvσ-τηρη

ιιι-τωπ,,,ότη-τα κα, Ιλλ"ψη βάEIOIf\, -τα κεφάλ,α .(ναι ιι,κρά 111 -ΤΡ'Υων,,,ό πρόσωπο κα,
τα

πλΟVΟ1α

οροφω-τη

μαλλ,ά

κόιιμι..>ση,

ι{να,
όπως

χην,σ"'να
η

01'

α'γ\/l'ΓT,αKη

oρ,ζόvτ,ις
=ρoιJκα.

ιrττoδιαφΙσl1ς,
Τα

αΥαιμα-τα

σχημα-τίζοντα<;
της

δα,δαλ,κης

Π'P,όδov ιί"", σ-τη ΑVVΤρ,πηKή "TOIf\ πλι,ονό-τη-τα Υνναικι(α μι πλοvσ,α δ,rn:όσμηση
-των 'νδvμά-των.

,νώ

η

αVΔΡ'Kη

μΟΡφη

ιrττάρχ"

KVpi",!

01'

χάλκ,να

"δωλ,α.

Τα

ολ,γάρ,θ μ α Ιργα πλασ-τ,κής πο.., Ύνωρίζονμ, από αvτην -την περίοδο, ,π,-τρΙπovν, προς

-το παρά .... να δ,απ,σ-τώσοvμε ό-τ, σημαVTι~ό ράλο Ιπαιξαν ο' κ""λάδες. η κρη,.η κα' η
Πiλo",;,ννησoς

Η αvατoλiζovσα "TIXVO,.ΡOlf[a ιίνa, φCΣ\o\Iρή "α, σ,.α ίΡΥα ΠΧVΗς της "αθημιρ"ιής
ζωη"

ΙΡΥα,

KVpi",!
KVpI",!

σε ΙΡΥα μικρο,.εχν[α<;. όπως κΟΟ\Ιημα,.α. σκιίιη. όπλα. ειδωλ ια κα' άλλα

μεταλλonχιιlα\. ΧαΡαι<,.ηρισηκΙ\ ,Ι"", ι ο, χάλκlIo1\ προ,.ομΙ\ yρvπων κσ,

σι:φηvων πο" δ,αKoσμOVΣαY

T01.l';

χόλ",vovς λιβη,.tς ΟΙ οποίο , lίχα ... ανaηθι:ί σι: IΙΙΥάλα

"ρά μαζί μ. ,.ρίποδ.\. Aιrnίδ,\ κα, θώΡαι<,ς μ. 'ΥχόΡαι<τη ή 'KΤVΠη διακόσ μηση μ, παρα_

στόσ,,\ ζώων, τ.ράτων, αλλά κα , μVΘoλoy,,,ων σκηνών, κοσμήμα-τα XΡVΣά και xαιK,νa,
ιλάσμα-τα από lπιιιδVΣιlς κ,IΧ,.,.lωιι κα, ιπ{πλων μι ανόΥλ"φις παρασ,.άσιις κα, δ,άφορα
μικροηχ...ηματα σπο ,λ<φαντόδοντο. αποηλοίιν /νa πλο(ισ,ο ,-,λ ,κό σ-το οποίο μποροίιμι
να S,CIlf,a.ώσovμI .ην ,,,ανό.η.α .ων .εχν,-τών σ.ην ιπεξΙΡΥασΙα

.ov

vλ,~οv "α, -το

πλοvσ,ο (1ιματολΟΥΙΟ κάτω από .ην επlδραση της Aνα-τoλf),

Λμφoρi<>5 ..,ξ,,,,,οο ΙΡΥαστηρΟΟ Ο'πδ τ~ Θιjρo,

(ΛΡχlfτov7011",. π.Χ) Aρ,<vρ . 11708
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Η ι,σροή των αν<:πoλ,~ών στο,χείων στην υ..λην,~ή -τΙχνη τοιι 70ΙΙ α,ώνα π,χ. αποδεlχτη~ι ,δ,αlπρα
Υόνιμη ~αθώς ο, η:χνί-τ.., αψομοίωσαν πολύ σ\ιvτoμα όλα αvτά -τα σ-το'χ,lα ~α, τα ΙΨ'ραν σ-τα δ,κά

μίτρα κα,

"TOV<;
"TIS απα,τήσε,s τηs,λλην,κήs πραΥματικ6τητας τηsιποχήsαvτήs, Ο, μοΡφις αιrn!S ποιι ατην

Avaτoλή VΠηρετoίισαν το Μύθο κα' Τς> ,ξωπραΥμcn,κ6, σ-την ιλλην,κή πραΥματικ6τητα όψοΞ,λαν vΑ
vπηρ<τήσQVV "ΤΟ Λ6ΥΟ και "Την αντίληψη κα"Τά "Την "ποία "ΤΟ θ,ίο ή"Ταν κα"Τ' "κ6"" και OIIQiωσoη "ΤΟΙΙ
αvθρώπoιι.
Στο "λΗπαίο "ΤΙ"Ταρ"Το "ΤΟΙΙ 70υ α,ώVΑ π.χ. ο, _ξυ..ίξ"ι ,ίVΑΙ ιδιαl"ρα σημαντ,κf<; . ΟΙ αΡΧΙ-ΤΙΚ"ΤQ",,1
δημ,OUΡΥονν

"TOII')

πρώΤO\JS μνημξ,α~oίι5 περlππροv<; ναοίι5

OTO\JS

οποlοll') στήνονται

αΥάλματα των "ιών πou Ιχοιιν Ka('IOpό αιA.'lρώπινη μQρφή. Απ6 ΤΙ\ αρχΙς
αρχlζουν

""

~αTα~ΛVζOυν τα ,.ρά σε όλ.s

TlS

<λληνικΙs π6λειs κα,

<TrlS

τα λαTρ<vτ,~ό

ΟΟιι αιώVΑ ο' vαoi αvτol

TQV

αποικ(ες και δ,Ο1<οομοίιντα, μ.ι:

μνημειαΚf<; yλVΠΤΙΙ<ΙI ouveIσE,S σ-τα αετώμcnα και σ-τις μ"6π..,. Οι Αθη""ιοι aYYiIQYpόφol δα""ιζ6μινοι τη
μ<λoVΌμOρφη "χνlκή από την Kόριvθo, δημ\ουΡΥονν τοναττικ6 μ<λoVΌμOρφo ρυθμ6 "αι ,ξ\στορονν σ-τα

σώματα των αΥΥιίων

TOII') μίιθouς κα\ τα KστOρl)ώμαTα των ηρώων τou ιπ,κού παρελθ6ντος. Ήδη ΙΥΙ""
70u α\. π.χ. EK"T"s από "Τη δημιουΡΥία "Τηl
KQPlvelO1<" ερΥασ-τήρ\α θο κα"Τασ""υοσ-τεί ο KIOVΩ"T"s κρατήρα<;, Ι"" σχήμα
"TOIJI ΑθηvαlοV\ KipαII!i~
'ΠραΥματικά μ<λαvόμQpφ<l ΟΥΥ'ΙΟ δημ\ΟΙΙΡΥοίιντω Ο1<ριβώ<; σ"Το "Τιλη "TQV 70υ οιώ .... , με

λόΥΟI Υια τη συμβολή "Τηl Κορίοθου σ-την κεραμι"ή τοιι
μ<λoVΌμOρφης "Τεχν\κής, σ"Τα
πou

ea

επηpciσ~ι !πισης

Τα 'Πρώ=

σημαντικόπρο εκπρόσωπο "Τον ΖωΥράψο τou ΝΙσσου, ο οποlος ονομόσ-τηι<ι "σι aπό τη O1<ηVΉ τηι πάλης
"ΤΟΙΙ ΗΡσι<λή μ< "Τον ΚΙντουρο N~σo 'ΠΟΙΙ ζωΥράφ\σε στο λαιμ6

tv6<;

μνημΗακοίι αμψοΡια τou Εθνικού

Μοιισείou. Στο ΙΡΥΟ αvτό Ιχοιιμ( 6λα τα xαρcτπηρισ-τΙKά ΤOU μυ..ανόμορφοιι pveIIOίI: τη Xρnση "ΤΟυ
Ιντοvou tώδoll') χρώματος και

τηs χάραξηs Υ\α την aπόδoση τω" Μ;πτομερειών. Στα

ζωΥΡάψοιι αvτoύ """,χΙζοι ο Zωypάφos "Των ΓQΡΥ6νων κω Ο Σοφlλ<><;
πou vπoypάφει

τα ΙΡΥα τou με τη φράση

ovαδ"KlIίιoνταl "ΤΙσσφ\1 μ<Υάλο\ ζωΥράψο"

. ΣοφΙλ<><; IΥραφσ.ν_.

Q ΚλΗ"Τiαl,

βήματα "Του

(580-570 πΧ), ο πρώ"Τ<><; ζωyPάφos
Στο αιίι-τΙΡΟ π"Ταρτο τou α,ώ""

ο ZωyPάφos "Τηl Ακροπ6λεω<;

606,

ο ΝΙαρχ<><; και

ο Λυδόο;. Το 6νομα του Κλ,,"ΤΙα Εlνα\ yvωσ-τ6 α'Πό την vπoyραφή "ΤΟΙΙ ο"Τον μεΥάλο Ελlκωτ6 κρα"Τήρα,

yvωσ-τ6 ως ΟΥΥ'ΙΟ Fran~ot$. "Τον ΟπΟΙΟ vπoypάφtι και ο ΕΡΥότιμΟ\" ως αΥΥε\οπλάσ"Της. Ο NkιpXO\"
δ\Ο1<ρί",,"Τοι ΥΙΟ "Τς> καθορό σχΙδιο κοι "Την ΟΥάπη ΥΙΟ τη λ,πτομΙρ"ο, ,νώ Q Λιιδό<;, οπό "TQV\ ΠΙΟ
ltOpaYWY'KOV<; σιιyXpόνoV\ τοιι. δ,ακρί""ται YlI) ΤI~ εΝΤVπωσιαι<Ι~ I"VΉσε,~ και x<lρoνoIIiIS "Των μορφών
Την ίδια εποχή Ιvα vξo οχήμσαΥΥείου Υί",,"Ταl"Της IIQδol, η KύλΙKσ-τVπoυ Σιάvα~, μι ψηλ6 πΌSI και χ,ίλΟ\"
και

'Παρασ-τόσειs

σ"Το

σώμα

εξω"Τερ,κά

κα,

σ-τΟν

πνθμ!""

εσωπρ,~ά.

Μερικοί

ζωΥράφοι

μάλιστο

ασχQλοWται σχεδ6ν αποκλειστικά μ< τη διακόσμηση κιιλίκων
Το αι,rTiρο ΤΙ"ΤΟΡ"ΤΟ "ΤΟΙΙ 6οιι αιώνα 'Π.χ. KoλίιτrτOUV μ. "Τη δραστηρ\6"Τητό

"TOV<;

δύο KOΡVφσίO\

δημΙOUΡΥΟI τοιι μελαvόμoρφov pveIIoίι, Ο Zωyράφos του Άμαοη κα\ ο Eξη~ίας. Τα ΙΡΥα τοιι πρώτοιι
δ\Ο1<Ρlvovτα\ Υ\ατην κομψ6"Τη"Τα κω τηνακρiβ"α "Του σχ,δiου, μ''ΠΡο-τlμηση στα διοννσ\ακάθΙμα"ΤαΚα!

σ, 'K';VΑ από "Την κa('ΙημφLή ζωή . Μ, "Τον Εξηκία η σττική μ,λανόμορφη αγΥ"ΟΥραφία φ"Τά""ι σ"Την
KOΡVφαία της σΤ'Υμή. ΕΙ"", ο μεyaλίι-τερoς ζωyρόφos"TOυ μιλονόμορφοιιρ...(Ιμο.:ιο οποίος, εΚΤ"sαπ6 την
ικανό"Τη"Το στο οχ/διο

Kol

σ"Τη σ\ιvθεση "ΤωνΟ1<ηνών. δi"",στις μoρφtς και τις'Ποραστάσ"ς"Τouεσω"Τερικ6

περΙΕχόμενο και σιιvalσθημα. Τεχνικά η μελανόμορφη "Tιχν,~ή μι τΟν Εξηκlα έχιι ,ξελιχ"Τιl σε ΠτΟιο βa\'lμ6
πou αιν μποΡιI να προχωρήσει τrιρισσότιρo. Ο {δ,Ο\" ~ισάyε, το νιο σχήμα τοιι KαλVΚωτoίι κρατήρα κα\
"Τηl κίιλι.αs -τVπQV Α, πou χαΡακ"Τηρισ-τ\κά δ,Ο1<οομ,l"Ται μ. δύο oφθαλμoιJ<; ,ξω"Τιρι.ά. Για 'Πρώ"Τη ψορά σ,

αΥΥιΙατοv Εξηκlασιιvαντάμ(τιςε'ΠΙΥρaφis ~ων«Kaλων» μ.ι:τ\ςοτrοlts vμvιiτα, ηομΟΡψιό των vlωντής
οθηvαϊκήs aP\O"TOΚpατias, μια συνήθ"α πou θο

"""'Xto"i

Κα! "Τον

SQ

αlώVΑ Π . χ

Μι την κa('Ιιlρωση "Των ΜεΥάλων Παvαθηvαlων, 'Π,θΣVΌ"Tα"Tα aπ6 "ΤΟν ΠιισlστρατΟ, Υ\ιρω σ-το
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π.χ .. ως ,πισημης εορ"Τής "Της Αθήνσ<; προς -τιμήν της πολιοVχov θ<άς. καθιιρώ",,"Τοι και I'vα 1Οίδο<; αΥΥ'ίοιι,
ο παVΣΘη""ϊKός; αμΨΟΡιαl,

'ITQV

δινό"Ταν

κα"Τά τη δl6Ρι<ιια των ΠαVΑΘηvαίων.

y,ll6"T<><; λάδι ως Ι'Παθλς> σ, ν,κη"Τf<; "Των αΥώ"",ν που
Πρόκεlτοι ylo μ<Υάλα αyy~lα ποιι χωρούσαν περιπou 38

K.~~ του..οο,κ.υ ΠO<l βp/θr)"" "τη ΜφΙντο Tf/fATT,"ιIι"
Φρασω"'7f.(54Ι)-5JOπ.χ.)

(apxaiOf

S~UOf 70</ MvpρI"",","Of) μοζΙ

"λούνταν
κιλά λάδι.

'" το ιlyαλμa Tf/f~6ρηι"

Ap. <vp,4890
1 185

είχαν δι Ινα σvY~i~pl~Iνo σxή~α ~αl "TVΠIXή δια~όσ~ηση. Στη μία πλεvpά εl~ονιζόταν η "εά Μηνά στΟν
τvπo της Προμόχov. ανόμwa σε δVo ~ίovες. χα, vπήΡXε εΠΙΥραφη ΤΙΙΝ ... θIJN HθEN "'θλΩΝ. Στην άλλη όψη

Tov

αΥΥεlov εικονιζόταν παράσταση σxετι~η με το αΥώνισμα στο νl~ητή

οποlοv δ,νόταν ο σμφoρl""

TOV

Γ,α θρησκεvτ,KO>X λόΥον<;. ο, πaνaθηναY~oί αμφοΡιI, avVΙX,aav να δ,,,,,οσμονντα,
τ,χν,κή ώς το τlλο<;. Από τo~

~aτασκ.vής

TO\J5

χα,

40

με τη μελανόμορφη

<ov hO\J5

α,ω~α αναΥρόφ<τα, κα, το όνομα τον FΠωwμοv όρχοντο<;

της

ΙXovμ. α~pψεlς χροvoλΟΥήαι:,ς Υ,α τα αΥΥεlα αvτά.

ho ,

Eνδ,αφΙρovσα ηταν η παραΥωΥη μελα""μopψω~ αΥΥ,ίων στη Λα~ωνία. Η λaκων L~η ~'ραμ'Kή τού

60v

ωώ""

,ι""'

πολύ

αφηyηματι~ότητα.

καλη,

ΣWΉθΩS

χαρα",ηριστικότ,ρο σχημα

η

πο,ότητα,

κω

ζωΥραφlκη

Υι""ταν

ayy,iov

διακΡί""τω

Υ,α

πόνω

σε

τψ

Ιντo~η

επίχρισμα

διαKoσμητι~ότητα

VΠoίIIiVkOV

χρώματο<;.

και
Το

,Ι""ι η κύλικα μ, ψηλό πόδι ποv διακοσμ,ίται ,ξωτφι~ά μ, φVΤι~ό

~oσμήμaτα ενώ ολόι<ληρο το εσωπρικ6 ~αταλαμβάvovν οι παρασ,άοιις ποv, σε opισμΙvες πφ,π,ω.σει,.
πρo~αλoίιν το θαvμασμο μ, την τολμηρή σύ~<O'η και τη ζωντό~ια τον<;
Η μελανόμορφη "φαμι~ή της Βοιωτlας ~α, ,ης Εύβοια) χαραι<,ηρlζετα, από Ιντονη aττιKή επlδραση

~α, ,Ι""ι πολύ πι&ανό Αθηναlοι αΥΥεlΟΥΡάφοl να φyάστηKα~ τόσο στη Βο,ωτία όσο ~α, σ,ην Εύβοια. Το
σημαντικο"Ρο

εvβoϊKό

κΙντρο,

η

tx"

ΕΡΙτρια,

αξιόλΟΥη

παΡοΥωΥη

KVplωo;

μεyάλω~

αyy,ίω~.

πιθσμφoρlων~αl Υαμικώνλεβή,ων.
Στην α""τολική

Ελλάδα

σημαντικό

κ/ντρα

παραΥωΥή,

μελανόμορφων αΥΥ,ίων,

πόντωs

όχι

μεΥάλων αξιωοεων •• ί""ι η Σάμ",. η Pόδos μ, τα χαρακτηριστικά αΥΥ.ία ~OV ~BΡOVίIIίIIlas~. η χι",. Στις
Kλαζoμ,VΙ,.

,κτός από

τα αΥΥεία

με

την

lδιόΤVΠη

διακόσμηση

με

αρκετο

επlθετο

λεvκo

χρώμα.

παΡάΥονταl και οι πήλι",l ζωΥραφιστi<; σαρκοφάΥΟΙ. ο ι οποί., ,ξάΥονται σε πολλό μ/ρη. Το είδο<; o.vτό
στα τέλη τoV

60v

αιώνα yίvετα, αντικείμενο παραγωΥή, και άλλων Υειτονικών πόλε«>ν ,ης Ανατολική,

""όδα<
Στην E,ρovpla ,ης lταλlα) φalvεταl πωs EγXαταστάeη ~αν ΚΕραμεlς από την Ελλάδα, (oωs από τις

α.ιaτoλ'ιd, περιοχΙ,.

και

φΥόστηκαν παΡάΥΟ ..... α) Ι.ιa" ΣVYKεKριμΙΙΙO ~o αΥγείοv,

ποιότητα,. τι, λεγόμε"", καΙΡΕ"Τα""

vδΡlες. ποv ονομάστηκαν /τσl από την πόλη

πoΛV vψηλ!\,

Caere

στη~ οποlα

βριθηκαν,α πφισσόπρα δεlΥματα.
Γύρω στο

αφού

ο
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Π.Χ. στα 'Ργαστηρ,α τον α&ηναϊκο':' K'POIIlKOίI εφ,vρίσκfTαL ο φVΘpόμoρφo<; ρVΘΜός,

μελανόμορφο<; είχε

πειραματiστηκαν μ,

πλΙον

Εξα ..... λήσει

διόφοΡιI πχνικ".

Η

viα

όλ.,

τις

α\lOK6λVΨη

Ανδακίδη, αφού τα παλωόπρα 'PVΘpόμopφa αΥγ,ία ποv

δννατότητ"
αποδίδιταl

'XOVll

τον

~α,

αφού

σvνήlM<; στον

οι

ζωΥΡάφο,

Ζωγράφο τον

ώς τώρα βρ,θ,ί ,ίναι Ιργα τον 'wyPάφov

o.vτov, ο οποiο<; μάλιστα Ιχιl ζωγραφiσει κα' δlΥλωσσα αγγεlα. δηλαδή διακοσμημίνα στη μια όψη με τη
μ,λανόμορφη πχνική και στην άλλη μ, τηνφVΘpόμoρφη
Στην ερVΘpόμoρφη

τεxν,~η ο ζωΥΡάφο<; ~6",,1

ΤΟ αντίθετο της μελανόμορφη"

δηλσδή αντ{

να

ζωγραφiσ<t μ, μαύρο χρώμα τις μορφέ" "ΤΙΙ αφή"", στο χρώμα

TOV πηλο':' και γιμiζει με μαύρο γάνωμα
"TOV ayy>:lov. Η χάραςη aVTlxaOia"Tcno\ μι λlπ"ΤΙ, ΥραμμΙ, •• ΙΤΕ αν6:Υλvφ<ς από
tiTI επίπεδε, απο αραιοπρο "αστανό. Τα επίθετα χρώματα lTOV xpηo\).lOlTOjOVVTQ"

"Την vπ6λοlπη Επιφάvεια
στιλπνό μΑVΡO χρώμα
στον

μ,λανόμορφο

ρVΘμό,

"το

ιώδ«;

και

"το

λ,vκό,

χρησιμοποlοννταl

ελάχιστα

ή

και

Kaθόλoν.

Ο

<pvθpόμoρφo<;ρVΘμός,ί"", δημlΟVΡΥiα KaθαρόαTTIKή κol σ"TηνAθη""eα παραχθοvν "Τα lT<plQoό"T'PQ κ'"
τα καλν.ερα &ίΥματά τov. Πολ':' ΟΡΥότερα. ~oι πάντο κάτω από την ετrlδραση τη5 Aττι~η"

&α

κατασκ<v6σοvν φvθρόμοpφa αΥγεία"ΤΟ εΡΥασ"Τήρια και άλλων ΠεΡιοχωv σε πιο Π'Ρ,ορ,σμ!νη παραΥωΥη,
όπΩS "Της ΜεΥάλης Ελλάδα'). "Τη, Kopivθov. "Της Βοιω"Τlα" της ΛαKωνlας. "Της EίIβol05, ,Ηs Κρή"Της ~.ά. Στην
Αθή.ο η φVΘρόμoρφη ayΥΙIΟΥραφlο είχε μια ζωή πιρlποv δVo οlώνων, από το
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πχ ώς το

320 i"f.X.,

κ",δlaκρlllOνταιπολλάστάδlαω<;πρ<>\τηv,ςΙλιξή"Της.

Η πρωιμη περlοδο<; τov ερVΘpόμOρφov ρVΘμoV

"TOV

A~δαKίδη. στα ΙΡΥα

"TOV olTolov

(530-500

διαΚΡlνονταl

π.Χ.) αρχlζεl, όπωs εlπo~ε. με "ΤΟν ΖωΥράφο

οι π"ραματισμΟ( χωρlς

"" 'xovv κα"Τακ"τηθ,ί κ'"
.... λlvτalες δε~o.E"TIE, "TOV 60v α,ώ"". μια ομάδα
"'0\1<; IKφpaσTl~OίιI "ΤΡόΠΟ\1<; . Πρόκ,,"Ται Υια "Τη"

,μφανισ"Τιlόλες οι δννα"Τότη"Τι, "Τη, ",α, "Tlxνι~ή,. Ση, δVo

aξlόλΟΥων ζωΥΡάφων θα προχωρησ" πολ':' ΥρήΥΟρα σ'
Ομάδα "Των npωTolTOpωv

(Pioneer Group).

όΠω<;"Τον<; ονόμασαv οι εp'VVΗ"T;" στη~ οποία σvyι:α"TαλΙyo~.

ταl μερικά από τα σημαντlκόπρα ονόματα τη, σnlKfκ- ΟΥΥεΙΟΥραφlο,. oπωs Ο ΕvφΡόνιΟ'ί, ο Εvθvμiδη,. ο
Φ,ντίας, Ο

οπηχ!s

IIIiKpos, Ο ΖΩΥΡάφο<; "TOU Σωσία Κ.6. Η
ywvii" όπΩS παραδιίΥμα"ΤΟ'ί χάριν από

απόδοση "Των αvθρώπl""",~ σωμά-των από δlαφop<τιιdς

μπροστά ή από πlοω ή με σvo"Tρoφή

απόδοση των ανατομlκών λεπτομερειών αναλVΤΙKά και μ, aκpiβtla. η αίσθηση

"το Εςαιρ<τι~ό aχΙδιo

18& ]

Ilvol

τα

OTOIX,la lTov

<ov

TOV

~ορμοv, η

όΥ.ιOV τω" μορφών και

χαρακ"ΤηΡiζOVll "Τα ΙΡΥα "Των Πρωτοπόρων. ΖωΥραφlζοV\l

σνvI\θι-x μεγάλα αγΥεία, όπι-χ αμφορεlς -WΠou Α ,

~ρaτήρεs ~α, στόμvovs, ενώ από τα μ,κρά αΥγεlα

παρατηρεί-τα, μ,α πρσ-τlμηση ση~ κvλ,κες, -το "α-τεξοχήν αγγείο πόσεως -των σvμπσσlων

Κα-τό -την ίισ-ΤιΡη αpxαϊ~ή ΠΕΡΙοδο -της αH ,~ής αΥΥε,ΟΥραφlας
πχν,κή Ιχι,
,νδυμά-των .

~ιρδlσε,
Σης

ίOOφσς κυρlως ως ΠΡΟ<;

εν,αΙ«; K α μ τrVλις Υραμμές

τη

φυσ,οκραηκόπρη

δ,ωφ[ ....... αο

η

(500--480

π.Κ), η εpuepό IIopφtl

απόδοση των μορφών κα, των

EV)(ipε'Q στο

σχΙδ,ο,

.vΏ

Ιχο"" αvξηθ.1

ο,

δυνατότη τες απ,,0ι6ν,σης -των μορφών σε όλες ης σ-τάσ"ς , Από τovς ζωyράφoVς -της εποχής ξΕ)(ωρlζovv
Μο ζωγρόφο, μ'γάλων αγΥείων: ο Ζωγράφος -του Κλ,οψρόδη, ο, μοΡψ<, -του οποίου δ,αιφίvovτα, γ,α -την
ορμηηκή κίνηση, -την !vταση ~αo -το πάθος , "αι ο ΖωΥΡάφο, -του B.ερσλILXΚJ, που ζωΥραφΙζ" μOpφll
γ.μάπ, ~oμψό-τη-τα "α' χάρη. Αξ,,,λογο, ζωγράφοι

ffou

ζωγραφίζουν ~υρlως κvλιΟ<ες εlιια ι ο Ονήσιμος. ο

ΖωγΡάφος-του Βρίιγουκα ι ο Μάκρων
Σι

Kavtvo:v

άλλο τομΙα της τΙχνης δεν εκφράστηκε με τόση δWaμη το π",ίιμα της Αρχαϊκή, εποχής

a-π" ό.η σ-τη γλι.mo,,,ή. Για πΡώ-τη φορό , στα -Πλη -του 70υ αιώιια η .λλην, κή -τΙχνη θα δώσ<, στην αιι

θΡώπ,νη "α,

avvaIIQ

στη θεϊ"ή μορφή τl-το,ο μΙΥεθος. Επ["ιντρσ της yλι.moΙKής εlιιa, ο άv6ρωπος "α, η

εξαv6ρωπ ισμ!νη θεϊ"ή μορφή. Ο θσvμσσμός για το α.(lΡώπιι>σ σώμα θα δώσ" VΈα εριθίσμστσ στους
καλλιτΙχ",ς, ο ι οποίο, θα δημΙOUΡΥήσovv ΙΡΥα Υομά-τα ανθρώπινη vπόσταση και θ,lκό μ'Υαλ.lο ~αι

ομορφιά. Η αρxα'i~ή πλαση"ή διαιρεlτα ι σε τρε,ς φόαι,ς, τ ην Πρώιμη ΑρχσίΌο:ή

(580-530

π Χ ) κα, -την ΎσΤιΡη

(530-480

(620-580

π. χ .), την Ώριμη

π Χ)

Δίιο .ίιια, οι βασι~oΙ -WΠoι yλvπτών τηl Αρχαϊκ ής ιποχ ή"

ο ~ΣVPOI ~α, η ~όpη. ΜαζΙ μ. αιrτoίι<;

καθιστά αγάλματα. μVΘ ι"ά όντα. όπω~ λιovτάρ,α "αι σφίγγ,~. αλλά "αι τα αΡX''''Kτoνι~ά γλι.moά "α' τα
'ΠIτιJμβια μνη μ.ία σvνθΙτoυνΙιια μοιιαδικό σ..:ινολο
Ο πσλαιότερo<;-WΠoςσΎάλμαT<>\ της μνημξιακή,πλαστι"ής.iιιαι lσωςη καθ,στή γυνα,κιίαμορφή
ΚαθιστΙς γυναικ,ί«; μοΡψ<, εlχαν χρησιμοπο,ηθ,ί ήδη από τον

ΙΕρών οικοδομημό-των "α, εΙvo, πιθανόν

vo
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α,ώvo: στην Κ ρήτη για τη διακ6σμηση

πσρ,στόvo"" θε"τηπς, όπως αντΙς , ης ΓόΡΎVIIO:ς κα, του Πρ ,vιά

στο Μουσ,Ιοτου ΗρακλΕίου. Γ,ν, ,,ά πά\Ι'Τως το κά(!,σμα. εlπ εΙvoι OpόllOl εί-τ,ιχ" μια απλοvσ-ΤιΡη μορφή.
δηλώ .... ' Εξουσlα, δΊΙVΑμη , ~ίιρo<; "α, "ρότητα κα , γ,,,,κότΕρα ~όπoια ξεχωριστή "O'VΩν,~ή θΙση. Κατά την
Αρχσlκή εποχή ηγεμόνες της Ιωvlας , όπως ο, μopφlς των λεΎόμEVΩν ΒΡοΎχιδών στην ιΕρό οδό που
οδηΎοίισ. από τη Μίλητο στο ιερό
Σόμο, θεότητ«; όπως η

AOtlva

Tou

Απόλλωιια στα Δlδυμα, ο Α,';"η, ο πατΙραl του Πολυ,φάτη στη

του ΕνδοΙου στην Ακρόπολη κα, ο Διόwσos του Εθν,κσίι Mouσ,Ιoυ. αλλά

κο' Ο' γραΨ"ί,της Ακρόπολης, ως άτομα με.ξουσία, παρ,στάνοντα ι καθ,στοί
Η ""ό= τΟ ιιEov άνδρα Ύ.μά-του δWaμη κα, ομΟΡφ,ά αποδίδ,τα, μ, τον ~oίιρσ
όρθ,ος.

-YUIIv6s.

wov

παριστά .... τα,

σι μετωΠ'κή στάση. μι -τα χΙρ,α ΤΙ\ι'ΤωμΙIιο: ή ελαφρά λνΥ,σμΙIιο: κατό μή "ος -των πλευρών

ΔEv.illO:L όμω, ακίνη-τος κα' αδρανή,. αλλά προβάλλ" -το Ι= -του πόδι , σuνήθω,το αρ ιστ.ρό,Ιτο,μος ιια
βηματiσε, κσ, 110: ξEK,vι\σ" ΤΟ μξΎάλο ΧαρσίιμεllO ταξlδ, της ζωής. ΑπΙvoντ, στΟν κσίιρο στΙ"παι η κ6.ρη,
το αΠaVyασμα τ ης Ύυva ι~.Iα<; ομορφ,άς. τη, αιμνό-τητας "αι -της χόρης. που αντLκαΤΟ'TL1'ρlζε, το γυvo,κιίο
~o,vων ι ~ό πρότvπo τη, ,ποχής. ΦοΡώντας άλλστ. το βαρίι 5ωp,~ό πΙπλο κ, άλλοτΕ, κατά τ ην ιωνική

μ"OO, τον λεπτό χι-τώllO: και 'ο ιμά-r ιo. θα δώσΕι σTOVς "αλλ,-nχ .... ς την εuκαιρlα
ι~ ανότητlς τους στην απόδοση

Tov

va

δοχ,μάαovv τ,ς

πoλιίτrτvχoι.r .νδίιμα-.:ος ~αι της διακόσμησής του

Τόσο οι κσίιρο ι όσο κα, ο, κόρ.ς ήταν στημιΞVf\ <Π τάφους ή αποτελούσαν αφιερώματα σ. "ρά. Q\
επ-.-τwβ,α μνημιiα, τα αγάλμα-.:α αvτό ήταν σήματα -τω" -τό:φωll μελών αρ,O'τQKρaτIKώll ο'Κογε .... 'ών.
ιδιαίτιρα στην AnLKή. Ύ,α ιια θυμίζουll στους πιραστικοίι<; την ομΟΡφιά
Σι OΡI""Ιvες ΠΕριπτώσε,ς .ιΠIτιJμβια Επ ι γράμματα
μα<; Ιχουν διασωθιl. Το επlγραμμα

'Tou

EIXav

Tou

χαΡοχθι:1 στη βόση

",κρσίι ό-ταν ήταν στη ζωή

TOVS, μιρ,κά από τσ οπο[α
ImOli στη μάχη. ,vΏ το

Κροlσου υμ",1 την ανδptΙα -του ιιΕου που

επίΎραμμα τη, ΦpaσIKλειαl ξ'χ"λ[ζει από θλίψη Ύια τον πρόωρσ χαμό της ~αι a-πό το παρό:τroνό -τη,
πouο,θι:οι ,ήςόρ,σαvvαmθόνε,πρστοίιΥιιrτΕi ,ηχαράτουγάμou.
Ο γλίι-π--τη\ τη\ Αρχαϊκή, πroXή, Ιχει πrίΎvωση της δημιουργίας -του "α ι πφήφo:vα VΠOΎPάΨ", τα

ΙΡΎα ,ου. Σuμβάλλ"στηναθαιιασ(α του ",,,ΡοίιμΕ ,ηv όμορφη EιKόVΑ πΟυ του ιφησξ., αλλάταuτόXρσιια
επ,δ,ώκ" ~αI την αθαιιασlσ του ΙΡΎου του κα' του ονόματός

ΆΡΙ(1Τίων

lτroίηιπ ή

πσ,ήστη- Κ.ά. Πολλά ,ί"", τα ονόματα

lpyav

Άριστοκλ,σ<ι<;, EίιθιιιqxrrίB,l~ μ' ά.,{θη..,.- δ

"TOV:
NdfIos

ndPIOS

fττοίησf ή ΦΙλεΡΥOS

Ύλι.moών της Aρxαϊ~ ής εποχής που γvωpίζowι. ιί-τ, από τη -ypα'TL1'f) παράδοση ιί-τι από τ'ς vπoΎραφlς
τους σ, βόσ", Ιργων. Από -την Α\ιCI'Tολική Ελλάδα από οπου προ<ρχονται πολλά και αξ,όλΟΎα γλι.moά,

Ύvωρlζow.ε τα ονόματσ

TOU

ΑΡΧιΡμου a-πό τη Χ Ιο.

<ou

Είιδημou κσ ι τΟυ Τιρψικλή

lTou

ΙΡΥάστηκαν στα

Δlδυμα της ΜLλήτou. τou ΓεVΈλtω από το mρίφημο σVvταγμα από !ξι μopφΙ~. αφιΙρωμα στο "ρό της
Ήρας στη Σόμο, Γνωστό"ροι από όλοU') Ε[ιια, ο θ,ό5ωρο<; ο Σάμ,os πΟυ συνεΡΥάστη"" μ, -τον PoI~o στην
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~aTClC1<IVΉ το" νaoV τη~ Ήρa~ ~α, πο", σνμφω\ΙQ με την
πληροφορlα τοο

navcravlCl,

εΙ"", ο πρώτο<; πο.., lφτ,αξε

χιιτό xάλ~,,,,, άΥαλμα, ενώ κατά τον Δ,όδωρο εΙ""" αllTός
ποο μαζl με το ... Τηλεκλή xρησ,μoπolησt τΟν α,yvπηακό
κα"""", Υ,α την ~aTacr~'VtI των αΥαλμάτων
Στην Aτη~ή παραVC1άζiτα, μεΥάλη Cl\l6;π'T1Jξη τη~
Υλ"πηκής σ, όλο τον
φαΙ .... τα,

"'"

Μάλ,στα

60

α ,ώιια , ,νώ από τα I!lσα κα, μετά

προηΥ'ΙΤαι

στο

όλων

τελεllTαΙο

των

τΙταρ-το

άλλων

τov

περ,οχών

α,ώιια,

πολλοΙ

yλVτrτε<; από την Avστoλ,κή Ελλάδα κα, τα vησ,ά , ~vpiωo;

""s

ι<""λόαιs, εΎ~αι>Ισ-τaντα, στην πόλη τη~ Παλλό5α~ κα,

φΥάζοντα, εδώ. Πολλά από τα yvωστό ovόματα των
πηΥών τα Υνωρlζouμε πΜον κα, από η~ vπoyρaψo\~ των
καλλιτεχνών σε βάσειs, όπως το" Έν60 ,οο, το" Φαlδ,μοv,
το.., Ap,στΙωvα τov Πάρ,ov, το.., Φίι..ΡΥOV,

το" Αηή""ρα Κ.ά. Σποοδσlσ
Ύλιιπηκής

στην

αρχαϊκή

><iVTPQ

περίοδο.

TOV Αρ,στοκλή,

παρσyωyή~ ΙΡΥων
το

~αι>Ιιια

μ,

τα

,δ,αίτερα xαpα<τηp,στ,~ά ΤΟ", ήταν ,πίσηs η Σάμ<><;,

η

Μίλητο<;,

η

η

Νάξο<;.

η

Πάpos.

η

ΠελOπόWΗΣO<;

κα'

Βο,ωτία

Οι πρώψοι κoVρα, είχαν VΠερφVΣ'Kό μ./Ύεθος. όπως ο
κολοσσός των Ναξίων στη Δήλο. οι KoVρo, από το 'εΡό
τοο Ποσειδώνα στο Σούνιο ή ο κούρο<; της Σάμοο, αλλά

αΡΎόπρα

καταC1<εvόζοντα,

σε

φvσ,κό

μ!Ύεθο<;

ή

σε

μ,φόΠρ<>,πάντοτ<όμωςμε την Ιδ,α μορφή κα, στην lδ,α

στάση.

Η

εξΙλ,ξη,

αντ,καθ,στά

α"",τομΙας,

τη

εnός

από την πλασ-τ,κότητα

Υραμμ,κή

απόδοση

των

ποο

μυών και

της

παρατηρεlται στην κlνηση των ΧεΡ,ών

ttov

λvylζow με τον κα,ρό mp,crcrOTΙPo κα' αmλ,vθ,ρώ""ντα,
από τα πλεvρά, Την .ξέλιξη τov κoVρov μπορ,ί ~α .... ίς

την

"αpα><oλovθήσε,

και>αρό:

0'"f0\JS

a,...""oVs

"'"

κovρov<;,

αφ<νό<; Υ,ατί η Ατηκή ήταν Ιvα από τα σημαντι κόπρα

"Ιντρα "αραyωyή~ ΙΡΥων πλαστΙKή~ τη~ Aρxα'(Kή~ επoxή~
κα' αφ<τΙΡOV Υιατί από την Α,..."κή Ιχοννε μια πληρη σ.ιρό:
"oUΡων πο" "αλόπτονν όλη την Αρχαϊκή περίοδο, από τα

-τέλη τΟ"

700

α,ώνα με τoιιs KoUPOΙΙS-ΤO" ΔιπVλOV κα, -τΟΟ

Ioιrvio".:os και-τα "Tiλη-τov

6ovaL.

π,χ. με τον Αριατόδικο,

μ. τον οποίο κλ,ί"" η σ.ιρό: των αττ ,~ών ~oύρων
Σι αντlθtση με τoιιs κoVρov<;, ο τVπo<; τη~ κόρης δε"
,Ivα, KαθoΡΙOΊ1Ιt.Qςμε μ'Υ6ληαιισ-τηρότητα. Εκτ6<;απ6την
-τvπι"ή όρθ,α κα, μετωπ,κή στάση και -την προβολή τού

ενός χεριο.:. μι το οποίο κpατovv μια προσφορό:, οι "oρtS
παpovσιάζoνν μιγόλη ποικιλία, K"PIΩSΩSttp<>'iTfI μορφή

-τΟ" ινΔVματoς κα, τΟν τρ6ποπο,,-τοφοΡοίιν, ως προ<; -τα
κοσμήματα και

TIS

κινήσεις των χεριών, άλλοπ μπpoσ-rά

στο στήΘος, άλλοπ πρo-πταμΙvα

με

την προσφορά κα,

άλλοτε ανασνΡονταSΤο Ινδ"μα
Ο

βa:pίιs

δωρ ,~ός

π'πλο<;

και

το

.πίσης

βo:pίr

επΙβλημα ΙΎ"αταλεiπονταl από τα πρώτα χρό",α τοο
6ο.., αιώ"" και αντικαθΙσταντα, από τον λεπτό ,ων,κό

χιτώνα. εVΏ Υύρω στο
λοξό

ItoJV'KQ

-των

πτvχώσtων

ιμ6τ,ο.

'>60

π.χ. ttρoστlOn-al και το μικρό

Ο, διαφοραπο,ησt,~ στη" απόδοση

avτών

-των

,νΔVμάτων,

μαζl

με

ης

εξεζητημΙνες ~oμμώαιls ~αl τσ ~oσμήμστσ πov φορονν Οι ~όρες
(σ't,φόνες. Π<plδiρσlσ. ""οvλ,φίκισ. ψίλια κλπ, ). Θα δώσοw
μια πολίι ,νδlαφΙΡOVΣΑ μopφ<>λoyI~ή πol~Iλ{α στα σΥόλματα
αυτά,

Την πol~Iλlα σVΤή αλλά ~α l την ιξΙλιξη των ~oρών

μπσροίιμ,

vΑ

την

παρακσλοιιθήσovμ,

~αλίrτφα

TOV<;

από

~OίιρoVς. τόσο xρoνoλoyl~ά όσο ~ol yoωypαφl~ά. ~o:σώς τσ
παρσδfίyματα πο" 51αθΙτovμι από τον
πρώτσ

τΙταρτο

50v

το"

αl.

π.χ.

αlωVΑ ως και τσ

70

,(\ΚΙΙ

πφισσ6-r,Ρα

~αl

προέρχοllTOΙ από πολλέ<; πφιοχΙς. Εκτός σπό τα σΥόλματσ
κορών και ~σίιρων, υπάρχOlN yλvπ-rά τα οποία παρovσιάζovν
αvθρώπlνες

μορφές

σι

άλλοv<;

τVΠΟV<;.

δf1xνollTO)

όη

οι

Υλύπτες διι' ιξαvτλσvσσντις δ"vατότητες 'TOV<; μόνο σι αυτoVς
τovς Μο αyαλμc,.,.,,,oVς τVπov<;. Εκτός από ης "αθ,στΙς μοΡφ!ς

ΠΟ" σνα~PθηKα" π'ο πάνω. υπήρχαν
αvαθ.των πov ~oVΒΑλoίισαν

"'tQ

προσφορά

'1'1"

αΥάλματα των

TOV<;

προς;

.av<;

θιoVς όπως αυτά .ων μοσχ0φ6ρω" ~αl των ~ρ)0φ6ρω".
όρ&"ς \lT\JIIIνE\ ανδρ,~Ις

IIOW\,

ο,

αvακ,~λ ιμΙ",\

ο,

μορφΙ\, ο,

πολεμιστΙ\ ~αl σ, ,ππ, I\ , Kσvτά σ'tl\ ανθρώπ,νες μορφΕ\ άλλα

Ο\1'Τα. όπως οι σφίγΥες. 'α λlΟ\1'Τάρ'α. ο' σιφή",ς. οι Νίκ,ς κ,ά ..
από τα οποlα σωζOVΤαl μφl "ά Ιξοχα δfiYIIcrra. απασχόλησαν
γλύπτες της Αρχσ,,,ής ιποχής

TOV<;

Απο 'α αVΑ""αφl"ά σ'to'X,lα δ<ν προ"vπη, αν τα λα
σΥάλματσ εlχσ" τη μορφή τΟ" ~ovρov ή

TPIVTIKC>

TTJS

"όρης

ΛστρεvτικάσΥάλματσvπήρχανσΤΟLJςμεγάλοv<;λ{Θ,νοLJςνσοVς
πov ήδη Χτiζοvτσν, σλλά δfν yvωρlζoιιμ.l' ποια μορφή εlχαν, αν

κσ, ΟΙ μιταyιvlσ'ΙΡOlovyγραφιlςταπιρlγράφowΣVVΉθωςως
ξόαvα, Eίvαl π,θα"ον να ήταν ξίιλ,vα α"""ον,κά, \ιT\JμΙvα μ,
πολυτελή ροίιχα, ~α) lσως διατήρησαν τη μορφή αυτή Υια
πολλά χρΟ",α λΟΥω .ης ιιρΟτητά<;

αφoV πίσ.ιvαv ότι

TOVO;.

ήταν διιπΕΤή, ότι 5!jλα5ή.α ,ίχαν "",ίλιL οι θωί. Μπορ,ί vα

μην

Ixov ...

σω(1<! μαρμάρ,vα λστρεvτικά αΥάλμα"'tQ σπο

TOV<;

αρχαί"oVςχρΟVQv<;.υπάρχovvόμω<;Ιξοχαμαρμάριναήπωριvα

yλvπ-rά πο" στόλ,ζαν
τωμαη,Ψ "",.(lIa.".

επ,βληη"οVs λίθ'..:>LJς vαoVς.

'OV<;

ζωφόροι

κσ'

αvάγλvφ,ς μετόπ"

Af-

Ιχοw

βρεθεi σπό την Avατoλl~ή Ελλάδα ως τη Σ,~ελlσ κα, τη Νόηα

(ταλίσ. απιl"οlllζοvτας μVθovς .οvολvμπισ~οV5ωδ<"όΙΙιοv , "στοΡθωματα ηρώων η μιιθl~ά .Ιροτα

Avαφ;ρθη~, ήδη όη "άπο,α από τα αΥάλματα κοίιρων
κσ, "ορών ήτσ ... ιπl"tνμβια. Η σημανση

TOV

τάφο" ηταν μ,σ

ΣVVΉβι,α Υ;οωστή η5η απ6.η Mvκηo.>αϊκήιπoXή μ, ηςσ'tηλες

Σιλ_I88:M.:φμ.>p,>'(>~""Apτfμι

σπό τον τσφ)~ό ".:.κλο Α των Mvκηνών, ενώ στη Γεωμετρl"ή

δos:απ6τη Διj,1σ. απ6 τα πρώτο

εποχη στηll Αττι"ή IΙΙ'Υδλσ

ayYIicr.

αμφορείς "σι κρατήρες

σ'tηVOVΤαν ω<; σήματα πάνω στοv<; τάφ<>v<;. Από ης αρχΙs

60v

"'tov

σιώνα π.χ .• 11Ι' τη" αl!άπτνξη δηλσδ,) της IIVΗII"en<TΊs

πλασ'tlκτiς. καθ"ρώ",ταο

1'1

,π,.vμβια σ'tήλη ως μ"ημα

"'tov

νE~ΡOv. Την εξόλιξη '1'1\ ml.vμβιαs σ'tηλης μποροίιμι vα την
παρσκoλoιιθήσovμι "αλίιτιρα από οπο,,5ήπο.ι ολλoV σ'tην
ATT,~ή,

όπο" τα

ΙΡΥα αυτά

"οσμο\ιαα"

"'tov<;

"'tCrφov<;

τηl

Μθι",~"""αf<'l1"'oVιι<yfflo>vς.
<>vTιπρωωπft/T,1«!

T'/f

&;ι,6<r,\,.ψ

πιρo6&>v, Oπωι-_π~ηpσφoρ<ι'

η.πιypaφή."",-"Ι"",x"P"rν'νrι
βowτpcφηlMν

.,.,0_

"ρ,.,.,.Ρ6 ~ηp6.

roΙργοοφ"Ρώθη",,,roν!lπόλλω,,,,
ιrmJ τη NσξIαNιw.δpη, κόρη τ,,",

Δ"..κ;Ι~"ά'''';':Vγοτ"",ΦΡ6ξοοι_
(ΓiJpωστο65Dπ.Χ)

Ap,IVΡ . 1

ο(Ιη»:ο.ι"ής αρlσ'tOKρα.ίσ,. Οι πρώιμες σ'tήλες εlvα, ψηλέ,. με
Vψoo;

ttov

φτά"" τα

4

μιτρσ, ορθοΥω""ς.

ttov

σ't,,,,Vow προς

τσ πάνω και φόΡOV" ως επlστεψη Ινα επl κρανο. σρχ)κά σι
σχημα

α,yvπηάζovτoo;

KVIICI.iOV

κσ'

αΡΥ6ηρα

σι

σχήμσ

ανεσ'tραμμΙVΗS λVραs. στο οπο{ο ~6:θι.α) μια σφlΥΥα. Από το
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πΧ ~αι μnά, ~άτω σπό την επίδραση της ΙωνΙα<; , η σ-τήλη μιφαΙvιι σε μΙyεl}oς ~αι σ-την επΙστεψη

τη σφΙΥΥα την OVΤIKaeIOTQ Ι"" α~μιo. Στον ~opμό της στήλη, VΠάΡXει ανάΥλvφη παΡ6σ-ταση με τη

μορφή

TOV

VΙφoV σι προφίλ, κατά κίιριο λόΥΟ ΠΡΟ<; τα δεξιά. Ο VΙφός EΙKOιιlζEται σΝΝΉΘΩS

"''''''

ω<;

οπλίτη, ή αιιλητής, πΟ" φα-τάει κάποιο αντι~εlμεllO σχετικό με την ~ληση (δlσκο , α~6vτ ιo, αρίιβαλλο)
Στην Ύσ-τφη

Αρχαϊκή

,ποχή

Ιχοvμ, και

παρασ-τάσ"ς ΕΥχάΡακ-.Ες

ή

ζωΥραφισ-τΙς,

ΟΙ Επιβλητι κΙς

επιτVμβιες στήλες σ-την Αττική ήταν πoλvτελή και σvvιπώς πολvδόπανα μνημεlα κ α ι ΥΙ' avτό το λόΥΟ ο

Κλ"σ(!,νη" με νόμο πο" θΙσπισΕ, απαΥόΡ<VOΕ τη χ ρηση το"" ΣVμφω"" με την πληροφορία τov ΚικΙρω""
Έτσι από τα τ'λη

TOV 60v

αιώ"" πΧ, διακόπτεται η παραΥωΥή EΠΙΤVΜβίων ,"ηλών σ-την Αττική, όμω<;

άλλες πφ ιοχl, εξαKOλovθoW να

.,{ΤΟΙΟ μνημεiα,

nop6yovv

Στην Αρχαϊκή ΕΠοχή πληθαίvιι κοι η παραΥωΥή IΡΥων μΕταλλΟΤΕχνiας, τα ΠΕΡισσόΤΕρα από τα
οποlα ήταν αφιφώματα των πισ-τών σε ιεΡ6 , EξaιcOλMεl η ~aτασκεvή μεΥάλων xάλ~ι ..."ν αΥγε(ων
σvVΉθω<; διαKOOIIOίιvται με αVΘρώπιvι<; μορφl, ή ζώα και τΙρατα (πο""μισ-τΙ"

γρύπε"

nOV

σειΡηιιε, κ.ά.) ,

τοπσθ,τημΙνα kvplωo; στις λαβ', Kaτά ΤΟ παράδειγμα των ΥΕωμετρικών αγΥ,Ιων, ΠαΡάΥονται Επlση,
εξαιΡετι"ι)ς τiχνης ειδώλ ια &ών, θνητώll ~αι ζώων, τα

onoia

ήταν σποκλειστ ικά γ,α οφ ιερωματ ι"ή χρήση,

αλλά και σΚΕίιη πο" ,ίXaιι σχωη μΕ την καθημφ,,,η ζωή, όπω<; τα μ ικρότερα αγΥΕία , "δρίΕ"

αΥγΕlα

πόσεως. καθρΙφτες κα, άλλα,
Lttovδoia κlντρα παραΥωγt'l<; χάλκ ι νων Ιργων

EivaI

η Σάμο<;, η Αθηva, η Σπάρτη, η Kόp ι VΘα<;, η

Αρκαδία, καθώς και η Βόρεια Ελλάδα , Κόθ. περιοχή Ιχ" τα δικά τη, χαρακτηρισ-τ ικά πovοδηΥοvν στη
διάκρ,ση

.πιμ!ρσ",

παραγωΥή, το""

φγασ-τηρlων,

Πολλά

ό""μσ

TOVovaeITT)

χάλκιιο::ι αντι"εlμενα

καθώς Είχαν μΕταφφθΕί σπό

επισι<fπTες TOπσθετOVΣΑIl τσ σφ,ερώμοτά

TO\J) tt,OTOV<; σΕ
TOV), nOV σvχvό: !φtpαν

IXOVIl βp«lεΙ
πα .... λλήνια

μaιcρ,ά

από

και τοπικά

τον

τόπο
ΕΚΕί οι

1fp6.

κσ, επιγΡαφΙς όπov σναγΡ6φοντσν το

κσι τη,θεότητσ,σ-τηνοποlσ προσφ<ρότσντο σιιόθημσ

ΧσμηλότεΡο" K6σ-τOVς , κσι Υ,α το λόΥΟ avτ6 προσιτά στον πιρισσότερσ ~όσμo, ητσν τα πήλιllO
ε ι δώλ,σ,

τσ οποίσ

πσριστόvovll ovVΉeωo; θεότητες αλλά

"δωλlων Ιχ" βΡΕθ.1

κσ' TίιΠOVς

της "σeημεριvή, ζωής,

τόσο σε αι.ιασκαφ<, "ρών όσο κα, σΕ τάφο", σ-το",

onoiO\J)

Πλήθα<;

TOttoθETOVvTav ω<;

κτερίσμστσ. Το σττικό, ΤΟ KOριVΘιaιcό κσι ΤΟ βοιωτικό φγσστήριο ήταν τα πιο σημσντ ικά , χωρlς ι.ια
σ-τφoVvτoι της παραγωγής τΙτο,ων ι'ργων κα, άλΜ, πφ,οχ Ις

Η δ'αχΡονικότητα της yvι.ια ΙKεlα, κμρΙω<; φιλαΡόσκεια, ,κφΡάζεται μ. το κόσμημα και στην Αρχαϊκή
εποχη, Γ,σ τηll κστσσκιμη κοσμημάτων, ",τό<; σπο

TOII

χαλκό, χρησιμοπο ιεlται Kvpiωo; ο xρvσό<; και σε

πιο πφ,oρισμΙvη κλίμακα ο άργμρο<;, μλικά "It O vfuixvovν κα, τηναιιόλΟΥηοικοllOμ,κ ή ,πιφάvι,α και την

κοινωlll"ή θΙση avτo,:,

n ov

τα φορεΙ Τσ σμνηθΙστερα xρvσά κοαμημστσ της Αρχσϊ"ής ,ποχt'l<;

Elval

οι

πόρπ", τα πφιδ'Ρα,α, τα ψΙλια, τσ ΟΊ<οvλαρί"'α κα, τα δαχTVλίδια . Στη σμντΡΙΠTlκη TOVς πλειονότητα

τσ κοαμήμcιτσ πο" !χοvμ! σήμερα στσ μovoείσ, πρσlPxovτσl α πό τάφο"" καθώς το κόσμημσ, σVιι.βoλo
πλοVτοv, φιλσρέσκεια<;σλλά"αι μσταιο50ξίσς, ΣΝVΌΔΙvtΣVΧ...aKo t στοllΚάτω Κόσμο τον πλοίισιο, "στά

κίιριο λόγο, κάτοχό

TOV.

ΟΙ τεχιιι "Ι,

nov

xPηαιμOΠOIOVvτα, για την Kα-.OσκεVΉ των χρvσών κοσμημάτων

εl\lOl ο, yvωστΙς κσ, σπό -την Πρσlστορl"η εποχή, αλλά προστό&-το, πλΙον κσ, η -τεxν,~η της xV-Τεvσης,

θι><>W""σνσΥ~v,.ovumJ"ωρό.Ι'θ<>,~".,.~ • .;nψό"ο,>.ητωνMvι<ηvώ.
~"ΙΠ"P'<'"T6νtιμι"~ι"",,ιooρφιj,πιθm;ότατ.,&;.ΈpY"τηrτιλfυml"!'
φ<Iσrn τηι- δα,δa:.1,ισI!" τ'X",τρoπί~ /σ""'Kopι~φyσστηplov. Η xPήσ~

-rovσνσΥ_Vφ.ov~,πρo,S.1η"",",..ι.Μ"ζi",,,,,,ό~ ~,,,,",,,"λλ,,
. o,ψ<h.,..,..."..".Uφ<.w"", ιι.6ζπ", όT,"P'.,μ/v<>Iσ..,.,.,"OT'λ<κio....

.,mS"'!'

τ""""";τηι-Αθrιl'6!:,ονώιΙ,Uaαvr!""'οΤτηδ,αιώσμοισηκ"ποΚ>l1ι1,U",,

",~μσ1'e>f,(ΓVpω""'ο6Χ/.621)π.χ.)Iψ."",,2869
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nΡώ,_ ....λ~"'~<rfσπόΤηνΑθή"'~Τ""n"Ραιά .... παΡά<πασηΟΟο"Ροιάτων .... η"όχ<>Vl". T""Zω~TO<I
n"Ρ<"ώι.(64IJ-(,2Qπ Χ) Αρ ..... ρ.353

IΗ Ι

nPώIWf

....AιmJιιoρφoι-~<>'\"Q1'I'owvΤWβoA

<>τη Ο"q",ρ' ν.j Βάρη_ Στη ~'O" 6ψοι
n>lJ8tλΜ,><φ<!ντη. (62)UJ()π.Χ)

,."".1""". 16391

7Ό<Ι"'ιφοταφ<ίovΤOVαΡχαiovδ~,"",Α~. "OVβpίoI"ITαI .οντά

Ο" 8tλ .. 'ριφ6ν7',,-

... Τον n~r<'<'O"

φ. <>τη_ <Σλλη 1"0" ΧΙ"",φο.

Tov z..,ypόφcv

Ap.ΙVΡ.
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""r6λoι"oττ'..:6ι"μr~.........,ι~-..ZΩyρ<iφovrouN_. Στσλα...s.~ ~"""πλc:w>t

_

Hρ<II<).~

ut ...... Κ/ντ""""NIaα<>ιmtl1TO~η"""'<>δο·<->ξqΤwn.ρ.,tσ"""την~'''..ννrι''''_'''''Τ'1"α.δ<λφlrτηr.
~"""'ιι:."......',φτηrλllrl_.(620-6ιΟ".χ. )λρ."'Ρ.ιΟΟ2

[ 197

Μι-)~η"''''χ6ηQ1'l'67ΌmφoΤOf''ΙοτωvτW{Jωt>ΤOVαΡχαίovδιj..,.,Α~'ΟVTάστη8άΡηΑττ,"ιjι
ΟΠφοt"'i~σ"'Οf'Ιγr<f, π6νθηΡο-ο.λ.,ντ6ι» _ Τ.... Ζωγp6φovτηςΓΟΡroVι_(600-S90π Χ)
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Ap_ιvp_

19159

.-ω~"""~~'"

"""""","'"I~"",~ι<>r_T""
ZΩγpιiφσιι -rων ΑΙΙΙΙ_

93/

Aιrd

..,.. "'-""'(6(IO.~;.s πΧ)

I'φ.WΡ.3Ι7

M'M~~ '""""_~ ΤP'",λλό<rτ",,~ """,x6~
"ιrdτη.K6ρ<'&' ToυZΩ)'pόfoouτovDod_IΙ

(6(IO.j;.s ... X.)

I'φ.Νρ.262

Ι '"

Aτη.ιSι-",λ~σ,,"αr'" πσΡ6στασηφτφωτΟΟΟΟί...,...,., ίσωf8op<ιfδη.

Από την Aιι.jνσ. Π'ι»<'χο!τηrΑ.σδq,,/σrΠλ6"τW>"X. (rVpω,,","c57Q π.χ.)

ΛΡ·'VΡ_21032

>lT7'ι<ό5U<λ~~αr

...

παPάσΤ<>σfj~σπ~","'"διά~,?,τmι-.

>Ιπ6τσΦω'!ΡΟ.(575-55()π.Χ;

-

Ap.<vp. 558

.

.

~

.#. . . . ·~. . 4.,
""

~I

"'

λ

.

--

\ .

O~Π/I"~(Af'I%Ttι'.~
(S6O-5SO"χ)lφ.ouρ.Ι9Q6
Αγαλι» -ιpou_ Βρο'θι)οι<στο οιρ6 ~""
A~"--'06poJff7ώoΠ/l"&""T/os.

l"pyo...-.....,;φy~.<rn2uiσα
τouιSou",_"x

!φ.ouρ.ΙO

Mιλ~Q~IJ'I--m. T'If'Ouόδas- ΚX•.
(Γψωατο'75π.χ.) ι..ρ_nψ22609

θpαVσΙ»"""".ooμoλ~

δΙ....,'ωrΡαf'''~ι>lνovαπ,; τονΙ"f'/Αο.
fIopια-τd-.orτ<>t"",l..j.lfπo/5ι>ό<ι/ar"",&t<π1r
",."..Ιδιf. H'π.~π_~.';τι ιrρdι<tιτα,

"",τι:>,;ιιφ"""~J(ώΡα"porπur!ντou ..φ:><)
l1aτρ6ο:λοι.ι.λ....ιτι:>~ρσΦopJdΛ ......
~5ltJIIX)Iφ..uρ.LS499.

101 1

Ο~τI)Ι"Mφlντ"fO<αlη.q,η
ΦΡ<>σι.<λtιαΤαcη4l..,.-ταfJpίtJη.«w1lawA<>

~/",ImVP'lx6""oθt'τηC'TO"f1φ<Π""1o
TOV ""χα!"" δ~""" TOV ΜψρΙ_Ο!"
(<tημIPOνιI MιρJνruι τιιι-λτη,,*), Το Μ:> ~"'"
""ηι.ι(.., ,,'ΤΟΟ'τ6φο Τ'Ι\"_"," Φρoo:τil<λιιαr.

ποιιπHkινι...νι..".,.Ρ'Ι. 6π ι.>JI""f"Α.....-Ι
ηnτ,~ποιιιι.οιxoραyuiνη""ηfJ6<tη

E'ρ"""""yA ιΠrτηλρo<tτι..-"",6T""nφσ.
~""ά550-S40ιιJιΟ~'"
αιιc>Tfλoι!<N'<n\μ:ι..,.,y.,ιo:t,,,,.,,,,)'6oIo<t

~"*~_/oωf'NoιIp",,
."Iαqf..,.,λρo:t1'/.....:>S. λI""wdT#p" .... 6 τη
Φpc.ιιι.w.... (rιJρωσro5fO.SJQ".X)
Ap,<Vp, 4θ90

AγMuo".~αφiYJ'όl'"....6
n>Eιrιh<> "ll"Aτηισjs-. (}"1Ο-550#.χ.)

"'-"

Αγaλ""ι«ιVpov.χιrpmιτηΡ>ι>Τ,";ΙΡrD~αδ,...vιΡ~
~α'<1VY""'Ρ'μJνoτ",,~η.1,""';.~ιrtηΜήλD

"""χ".,..,.ι.ο)"Ιταιγψω.....,,50"χ Αρ."""

AγMuo NΙoτιr

olhl "1"'1

Δ>jλα.

(rιlpωιrτα/ll<ιάT""6oum.,,X) Aρ.aιρ. 21

IS:18

Tu~"" m,~~ <ΠJ\.I~. 8ρlθη",
vkNπoιJοφατ6δl~"" . (ΓVpω

ΣΤΗΝ AP!IΤΙPHIWΔA .
Aθιj><>.

(550-540

TJh\"",

π. Χ.)

NTt,x",,*,,,

<J70 550

π Χ)

<π~

EIwI<'T6M.",

ΤΙ1Xσf. Απ6 τη. π""""","=η δ,<πηρ<11", το πp6uωπc tν6s"

ΑΡ.fιιρ . )8

",γ6λ~ ,π"ψf!'Of ,",μ",. στην οποΙο

Αρ .ωρ.

, .."'''',,"0'

η _~ ~ νk>v """ντκπ:!. Απ6 την

'1901

Ι

,~

Arr,,,,,,,,~<mόwρφ~ιM\ ..,,τVπ<>JII""""v'" π.;ψJc-ι""η 11t7t1ων. Αmι7ηvΚ6ρ,,,",
Τ".,ΖωΥpόφovΤO<JΤόp<wτ".(5«J.55(Jπ.χ.)

Απ,.ι! ιιιλιmlμoρφ,1 x"λωτιj ~ιiλl..,."πό την Κ6Ρι""'",

~"'''p.,;ιι."ν. Τ""ΖωΥι>ά"""ΠΝ ΓpιιπόιJot>rovΠ""λΙOΙ:Ι.
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Ap .• up. 530

""","",7""'1 " .... ,""'"'
(5«J.550".X.) Αρ' ιvp. S15

τuφ.., ..... γ<t>.w",",.ι.:>V

.....λ~~>Ιι>γο'''''<'YYf",πλd.nη

,,,,,,,γγ,ιργp&φov Νmρχov,

.....

πoρ6c.,,,,η'J)j""p<rfTσ , IJάσIάιTO<JdpuαrOf

.ovAXIλλIα. λπ6 .η. λφjπoλη .

(560-550

π. Χ)

1ψ. ιvp. 1 ~166
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ΜιΛ~ατηκ6ι".",.<.>τ6ι"ιψ<I'"1'IjΡα\"τ""ΖωΥ~rovΛ~r6"'πΟ'Ράστασ~ΤT/fΠ"'T/fΤ""Ι-Ι~~

...

111 )

n>λ,OVΤ(ψΤT/fΝ,,χα.;_θplθη .. α-τοιθι<>-π, .... ΤT/f8αοωτιO'f_(55().54Cπχ)

Ap_.vp.440

ATTI~ή ~~~ 7~ ...ω7~

,,;.,..,

ο-πό 7~ Ρ6δο μι σ . ηrπj IJ'WOι'l>X '<>r.

Τ""Zωypάφcvτηι-νίlι.σόυΙό•. (ΓόΡωστο54()π.χ.)

M'λ"""ι>cρφη ";λι.<Ο ηΠroιι

Dr-oop

<>πό τη Λ 6puμ..". Λc«pIM-;_ K~ι στι!

rov ΗΡοο:λή",roλκwrάΡΙ71/f Ν,u/αf. (540-5JOπ. χ. )

Ap.EVp. 12708

_ 6ψι-r rmpM'T6νn~I
Ap.EVp. 97 11

η πdλ~
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~aπ...sr....ι

....... rdJ~,."""νιj""..-trοο6χ,ll")ΝΡωιnrd",σώμα...".,vιhoδpa.

......σ.<>Τ<>""'n.:np6o:λ<>u..&>~,. ..ψ'ffJ("" ..ρο .. ,,""'(ξ""" λ ..6 ..α~"'ΙΙ"er-λk>!".
(Γψω"...,5J/J"..χ.) !φ.ιup.26746

lI ~

J

ATT'"~ ",λ"""ι.ορφη λ~"vθoι" '" "ιrpό<n"",l7,!1" ""X'/f 7ου Npι»<.I~ '" m .. K':"'""
Από τιl"ATT"~ . (55Q.525 π.Χ) ιφ. "'ρο 497

[ 11 5

Τμ~ΙΙΟι-'λ~mj.1,,,,,,,,,ι,,,,,,,,,,,,γρ<>f"''''''''
απ6τονζωΥΡ6φόΛvδ6.Ε,..:w/(cντ",ιι.;."γο ...,oφόpoJ~
"P"fΤό"διξ,d.λιrdτ"Ι.. 6τ<>λπ,.ιIf; (j$(l.j4IJ".x.)
Aρ.<Uj>.BΣ512

ΞιΜ , >'Ο\"πιl'<>l«>f"'πόΤοοπ,μa.,π'Τ"όl(""'vθior,/1Ρόι«'ται r"'7ΙΟν....ι..π.paδ.=ιprιιho ..''''''''/>fπ~ηπόρπι!ι"
r"'ιιι-m.. ΙΟ'Ι'αγvι.o;>4<α"""ιψcr7... """'χ6η""'Iνααy6ptιrwσδηγι/ ΤΟ "'P"i'Τm.,.....aτo/Jωιι6.λκσ.Ioι.obN'
λι.φάρηf_ '-auληT>jf"", ~ό.UtJ Tp'tJ~ />f T"....,,~"".<λι>&d. λιrd Tιfnr''/POf#f''''-'<6Tι "ΤΩν
""~VTtfXdρtΠf.(S«).5JO ... X.)Iφ''''P.l6464

[ 11J

Τ'*"'ξΙΜ,..,...

... _αmr6..,αιnμ.".,π,τ<><ι~_

....... ~_

4..,.,.,.,.;_..,»hωuipt1f.f»ώt'1"'Μ"

mAoι.opotιδoUι". ~_"'1'P<'fOIANr_TNZ"-'

(S«J-SJQ ...x.)

ι'φ. ιup. Ι&ΙΜ

Τμιjι.o>ξo.iλ"""
.....,""'*ι

.. ι-..amI",cnnμ-,π.τ<><ιICopt'*'r

.. .IoUι:rια .. nιx.........,M;.-.iαωr""""'"'/αJ~.
(S2>-500 ..X )

111 1

lφ.wρ.l6466

Ξ<!λι_ιrΙ_.BpH,.....α'1O~π..α6
ατηιoΚoρι.tiα.Aιώτηιoιr""",""""1
δtστφrΙTα,ιw.φojμι>μ60.00",,.,,....ι. x φι!

"""",,""""'.(TlληTl,.,(\αιια,

• .x.)fφ,ιvp.16461
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π,y.Ι""flδώ.1ΙO~~"'...sλo.

1<u.>r

Π"'"'" .....,.η Δ.jιιη7pO ~ τη. '11(»

Βοοω"Ο«><ίφγocr"""""",(ΠΡώn>uιc>olτov
6ou0l . ".x.)Iφ.ΙVΡ. I32S7

[ 111

Δ,)o'll'ή.\, ... ~ .. &:Wα ..""".ι.:mπατιι

____ -ιιι6τrιΠJ.

4Iqx.wιr~"-"φI>o~

ιrόk>",,,,....u, ·

___

1\,,6.η~Τmdyρ<rΤ,!l"8οιωΤΙ<>f.(5~550ιr.χ.) λρ.ΙVΡ·4009,401σ

X6).,ι,,,,,,,δώ.<ιotιoσ-i,~,",,ιφ6TOI1'lιno6fNoιιόovcτη./ofπl"""""T,II"
λρo:αδI~.(5ofO..m • .x.)Iφ._ I:JOS)

u· 1

Χ"'.,''' "δώ,1", ,ππlσ από T~ Δωδώ",l . "να &Vπpo παρόι.οο", αλοΥάχ, ΠO<l πpoipxπm αmι το lδ,ο ,φό
.οοβρ/cxι7a.aτσΛoV{Jpoοδ~r<Ι0'7a<>wπΙpot>'..,.ότ.τaδ""'μa{Ιaπaτ,~Iνa<nNτarw·",απ'•.ooJ",ζ""
."τόπάσοπ_τψστOV!'Δ~.(5J5..551Jπ.χ.)Αρ."'ρ.Κ<>ρ.27.16.447

[

,~

X""""",,,~,o~αιr 6τo.,p6T_ ιι.αf*tlρw.crτηθr\ιlb.

(Πpώτo...,.s

......

6ιov

.......x.)Iφ .ouρ.

l05SS

Xoiλιo:ι""ι~_~nιαJι6τη~
Αρ_"'Ρ--Κι:φ.2S

(S50-m ...x.)
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Xoik,,,,, πfιX'δόX"l" υδΡΙα (~&ΛΠ'f). Tfι>οπααr
TO<tTόu-C "","Vππτ,," ""ιooλVβ&.., π.;οl,<,
ΗπΡόσ_ηΤ'If~dθtτηs-λ"βι)r<7'ΤΟ"ώμο
αΠOTfλιΙTσ,αmJovθ(~,O. Y"""""ίo",φd.\,
~,,,δo!<o

...6ρι,,,/(φ,νθι~'ρyσστrιρk>v·

Βρl(J'Ι'"", Τ6φο στη .. Eρhρισ.

(5«J.520

πΧ)

Ap"vp.15 1}7

X"".-r"'!

Tfφρo&JΧ"l"VΔρΙ., (.n.ΙΠ15).

H~d&τη~~ΙX" τη _~ yvμ..,.;

vkN(O<OVpooι),«"ηπιxl<>,...,τητ'l\"<7'ΤΟ ..
ώuσΤ"""ΥΥ.-lOVαποπλιΙτ."απ6J.o<2'AJolιn ο
κ'"

5Voφ,6ρια. """<πο

x,I,\ofIxf1 <1,Iy-r<';.

ΒΡiθ,l",,,...,ΠQ-loα-CΥ<φ$!κ,

Tp,.n.I ......

ΚοΡ,..e'~ψrαατηΡίo<J,(~5JOπΧ)
Aρ.<vp,

18232

X0i4, ....J6ώ.I"'~·o:<><ί ...."'oιmUa"6TfJ
Δώ&oW~. (540-510 π.Χ) Αρ. ,vρ. Και>. 22
nο

1

.-Ιtτ,l<1jμολ~ηλ~..,.,L.ι~τ'l1
ιtιow.U/δorO'1rtlτηοοEpfτΡια....-π<ψάo:rroaητι,.,ΔιoWσou

(SICH9t)

π.χ.) !φ.

"'1'.

!Z27~

Mιλavόμoρφ~ πυξίΜ νΙKoσ!Iι:νΙKOO7VπΌv", πώι;α.

Σ>"σώW1"OVσyytlσv1ttρκrt6vrτ,,' rcφ>!λισπ""πή

'"

~ τoι;Πηλm~, τη Θh,OO π"'"'" σι 6pιJ<>.

~.,.".όrovΔΙ".τηvΑfιrιι-dκ"ιτ""Εριι>j.
8Ρ/θη",,,.,.ηvΑ"tTικιjστηvπ,ρο,,χο!τωvΚσ)vfjΙω v.
(Γι"1Ρ<.>""'c5OQπ.Χ)

Ap..vp.Br55

{ ! 33

M<~~

"1<Iif<>f ή>V

(Γψo,,<πc500πX)

1Η

J

ZωyPάφov Πff φ,~ΣWφ...",. 54<JI. cnto την T<nCypα. '" IrCΨΌCΠ""'J Irouπm Υψ6ντων

Αρ . ,vp.362

Μιλaνdμoρφor".,,;.,or TOV Zωy{>6φov Τrι1 Φ,λαW"'''f 5-fJJI "π6 Τψ EV{k>ι" μι "αι><X> ...... ~ .αιι Hpm<λ~ ...,. π"ιι;., λVρ<t
<Wt(kιιόι>/νof", {Jfιμo. Πλ<:ι,,,ιώ...,.,,,""'; τ~. Λιι"..ι ••>ι τ.,.. Eμι~. (Γ1ipω "το> 500 ".Χ) ιφ. ',"". 63S

1=

fpviJp6ιJcpφη 0'T7 •• ~ .,;~."'" ιrπoy.γpcμ,Jvη οπό...,ν ",poμk fkψφάlo. Στο mωT(p'κ<\
Κα<;

""

11(, ]

πλl...,-ωσ.~ovnjpιο. ΒΡΜη .. στη .. Kapδίτσα τrn:Boιωτkη. (5ιXJ.490π.X.)
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π~ π"Ρ""""""'" yυιι<'6r

!ψ. "'Ρ.

1409

~ηoτr'ιdί.v~, κσαπδτη.ΚδΡ,..ιιο·Στο.m..ΦiναΠαΡιστά..-rσ,rw..ιι-κ~
""x<ψM'''Πι:><»76<x1vα><>ξvπύθvι..,<>ιιφOρίo.
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1431
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<nr6τοοοξξqoΧΟιι-Ρι6or,

~"ΠJO'ΠX""τ"..,. ..

....

_ZΩyp6φoo.t_Evxαι>lδ~.Σ

μio>6ψιιποροστ6wτo,cλ ..dλλ<.w
,.ι<ιMρam<lμισσ07_Δ"""""",,,,,

τη ν ΑΡ ....uη. Στη. 6λλη 6ψιι
<JO<Wίζπ",,,",,,xώp'l'f"ηπcλι"uoστη.

(Γψωσw4S:ΙΙΙ

...

X.;

λρ' nιρ.

448

M,;Iά.,)μ(ψφ~~~λιvι<eVfJ6θovf"",ότηνΛly,,,,,,μι-π<>ρόon""'1
ιπτ6ι.οο<><ιΈΡωτι>π""ιφοτάλύρο ,,,,, ,,<iΛη. ΤαιψyασrηΡ!o<Jτ""ΖωΥpόφo<J

-rov80wdοin.(500-475π.Χ)

Aρ.ιvρ.HI09

ΕριιθΡό<ιοΡφσι" ~ ruvΖωΥρdφoυ
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TY'zkι~wIa. Στη
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Π7ώι>TιJ!'Βοοωτ"s.(Γ,;Ρω."..,m".χ.j Jφ.Nρ.12

O...,ψofT'1f K/or. (ΓιJpω<ποSJQπ.Χ)
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Δ~Επ,>W,θ..".""""","""πok>J'ΙΧ'''τηθrΙ
ατον τ. ΤOΙΙI(polαov πovlπκιιι.".~ ""){~.
8pI8ηiιι,""",λ~(Γoiρω_SJQ,,.Χ)
Jφ.Nρ.38S1

ZTHN""II'(l'HΣΣΛIaA. Οι η>fI'I"αoo:tr~...-'f
lJλRφIι-_~f!4.>rιr<»'d.l

_

_
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~"""ιι",μ/νηaτoθnιιaτdoιλι

TflJ/OfTηrλlιl_, Στηιoιnψocrn"'ί6oγrιιπ
_""'P"Icnιdτηγ"~p"'.-I{o.π,,,
_,,~,ι..:.r_ιaηIs'''''ι..:.r

~,Στη~iα

.. Myια .. .Iιφ6Ιξ,

<>θληn'f ... ιδiδoνf",aτo~""'J/"δJ
T-r1''''''...:ιpo..ι "",Ιρ<>; ~'" .".ηvιiλ.1η, ιπ

u'" ,,~η"'ί ".m "Jv ~pιl'oj 'ω~,_
"""~OVI'ιπ",,,,πΑoonjΙ_""""ο

,""uu>

y.;tτ". (Γψω.".ο5ΙΟ πΧ)

λρ..vρ.:H76

*..

Ayαι.,... ... ~'OΨOΙ'Ι ......
,..O"TO)IIή<ι."..,..T...,
~~.Bρiθrιι<taτo~"'τ.rrλTT"*

......
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Η1
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Ap_ 'VΡ·6440
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Κ6.Ι" "" "Υο.!..στ., λ~ <Π(W τVπo τηr

•. ", Κ.)

.so..ιo

""ρ_"",, 16768

npoudl('N.
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σιiιφωνoμrτη.'πιypσφή πσιι,Ι.", x<>ι><>yιJνι,
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Ι

~ τ",νιωηι διdδ~""
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Α{>.ωρ.Χρ.

Ephp"'.

(Τ,λ"""!,, τΙΤο.ρτ"
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Xpw6 λfιΦoι,61 ,""τ,ο. =6 το. ΣπJ-rο. Αn'κ1!". ... &""",,,μφ~
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ΧΡ<.'Ο''' ΤQ'VΙωτ""';'τ",,,,,,,,,,,,,,,,p!j Κ<>' """,,,&.ιτ* δ,ακΟΟμ,l"η πλοχ"';. Κ<>' """pώv. Α,,6τη Μα»:&Μ<>.

(ΔΝπΡο μισ6 το\}

6ovar.

πΧ) /\ρ .• uρ. Στ.

I7S

Ι

~,
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πψ,δlP<'ιo
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Ephp~.
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~
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ψήφσvr",σΧήl",,{Jιλ"""διου π""
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1 1S1

ΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΗΣ

Τ

θΑΥΜΑ

ΚΛΑΣΙΚΗΣ

ΕΠΟΧΗΣ

Ο'ΕΛοtTΟΝnΙΡ1ΙΚΩΝ ΠΟλεΜ<>Ν,μ, .. ην,UVOϊΚήγ,σόλΟιJ<;τοι.ι<;Έλλη""'iικβασημ'ΤόΤΙςν,κ,ςστη
Σαλαμίνα κα., ης Πλαται!<;, σηματοδοnί"Την αρχή μιας "'ας πroχης για ολόκληρο τοv,λληvoσμό,
KιιρίΩS

όμως

Υ'" τις

δ.χ,

μεγάλες π6λ.,ς

φάτη, τη" A\lήvα και τη Σ-τrόρτη, οι 0i"t01'5 θα
yivovv pvθμιστEς των ,λλην, κώ" πραγμάτων κσι
yrOV θα κσταλήξ" σι μια σχεδόν παvελλή",α σVΡΡαξl1 . μξ τΟν

ισχιιρο'Ποιήσοιιν τη e",1'I "rOVO;. 6α ,πιχ,ψήσονν να

θα οδηγηθοw σε Ινσν ανταγωνισμό

πtλoπoννησιαK6πόλιμo

Η ",ETcmEΡO'Kfj πολιτι κ ή κσ, κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα οιαθορΙζετα, πλ!ον από "TOVς δVo
μtyσλoVς ομοσποvδιακοv<; σννασπισμοΙΧ. οπό τηll Πιλοποwησισ..ή IvμIIoxla κα, τη Δηλισκή-Αθηνσlκή.
Και ,vΏ η

Σπάρτη, μια σημαντική στρατιωτική δίιvαμη, θα 'Πφιορι<r,.,ί στα εσωτερlKά"TΗS πολιτικά

προβλήματα κα ι

ea

ΑVΣΛώσf, όλες της τις δ<.ιVό:μtι ς σης στρατιωη κι.; ιrττo6έσιoς και ζητήμστσ, η Aθήvσ

\1σ πσΙξεl πρωτσΥωνιστ lκό ρόλο

τ!χννς ~σl στσ Υράμματσ, θσ κατσστεl πανελλήνιο πνενματlκό

QOlS

κΙντΡοκσl\1σπαραμ,ίνει τΙτοιοώ<;τοτ,λο<;Τη<;αρχα ιότ ητα,

Μ ε την ανάληψη τη, ηΥεσlα, τηs AGηvalκήs-Δηλισκή, ΣvμμαXίO$ Υια τη" αντιμετώπιση μισ, πιθανή,
μfλλOVΤI Kή, επιδΡομή, των Πφσών, η Αθήο.ια δεν ΙΙ""'ρ,ί απλώ<; τον εαιrrό τη, αδ ιαμφισβήτητο κιιρίαρχο

τovπα'χ ν,δ ,οίι, αλλά επιδιώκει και ο.ια τοδιlξ"
ΟΙ μfταρρVΘμίσειlτOVΚλεισθΙνηστοπολίΤΙVΜατηlAGήvalστατΙληΤOιι60ιιαlώVΑπ Χ ήταν η
lσχνρή βάσηπάvωστηνσπoIαδίιo μ,γάλο l πολl",κοlάνδΡ'" ο Εφιάλτηl και ο Πφικλή" θα χτίσovν και
θσ

δημιΟΙΙΡΥήσοιι" τη ριζοσπσστ ική

αθηναΙκή

δημοφστ lα

μ,

την απόλιιτη πολ,τικ ή

ισότητα των

πολ ιτών. ΚιιρΙαρχη μορφή τηιαθηvαlκήl πολ ι ... ίαlεl\lClΙ ο ΠεΡ,κλήl. μ, την ηΥεσΙα τov οποίov η Αθήνα

θσ δώσει στΟν κόσμο ό,τ ι πιο ωραlο, άφθαρτο κσ, α ιώνιο μπορ,l \ICl δημΙΟΙΙΡΥήσει

!.l\CI ΕΙΙVOj.Lούμε"η

κο,νότητα. τον κλασικό πολιτισμό, όπovο κιιρlαρχα<; ΛόΥα<; OIJ1NΠόρX" αρμον ικά μι το lδ,ατό

Θομ,λιώδηl αρχή τηl Κλασlκή, 'WOXτIl.io.ιαl η ανάΥι<η για καθολική πα,δ,lα "",ι σ-τα πλατ&τερα
στΡώματσ τηs

' 01""'''10$. Οι σοφιστΙ, κα ι οι φιλόσοφοι θσ αναλάβοιι" το ΙΡΥΟ τ η, μόρφωση, τω" νέων.
""" άλλο, "'Υάλοl δ,δάσκαλοι θα σφιιρηλατήσονν το π",,,μα των

Ο Σωφάτηl, ο Πλάτων, ο Αρισ-τοτΙληl
μαθητών

TOV\

δ,δάσκOVΤα, κσι αvaλίιovτας τις Ιννσ"ι

τη, αλήθειαl. τη, ηθική"

τη, λΟΥ,κής,

των

αισθή",ων. τηl μοιισlκήlκαl τηlτΙχ"'1l
Ύψιστη έκφραση τη, δημOKρατIΣS, τηl Iλ,VΘEplal και τη,
πλ/ον μπoρoVν

va

wol5fial

παρακολοιιθήσονν "ισ παράσταση τραΥωδlας ή

,Ιναl το θΙατρσ . Ολοι οι πολίτι,
κωμωδΙσς και εlνσl

σι θΙση να

δ,σKΡIVOΙΙV την ικλΙπnιvση της δΡαμσ τονΡΥ,κής ,.fX"IKτIS κσ ι τη" ποιότητα τοιι δΡαμστικού λόΥον. Το
πόσο σημαVΤ ΙKό ήταν αιιτό το εIδos στην κλασ,κή αρχαιότητα το σποδΕ1 κνύΕ1 η ίιπαρξη θ,ατρι κο"
οlκοδομήμστα<; σε .άθ, πόλη, οπό τ ην πιο πλούσια κσ, μεΥάλη ώ<; την πιο φτωχή και ολΙΥάριθμη.
Μ, οδηΥό την πψΙκλ"α AIITι\lCl, ο ι "κασ-τ,,,ΙI τΙχνεl θα φτάσοιιν τον )σ αιώνα Π.Κ στο ίιψιστο
σημ,lο ,σωτερΙKτ)s Ικφραση, κσι t5faTTι, ομορφι ά,. Το μΙΥάλο ο .. οδοj.L ικ ό πρόγραμμα στην Ακρόπολη,

όποιι οι καλv...ροι αρχ,τ{κτο",ς κα'
μνη μ "ακ η

μορφη,

με

,σωΤεΡ,κη

yλv-n-τ., έδωσαν στο ΣVvoλo των ο,κοδομημάτων μια μοναδική

σιι"", χη

κα ι

ολοκληρωμΙνη

αρ μ ονία,

αποτελ,ί

μοvaδικό

φα ι\-'όμεvo

σννδιισσμΣV πολιτι κών ιπ'διώξιωll και ΠOλ,τlστ,KΉS αποστολής πov οπίκτηΟ'ξ μια σχιδόν θιl"ή αίΥλη

Δι ..

'1110' !"",ολο να κσθοριστε{ avστηρά χρονολογι κά το πλσlσ,ο της Κλασlκη, Εποχη,. Όπως
αρχίζει με το τΙλας τωll Πφσlκών ,"OλIjjWIl. Υύρω στο 480 Π. χ . Το τ/λα<; της
330 π. χ . και από άλλοV\ στο 320 π .χ. Οι χρσνολογl" avTI,

σvoφΙρθηκε ήδη .

τοποθετ,ίταl σιιμjΚ1τ,χά από άλλovs στο
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βεβαίως χρησιμο,,-οlονντσl εντελώς ΣVμβα-τ l~ό, ~σθΏS τεxν<ηραπl~ό δεν νπόρXovν απότομες μετσβολές ,
αλλό

η

εξέλ,ξη

κσ ,

ο'

μετσβόσtlς σ,,-ό

τη

μlσμΟΡφηστηνάλληΥίιιοντσlομαλό

κσlστσδlαιιά ,

vπayOpruOVTOI ό μως από σημαντικό ιστορικό ΥεΥονότα και KOlνωνl~Ις αλλαΥΙς. Έτσι θα μπoραliσαμ. να
ΠoV;ιε εν ολίΥο lς ότι η Κλασικη ιποχή τελειώvιι μι -τ ην ε~στρατεlσ -του Μ. Αλ<ξάνδραυ στην Ανατολή.
Η τΙχιιη σtaVTCi τα

150

χρόνισ ,,-αραυσlσα, σημαντ ική ,ξΙλlξη και

yl' OVTc. το λόΥΟ δ , σιρ,ίται σ,
(480-450 π Χ ), την Ώριμη
(380-

;ΙIKρότεΡΕS φάσεις: την Πρώιμη Κλασι κή mοχή ή πφ/οδο τΟιι. A VΣΤΗpoιί PvθμoιI
Κλσσι"ή

(450-425

π .Χ .), την πφίοδο του Πλοιίσιou ΡΙΙθμοιί(425-380 ,,-.Χ. ) και την Ύστφη Κλσσική

33Ο12Ο,,-. Χ .)
Μ ε τον συσ-τηρό ρu\1μό εκφράζιτσι η νεα lδεολΟΥίσ που δlαμορφώllQlN οι ιι/ες κοlνω", κές κσl ,,-oλlτιιdς
ΣVνθηK,ς μ,τά τοιις ,θνIKOVς πολ!μοιι; κατά των Πφσών . Το αίσθημα της ,λ,υθφίσς, της Μναμης. της

εvθύνης ~α l του ήθοιι; α ΠOΤVΠώΙΙOνταl σΕ μορφΙς λnΙς ~σι αvστηp/ς. με ~I VΉΣεlς ,,-OV ~α-ταιπoW την τρl τη
διάστσση. όπως στο ,,-αιδί του Κρ,τίου κσι στον Δ ίσ του Αρτεμισίου. εVΏ στις ντνμΙνι;ς YVΝΑΙK,ίες μορφές
το ΙνδUΜα αλλάζει ριζικό κσι

την πολιίπ"TV)(η ιωνι κ ή κσί ,,-λoVσισ ινδνμσσlσ των σρχσ,κών χ ρόνων

σντl~αθ\στά ο δωρικό<; πΙ,,-λos με τη λιτή και συσ-τηρή δομή ~σι πτVχωση
Θα "-ρ/π,, vα αναφφθ,1 εδώ ότι οι yvώσtOI μαι Υ ια τη yλVΠΤΙKή τηl Κλσσlκήl ,,,-οχής Υ,νlκά, ",τ<>Ι

από τα σνάyλVφΣ, σρχ,τεκτονι κά, σναeημστι~ό ή Ι'nττvμβια, σUΜπληρώιιoντσι με τσ αντlΥραφα των ΤΠ
ρίοπτων yλ\JTΓTών της Ρωμσϊκής Π'Ρ,όδου. Ένας ;Ι'Υάλο<; σριθμ<>l- σΥαλμάτων της Κλσσlκής σλλCι κσl της
Ελλην ιστικής ",-ο χ ηl ,ίχσν σρπσ Υεl από Tovς Ρωμσlοιι; μ. την κατά.-τηση των ελληνικ ών εδαφών.

crvτά σντlΥράφτηκσν. ,VΏ τσ χάλκινα yλ\JTΓTά. που ήτσν κσl τσ ,,-φισσάτερα ,

[ .. Ι

χρησιμοποιήθηκαν σε

μ,τσΥ,...ιοΤ'Ρ,ς,,,-οχ!ςως πηΥή μ,τάλλου

Α,,-ό τις πηΥές Υνωρlζουμε σxετι ~ά λίΥσ ονόμοτσ yλ\JTΓTών που φΥάστηκσll κστά -την Πρώιμη
Κλασι κή

,ποχη.

Τυραννοκτόνων

Ο

,,-ov

Κρητίο<; και

ο

Ν ησιώτης στην

Αθήνα

,ίναl

Υνιμστοί

από

το σvνταΥμα

των

KOΤQ""EVOaav σι; ΣVΤ I~στάστσση του ,,-σλσιότεΡOV ΙΡΥου -τΟυ Α ντήνορα, το οποlο

εί χσ" αρ,,-άξει οι ΠΙροες ότσν κσ"Tiλσβσll την Αθήνα. ΦημlσμΙνοι yλVτrτες ήταν επίσης ο ΠVΘαyόρα<; που
yεVΝΉθηK' στη Σάμο, αλλά μετανάοτ,υσε στο ΡήΥIΟ τηl Κότω lταλlαl, ο Κάλα μις

,,-ov

'ΡΥάστηκ, στην

Αθήνα και ίσως ήταν Αθηναlos. ο Mvpωv ~αl ο Ονάτας σπό την Αlγlνα. Η σπόδοση κάποιων από τα
σωζόμενα ΙΡΥα σε crvτoV<; ,ίναl δύm<oλη. Πολλοί αποδίδουν στον Κάλαμι το θαυμάσιο χάλκ ινο άΥαλμα
που ανασVpθηια; από τη θάλσσσα τΟυ Α ρημισlου της [VβoIQI και παριστά ... , μόλλον τον Δlσ ,,-αρά τΟν

Ποσε ι δώνα . Τα αVΏννμα γλ\JTΓTά του ovoτηpov pvθμo.;, ,ίναl ορκ,τά και αξιόλΟΥα. Aνα~ρανταl. ,κτ<>Ι
από τον Δ ία του Αρτομισίου, ο Ηνιοχο<; των Δελφών, αι.οάθημα του ΠoΛVζαλoυ, -τvράννov της rΙλαl , που
νίκησι σε αρμστοδρα;ιlσ το

478

ή το

474

π χ . ο λεΥόμενος Λεωνlδας σπό τη Σπάρτη. ο ΠOσtlδώνo<; της

K ptliσIδoITIjI Βο,ωτίας κ . 6

Μ ια ομάδα KσλλιτεXVΏν φΥ6στηια; Υισ την KOΤσ""ΕVή του ΥλvπτoV δ,σκ6σι.ιου του ναoV
στην Oλvμ,,-ία. Πρόια;ιτσι Υισ το σημσντlκότερα σVνoλo μαρμάρινων yλvπτών του

OVOTIjpoV

TOV

Διός

pvθμοV. το

οποlο μσl ε,,-ιτρΙΠiΙ vα μελiTήσOVΜ' τη yλ\JTΓTΙKή αvτής της εποχής πληρΙοτεΡα κα ι όχι μόνο α,,-ό τα
;ιεμovω~νσ ΙΡΥσ, και K vplωo; μιας περ ,οχής εκ τός "Της Αττικής. "ΤΙ")'; Πελοποννήσου. Γ,σ τη χραιιολόΥηση
των yλVΠTών αVTών Ιχουμ, ,vα σημαντικό Υ'Υο νός α,,-ό τις πηΥές: την το,,-οθ,τηση στο α!τωμα

μιας ασ-ιrίδα\ από Tovς Σ,,-αρτιάτ,ς το
σημσ ίνεl ότι "Τουλάχιστοιι -το

456

457

TOV

vαo.;,

π. Χ . μετά τη νίκη τοιις εναντ,ον των ΑΡΥεlων, πράΥμα που

"-. Χ. οι ερΥασίες στο ~τlpιo ιίχαν ολοκληρωθεl.

I-ro

σVOΤΟλlκό αι!τωμα

παρ ιστά",τα l η αρματοδραμlα του ΠΙλοπσ και του Οινόμαου και στο Μικ6 η μάχη Λαπιθών και
K.VTOvpωv, με τη μo~ή του Απόλλωνα να δεσπόζει στο κΙντρα, ως "Τηρη"Τήl

-rOV

νόμου ~αl της τάξηl

Στι ς δωδεκσ μn6"rtεl. από Ιξι σΤΟν "rtpόooo κσι τοll oπl~δo;ιo. απε,κοιιlζονται οι ισάρ ιθμοι άθλοι "Του

ΗΡωλή ·
Τα σνσθη..,oτl~ά σ>όΥλ"φα εlνα l λlΥσ αλλά πολύ δισφωηστ l~ά κσι σημσντι~ά Υισ την ~στανόηση
της τ,χνοτραπίας καθώς. <κτό<; από την Αττική από όπου πραΙρχετα l το αι.όΥλυφο της σκ,πτομ;vηl
Αθηνάς από την Ακρόπολη κσι του λ'Υόμενου crvτOOTεφσνoVμIνo" από το Σοννιο, Ιχουμ. δεlΥματσ κσl
από άλλ" ,,-φιοχΙς. ό,,-ως τις KVΚΛάδ" μ, το δί""ο της Μήλου, κσl τη Θάσο.

TIJV

οποlα "χσν αποικίσ,ι

οι Πάριοι, όπov Ιχουν βρεθ.ί τα σνάΥλυφα των θt"ωρών κα ι το ανάγλυφο μ. παράσταση VfΚραδ,ίπνoυ
Στην Αττικη δεll υπάρχουν επιwμβισ σιιάΥλυφα την εποχή σvτή. Η σπσΥόρευσή
6ου αιώνα π Χ . κράτησ, ώς το

430

Π .Χ .

u άλλ,ς όμως "-fPIoxl<;. I<Vpiωo; στα

<ou<;

στσ "ΤΙλη του

VΗσlά Κοl την lωιιία αλλά

κσι τ ηνl<vρlως Ελλάδα,ό,,-ωςστη θtσσαλlσ, ό"-ο,, δεν lσXVΣ'Kσνενας,,-ερIOρlσΤΙ Kό<; νόμOS, η κοτσ""ω ή
"Tov;σvVΙXiOTIjKI. με αποτΙλεσμα ιισΙχουμεσημεΡα ορισμΙιισεξσ;ρ,"Τσ&ίΥμστα
Με την vπoypαφή της σvνeήKη\ του Καλλlσ στα Σοvσα, το

449

π. Χ. , και την ΙΠIΤΝξη του στόχου

της Δηλ,αι<ής Σ"μμαχlας.
μεταψtρι;1 κσl το

-raIIIlo

0.1

ΑθηναlοlόΧ' μόνο διντη δ,έλ"σaναλλότη μιτFτριψσνσι ηγιμονίσ iχo.ντσς

των ΣVμμαχlKων φ6ρω ... σπό τη Δήλο στην Ακρόπολη ήδη από το

454

π.χ

Ο Πφlκλής. προκειμΙνο" \Οα πραγματοποιήσιl το OIKoδoμl~ό του πρόγραμμα στην Α6ή\Οα. ""Ιψτηκε
τη σVy"ληση ΠOVfλλή",ου σννεδρlου μι στόxovς τη διστήρηση της ιιρήνη,. την ασψάλιισ των θαλσσσω ...
και ΤΗv σνοl"οδόμηση τω ... "aTHrTpαIIII'VΩ ... από ΤOvς ΠιΞραις ΙΕΡών. Το <7V'.'iδρlο διν 'γι ..... αλλά ο άρχω ...

της a{lfIvai~iIs δημοκρστlας ΠΡσχωρησΕ στο σχέδιό τΟυ χρησιμοποιώντας τις Εlσ'Ρ"ρΙς των ΣVμμάXων στο
ΣVμμσX'Kό τσμιίο. Όπο"ς κο.ι α ... μπορι; \Οα

';""'

οι Kplτιιdς στις

o.ιrτέ<;. που από Ινα σημ,ίο και

'vlpyt",

μ,τά ήτα ... {σως "ς βό:pos τη, {διας της ΑΘήναι. Ινα .ί"", γ.yoVΌS· ο ΠΕΡlκλής μωα από το ... ψ&αρτό πλoίrτo
των ταλάντων δημIΟ';ΡΥησι: Ιργα άψ&σρτα και σιώνια
Αφού ολοι<ληΡώθηκαν τα ο.χυΡωματlκά Ιργα μ, την avlYΙPOfI των Μο.ψών τ"χων. αρκ.τοί ναοί

XΤIOΤfIK"" στην Απική. ΟΙ περισσότΕΡο.ι σπό τσν {διο
Ποσιιδώνα

στο

σνοlκσδομΕ{τσl

ΣoVνlο.

Εξ

της

ΝΙμεσης

ολοκλήρο".

ΠΡογΡομμστίζnαl η avlYEΡOfI

στον

Ρσμιιονντσ.

ΚσταOl<Ευάζονταl

rov

τσ

apXIT!no.va.
του

"ρη

IIvηIIEIm:c.

όπως το

στην

ο ""ός τΟυ

efIOIIO.

Αγορά.

πρσπύλαισ

ι..ω

από

η

τον

Ακρόπολη

Μνησικλή.

EpEXIIIlσu ~αl του ναο'; της Άθη,κ,ς ΝI"η, κσl σνοlκο.δομΕlταl ο ναός

της πολιούχο" Α&η,κ,ς. ο Παρ&..ωνα<;. ολόκληpos από λ.""ό πεντελικό μάρμαρο. ΠλήΘ"Ι" "αλλlΤΕΧιιών και

τεχνιτών ΕΠlσΤΡοΤΕ';nαl γισ την KaTOOl<ΕVΉ τovς. όπως μσς ΤOvς αvσψtριl σ Πλούταρχος (Β[Ο$ Πφ,κλίo.~.

12.6-7):

αρχ,τέκτο"". γλίrπτ,ς. ζωγρά'Ρ""

βαψ,ίς.

XplJOoX60,.

χαλΚΟ"ΡΥο.ί. Eλ'ψaντo"ργo;. τορνΗπέ<;.

χαΡάι<τ'" μαρμαΡOΤEXνlτol. Στην ΑΥΟΡά. το χώρο της δημόσιαl ζωή, "αι τηl λ"ΤOVΡγlα<; του αΘηναϊκού
πολιτο';ματΟ$. ανο,κοδομείται γ';Ρω σ-το

πχ η πvρπoλημ/vη από "1"01.1'; Π/ρσ., θόλος. όπου δι/μι""ν

46S

οι πpvτά""ς. και χτίζ.τσl η Πο.ι.ίλη Στοά. Ινα από τα σημαντικότ,Ρο κτίρια τη,ΑγοΡάς

Σuμβαλο της πό~ ήταν ο Παρθι..ωνα<;. έργο τov lnlνov "α, το" Καλλιl<ράτη. πov όρχισε να
χτιι;ετσ, το

449

πΧ. αμ/σως μ,τά την vπoγpσφή της ειpήVΗς του Καλλία. ΜΙσα σι: δI~α μόλις χρόνια. ο

""ός Ε{χε σλοκληρωθΕI κα, το.
napθ!νov. Ιργο.

TOV

438

π.Χ. τσποθετήθηκε στο. άδuτo. το. χρυσιλεφάντινο άγαλμα της

Φειδία. Στσ αnώματά

TOV

AGfIv6:)

ατη;'I<OνlστηKε η γΙννηση της Αθη,κ,ς και η διο.μάχη της

με τον Ποσ"δώνα για την "ο.τοχή και την προστασlα της πόλης. ,ιιώ η ζωφόpos. Ινα μοναδικό έργο

yλVΤΠIKής ΠΟ" πtP'ΙΤΡΙXE τΟν το.lχσ

.OV

σηκσ';. μΕ την πσράσταση της πσμπής .ων Πσvoθηναlων.

διατΡάνω .... ΤΟ ο,,,ο,,μ.νl,,ό ,",Iyaλoio. ~αι τη

δόξα τηl ΑΘήναι. Ολόι<ληpos ο yλvτπός δ,ά"οσμΟ$ του

ΠαρθΕ..ωνα ήταν γΕμάτος σvμβαλ,σμσVς κα, σ""φοΡές σ-τη δύναμη τηl Αθήναι ~σ, στη σvμβoλή της στη
λαμπρή ,στορία των Ελλήι.οων , Ο, μετόπες της διrτ,~ής πλευράς του

\100';

μι την Αμαζοιιομαχία

"0.1

της

βό""ο.ι μ. την άλωση τηl Τρoio.l αποτΕλούν σαφ.ίl αvaφoP>1 στη σιιμβολή των ΑΘη""ίων στovς ΠΕΡσικούς
πολΙμοU\", Ο, Aμαζόvε<; "Ifpotpxovτa, από την Ανατολή ~αι πσρισTάνoVΤα, με περσική (νδvμασlα "α, η
άλωση

της

TΡOioς

ίσως

παραλληλίζεται

με

την

"QT(lCTpoφ"

της

Αθήνα<;.

της

μόVΗς

πόλης

που

κατσστΡάφηΚΕ Oi τlτοισ βσ(!μό α.,,-ό την πΕροική ι.,,-,δΡομή. ε..ω η Kιvτσυpoμαχία στις μnόπις της νότισς
.,,-λιvpάς

σvμβολiζι,

το.

θρίαμβο

του

.,,-ολlτlσμoV

ενάντια

OVΤlπpoσώΠΙVαν σι ΠΙραις. Τ η σημασία που Εlχ"" Υ,α

TOU\"

σ-το.

"'-Ρωτόγονο

κα'

το.

ζωώδΕ<;

"'-ου

Έλλη",ς Υενlκότερα κα, ,δ,αίτφα Υ,α τους

AGfIvalovς τα θΙματα οντά τσ ... ίζιι "αι το γεγονός ότι .,,-αρlστάνoVΤσ, επίσης στα σσvδό:λ,σ ~αι στην
ασ.,,-ίδα της AΘηVΆ\ Παρθέ""". στο ""ό τηl ΑΘηνά, Νίκη,. σ-το θησι:ίο. σ-το ναό το" "ρη και στο ΣoΊΙV,o

Ε"τός α.,,-ό τη διακόσμηση των ""ών. ,να .,,-λή&ο<; .λ.ίιθεΡων γλvπτών. λατΡElπικών αΥαλμάτων.
αvaθηματιl<ώ ... σvvταγμά-των KσTασκΙVΌστη"αν για να στηθονν στη ν Ακρόπολη κσ, .ην Αγορά των
Αθη..ων. αλλά ~α' στα μεγάλα ."-α",,λλήν,α lφά. ό.,,-ως των Δελφών και της Ολυμπίας

Ο ΦΕιδlας. πov όπως αvaφ!ριι ο. Πλούταρχos (Β/Ο$ Πιρ,κλΙavς.
έ.,,-ίσκο.πος ήν. στη~ Ακρόπολη. σvy.<!vτρωσι γ';Ρω

TOV

13.3)

~πόvτα δέ δ",πι; "αl πόντων

τα μεγαλύτψα ονόμστα γλVΠTών τωll χρόνων

το" Υια \Οα δημ'Ο"ΡΥήσονν τη σημαντ,,,ότερη τεχνοτροπία γλVΠΤΙKή<; σ-την αρχαιότητα. Αφήνονται στην
αιφη τις τάσεις

TOV

καλλιτέχνη της Ολυμπlας για ΡΕαλισμό. η σ{ιηνσ,κή σχολή κ,νήθηκε σι δ,α'Ρ"ριτικiς

κατειιθίινσ<ιl και σφαίρεl. σι αιπέ<;

TOV

ιδεαλισμού των θ,ίκών μορφών. ό.,,-ως άξιζι σ-τovς πολίτεl που

aντιμπώπlσαν ΤΗv ΠΕρσική AIΠoι<pαTopla. Ο Μύρων από τις EλΙVΘερΙ, στα σ\ιvopα της Αττικής μΕ τη
Βοιωτία. ο Αργ,ίο<; Πο.λίικλι,τος. ο Κρησίλας από τις Κυδωνίις της Κρήτης. ο. Aλ~αμΙVΗς ατrό την Αθήνα,
ο ΑγοΡάχριτο<; από την Πάρο είναι aoπoi
ε.,,-οχή

ToV

.,,-ov

μαζί μ. τον Φ"δία Θα μεγαλο"ργήσονν στη γλVΤΠlκή την

Πφι~λι\

Από τα ΠΡωιμότεΡο Ιφγα το" Φειδία .Ι""ι το άγαλμα της Aθηvό<; ΠΡομάχο" και αγάλματα από το
σv6:0ημσ των ΑΘηναlων στους Δελφο", σΕ σιιόμνηση της νl~ης τους fνoVTIo.v των Πψσων.

"IfOV

παρ{στσναν

θιoV<;. "crθώς και βασιλιάδ., και ήpωtς της Aτn"ής. μnαψ των ο."'-ο.ίων και τον σ-τΡατηΥό το'"' ΜσΡσθώνα
Μ,λτιάδη. Τα πtρlφημα χάλΚl\Οααγάλματα πov βρωηκανστη θάλασσα

TOV

Pηylov

(Riacc e)

τηllταλlαl

1 161

θεωρεΙτα, από πολλοοΧ όη πρoΙρxovτα, από αντό το σVvταyμα των ΑθηναΙων. Bεβαl~ ο Φε,δlα<; εlνα,
mρ,σσότερο yvωσ-τ6<; .••1"6<; από το χρvσtλ<φάvτ,VQ άΥαλμα της A{lηvά<; napθ{VQv. Υ,α το xpvσιλtφόvτ,vo

άΥαλμα του Δ,6s στην Oλvμπlα. πο ... σνΥι<αταλΙΥn-α, ΟΟα Επτά {ιoVματα του αρχοlο" κόσμο".
Από τα ΙΡΥα

,0v

Mvpωva μι ασφάλιια Υνωρlζοvμl. από avτiypαφo τω" ρωμαlκων XpόIIωIl. ,ον

Δ,οι<οβόλο κα, το σ\ιvταyμα ,ης A&ηVΆς κα, το ... MαρσVα. πο ... το

,iX'

καταοι<,υάσ" στα

π.Χ. και

450-440

ή"[ονστη..,!vo στην Ακρόπολη.

Απ';' την

aPXaia

παρόδοση ΥνωρiζουlliΞ όη ο μ'Υάλο<; Υλίιπτης Πολίll<λ"το; από Τς> ΆΡΥΟ<;

,iX'

φ,λΟΤf)(vήσ" τουλάχ,σ,ον2Ι χάλκ,να ΙΡΥα . τα πφ,σσό",ρα από ,α ΟΠQία ήταν αΥάλμα,α αθλητων. όλα
χαμΙνα σήlliΞρα.

αναΥνωρίζovμε με βεβα,,,τητα οι: ρωμοϊκά μαρμάρ,να oll"Tlypαφo:

Δορυφόρο κα,

MQvo ΔVo από αντά
""fQV Δ,αΟΟίιμ,vo. ΣΤQ"
μορφη ""fQ" vk>u όνδρα τη,

Δορυφόρο. ΠQυ παρ,οοά .... , ,ο" Αχ,λλΙα. ο Πολίικλ""Το<; σιτ,δωσ, "Την

,δαν, κή

κλοσ,κή, ΙΠQχη,. Η στάση. ο, οναλΟΥlι, κα, η ΟΟμη

σιτο"Τtλισα" πρό"IVΠO Υ,α πολλά ΙΡΥα "Τόσο "Των σίιYXΡOvΩ"
Γ,ο

"[011

ΑΡΥΙlο

Υλίιπ"[η. ο Δορυφόρο; ή"Τον

Ονόμασι"Το ΙΡΥΟ

"[ov

μ,α

σπουδή

"TOV

""fOV

,QV

σωματο<;

καλλ,,,,χιιώll όσο κα' lliΞ"ToyινIστtρων

στην οπόδοση "Του oVΘpωπiVOU σώματο<;

Κανόνα κα, σVv!Υραψικαι σχετικό δοκlμ,., μι "ΤΟν lδ,ο "Τ l"Τλο

Γ,ο "Τους όλλQυς Υλίιπ .. ς "Του

50u

ο,ώνα π.Χ.

ΥνωρΙζουμε <7)(,ηκά

λlΥΟ πρόΥμα"[α κ α, ακόμα

λ\Υό"Τιρα Υ,σ τσ ΙΡΥα ,ους . Ο, δίιο μαθη-τΙ, το" Φιιδlα. ο ΑΥορόκρnο<; κοι ο ΑλκσμΙνη,. ΙΡΥάστηκαν στο
yλU"L"Πά

"TQ"

Παρθ,ιιώιια . Από

"TQ

υπόλοιπα ΙΡΥα τους μα; "vα, Υιιωο-τό "ΤΟ άΥαλμα "Τη; ΝΙμ,σηs οοον

Ραμvoίιll"Tα. "Του ΑΥΟρόκρ,"Το". από το οποίο δ,α"Tηρoίιντaι μερ,κά σπαρόΥμο"Τα ΚΟ, πολλά oll"Tiypαfo "Της
Ρωμα,κης ,ποχη,. ,ιιώ στην πφίφημη Αφροδί"Τη Ιν κήπο"

"TQ"

Αλκαμ{νη δ,,, εΙιια, ιίικολο ιια σπoδoe,ί

κάΠQ,Ο από "Τσ πολλά σΥάλμα"Τα Αφροδίτηs που μαs ,Ιvα, Υιιωο-τά σιτό

""fLS

QIl"T,ypαfI; "Των ρωμαϊκών

χρόνων.
Μ, "Τον Φ"δία κσ' "Τρ<', σννερΥάτ,ς "Του συ"δΙ,"Τα, κσ' {ιιας καλλt",χv,κ6s δΙαΥων,σμός που μσς

πoΡOδlδouv

0\

πηΥI,. Ο Πλιν\ο<; συyKEΚΡΨΙVΑ αναφόριι όη ο δ,αΥωvισμ6s IΥ,νε Υ,α την κστσΟ1<ιυή μ,α,

πληΥω..,!"'1' Αμαζόιια, Υια τη" Έφεσο και σι αντόν πηραν..,!ρο<; ο Φι,δίας , ο Πολίικλ,ιτο<;. ο Κρησίλας κα!

ο Φρόδμω".

KPL"fI;

η"Τov οι lδ,ο, ο, Kaλλ'"Ttχ .... ς. Ο καθΙ\ΙΟς ΙδωσΕ "[ην πρώ"Τη ψηψο ο"Τον .αντό "το" και "Τη

διίιηρη στΟν Πολίικλι,το. ο οποίο<; κσ, αVΑKηρίιχθηKΙ voκη-τή, . Τιλ,κά φαlνετα, πως σ-το \Ορό στήθηκσν κα,
ο, "Τiσσφις Αμαζό .... ς. ΠQλλά Oll"Tiypαφo "Των οποίων σώζQV1"O' από "Τη Ρωμαϊκή πφίQΟΟ.

ΟΙ μαθηπ, "Του Φ<ιδΙα μι η; καιιιοτο;ιί"

Tov<;

θα προχωρησονν σ, v!oυς δpόIIOV<; και θα σvμβαλoνν

στη δημ'OVΡΥία "Του πλοίισιου pvθμoo . Στο τιλ"παίο ΤΙ"ΤΟρ"Τς> του

50v

αιώιια π.Χ.

τοποθ",ί"Τα,

δραστηρ,,,τητα δί>:;) μεΥάλων KaλλL"T1iXIIώv ...-ου ε[>ο, ,κπρόσωπο, το" pvθμoίι αυτοίι. Το" ενό\" απ"

η

avroVs.

του Πα,ώvo"" από τη MΙVΔη της Χαλκιδ,κής. σωζοΞται Τς> άΥαλμα "Τη; Νίκη; που αψιΙρωσαν στην Ολυμπία
ο, Μισσήvoοι κα, ο, NΣVΠάKηO' μετά τη ν;κ1"Ι"[ους Ι>ΟIΙ"ΤIΟ""Των Σπαρηα,ώντο
τον KσTσTηfo"nxvo, 6πω; τον ονόμαζα" οι σVyXΡOVQI

424

πΧ. Σ,ον Καλλ{μσχο,

σπQδiδοll"Tαl μι πιθανότητα ορισιι!ιια Oll"Tiypαφo

"TQV.

ρωμαϊκών χρόνων. αvό:μισα σ-τα οποΙο κα, αντό: "[ης ΑφροδΙτης του -τVπoυ Λοίιβρου-Νιο:πόλιω;.

Ο

50;

α,ώvα, πΧ. τιλε,ώνε, lliΞ τη λήξη του Πιλοποιιιιησιακοίι πολΙ μου ανάμεσα σ-τ"

δίιο μεΥάλε;

δ"vάμ"ς. την Αθήιια και τη Σπάρτη. που συμπαρRrupι στη σίιρραξη ovrTι ολόκληρο <7)(,ΟΟν τον Ελληνικό
κόσμο. Η αθηvαiκή δημοκρα"Τία Kαταλίιfτα ι κα, οι κο,νωνlκΙς κα, πολ,ηκΙς μιταβολΙς θα σηματοδοτήσουν
τηll αρχή

"Tov

τΙλοv<; τη, π"λ~ω, κρCrτΟV<;. του σημανηKO-'ΙΡOV πoλlτι~oίι σχήματο<; τη, Ελλόδας των

,σΤΟρ,κώνΧρόVWν
Η

·Υσ-τιρη

Κλσσική

περlοδΟ<;

κσλίιπ"[ε,

τον

<10

αιώνα

π.Χ.

κατά

"ΤΟν

οπο{ο

η

Kaλλ,τεxνLΚή

δραστηρ ,Ο-.ητα διν σvyK.lI"Tpω .... "tO' πλΙον σ-τα μεΥ6:λα ασ-τ,κ6: κΙιπρα όπως η Αθηνα. αλλά δ,αχΙιται στην
περ,φό"",α. όπου τοπικο{ ηΥ.μό""ς πρσσκαλονν μ'Υάλου; Kaλλ,τΙX"'" Υ,α να ιΡΥαστονν ,ίτι σ. ,διω"κΙς

παραΥωΥΙ, ιl-τι σε τοπ,κ6: ιερό.
Ο

απόηχο<; το" πλοίισιου ρuθμoίι ιίνα,

ill"TollO<;

στα yλU"L"Πά

ΕπΙδαvρο. Υ,α την ~ατασκιυή "[ων οποlων Υίιρω σ-το

480--475

του

ναο" του Ασκληπ,οίι στην

π. Χ. ερy6:στη~ov ο Τιμόθιο<; κα, Ο

EK"TOρίΔΑS. σίιμφωνα μ~ ης ο,κοδομlκ{ς 'Π'Υραφός · Στα αετώματα παρισ-τάVQlΙ"Ταv η άλωση τη; ΤροΙα; κα'
Αμαζοvoμαχία. ,vώ"Tα ακρωτήρια ηταν Νίκις και tφ,ππ,ς Νηρηίδις. Σ-.ον Τ,μόθ,ο σποδiΟΟll"Tαι επiση, και

ορισμΙνα άλλα ιλείιθερα Υλv...-τ6:. όπως-.ο άΥαλμα τη, ΥΥιiα<;απ" την E...-iδovpo μι τη μο"αδικη KίVΗση
καθώςοι<vβ" να
Μι

,Ισσιρ"

TQtQi'-'o

φΙδ' , κα, τoΣVμπλιγμα της Ληδας μ,τον

από του; π\ο

φημ,σ..,!voι.r;

Υλίιπη,

,ov

Kv..VO

<Ιου αιώνα πΧ .

O\Jνδ!ιται

Ιιια από

τα

σημανηKότtρα ιδιωη~ό μνημεΙα ΑVΤής της επαχής, -τα MαvσωλεΙα της Aλι~αρvασσαίι, -τα μνημειωδες -ταφι~ό

χτΙσμα τα" ΜσVσωλov, δvιoόOΤTI -τη~ Aλι"αρvασσoίι. -τα απαία σvyΧσ'ΤcVJΥε-ται στα επτό 6αννατα

αpxαiov "όσμov "αι χροvoλαΥεί-ται Υίιρω στα

3;0

TQV

πΧ Σ"",φωvα με την παράδοση σε αvτό ερΥάστηι<αν α

Τιμόθεος , α Σ"όπα~, α Λιωχάρης ~αι α ΒΡ""ξ!ς.

Η φΥασΙα "αι -τα "αλλιτtχνΙKό ίιφας

αvαyvωpίζα",α ι ειJιcαλα σ, καθεμία από ης πσσερ"

ttλovp"

TOV

~cι6ε~

-τα" μνημείov πov περ,Ιτρεχ. μια ζωφόρος μ.

παράσταση αμαζα...,μαχlσ:ς. Ο Σκόπας, μετά τα MαvσωλεΙα, αvtλαβE -την Kατασιιruή -τα.., ""αίι της Αλέας
A&ηVΑςστην ΤεΥ,α της ΑΡ"αδίας, μαζί και 1'Q"ΥλllΠTόΤQVδιάκοσμα. Στααετωμα-τα "Xανίζα",αντoκvVΉy,

TOV

Καλvδωvία" "άπρο.., κα, η μάχη τω" Eλληvων με τον ΤήλΕψΟ, .vω στη ζωφόρο παριστανό-τα"

ΑμαζαvoμαχΙα. Από τα ,)"ξ\ιθ,ρα yλVΠ"Tά τα" αvαyvωplζαιιται σΕ α",ίγραφα η πφιφημη MαιVΆδα, α Πόθος,
oM,λkιγρoςx.ά
Οι δ\ια καpvφαlαι γλVπ-no; -τα.., 4ο.., αιωvα π. χ. εl""ι α Πραξι-τΙληο; και α Λ.:ισιππος, αι απαlαι. αν κα,
xιvήθηxαν σε διαφopξηκtς KατεVΘννσεις ως προς την καλλιτεχν!χη ταVς Ικφραση, σφράΥ ισαν και αι δVo τα

113,0.

KαeOΡισηKά-τηντΙχνη τηo;Ύστtρη, Κλασικη,!πο.χής.

-ro.V,
trOV

τόλμτ,σε

Ο Πραξι-τΙλης, γιος -τα.., Αθη""ία.., γλνπτη Κηφισόδοταv, θΑVμάστηκε ιδιαίτερα από
μφ,κο.Ι από τo.vς o.πolovς τον θεωροίισαν α",άξιο.

""

TOV

TQV5

αvyxpόvov<;

Φ"δία και το..., ΠOλΊΙΙCΛ"τo.". Eίvαι α πρωτ""

σπ""ανlσει τη θtό- Αφροδlτη αλ6yvμνη σ-τα πφlφημα άγαλμα της Κ νιδlας, τα.., αttαlov

φτάχτηκαν άπ"ρα α",ίγραφα Κσ'Τά τη Ρωμαϊκή εποχη. Από τα πρωτό-τvπα Ιργα το." σώζ,ται μόvσ Ο

Ερμή, της Ολvμπία" το. μαρμάρινο άγαλμα το.., θroΙι πο..., κρατά τον Διόννσο. βρΙφας. Στα ερΥαστήριο. το..,
Πραξ'τΙλη, ttlθ<lv6"f<:1Tα σΕ κάποια μαθητη

ttOV

βρΙθη~. στη θάλασσα

α"'IYpάφoVV' Ιργα

TOV

TOV

TOV,

απoδίδtται τα χάλKΙvσ πρωτό-τvπα άΥαλμα τα.., Παιδιοίι

Mαpo:l'lωvα . ΈVΑ πληθ"" από μαpμάp ι VΑ αγάλματα της Ρωμαϊκης επαχη,

Πραξιτ!λη, όπως α αvαttav6μIVΣς ΣόΤVρoς, α Απόλλων ΣΑVΡOΚ-τόvoς, α αιvσχαω"

ICrTVρoς, η Αφροδίτη τVτrov

Arl e$

χαι παλλά άλλα

Η δημιαvργια ιιι\ων -τάσεων και

><οιvo-ταμιων πα.., θα αδηγήσανν από την κλασική -τΙχνη στην

ελληνιστι"η, οφ<ίλεται σταν ιdγιστα γλίιπτη απ6 τη Σι,,"";"VΑ,

.. αν AvOIttttα , εvvoovμεvo και 1tΡοσω1tLκό
..αν ο.πο.Ιο η παράδοση αVΑφo!ρ" όη Κσ'Τα"",ίιασε tripi ..α
.. αν δopvφόρα -rOV Παλvκλεl-ταv, "αθιεpωvε, μια δ,αφοΡξ-τική δομή
..α", κα .. α"",,,ιάζο.,,,.ας μοΡφ" μ. ψηλόλΙΥνα "",Ιλη και μ,κρά κεφάλια
Χαρακτηρ,ση"ή εΙVΑΙ η Κσ'Τάκ .. τ,ση .. σ" χωρο" με το. άπλωμα .. ων χφιων και η στήριξη ..α" βάρovς ..ov
οωμα .. "" και στα δ\ια "",Ιλη, ειιω τα ΣΙCOπαδΙKό πάθος, με .. ην ι.ιπερβC>λΙKή αvά'ταση ..ων οφθαλμών,
μ ... ριάζιΞ ..αι "αι αφoμOιωVΠ"αι διαφαρ.ηκά για VΑ σπο.κη'ιοο.νν .. α πρόσωπα μια μ.γαλ"ωδη "αι ΣVVΆμα
τrια ήρεμη Ικφραση. Από τα πολvάριθμα ΙΡΎα .. α.., αvαφΙρα",α, α Απαξ"όμ,vo<;, α αvα1tαv6μ,voς Ηρακλ1\ς,
ο Αγlας των Δελφών, α Έρως .. ων θεστr ιών, ο ΚαιΡΟς κ , ά , Σίιμφωvα με .. ην παράδοση, ο Αλιξα.mρος
ΑVδριαιιτo.ΠO ιό

1,5-00 ίργα.

και

.. σ"

Μ.γάλο..., Αλεξάνδραv, γ,α

Παρ6η εlχε ως πρ6-τvπό -τα..,

αVΑλαγί.,

στα

ΙΡΥα

ετrΠριψε μόvo σταν AVΣιππα να φιλα-τιχV'1\OlΙ -τα παρτρΕτα τα.., ><οι σε αvτόν crvέθεσε vσ ~σ'TασxΙVCrOl, τα
χάλκι"" αΥάλμα-τα των
στην ιψή πόλη

..ων

25

έφ ιτι-πων '''aipωv

Mσιc,δόvων,

Και"lλlος Μέnλλος. Η -τέχνη
σφΡαγίζ<ι

-την Ύσ-τφη

'TOV

.. α

-rov πα.., έπεσαν στη
Ottov αργό.. ιΡα .. α

Δlαν, από

μάχη

..α"

Γρανικαίι, για vα στη60W

άρτrας. και

..α

μn-iφ,ρι στη ρωμη σ

Avσίτι-πα.., απα-τελιl αΡόσημα στην lσταρία της αρχαίας τΙχνης ~α6ώς

Κλασική πφlοδο και

-τα\ΠόχραVΑ θη" -τις

βάαιι,

για -τη διαμόρψωση

-τη,

.λληνισ-τιΧής

Η

~λασιxη

Ύλι.ιπτική

δεν

iivσt

βεβαίως

~όvo

αι

δημlαVΡΎίες των

μεγάλων

καλλι-τιχιιων

πα..,

σημάδεψαν -την ιστορία -της -τέχνης. Τη δtCrxvOTI -το.., ΧλασLΚoV σ, όλα -τα σ-τρωμσ'Τα και -ταvς -ταμ<ις
μπαροίιμε να -την τrαρα~αλovθήσovμε κα,

σε δημιovργlες μικρ6nΡων ~αι

αιιωννμων Kαλλιnχvων

ttov

φΥάζαιιταvόχt για-τα μ,γάλα δημ6σ,α ,,-τlρ,α. αλλά για-ταvςαπλαιJςπαλl-τιςOl1tαιχrrΎιλlεςκvρlωςγLα
ιπ,-ruμβια μνη μεlα και για αvαθήμα-τα στα ,φά. Τόσο. σ-τα ,πιηίμβια όσο..σι στα αvαθημαη"ά αvCιyλ"ψ<I ,

κvρίως -τα απιl<ά, IIVΣL φαvερή η ετrιρρoή των ΙΡΥων ΥλVΠ"Tιl<ής -των μεΥάλων δασκάλων και ιδιαlτερα
αvτών πο" φγάστηκαν σ-τα τrαpθ.VΩvεια γλι.ιπ-τά
ΣτηνAθήvα , όπovδημLοvργήθηκαv-τόσασπαvδαίαΥλVΠ"Tάκα-τά-την,ποχή τovαvσ-τηροvρvθμoV
και -την Ώριμη Κλασική .παχή, vπάρχ" πα",.,λή, σπovσlα ,πι-τvμβίων αvαyλiιφων με-τά -την απαγόρεvσή
-ταVς από -το.ν Κλ"σ6!νη σ-τα -τΙλη

TOV 60v

αl, π.χ. Μι -την κήρvξη -τα" ΠελαπαWΗσlακoV παλ{μov "αl ης

KαΙVΩνΙK'ς "αι παλιηκΙς αVΑKα-τσ-τάξ"ς εξαι-τίας αvτής της ολfflριας σVyKΡOVΣης, -τη δlαφοΡξ-τική &,ώρηση
-των τrραγμά-των σε θΙμα-τα θρη""ι\Πιl<ά μηά και -τα λα,μό ttαv Ιπληξε την τrόλη -της Παλλάδα~, ή Ισως
επ"δη η αnαYOpIvoη αVΉ><1i πλέον στα απώτα-τα -παρελθ6ν, o.vσβIωσε η σvVΉθtια της {δρVΣηo; μνημιιω"
πάvωσ-τo ...... -τάφo ......

l &i J

Οι πρώτες ΧΡοvoλΟΥI~ά επιηίμβιες στήλες

-rOV

τελεvτσίo"

αλλά όχι πoΛV ψηλ!<;. σννεχίζοντας τη μορφή τω" στηλώ"

-rov

TnCtpTOV

τΟ"

50"

σιώνσ π,χ . είναι στεν!5,

σvστηpoIι ρVΘμoIι με τη" σπεlκόνιση μΙσς

μόVO μορφής. Στηνoιrrαl ΣVVΉθΩS σΙ -r6φovs Υννο:ικών και παιδιών, ενώ στοιις -rCtφoVS των ανδρών τα
μνημεlα εlνο: l απλά κσ, a:vo:ypόφoνν το όνομσ. το TrOTpώWIIO ~αl ΤΟ δημοτικό, πο" δηλώνει το δήμο στΟν
οποίο είχε τα πολιτικά δικαιώματα ο
τσ τΙλη τΟ"

50v σlώVΑ

.... ψός.

Η αττική επιηίμβια στήλη παpo"σlάζfl σταθφή εξfλιξη από

π.χ. Ώs την τελεvτσίσ εlκοσαετlσ το"

40v

σι. π,χ., οπότε κσ, πόλι aτrο:ΥΟpiv.ηκε

ηκατασκωήτο"ς

:u

όλη την

Αρχαϊκή

εlκονιζόταν ο νεκρός μόvo<;

πφίοδο και

-rov,

σ. όλον

σχεδόν τον

50

αιώνα π.χ.,

στην .πιηίμβια στήλη

μακριά από τον κ6σμο των ζωιrrαVΏν. ΓΙιρω στα

στήλες με δύο ,",opφfs, από τις οποί.ς η μια παρ,στά .... , τον νεκρΟ

TrOV

510

Π.χ. εμψo."ιζoιrrαl

aτroXαιρ.τό σννήθωs κόποιο στ.vό

σνΥΥενlκό ή φιλικό το" τrρόσωτro. με μισ χειραψlσ. τη .:αιξlωση» , Σταδιακό οι μo~ς y[voιrral τρεις ή κσ,
mρισσότερες μΙσα στον

40

αlώVΑ τr.χ. Ο νεκρός ΣVVΉθως εικονίζεται κα(!ιστός .VΏ οι σνyyt .... is ή δο\ιλοl

όρθιοι να κοιτ6ζοvv τrρoς το τrpaσφlλΙς σπελ66ν τrρόσωτro, το oτro(o μερlκΙς φοΡις εlναl δίισκολο νο:
τrρoσδloρίσεIKανεί"αλλόσννήθως.πίpoατrότoK6θlσμα.δlακρίνεταlατrότoβλιμματrovε[ναιβvθισμiνο
στο άτr"ρo, ατrόKoσμo, ατrΟΟ'"ΤασlοτrοlημΙvoατrό "TOV<; Υίιρω το"

A-tτ,~~ 'pvθpόιJopφ~ "fl'#λσ<'δfις ~ήιoAlσ< {ωγi><'f""ι;Mj
ι;v., εΡωτη'. Σψφ<.>.., μt τ,ιν 'Π'YP<'1'~.
(Γύρω στο

480

π.χ.)

",,6 "..,..

Δο(;Ρι ..... παpJcτ",,~ ~

I'k>v π,"" "",ν """'Ιγονν

,,> "YγtΙ~ moj.«.,.,,,,, ;Ι" ..πδ&.>ρο. 8pI(ίι)J<L" ""Ψ' ;Ιθή"" στην c&I Στ<>lJlOU.

Ap.<Vj>.15315

[

,~

Σννί1fεlα τη, "αρovσ[α, ~αl άλλων μορφών, αλλά ~αl του ΥεΥΟ""Τ05 όη V1fάρχO\J\l ~aOlστ!, μορ#5 ,
ηταν η αλλαΥη του αχηματο, ~αl

'f1)5

μορφη, τη, στηλης, η οπο[α Υ[ι'nαl "λατιά και χαμηλόΤΕΡη, ενώ

την α..θεμωτη ε1fίσ",ψη του αιιοτηΡο':' ρυθμο':' την oντl~αθloτά το α/τωμο, Η ~oρυφωση

0V'f"

με Ιvα

αρx.-τεnoνl~ό στοlχεlο απαιτουσε την ύπαρξη ~άπolων φερόντων στοlχεlων ~αl Ιτσl1fροστίθενταl ~αl δνο
"αραστάδ«; στll πλαϊνέ, "Mυρf<;, οι οποί.., στηρiζονν το ofτωμo. Η διομόρφωση

αποδlδεταl σε "ολ':' ρηχό αVΌΓλνφo, οδήΥησΕ στη δημlονΡΥlα τΟν ναίσιcoυ. Από

OV'fIj, 1fOV στην αρχή
τσ μωα 'fou 4ον αιώνα

". χ.ο vα!O"O<;1faip"", "ΤΙτοl.., διαστάσ", "σι μορφή πουδ,ν μlλάll,,,λΕονΥlα,πl-ruμβ,α στήλη αλλά Υια
/ναν πραΥματι"ό ναίσιco,
απο",λονντσl

"1fb

μια "α"Tασι<ruή στην αποlα οι παραστά&., "αl το αΙτωμα ή το πτlσ-τVλ,o

μεΥάλα ξεχωριστά "ομμάτισ που χτlζονταl "ανονl"ά. ενώ οι μoρφi<; μtσa σε σντόν είVΣI

σχ,δόν ολόΥλυφΕς σσν αΥάλματα. Αντά τα πoλυδάπαvα μvημ,ία,

τΟυ τάφον. αλλά ~στσσ~εvΙς
τον

"ov

Φαληρk>: στην b<δoσI)

"ov

&.ν σπο",λούσαν πλΙον Ιvσ σήμα

"ροκαλουσαν και άΥΥlζαν τα όρισ της νβρεωs, οδηΥησαν τΟν Δημή"Τρlο

διατόγμστος "ΤΟ

JI7 1fX.

συμφωvσ

με

το

o"oio

η

"σταOl<ΙVή

απσyoρEνrψε "σι η σήμανση τΟυ τάφου Υινότσν μΕ μιο απλή α"όσμη-τη σ"Τηλη ή Ιvαν
Στο πλουσιό",ρο και IΙ'Υαλνπρο _ροταφείο της αρχαιότητα<;. αντό

"TOV

"ΤΟ\/<;

",OVIOl<O.

Kιpall'l.ou της

AeIjva<;,

σι<όμα "αl σημΕΡα 'VΤVΠωO"lάζt"ταl "α""l, από τα rnιβλητικά ταφικά μνημ,ίσ. ΟΙ πλουσ", ΟI"ΟΥΙ"""ς ,ίχαν

~σl OIKoyEνEIOI<OU<; "Τάφους, ΤOV<; ταφl"οu<; πφlβ6λov<;, όπο.., ήτανστημΙ"", στηλΕς, να,ΣΙCOI η μαρμάρινα

50v

σyy,io, "Τα οποία "ά""νν την Εμφάνιση ΤΟ\/<; ω<; ,πlτVμβlα μvημ,ία στα τΙλη του
Αττικη "αl &α χρησιμαποιοίινταl παράλληλα μ. τις στήλ.ς Ώs "αl τον

σvVΉθω<; "υμσί""τσl από

80

αlώvα Π.χ . στην

αlώVΣ π.Χ. Το μ.!Υ.θό<; "ΤΟ\/<;

40

ε"α"Τοστά Ώs Ινα μΙτρο. ,νώ Οξ σπόν", πφl"τώσιιl {χουμε ληκUθov<; το,:ψο<;

των οποίων φτά"", σΧΕδόν τα δUo μέτρα

Τσ επlτVμβισ μαρμάρινα

aYYEia Eival

λή"vθol "σι λOVtρ0φ6ροl κσl σποτελονν μησφορά στο

μάρμσρο των αντiστοιχων πηλl.-:.>ν αΥΥείων. Τα πρώτα , ω<; δοχεlσ .λαίων "ο.ι αρωμάτων. σχnίζοντσl
μΕ ης _ρlκΙ, ηλετΙ"

σvτό κσ, σποτιλονν το κατεξοχήν ηΙρισμσ των "Τάφων σπό την εμφάνισή "το...,

yl'

ω<; σχήμα. από την Αρχαϊκη εποχη κσι σε όλη την Κλσσlκή. Οι λουτρ0φ6ροl , "φ ισσό τ!ρο σvv5fδEμI"",
μι "το Υάμο,ω<; αΥΥ'IΟ μι το οποίο μfTαφΕΡόταν το ""ρό Υια τολοντρό τη, ννφης, στη μαρμάρlvηθ<OOXή

το\/<; TOπoθετOVvταl σε τάφο\/<; "νρlω<; αννπαντρων κοριτσιών. Το σχήμα των πτlτνμβιων αντών λΙθ,νων
αΥΥ,ίων, που αποηλ,ί αποκλειστι"ή ΣVΝΉθεια στην Α"ι"η , α"ολουθ,1 την ,ξΙλlξη των αντίστοιχων
πήλινων. Δ,σκoσμOVvταl μΕ ζωΥραφlστή φντική διοι<όσμηση στον ώμο ~αl στΟ λαιμό, Ενώ ατο σώμα τις

mplσobTEpεs φορΙς V1fάρχιι
τι, οποl..,

,illOl

1110

πλαίσιο με ανάΥλυφη "αράσταση δεξίωσης η άλλ., σ"η..ι,. μφι"ι., από

αξlόλΟΥ'ς ηχvoτροπικά, ,νώ οι ΠΕΡισσόΤΕΡΕ" ΙΡΥα όχι σημαντικών "Τ"χνιτών, δlOl<ρlvoνταl

από μια πιΟ μα"ιφΙστι"η απόδοση.
Η σ"τιvoβολiα της α",,,ής πλαστικής ,πηpfασ, αllOμφίβολα ολόκληρη την Ελλάδα. Επ.-τυμβ",
στήλες μΕ φaνιρη την αττική ιπlδραση Ιχουν βριθεl σε ΠOλλl,πEpIOXΙ\ τουΕλλη",κον κόσμου, lδισlτερα

του

40v

αιώνα π.Χ .. αν "α ι καμιό άλλη "όλη διν Ιφτασε τον "λoVτO "αραΥωΥη, "Των επιτvμβίων

μνημΕlων της AeτIva<;

Απλοl,

σνώννμοl

λιθοξόοι

έχουν

δημιουΡΥήσει

ΑVΑΘημαΤΙKά αvCιΥλvφα "Τη, Κλασικη, rnοχη"

και

τα

πoλvπληθή

"ο.ι

πολν

EνδlαφtΡOιπα

που ή"Ταν αφ"Ρώμα"Τα των απλών πιστών στα lφά, Ενώ

στην ΑΡχαiκή ,ποχή τα αvαtlημα"TIKά αvCιyλVφΑ ,ίναl ,λάχιστα, στην Κλασl"η ,ποχή πληθαίvovv, πoΛV
mPLoobTEΡO στοll

40

αιώνα πΧ. ενώ στην Ελληνιστι"ή περiοδο σπανίζονν. Βιβαιη θα πρΙπ!! \10" θΕωρηθΕί

η Kσ"Tασ«VΉ αντών τ",ν αφιερωματικών ει~όvων από όψαρτο μάρμαρο "ά"Τω σπό την ιπίδραση των
φ6σρτών ~αl lδια[τερα ιvalσ6ηTων ξυλινων ζωΥραφιστών πlVΆKων, ΟΙ οποlοι πρoq>αvW; δεν εξέλιπσν αλλά
χρησιμοποιοννταν παράλληλα. Σ"Ι'ημίνα "ατά καιι6\oQ σε ψηλά βάθρα στα οπο[σ σnρ!ώvoνταν με ίνα

Ιμβολο "αι σπαvιό",ρα αναρ.,.ημΙνα 01' τοίχο", η σ, φυσ,~Ι, "οlΜτηnς των βράχων ~αl ,ξV1fηΡε.,.ώιπαl
διαφοΡΕΤι"ές ανόγκες από οποιαδήποη όλλα αVΆyλνφa, παροvσιάζO\J\l lδιαl"ΤΕρο EνδlσφtΡOν τόσο ω<; προ<;
την ""ovoypαfia όσο και

""

ΠΡΟ<; το σχήμα , το μΙΥ,θο<; και τη μορφή ΤΟ\/<;

Έχοντα, ως πρόθ,ση ο δωρητής να EVΧαplστήσεl τη θ,ότητα στην οποlα αvαθέτιι τΟ <ΡΥΟ, ή να
OΠEVΘUVL'L κάποια παράκληση, και ,ν πόση "EpΙΠ"TWσι;, να επι"οlνωνήσει Υια "άποιο\/<; λόΥΟ\/<; μι το
,ίνα, ο iδ,ο<; παραΥΥ,λιοδόχος τόσο της μορφ+,<;

του αναΥλνφου όσο και

e,io,

τη, παράσταση, πο.., &α

φιλOηXVΉσεl ο ~αλλlτixvη, ollOφopt"Ci με το σvμβoλισμό. τις θεότητεs και "Τα πl&ανά όλλα "ρόσωπα που
θαα1f""ονιστοuν σε αV"Tην. ΟΙ α""θΙτες ,ίναι μ,μovωμΙνα ότομα ή ΟΙΚΟΥΙνιι." αλλά κσl ,πσYYMματικfς
ομάδΕς. όπως Υισ"Τροl. η60πΟΙΟl ~,λπ.
Η

λατρ!ίσ των θεών Οξ διόφορα ιερά.

σ, διαφοριτι"Ις "ΕΡιοχΙς

"αι

σχοτιι;.ται μΕ τη δ,αφορ!ηκή .άθο φορά αΠΕικόνισή το",. Οι θvητol, ό-τον
,~

]

με

διαφορετι"Ι, ιδιότητες

V1fCiPXOw

στην πσΡάστοση,

ξεχωρ!ζονν οαφως από τovς

Gi0V5,

~αθώς βρ!οιι.οντα, οε άλλο οημε!ο τou αvaΥλvφοv ~c" παρ,στ6voντα,

~ατα ~ανόvα σι: μ,ψότερη ~λ;μαKO από OVΤOV<; , ΑλλΟ11i μόvo, κα, αλλοτ! περ,σσότεροι ,
Ο'ΚΟΥΙ...,;,α

EIT'

i;11i

ω<; μ ,α

ω<; ομ6δα, vψΏvoνν το Ι"'" χΙρ, σ. μ,α κ lνηση λατρευτικ"" χαφΕτισμον , Σvxνό ο τόπΟ';

ΣVΝΌντηση<; με τη θιότητα προσδ,ορlζεταl από ι""" βωμό πΟιΙ VΠάρX" av6μroa τovς, προς τΟν

oTfolo

ο,

π,στο! οδηΥονν Ι\ια ζ@ Υ,α ΘVσ;α ή μ.ταφΙροιιν άλλος προσφορΙς σι: κάν , στρα και κ ;στ,ς

Το σχήμα των αναθηματικών αvαyΛVφων

.1"",

σvvή6ως ορΟοΥών,ο, με μεyaλίιτεΡO το πλότΟ'; από

το Uψo<; . Α\ιαθημαΤ'κ6 αl.'όyλιιφα κατασκ<ιιάζοντα, σι: πολΜς

Tfip'oxl<;,

τη Θ.σσaλlα κα , τα νησ,6, Ωστόσο, το μιγαλίιτερο κΙντρα παρayωyής

όπως στη Λακων;α, τη Βο,ωτία,

<ovs

.;να, η Αττική. Στα xPόV\cI

της αvlΥφσης των ιotΎάλω .. ΙΡΎων της ΑκΡόπολη<; δε" vπ6ρxovν αιιαθηματ ,κ6 αIIόΎλVφΑ, καθώς όλο, ο'
μαρ μαροτ'Χvίτ,ς ήταν απασχολημΙνο , με την Kαταoιι.,VΉ τοιι Παρθενώvα κα , τω ν άλλων ο,κ οδομημάτων

~α, τη δ,ακόσμησή το""
Από το τ~λ,vτα;o τΙταρτο τοιι 5ου α,ώνα Π. χ , όμως vπάρx" μ,α δvvaμ,κή ,μφό",ση η οποία θα
αvξηθεl σημαντ,κ6 στΟν

40

α,ώνα π,Χ , Η πολ,τική ανασφάλεια των χρόνων avτών, η ανξηση τΟυ αΟ'τ ,"oV

πλΗΘVΣμoν ~α, η ,ξάπλωση της λατρεία<; των χθό",ων θ,οτή των οδήΎησαll σι: Υ,ν,κότερη ΚΡiση και
θρησκ<ιιτ,κότητα κα , OVV\'Tfώo; σε μια ανόΥκη τοιι λαoV Υ,α επ,κο,νωvlα και αναζήτηση ασφόλ"ας σ, θ",ίις

Π,Ο TfρoσoτoV<;, όπως ο, χθόνιο, θεο!, ο,
Ασκληπ,ός

κα, ο

Α μφ,6ραο<;.

Από

τις

Ννμφ,ς, Ο Ηρακλής, κα\ ο,
αvαοιι.αψ,κis

Ιρ,ιι""ι

σ,

"ρά

,ητήΡ;ες θιοl ~α, ήρω<ς, όπως Ο
ΙΧ"

σιιΥκ,ντρωθοΞί

'να

πλήθο<;

ΑVΑθημαΤΙKώ .. αvaΥλvφων ποιι αΠΟ11iλονν O\J)'Κ'KΡΨΙ""I κατηΥορ;,ς, ανόλΟΥα με τη θεότητα στην οποία
ήταν αφοεΡωμέva, Μ ,α μΙΥάλη κατηΥορία αποτυ.ονν τα ανόΎλvφα τοιι Αοιι.ληπ,ον πov ήταν στημέva Ο'τΟ
Ασκληπ,,;ο, στο"" vότ,ovς πΡόποδ"l της αθη""ϊκής Ακ ρόπολης. Έχοιιν τη μορφή vαiσκoιι μ, παραστάδ,ς
πov Ο'τηρίζονν επ,σ-n:ιλ,O με

YIioo και μέσα σε ovτόν αΠξ,~oνΙζnσι Ο Ασκληπιός
Yytia, κα' Π'Ο'τΟ; ποιι προσΙρχοντα ι ως ιΚΙτ<ς .
Ilva,

σvvoΔWΌμι\105

a;rCo

μίλη

της 0\ΚΟΥι...,;,6ς τou, σννήθως τη ..

Μ,α 'δ\αίτφη μ,κρότερη

κα τ ηΥορlα αvaΥλvφων ποιι σχnΙζοντα\ ιot τΟν Ασκληπ,ό κα, την ίαση,

αιιτ6 ποιι παp,στ6voνν

σκηvlςθιρaπιΙαςκατστηδι6ρκειαηκοίμησης
Τα ανόyλVφΑ που Ιχονν βρ,θ,1 σε σπήλαια, όπως της Β6ρη<; κ", τηs Π,ντΙληs, .Ινα ι αφ,φωμΙνα στη

λατρεlα των Νιιμφών, τou Ερμή κα, τοιι Π6vo:, Κατ6 Kανόvα έχονν σχήμα ακανό",στο πou το πλαίσ,ό τοιι
παρ,στά""

το άνο\Υμα μ,,,,, σπηλ,ός , ,νώ η "ΚΟVOΥραψ;α σvν;στατα ι στην απόδοση τω .. Νιιμφών ποιι

ΧΟΡΕVoνν , όλλΟτ<μό",ςΤΟU5κ,όλλοτ<μ,ΠΡωτοχορειιτήτονΕρμή, με τη σvvoδεία τ Τ)\μοιισ ικήςτοιιΠ6να
ποιι παίζι, τη ΣVρρ'yyα. Αλλ,s Υ",,,σ"τις κατηΎΟΡ;"Ι αποτελ""ν τα αl.'όΎλιιφα τov Ηρακλή, τΟΙΙ Ήρωα
Ι1ΓΠfα, τα λ'Υόμ,να « vει<pόδ"Π\lα. μfσκη .... ςσιιμποοiοιιΚα' ο, ναισκο, της Κιιβ<λης
Ο κόσμο<; της αρχαιότητας

"as

ΙΎι .... Υνωστός, ,κτός από τις ψ'λολΟΥ'ΚΙs πηΥΙς, από τα μνημ,ία ποιι

δ,ατηρήθηκαν άφ&αρτα από το χ ρόvo , τα μαρμ6Ρ'va απομ"νόρ,α των λαμπρών o,~oδoμημάτων 1<0' των
,π'βλητ,κώ .. αΎαλμ6των θιών κα' αθλητών, όπως τα βΜπovμε και σήιotρα λειικ6 ή ιot τη σκοιιριασμΙνη

επ,φό"",α κα, τη θαμπ6δα ποιι όφηa. πάνω τovς ο xpόVO\. Όμως ο κόσμο<; της αρχαιότητας ήταν
πολιίχΡωμο<;, Το χρώμα δέσποζ( τrαντoν, Στα ο,κοδομήματα, στα αΥάλματα, στα ανόΥλιιφα, ολλό κα\
στοιις το;χο"" ότroυ μ'Υάλο, ζωΥράφο, δη μιoVΡΥησαν μνημ"""ί<; ζωΥραφ\κ,ς σννθΙΟ,,1 ή ζωΥράφ,σαν
φορητο';'; τr;vαΚE\ ,

Η

ζωΎραψ\κή, από τηv

npIV

Υραπ'Τή παράδοση βρ;θ"

oTfolo-

τrληpoφoρ,ών

Υ"

αιιτόν τον το μ,α της τέχνης,

τη

όμως ελάχιστα δε iΥματα έχονν διασωθεi

ατrό τα μΙσα τοιι Χ>ιια\ώ""π 'χ. ,τρ;αμηάλαοιιδματαΚVΡιαρχοιJνστοστ,ρέωμα τηsμ'Ύόλης

ζωyραφ\~ής, ο Μlκων. Ο ΠΜ"",ς κα, Ο Πoλ(ιyvωτaς , τΟν οποlο Ο μαθητής τοιι Αρ,στΟτέλη Θεόφραστο<;
θεωpoιίσ~ ~!ιιρι;τή . της ζωΥραφ ικής , Ο ΠολνΥνωτο<; ήταll αvaμφiβολα η μΙΥολίιτερη μορφή στην ιποχή
τοιι κα, μ.

TIS

τοιι αλλά κα,

κα,νοτομίες και τις ~ατ""τήσ"s στη ζωΥραφ,κή τσιι ετrηρέασ. όχ, μόνο
τις ετrόμεvις ΥΜές,

Aτrό την τrερ, yραφή κΟ-,

ΙΡΥΟ αvτov τοιι μεΥάλοιι ζωΥράφοιι, ποιι τrpώτo<; κατ6φ.-ρε

vo:

TOVS

μόvo ιιιός ΙΡΥOU τou, της

ΤΟ'ΧΟΥραφίας τroιι κοομοιίσι τη Νσχη των Κν,δiωv στο"" Δ..λφοίις, σχηματlζf,

KClVfis

σvyXpόνoVS
τrιρ,λ6λητης

μια HKόVΑ Υια το

ατroδώσ" το τρ,σδιάστατο τοιι χώροιι κα\

ΤΟΙΙ β6θov<; στ ις σιιVΘΙO"ς τοιι, αvτoιJ τοιι«ηθΟΥράφοUJΙ ότrως τον οvoμόζιι ο Αρ,στοτέλης Υ,α το πόθο<;
κα, το ήθο<;τωνμοΡφώvτov

Στα τελιιιταlα XpόV\CI τοιι Χ>ιι α,ώνα Π. χ, τοποθιnίτο-ι η δράση δίιο όλλωll μεΥσλωll ζωΥράφων
τηs αρχαιότηταs, τοιι Παρρασίοιι από την ΈΨ'σο κα' τοιι Z<ίrξ,δo<;. Η ζωvτό",α και η φVΣ' Kότητo- των

ζωyραψ\ ~ών τrαρo-στ6σ1:ων τοιι napρo-olou απoτιιπώvoντa\ σι

Iva ΑVΙ~δoτo ~o-τά τΟ oτrolo Ο μεΥάλο<;

crιιτός καλλ\τέχνης ζωΎράφισε Ινα παρo-τrΙτασμα τrov ξεyEλασt τον ομότ<χνό τοιι zείrξ"

ο oτroίo<; το

θεώpησt πρayμαΤ ΙK ό
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Άλλο, οημαvΤ\~οl ζωΥρόφc)) "rT,l~ Κλοο,κής περ,όδου

llvo,

ο Ayά1lαρXO<; ο Σόμ,ο<; ~α, ο Απολλόδωρο<;

ο AeTIvσlo<;, που Ο\ΙQμοζότον κο' «σ><'oyρόφo<;~ tπ"δή θεωρoVντO" ο ιvρε .. ή; των φωΤοσι<'όσ.ων στη
ζωΥραφ,κή, Δvστvxώs οπό
τόσΌ οπό

"s δημ,ουΡΥI"S CJV'Tώv των ζωΥρόφω", που θΑUμόOOηxαν κα, σχολ,όοοηχα"
TOvo; φ,λoσ6φov<;, όπως το ... ΠλότωVO, ..ον Αρ,στο-Πλη ~o) το ... θε6φρσστο,
",iTαyi"'OOiΡOUS σvyyραφ';I, όπως τον ι\ouκ'Oνό Κα! τον Πλl",ο, δ,ν Ιχ" σωθ,1 τιπο", 0\

TOvo;

όσο Κα! οπό
ζωyραφ,!ά~

σVyχροvo>χ

"Ovo;

σv.eΙσε,~, ωσ-rόσO, επηρkxσαv όλλοτε σε μεΥάλο βσθμό κΟ\ όλλο" λ'Υότερο, όπως ~o,

το έΡΥα πλαστ,κήι. την ΟΥΥ"ΟΥραφία τη; Κλασ,κή; ,ποχήι, από

.. ην

οποία σώζιΞτα, 'vΣ! μ'Υάλο<; αρ,θμός

ΙΡΥων.
Στο

oYYIio .. η;

ζωΥραφ,κή;

στη"

Πρώlμη; Κλοσ,κή; πψόδov

αΥΥ"ΟΥραφία

κα\

ΣVΧνά

(480-450

στ\~

πΧ) δ,οπ,οοώ<1!ΤΟ' η επlδραση

ΠOλ\IΠpόσωπ,~

<ruvΘ",,,S

δ'6φορο

ο,

τΟυ

Ν,οβ,δών,

μεΥάλη;
vΣ

μopφi~

ιπίπεδο.

oyyEla

.. η;

απόπ"ρα

yi<1!TO'

οπ!\κο",στοvv

σι

όπω~

σ .. ο

ΖωΥΡάψου

"""

Οι

ζωΥρ6φο ι

π<ριόδov αvτή; .iVαI

τη;

"'OVIEp\σTI\

κασώς χρησψοπο,οvν παλοl6τερα
μ,

ooolX'IO

,πιτήδωση

ΤVΠOΠO\ημΙVΑ

ως

κα\

δ,ακοσμητικό

σTOIXIio. Ο ΖωΥΡάφο<; τοιι ΠαVΌς
';VΣI

ο

κυρ\ότφos

,κπρόσωπos

του μαv,ιρ,σμοv, που ζωΥραφlζεl

αγΥεία διαφόρω" σχημ6τω". ενώ
στη

δ,α~όσμηση

ξιχωρίζουν

ο

Π,στοξtvov ,

Σ,,~

πρώΤΟLJ

TOLJ

κυλlκων

ΖωΥρόφο<;

τη!

κα, ο ΖωΥΡάφο<; τov

n".ewIM,os

oyyl,oyΡOIfII;
αΠΟ .. LJπών"α\

ΙντOVΑ το πόθο<; των μορψών, "νώ

στο ΙΡΥα

.. ου

δεVτφOV οι μopφf;

χαρακτηρίζοντα\

ομορφ ιά.
IΜ ... ,κή

τη"

T<>U<;

από

IV)'I~ICI

την

κα,

τη"

"λ<ιό.. ητα. Moζi με

O\Π0V5TOvo; μlΥάλοvo;ζωΥρόφοvo;,
μια

σιιρό

άλλων

<ΡΥό:ζονται

όπως
τη;

άλλοι,

οξιόλΟΥω"

στον

Κιραμε,κό,
ΖωΥΡάφο<;

ο

σθηνσϊκό
Ερμώνσξ,

Villa Giulla

ο
κα\

,νώ ο κ'ραμιΞο<; Σωτάδηl

IlιI'KEVITCII

στη ν

ΚΟ ..Οσ><Νή

πλαοοlκώναΥΥιiων
Ο,

μνημl\οκ Ι\

yιμά,,~

μoρφΙ~,

πλαστικότητο

μι

φωΤOCl1<ιό:σ"Sκαι σι ΜΤi<;ΟΟόσ"S
κα,

~ιvτ'ια!\~

τρlτη

τα

που

διάσταση,

ΙΡΥα

πφιόδου

τη\

κφδlζouν

την

χαρακτηρiζovν

'Ωρψη\

(450-415

Κλασ,κή,

πΧ),

.. α

οποία αιν &α πρόπ" να Ιμ"vαν

E~ O"1T'~~ π~ί",!
1\ρ . <Vρ,1416

'"

Ι

u.-

πopoiστ,",,~ ruvΔ,όj-.., ιroro-δ,ώι<ι", '1<W ""'Ι"! Γmvιιιjδη . Από το Μόδ, Αοι<ΡΙδοι". (~ltJ.460 πΧ)

σmπηpk!στα από -τις μεΥάλες δηl,ΙovρylΕS -της πλαα-τικής -της lδια<;

εποχης

και

από

ης

σνιιθΙσ,ις

πον

IiLQKoσIIOVoa" -τα

λαμπρό

II"'lIIEla -της αθηvaϊκήs Αφόποληl, όπω-; του ΠαρGiνώνα. Ο
Ζωγράφος

-τον

Αχιλλια.

ο

ΖωΥράφος

-του

Κλεοφώ,,-τος,

ο

ΠOλύγVΩΤo<;KOΙ ο Zωγρόφos της ΕρΙτριοςεί""" ο, σημαντικ"προ,
δημιOVΡΥΟI της πιρ,όδου
Στη" ,-τroxη τov πλοί.ο;,ov ρυθμού

πΧ) ο, μσ-pφis

(4JS-390

OΤLS παρaστάιπ,s χαΡαχτηρίζοντα, από καμ..ruλα ΠΙΡΙΥρόμματα,
-τroΙKίλι<; "ωματικ!ς στ6ιπις κα' Xαριτωμέvεs KΙvήotιl. μ, ,vδVμcrτα
"Τόσο πλοίισ,α...-τvχωμ!.va και διακοσμημΙ"",πουμο,άζοννδιάφανα

Η

IVΤO"'l

δ,αιιοσμητική

δ,άθεση

επίιι.τω" χρωμ6"Τω", 6πω-;"Τov

tlva L φa>1ρή κα, στη χρήση
M\JkOVYLQ"TT) γuvaικεiα oCtpoca. "fQU

Υαλάζ,OV,τοvκlτρ,vαu,-τovρόδιvαvκα,τοuχρuσoVΥια-τη"
απόδοση στεφο",ω".

κοσμημάτων και επiπλω".

θΙμcrτα τω" παρο:στάαιω"

Το πιρισσ6τψα

.1""" σκηVΙs από"Τψ Kαθημψ,VΉ ζωή κα,

από -τΟ" οΜ<λο -τOV ΔιoWΣOV >'Οι της Αφροδίτη,. Ο σημανT\Kό"τεΡOS
,",πρόσωπο<; της ΠΧVOτρσπίαS
που δημ,ουΡΥεi

mrn;s

,i",,,

IIEyάNs ΠOλVΠρόσωπΕS

σ Zωγρόφos

"TOV M.. Iiia

σvvero,,1

ης

μ,

μσ-pφis

το-τroθετημΙw;ιπ διάφορο ,πiπεοο
Μια ιδιαiτερη >'Ο"ΤηΥΟΡiα αγΥ,ίω" απστ,λoίιv τα λεγόμ,va

λ,vκά

αγγεία

ή

ayytio λ'\JkΟV β6\1ονl. που παράγο"τα"
οθηvaϊκ6 Κφαμ"κ6 "Tov 50v αιωva πΧ . ΤΟ

αποκλ .. στ,κά στο"

κατεξοχή" σχήμα τω" λι.vι<ω" ΟΥγ,lων εl"α, η ληoMlος, ΟΥΥ'ΙΟ γ,α
αρώμοτοκοιλάδιαπovσχηiζηοι μι "Ταφικά έθ ι μο ΚΟ'ΠΡαχτικΙς.

Υ"

αιrτό και απο ..λεl το σU"'le.!στερο κτiρ,σμα τω" τάφω". Ο,

λεππς Υραμμ!.ς ΥΙΟ -τη σχεδlοση -τω" μορφών πάVΩ στο λε\Jkό
φόντο,

η

χρήση

πολλω"

χρι.:ιμό"τω"

στοιχεlα το οποlα φέρονν

"fLS

"fOvs

κοι

φωτ<><n<ιάσ,ω" εί;οα,

παραστάσεοs τω" λεvι<ω" ΟΥΥεlω"

κοντά στη μ,γάλη ζωγραφική"Τov

50v

οι. πχ Στο θ,ματολόΥι6

σνyι<oταλ>γoνrn, σκηιk; από το yvvα'Kω"ίτη, επlσκ,ψη σ"Το"

τάφο. WIIβo, ΚΟ' εΠΙWμ~ιες στήλες με τοll \otκpi> vΑ κ6θηα, η vΑ
στΙκεται δίπλα τοιι<;. αλλά κα, ΟΟιμονικΙς μορφο!ς. 6πω-; ο ΎΠVOς κα,

Ο θ6vα-τo<; ή ο Χάρω" να μηαφΙρει με -τη βόρ>'Ο τοο; τΟν >1"ρ6 στΟν
ΑχΙροιιτο για τον Κάτω Κόσμο. ΟρισμΙ""ς οπ6 τις λιVl<έ<; ληKVΘOΙΙ<;

εl"",ι ΙΡΥα μεΥ6λω" ζωΥρόφω" της Κλασ,,,ήs FTroxTΊs, όπω-; του
lωγρόφoo;

TOV

Αχ,λλέα κο,

TOU

lωγρόφoυ τη, Φ,άλιγ;.

Στψ ΎσΤΕΡη Κλααική ΕΠοχή

(390-320

πΧ) O\NIΞXiζIΞ"TOt το

δ,ακoσμητικόστvλτoυπλoίισ,ovρυθμoίι. Ωστόσο ηαρχη της πα_
ρακμής ιίvαι φανερή στη" σnΙKή αγγειογραφlο, της οποlας τΟ
-Πλο<; διαγρόφ<τοι κοθαρό στο" opίζoνrn .

Η ΙλλειψΤ') αvαVΙωσιγ;

τόσο ΤOVθεμαToλoγίov6σo κοι τηςτεχvoτροπlα, αφενός "οι κνρl
ΩS ο κλοll,σιι6<;

<ov

εμπορΙov μι "Τη διακο..-η των εξογωγω" στις

πλOVσιΕS πόλ"s τηο; lταλίσς, όπον από τα τΈλη τοο;

50v αιώιια

π.χ.

ακηπίισσοντσι ιιτ6π,α εργαστήρια, αποτελούν τοο;<; βασ,κότιροοχ
λόγοvs oVΤΉS "Της παραιψήs. Σ"Το"

δ,Ιξο5ο<; στιl

40

α,ώVΑ πΧ. ~pίmαΞται μια

ayopIS των πόλεω" τοο; Είιξ"""ο; Πόντου κα,

δημιovργεί"Τα' ο λεγόμενο<; ρUΘμό<; Kertoκh. πov ονομάστηκε Ιτσ,
απ" "Τψ ομώννμη πόλη

τηs Κριμαίας,

στη θiση

"TOU OPXoiov

Ποιιτι"άποιου. όπov βρέθηκι ί!!Ος μεγάλο<; αριθμός -Πτοιωll αγγ.iω"
τα οποία, ΠΡOOΡισμ!.vα Υια ης σνγκεKριμΙVΕς πολ"ς, '(χα" και το
αVΌλoyo θεματολόγ,ο. όπως Αριμααποίις >'Οι Αμαζό>1ς, ΠOV εΙχαν
ΛTTI'~ λήι<ιοθοι- λ.....,.,v/3<fθovfο-πό τψ ΕΡΙτριο- TOIIZΩγρι>φov ΤOIJ

ΝΙ"'! Π<Tσπpσ<;lvσf!ωι>όιψατώvτ",""ιάλη-. (480-470π.x.)

Bowd"In.

.o,p. ,vp. 1827
{ !69

...
", ..""""",,,,,η"lf""""Y'k"lf~

Αn....ι~η...ιrρι.......s.ηνΑIΙι\

~Ω...ι_n-..-.Τ",,~
"",ΑΙΥ",*",·(Γψω.,...,470.Χ)

!φ."'!'-II14σ

A"", , ~ ψ.<'Ιρ6μοΡφη ιJδpiα
τσυΖωypόφovτovn"O'6f.
08opl"f~"πιδιώ«tιτη_ΩΡιtevι<ι·

8ρωηκι <ιτη_Αθή.., στη" Π'P"'x~
τι.wι'o"",ιω... (Γψωατα
λρ.",!,.13119

f70".x)

At1'0<>\~"<λIι<ιιτoι.ιz..,ypιIofoντoι.ι/'lαtόfom!.lJθιιonroiι"1'I)I"

θοοω.br.Ν

......."""' ...~ytιτα'Π1"τιψ""' .. τοι.ι~ιΙ'"""Α""....."
...p6IInnι_ ............ ι6orιγ><ι _ _σJι).qyι/

6"""'ο!b> ολ o6r&ι.,;,:"pof"χ<nι

~)(ώΡσαm!lWWλψ6.Στημι"6ψηΤΟΙ'Ι<>yyf.,.,Ω~ιιrl;ιιαιπor"" ..6ξ<,

"ιτ6τα ιτ6δι1ww ..piσ ,πIτΙΙΙΠ", a""'/διo ....... Boύσφo ""',"""I"ιψf~
~π".,..,.d.,.,...fJωι>6. Σnι. dλλ~ 6ψη ιopo!r "'" ΩΤΡοτιώ'σ ψπoνr,,, '" "'-?"ι!.
(Γιiρω<πο4i'11π. Χ )λ;>...,Ρ.%8)

Ατη.σ! 'Ρ"θΡ';/Jορφη τρ.πoδ,~~ ΠVΞΙ&, Ι" πώιJι:ι τov Zωγρόφσv",1I'

n.μ'''''~<ΖΛ6fJo.rrΡοΤOV

A""ιτplτηj:,8piθrιι«στη_I'IIγ.να,Στoκv"vδp.κ6"ώι,ιαΤI/5πv(ί&η

ZMy~τηj:Kopλσf1OVrιf IΚnQjJd<rT""'~

π<>ρ«rr""""',,'''''η .... '''''6τοm'ι<><\δ>οτηr .'''''δΙωξηrτηj:Α''''ιτρiτηj:

Αι'η..η-, (470-460π.χ.)

απ'; τ"" Π"""δώw.ι. (47ιJ.460π.X.)

111 ]

Aρ.,~ρ . I7917

Αρ,ωρ. 1708

λ,.,."""~~mrd7IJO'Κdpι"","Σnt_~
"φwτ6w'r", ",,,,,,,,ΠΙ Ν"",

J'f

φooi.\~ μ ..ρ00n6

'" ~ _

aτJJO' άλλ"

Yf"f"'f'6ραr6νδpcιJ.Z~J'f"""7fX"",7po"./cι ....... h.Jrpόφov
"toVχαρμιδ~. (Γ,:,ρ... '"ο

460 .. .χ.)

ιφ. ιup. 1θΧ!

... ,.,.ι.οή,~~λιjιιι.&fτouΖ",γρdoφc>v._θρ.ιf<λλώool/J84.0Jr6τη.Ephpιa.
Ε~ ... χ~"",ιιh_φστ,ΙAk>66pcm:ι.(fιJO...fSO".χ.) jlφ.ιup.1632

ΕΡυθΡόιοορφο Πψ'Ο TOV Zωyρόφov τov π",roξI""". Στ~ μι" ιSψη Π"P'~"ι ο Hp"'""ήf
και <Π~" άλλ~ ο Π~λί", ο<ττ"διώι<ι, τη Θtτ,δα. (ΓIιΡω στο 465 π. Χ.) "'ρ. "'ρ. 2192

'"

τ".. N,ιpJo

I

11S

X@ .. ",6ya.\""

πσv παριστ';"'ι μάλλ"" -roν ΔΙσ παρά Τ<>1' l1σο<ιδώ",. Ο πcπlι>α!: των θ<ών κσι των ανθρώπων ιπ 6.1η ΤO\J

τη yΨ...j ",yσ).oπρfπ,,,,,.

K'pmMi Το
1" ... Ι<Ιδα "'"

".

δ.""","'''ιο6, Τιvτώ .... ~πρoστ6 "ΓQ <φ,,,",,ι>ό Tt>V χ/ρ,

6rrιAtS 1"Υσ)../ο. 'ΚΤ"," απ';

rn

,,'" '"

Τ" &ξΙ ιτσ.wνr",

'"

ΡΙξι. Τον

6ιΜ>τ'; π ••""ψ/νο ιrop/JΙ. fJρIoΙΙSΙ Τψ π.ήρη άφp.>σ!j τOt1 στο ".φιiΛ, μι την πλούσιο

την πψΙτιχ'" XΤΙVΙCu!νη ιro,.η μι Τ""Ι" κwατΚΠ<>li!" fJoστM""I" πάνω

a.ro rn

OJhωπσ και

71f

πλ,ξoVδ<ι" παι

δi><wτ",σ).όrΨ<>"α,στtφ<n"ώ.."...τσθιlo.<tφ<:i.\,.ΟτrχvίΤηf"""",,,Τ<><ι<φιοτ<>.φr1_τηfορχο/of.ΑΑη"'. ιιfτiχ'"'l!"μ(\f
.Ιναι .η.w..,σTOf. αλλ'; σ/roυραθo ~ΤQVκάπOJOfαπ,; Τ""Ι" ,ημισ"ι""'fΧσ).roπ.άιπη-τ""MJO'τηΡοι) ριιo!ι>oV. Εχιι VΠc.πηp1Xθιl
δ7lJlπο;>ιΙ",~τ""οΚΜ""1j".Bρlθη",σroβvθόΤηf~σσσ"5l<Οντ';σroαιφωτήρ,σΑρτ",ΙσιοτIΙΙ"ΕVfX>'''5.(ΓVpωστσ460
π.Χ.)

Aρ. ,vρ.15 161

[

,~

r~~..,.,_",cndγλ...,."r--....ι.:.ιrροnιιι>t"'''poφiJι.tJρι(ιrι-στηMr\A<>. Γo(!μ:ιρφoyφιiτoxdpη"p6crω""

....... ..-.ηpI(ιnn'"""λnr"t6λνν06.~_~ιίιn"O~<tf_oιroόo.".,."""""""TO....u..ι_~r'!"f'"""
6ιrόt"l6τι"pdooπ"'Y"'αιrt-.ιnιTIII"~~θf6s"~~~~.(ΓUpω,""460,,.x.)Iψ.ouρ.)99(I

λ""",-,",..scndγλ"",,,,,,<ψ607,,,,,1~π,,,,~α,~,,,,",';~,,,,dλλη.;-πόt"l_'Ρ'Ιτοcrπf<Ma1I"';""

"',..tλιTάVγ""..,.,.,,,pc<>φIpf'.~a70Σ<>ΙMD.--'';a70'''''τlΙΙ"λθrιι.όJ;(Γ.:.ΡωfΠο460,,.χ.)i'φ.ouρ.)344

"",ΗΊVβ,α σηj.1η dνltρ.:> UI λVpa. ΒρΗψ,• .,.,.,I Bόoιmα ''Ι\" ,.,.~. (l1φ. 460 πΧ)
1φ.<vp.735

A,...w..Aιrdλλωκ>r.~
oκCΛ>rόAλιow_~oW
Moρμdpt ... "",ΙypoφoT'!I"

f'ωι>αίισlι""φι6δc<JιWι"
;ιΔΙ"' ,""",ΠΡωτοτνπ"",,,,,
......,τηρooίpuιμot).ιr""'.ι;ι.
~~I)"ήoωVTqf6().

450ιr.x. A .. d~
απoδiδπαι,""",ημιι:ιμ{M:>
;ιa.lιro"Mttτη ΚdλαuI ~

<m>_ o..tτ<>. ΒΡιθηι<4 .,.,.η~
λθ!\M>.aταeιι....po"'"
ΔιoWo<ou. 1φ.<vp.4S

Xά.OO""oyo.lιιάr"' ......~0ιr6.",....."..,xol,"ll"ffi.&:>tJ_
Τ"lflfH<'7#p4ιrovιψιrrdooι,,,οοροιπφ6,"11"χ!Ρ<_?οιh&J,,,,,,

"'~""'διξΙοδ~Υο<Ν<Πη.ΤαtΠ-lΟ'Ι/τ'lf~"'Τ~ιtrd
"φρoδi"l'

(460-4:iO

π Χ) "ρ. ιvρ, Kaρ.

5-40

χctA.Ι><>fI~ιοιmθ~θf6r.IfΙ_"1Ι"Διju',τpaoι;

6Ifώf""I",roIamlΤOUΙ ."PIfoUι-If""ιψιrrdooI'"""xIpoαT'!f
8~,""""pιjτηrΔψ,ιT~.σΙΤ'1I"KΨ,/I",""""Aγ",

Σώιπ~~. (Γψ..>"",4;>t)π.Χ.) 1ψ. "'Ρ. 14922

Χoiλι<M>.,~ ... Δι6fΚι~Mr6τηι:lωδoMJ.ΟnίιroJ

...

""'.....ι
"-"'"Α ...ι-oS,..,ιφαπf..."......ι.,.,.,δifξf...,'"
_λooμ/M:>"'''''''"'''''XΨ.dνtτι~...s..:.Mr66.Uo
..&.:ι.I"'-6ao...,αιr6,.".oy)'f..,~""'-"""'"'"...
(f70-f60If.Χ)foφ.nιp.JΜ<Ιδ

X~",..,o>y<>λμόT",AIt,l,d!"cτ""TύπOT'lf
ΠpouάxO<l. Ηθιιά _Ιφ:iκ>s"μιψηλάΜφ/ο

"'''CΤΣ~τ~ν",γΙδo.Σn:ι
πpoτ<mμJ"" cψ}aπpόXΙpι "poτoιiσ<=πlδo
.",cτo~&ξίSόpv.Bρlθη"'O"ΠJν

A~π"'~τη.-Aθoj_"",~τ"""",/pωιx>
cτψ.ι\θη ... "π6

....... o..,.~,ισώ.6πωj"~

"lo'lf'Of'OPlI ~ ,π'γpαφ~ "0<l,1"", χαραγlJivrι
cτηΜ<>η.(5(Jt)470π.χ.;Αρ ....φ.64'Ι7

ntpIux""'xpw6""":'"c>

<ΓΠ6 τψ

fphpιo T1II"EύfJof05. ΑποτΕλούντοι
<:ΠrΌpό&xι<η• .,.,-ρ ι , τάσVp<ισταπOlJ

ΟΧ'/Ι#ΓΙζow πt~τ~ ~Oι ιφ<~
oλlJσ/&5 πoυoπoλ~)'OIN <1t

"X ι/Jά&5. Το I<fV1pIO"ό τιιrj""των
,,,,,-,τ!ωναπστιλ,ιι,,,,,,,,,,,,λty,,,,

Y"""ι~,Ι<>\"μcpφιis" την "ποΙΟ
πpoσπσθ<lvαα:ρπάξ< ι I_~.

Το ~ι",,",<Ψ< ~<" το ,Ιδι " ~π..,....6
από τ~ Υ"""," ,Ι" μcpφ~ οδηΥοοΝ
στ~ν mVτισ~ Τ1ΙΙ"

... τη N rιpηlδα

Θhιδα.~oπolσ"""_.-ό"t"",,,
,,",τιό. Aιovτόpι. ,Ι~ι /φΙ"ΡοΙ Υ'"

""

=oφVy" roψωτι ~όwvιjyιτOlJ

Πηλ(ο.(4ιVπΡστlτ,φrorov5σv"ι.
π Χ) ΑΡ· "'Ρ· Χ ρ.

928

Xάλ~ινη ~aβ~ Llδpi<>\" JΚ πρόσ"",η σι

OxιWσ λtσν1_f""ιis". Από τη Δωδώ"~

(47Q.45Qn X ) Ap . •vp. K"J'.378

Χάλ~ι...,.&rΟΠΤΡσιιιστηΡΙ Υ""σt~π,π λ οφ.όΡοιιΟ<όρ11fπ"",πατά

ιπ τpι_ι ~~!M<τη. Από τον ώι>:> τ"," ππoVν διξιά ι<αι αp><rτψd
6Vo'ρωτιliιι'ς•

......:.

την πtpιφ{ρ<ιo τovδiσ""",δι<,>«><,""""",wλοι. ffΠ(ι...,Ι

~"ιλαyol. AρyΙτιoιoιιψyocτηρloυ. (ΓιJρω οτο

455

πΧ)

11(>.

'''Ρ .

7579

ATTΙK~ ,~~ πιλlK~ 7ovΖωrpdφov 7ovAιφά:yαντa
Λp"

VΡ_12492

'"

παΡ6οταση ;ψαζονοι.ο<>;(/"Ι'. (Γ.:ιΡω σro

440

π. Χ.)

Ατrotι!~ιιδΡίαΠlfOι>d&>r"",Β:>Ι""""''''''01f6nι&ψrιΑrη...w.~",η .... ~"""Σαπ'''''
~"...λ.0μ6""~I<>ωf
Afι..oup.I260

__

"ao'ηιιcιnιr""lf,ιAιJnιL01f6'lfοll<ritf~μΙα"Ρ'"'''''λΨ<>-(f40..fJO,,-Χ.)

fp.IJΡόι;οΡφοιΥαμ'ι<όs:λifJητ",σπότηνΑττ,κή,Ο,π",~
,,<'ψOtΠό<κ<ι "χ..,Ιζ""""" "".,.η.". ""ό τηζωή.;rτO rw<',,,,,,,,iTη
&yρ.>φ""i/"OfμE την τ,χ",τΡό"ΙΟ """Ζ<->Υρόφου T'lfApoόδvι,...
(Γιίρω σro

430

".Χ)

Αρ . ωρ.12';Ο

~η~,δ>\f~~'ωΥΡοφ",ι.J"'Ι

<>"όTΙWΠ"'Ι<J<'O. """ι:φόι>τ"""J <>"<>yωy>\fνfuv
σπό",ασφΙyyσ.EJp/'θrμιστηνAθrj"",(Γιίρωατo
f2ι)"Χ) Αρ . • vρ.I607

190J

/Ξpvθpόι;opφor x~ '" Cι<fJ>Oj πov σχΠΙ"ται '" τα A..ιIro-rιjp,α. ΠαΠΜ roπoθrπΙ το πα,δΙ τov σ, σιώΡα. ΑΡισπΡ6
yv.<>iΚO κο' ιι<ξ•., """,,,.τη <>vδρ, . ή Υφσ ...". ή _~ . Εξα.(ΚΤ ,ο«ι
πριχΡΧΠ'>Ι π,ιIm<!V<sΠότο/ωρωπΙτηrΑrτ, . !\f.

Ap"up,

IPro rov

ZΩyp6φov

7.".

Ephpι,;,r γVpω 0"70

430

U'"

πΧ

ΒΣ319

1 191

"

λπι~ιj λινοσ! λι\ι<vθ<>ι"

",,6 την Ephp", """ "ποδίδποι ,,""'"

Zω~ τ",-, MQΚιx""

1))5,

..""oψc>τdώ.dfJo<rrΡο ...
λp,ιvρ.1921

Ο Xdρ<.w πρ<πΡΙπιι ~ια rννσΙ~"

....ιβlι..-τηfJάp«" πιv.

(#0-43(J

πΧ)

ΛΠΙKιjλινoιιjλΦ<vθ<>ι"απότηνEpiψια

JΚπ<ψ6o:tτ<><>ηi1fίcκfψfιΙ,"""τ6φο.

Λττ.ι<>j.νν.-.j A~"t.&ιamj τη" φρι"

ΤovZr.>rpόφo<JTI>lJΒο •• nq" ... (4~4Qπ.χ.)

JΚπαp6σ τααη,πόιn<!ψηι:στOν7άφσ .

Aρ.εvp.1932

1Η

]

(4:JO.42Qπ.Χ.) Αρ.ινρ.I9-Ι1

ATΠO~ λιvι<ή λ~....ιισι- από την φρ,,,.

/01", """'Ιοα ....
,"",Kc..wτpo "'""ι4ζι'''''''''''τόφσ "OVIX" "'I"C>!W
<",τψβ,,, "τηλη Υ'"'''' ώm Π~. Στ,!" 6λλη

"'n'K~ """"~ λ~ Tov ZΩyp6φσv ΤOV s"ι.o.

roff.

ο

fw<lf

'fuxαπ","π6ςoliη'/'Ιμ,α γνν.>Ι"",

"ηw Xόρ<wr"

(440-4JO".x.)

""" "'P'u/νι:,oττη IolJJ{JoTov.
Aρ.ιvρ,I1916

όχΡηοviOfιtνδpαι-uι.roισ.,νη
ΤOV....,.,v Πov π,,~ovQιl

xAQiOVOO,i..,., ηUφφ~
,,, 7t O Tό',Aννα. Εξ,>ιΡιτσ

/ΡΥοτ""ΖωΥpόφo<JrnυBos.nq"~'. (Γψω<πο440π.χ. )

Af>.rup. 1935

[ 195

J/.

~. ι

•

.... ,
.:~

'"

λπ",~ λn.oι~ λ~ ιrmj την

Eph"", ... ..<>ρcIc>τ"""

""",*

<>Π0X"',I"ησμσoί,Jνaιrmj τ.,. ωρo,(\τφc> Ιργα Π/l'oλλη",..ιs

αyyf",~,~O'II)'I'>"iJ._ιJνrι<Wά'll""""""'Ι
.ο<λ",ιι6, <>Π0χmρnιiYClO'οιί(ιιγ6ΠJ1'

....... ,,-"ohn"'ωf

,,~ΈpyoT""Zωrp(ιφov7Ql1AX.uια·(rOιpωO"T0440".x.)

~I

Ayo.φ,,,,,,,,,~.

~αντΙ'Yf">φOT1II"
Pωooι>ι;.,w,,"ox.ιι-....ιι-xσun
φ,w-..ιrpωn:>nmo.-,Ip"""n:>oί

~yA.n.τηT1ll"Κλoιr""'"
nr<:>xJ11ΙWιίιW:ι"",απ6η>
~"",.pι..:..,ΠΤ~"'"
5όoιαι,0'.Xrιp&o:.ι.,>ιιι&λλαι;

Υ",~ηf~"""_Ιτη>'''''''''
""''''ητη<π<>..,..v.,7OV.
~a7ηΔ!\AoM""Iριo"ov
~ η"' <>w.Β<Ζτ ι..ιΟι./arov

Δι~.Aρ_''''P,I826

Ι

~,

"""""","""ywα_loάyαλuα.
...,...π_,,_~,λι,;ρ;>

~ τrι"HtIη ",ιιπονη ι<iνηιrq U"Ραιπό.
θιwρdιmό .. ,",ο,<λotίcrcI<W1"~
_n\poo"",σh_oθφo:ιiooι.f--.).

,-""ι--.)

...... Λ,otι<>τη"λγαρ6

(r.;ιpω.,..,.uo"J(.)

....,.ιvp.I732

Mcφι.ιόι:»"" d-yτ>.1ιια oθ.<~πj από τη. Dιwloo.

.,-.-200'.

π.χ.,.,IIιtωptI,m6τr.,.,.ο

)(poooo.IO)'fI""

....λtΙuιτ4ιπ"""ηιWι"

~_".I""'lpγιyυγύpω'""-HO"..XoIφ.NP.2S4

Ε",~...τη.Ιη",""""'nj ......."Ι"Ι"οιιπ~_"'"
"'",.IoW&ι..,._..,..φαrd",n>~n>ι<",φι

.......s

...,.",n>&fI?σoιlναλoyαι.oMι<ι./1ρlf>ιια'aτηJ\dpocJ<ι.
(Γι)ρωστ<ι

.....

τovSoιιαι.".x.)lφ.ιup.741

..

ε ~α...τη.lηαπ6TηΣaλαιιι"""~7""
Α/γ,,,,,. ΠφφT6wr", '""'" "011 απ"""', n> &ξ/
7011x/poιnlναι<λoυfN."":'στo<>ρι<rnριlιφ<n6fI
1να"~ιι...,Π<hω",

.. "...τη.Ιη_,,,1w>r

".ιλλor.",,,,",,,οu ι ιψ6ι"&ιV'IOfπ,piλVΠOfγ,ο
.οχ<JJJ6n>vovplov7αv.Ι-Ι~{Jcλ<>,ξ<>ιρnη

f(Jγoι<>lo<t1"o<nύγ• ...,..,oδιjyιιιπIfo.U""'''''...,.
<>x,..Ι""""τηoτη..\η",ro.ι.ι<γ<iλoΠιlρIo
γ~ιΠπη""'ιιι>θoJnjn>vφ,,δkι._Αγφ6ιφtn>.
(4J0.420II. Xo)Iφ."",715

H.",~.,τηAηΠJfλμφorrώι"_6...,ΠvρlΠJf&»ω,,,,,"·H
~""""",",""",..,....n.,

... --"....,στ,,/ιJP'"

"'-'"

Mapμoiι»",I,",..ν,..,e",

~~...ιιo, ΠJf ... "P'\!" MvpρIV"f
"OV Π<'Ρ"'7<, .....",'"
oδ~yoι,'" ΟΠΟΟ' Κάτω κc;..;,μσ
αιrd_Ε""~'t'vxο....,.,π6
Bρifrμ ,"~~λ""..,. ,"η~
nλ<π<IοΙ.....,.~.(rίιJ>ω

..... 420.X)I'φ.ιvρ.44θ5

...ιψo!

... ιrhrλooα_{_ ..... Uφά.I,,,,,,

ΠJf."",...s...,6oooItιJ. (r,;ρω

..... f«J7Ι".Χ)

ΔώχάΜ'><ι"δώ.Ι.,ο/ΞpuoVαπότο"poJrovΔ,δι-IΙ"""k>v<ποόp<)f
IΙ,"",ΙΟΤηrΑΡκοδiOf.(5<χο,.πΧ)

Αρ.ονρ . 13219 , 13211

ΙΤIiΝλΡΙΣΤεΡ'ΗU\IΔΛ.Μιrόk>cι>dyΑ...,.,από,-~.ElιπιοΙνα.Π_""""'σ,,,,Elιπιο,vισW;
ιι..Ιτητιrt1tμ"'''''"I.ο\ιιωτηΡ'ο.ψτ<λ.-τψ. Apooτη>όηΔ~μητι><>νnιιιhημι "/πΑο",,,
"P'>7ΏVΤαr""~π-rpσa-roapι.rrφό!(lpι πcψιrδΙ&'<κΙναν..ιo. πι&",ταΤΟ 700' TpιJΠό.lwo .

Ν <π6xvσ Υ'" ",δισδώσtι

"'"

ναδιδόξtι ""'-'Ι" cn-ψώπ,,-,!" τηv~aλλιiΡyt,,, ,-"",,,,τηpώv.

&ξ"~/(6ρημιχ,τώ""l<άι,ι.>->-",ιφατ6toμ",λ"l'π6&ra-ro_,poJΤΙ)Ι"χlp,.",,-,:,μι

roδιξΙruλor<Ι7ΙWΤI"ΠΤ<Μφο.τ"""",δι.όιn·"'<"·'rΡο>φ/aaλλό",,,σ<~"'"

'" τq"'i

cι>dyA...,.,

J:X(J

θo:ωprι6fI

cnrJ

π",Α'"-'!"

611

ινν ~_ """"'",,",ιιιό αΜ6 MπpFVT1Iιό

Ι-Ι.~μηrovm' fJ<βα.ω.ιπ<n""'<rΠόror<Υoo.oόrόΤιtn'TΙΥΡ6φτη""TιJΡι.>"",·ήmοχ~
Έ..,-α"'ΙΥΡω;ό τOl1 υποίρχ" στο ΜητΡοπολπ,ιιό Movσ.Io ΤΙ)Ι" N/αr Y<Iι><tκ. X~σytΙτ",
yVpω<πα44!J.4:Jι)π.ΧΑρ.<Vρ,I26

1 311

] 11 \

Π><Νι'.ΡI:ΙΤΕΡ><ΙΕΛIΔλ ΔVσXάλK'''''ι<άroπ7p;}'7ωΥΟΠΟΙωι> 70 στιjp>yμαΙχ" 7η _~~'<>'\" π,πλ~ . dp,ll" πον

πστ6ΟΙΤΡ'ιroli,. ή{Μοq.Σ?ΟπΡώ?Ο'''Ρ~'''''''''ιργ<»τηρ"""γVρωστο45()π.χ .δW'fρωτ,,"π<1'l>Wπ6ν<..οσπ6
"''''''''''''"IfκόΡ'l5.''''''ιm:ι&ύτ'Ρο.''''Ι',Ι<Ιιαιιούιρr-τηpl<1VΤ<1VτρlΤO<JτnάρroιιτO<J5οιι", . π,χ. .η πιριφ<ρ<1ά
τυvδίσJ<ovδι""""",ΙΤΟ,jXm-mro. πιρκπ{ρκ>οα'Ρόδαι<σ.

Αρ. ΝΡ.

1516. 7575

Π>jλ,,,, ,,1iώ.1,o yw<Π .. Ι<>'\"uoρφιis""O<J_arσο: θρό",
"",π<>"Τ"οι""οπ6δ,ο.θt~τ",67ιΙοωrπ<φ'aτ<1vtι
τηYAφpoδiτη. (Γύρω "το

4JO

πΧ)

n>jλ,...,,,δώ.\,,,ιwθ!ο,,,,,,,,"ο.θρ6κιl"""'ι ../αfπ,πλOf'όρou,,,,,,,,ιis",,,~<m>,,,φάλ,.ΑΤ7ΙκoV,ρyαστηpJov.
(Γιίρ<..>aταμkατ<1V5οιι"". π Χ )

Αρ .•,φ.SθΟ7

ΑΡ.ΝΡ,

19361

Πιjλ,.., "δώλιο ,,~βo<ι που ιφoTdt, ππ<,ιοι, απd τη &ιωτία. &...,τι ~σύ φyoστrιpiov. (Γιφ.ω στ" μjσ" του 5ου

",.

π.Χ)

Ap,ιvρ.'S6J8,AE3λ . Πιjλ,..,,,δώλιοπ,πλoφ6ρov.,;Ρ'll"JΚπΜοπουπατό(,,'f'Ι'~fMστι, π,ιιo..wναπαριστόι<:'Kόπoια
ιi<6"τητ" . ΓVp<..>0τοf4{)π . ΧΑρ .

314 Ι

• uρ .

21081

Πιjλ''''1~ ..powμ~
αιod τ~~ τ.,..ι.γρο

1"'!\"

s-.f/αf.Ta~o

...... -'''"'''λαJμ6I<Q,

<ΠΩIIJ""",_WrT_Jιfρ.ών

_"6ΙIloνr",,,-,γpoφιoτoί.

s-.T"""tpyoστηρiovrιxι
/J"Ul<7OVrιxι"""",.".X.

... p..vp.4762

Λ:rτ,"';,~,,,ι"'1ΤΡO' ΒΡίθψ"στη~fphΡ'CLΣτ ... _lrπι.ινpir".οl'l{oιnΟ''''''lodrαπdτ''''ιΜ1ι''';rdιιοτηr
AMrι<rΠ!5. Στη μ,α πλΙVΡΆ Π<ψO<Π6wται το ωωπρ,κδ τ"" πα-\ιπιαί TOV πσrlρα τ'Ι\", rov βασ,λιά τω. Φφώ. Α5ιιητOll.
Η Αλ 'η07η K&θn", <Πσ

d.U,1

",-",,06 "",jJ6"r,

κ", "π~ τηr ",ιλη

T'lf σ .. σγM,,,,,~lζovν

"λ'""""Ργ,κδ "γγιΙο. Στη"

πλωρό η ΑφΡοδΙτ,Ι ωfJι"μlνιl ",δΙφΡο, Π'Ρ..,.,."χΙ<dμ ...lοπdτηv<>mλοιιθl<>:n)j", "'Ρ'ιΡγό(πο,mΠ'Ρ,δiρο.ιο

"OVΤ'If"ροσ"ΡΙ'""""ΈΡωτ"".Π,σπiρο.σl"'Ρ"!'"ροο"ρι,στη.ΉβηΙVQV~·"""γ..ιάτο,,,6ρωuα.ΜΠΡ007d.
το K""ιrVλσ τ"~",, 10<1 "Ύγιlov δ,,,,,,,,,,,,ιτ,,, '" ",0 "ΡOTW~ T'lf Λφpoδ/T'lf ιj m<>«>!" NWφ'lf. πιcω οπό τψ Πpό_~
",μ,,,{ωγρo.φ,σΜΊVηζώ"'1 Π<φJ<JT<\νοντ"'''"''II4r""d TOμVθo Tηr<φπ"γfIf TηrΘιlτ,&ιr "πδ "",Πηλ/ο. Το ,ξol"", ι>\ITd
ΙργοαπσδΙ&το,στσ.ΙωγΡ6φστηrEpiτρ,,,,,. (42'>-420π.Χ) Αρ. wp. 1629

316)

Δό<>'~)(6<ι"~ων"ι>)(ώντov4o<J"ιπ.χ.
"'Π"*"",,τdσo"lj"μιιφώνπο . 5ιώνcnlj"J«>θrιμιρ,νff

TOYfcnιγιJr.Ο/ναι"pPlθφ:ιστηνλθrj...,...,..
g<lλλ<>rcn""ρ.,.._".Αρ.ιvρ.12Η,162θ

λn"~'p<ApdιιopφηAovrΡι:>φ6Ρ<χ"''''''J>"!j γαιιιj.1ιαr
IfptJnO<""",Iαr· Η """η "'Ρ"'""0lj(l{.;μ,..ηαιr(\φιhrτηι
_oι.,.o:λ"'μ6 ........ T~ι"""'"'"ι""τoνEρωTO,O

""...,oιιIθrroI ιrιlνω.,.ι.....{Jωτl/5.o "O<IfJpόιπ.nαraτ"
,.ι..πά",,"8ρlIηιoιατηνλθrj><t.aτηo;<>MΣτo6Iov.
fργo ΤΟ<Ι ZΩrι>ι\t<>ν ΤΟ<Ι Λovη:W.

(4/S-4HJ ....χ.)

/Ιφ.

Αττ,l<fjf~π,Μι<ηαπότηνΤσνάΥΡατηι-80,ωτΙ~. ΗπαΡάστασf/Γ'Υαντο<ιαχi<l'!:",τονl\p1ι''''"1Ό<Ι\"Διόσ'''''4'<'''l"
,Ι... , 'Π'!PfO<'"ιι<νη από T,r~I τηrιoιy6-Aηr

"",""",,'1<1\r

τηrtπ"xιjr· Στην -"Χ""ΤΡοπφ τον Zωyρ6φw τ",",

(ΓιJpωDTο400π.Χ)

ΛΡ. 'υΡ.ιη3

n"'v",","T<>V.

λΠ'K~ ~""'~ ~ι\.<νB<>ι" o-mj την ΕΡιτριο . Ί;'''Ι' πo.lιιι,,"*. πnυ
ο.αι>6ι". ιι6frτ0ι ~π,-τό οπό τη. rnIΤΊΙUfJoα στήΛη ΠJ<!
τdfoovτO<l.π.lo",,~o-mjτηoV{vyάΠJ<!.πnυτO<lφ<n6ι,

.1...'"

το6,..Ιο.κο,lνcννkάνδΡ<> . q,r<>κάτrι:>"",ζωΥΡόφοιιΤ!)j"
()μdδcJτ_Kcλov ......

3101

(4I(J.4()(J

π. Χ.)

λp.ΙUΡ . 1816

""""""",..,όΥωι.;> Aφρoδinrr"If~"'oιIνrκ
,.crnαθi."θιIι<r!τouoιro%ι.toφlιιtτ",
"ιr6,..6νt",ιrψαoulνo~ ......
crτ>Iδαι"nrr·A",IypoφoτouJ"",,,,. ιr·χικιr
ιrpώf"_yψωtπo400ιr Jι.. ~

Π~1"ά"1α ....6 το>" &Vπpo rwUoιλι-,

....

~'"η .. ΕιrιlJovρolΨ'lVp.262

Mαρoo.iι»""άyoλιιoEιoιntoφooφόpoo.ι.

" .... ίrιx>f'" ΤOU 20v αl. ~.x.

,..sr

ΠpώΤO_τou τ/λovr,,,,,,Sσv "ι.
1f.Χ.αmI...nro.wγλtί>πητ'lfΟΧο.Ιιjr

τourw...w/τov; oOωJτoool'b.ooUδη
~oτηνT"""ojoo.Iψ._2<43

Α~,.6C>dyλ""",,,,παρσστά"'-'f.(,,σηfδώπλ<νΡή(α""ΙΥλ,,,,,,,).Στηu,απ'ιvpάπαροστόwτσ,ηαρπσΥήΠjf
NWφηf 80σΙληf ,Γ'",...,.. >\ρωσ Εχιλλσ
Φa,\ιjp<>ιι.(Γιipωσ-ro4ΙOπ.X)

.,,,

<>τη" 6Μη θWrητ""

"",

NVμφtr. 8pίfJrj", στη. Aιι.j"",. <>τη" π"''''x~ τσv

Nkv

Αρ .• ψ. I18)

ΔIio"....;Υλ.....,....wΠlj"α.roτη&m<όσ'Ι<"JτovναoVΤ'ιfΉp<1"f<ΠοΑρyor.θ{w
τ...... ιorn>π';'" ήτ".. η ΤΡο.>ιχήΑι»ζ_χΙα.

(420-400

πΧ)

Ap .•,ιpIS73.IS72

λ~cnόyλ...,..<ΠJ<!""π..:->~_Δoι!wι>o>""'6o:μ;iδaηδσ1r-.:ινμnd.,.,..s,.;"._
ooτ6u1ι>άιroψη r_bι.ώo-rovf1.pJήδη. (r,)pω

...... .fQ:I ..,X)

I'φ.a.op.

..αpiιn"""'1.

1500

λ..οθη....-rι ..:lcnόyλ...,.."πdτολσΜηΠlfίοτηrλθr!>'<>Ι"ικπ"p6uτσση...s,-"ιιοξd"""π-'r>!(fTQιcτ<wλοι<λ,lπι6
""ι6ο)ο",,6.ιr~τov,(ΤΙληSσ.HφχI<ι6ou"ι.π.Χ)~.•vρ.I34 )

ΕιnτVμfJκι.....,μη.,.,..ι

.... JI'ο,Ι<h<δρoλττ,.ι!f.Πατip<Jfπf1"X'f'lpι,

<>TOo'γ"'.....,,..,oroι.ιλιloι,.(ΓVΡΩcnτo4ΙO".JI'.)!ψ.<vρ.)')o!7

Επ,τίιufj,άά,.,μηάιιό

~ηνλθιj""'. Η ...""
γvι.>Ι",,~σιιt>oι
",,,",,,,,μojιφαrιlu, ..

ΠVΞΙ&ι.Mιrpικrτ6τηι
eρe."ηΙΙΙp""σ,..ι&ιτ'1\".
(4~ΙOπ.Jl'.)
ι\p.nιp.Jm.4SS2

It

πφι",μ~.,τηλη Τ1)Ι"

Hγηoώf. .dprιrτov
Πρoξh-ov."π6",_
?..".,rnu/(φoμ'....,.}.

ΠqιlAVιfηη'""Ρ'!ΗΥφώ
ιτφoιpyd(rr",lνι.>~
ΙΤOVιιι.,πφ,<nτ<Iτη.

ιnιξΙ&:'''''''T1)I"''POT<ι...,
η4>fφμ"ΡοστάT1)l"

..,....."'..ι&>.Εξ"ψι:τι,φ
/pγornurrλoWIOII
pιAIμoι.j. (4Ι(μf()Q

rr. x.)

ι\ρ.ιvρ.3624

Eιr,~.,.-nμη",
ιr<φ<t<π",,~&ξιωι.,II"6ώ

"oJ8ρι:w.Oιroι-~ι
"π6 τ oO>λλ!oτov.Bι>ίθιικι
"'ηvΑfIIj""

• .,...d-cτοΔΙπ~ο.

(4/(μf()Qιr. X.) λρ.ιvp.

2894

[ 319

Παpσyναl7ίδα χάΛκ,κ><ι ιφ<Iwvι- "",ό τη Δωδώ",l
(TΙ~η 5ov."ρχσ

""" ",.

nHN ..... rntPHttΛlΔA.

πΧ) Αρ. ινρ. Κ<ψ.

'" ανάy~vφ~ π"ράσmmι <'<Ix~I"

<»<Wo"qq σ, ΔVΣ πoλ,~rστή-.

166

Τμ~μα.π.niJιι3 .., .. '",μ'lf

",πσμάστασηyvvσιΙ.a,.στ<wnnτοτ'Ι\"ΑφΡοδίTηf

""ό1"""~σ.,,,,\ovrI'<'f'4>σ.(ΓVpωστσ4ΙQπΧ)

Ap.'''f'.)89 1
1 ]]1

Π"",*,,,,iχδj-ΩJJφO(>I<lf QπδτψΕΡιτpro,'''lιιΡxovτσι-Χιψ,mιδσιJ,J61f62,, χ.

Στη ~,α 6ψη ~ Αθη", ΠΡδΙ;αχσι- "Ρ"Ι" το σρι<n,ρδ

xQ,

στ~ν 6}.λ~

Q",Ivo!

<>πδΤΟ"Υώ·"'''''rο<>τοοποloδόθο1'''"ωj"tπQ(;λοο,,~.τη ν ,,<>λη
Διξ,άrov(ιliyαιι-τωνπαΛQοστώνΙ.../Jpo>οθλητrn-. πov8σπαΛlψι,

<>τη """'χ,,,,

'" Τον .,.~τή. Apι<nιρδ ~'" ΝΙ"'! <>0'"""",''' '" δbn,
τη ν,"'!τojp",ΤQ.νlo.,...,v""'ητη.

3n ]

Αρ.,.,ρ . 2ΟΙ)48

Πavoθrl""ικιSι-αJJφOpi",=ότηνΕρiτΡιαcrrlάμχονros

Καλλ,~~δον.~9π.χ. Στη~,"όlf'ιηΑθοι"'ο-τον
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΧΗ

Η οικσυμεvικότητα του ελλη vικού πνεύματα!>

A

"~_θOM ~ [ΜΗΜΠΙι:Η Ε!1ΟΚΗ αρχΙζι, OVΣ\aστl~6: μΕ ΤΟ" Μ. Αλιξσνδρο
'Που ,πΙφφ. η ",στραΤ>Ξ'Ο του στη" Avστoλή. θα

'Ifpt.r."

><Q,

μι ,\~ ><Οσμ.οιστΟΡ\ΜS αλλΟΥ!ς

_.~, vΑ ,πι σημανθ.ί ότι

.. όσο

η άvoδoς

της Wvo:μη<; των Μακεδόνων 6σο ~α! η (Κσηχπ,lα σ:vτή αποΉλεσσν "ην K<>pVφΩΣη μ\α<; κ ατάστασης

που ιίχ, δημΙQVΡΥηθ,ί στa ,λλη",κά πρόΥιιστα ήδη

Μ ετά τη μάχη της Mσlf'TΙvειας το

362

=6

τα μWΑ

TQV

4ου

<:" . π Χ

πχ. πov ΒVΘ,σι τις tλληιιιodς πόλξ,ς_κΡότη σε μι"" omρσvτη

αδρό ... ,,, , 'Π\Kp::mΞ1 μια σVvτoμη πφίοδο!" ΠOλ, ηι«>V χόovς κσι κο,,,",,,,,,κών "vτ,θ<σ""ν. Η μ,γάλη o:...rπ-ruξη
-rOV ιδ\ωτικού Εμπορ{ov κα, των VΣVΤ,λ'ΑΙCώ" Επ'χΕφήσΜν '{χΕ Ωs αποτέλεσμα τη δημlουργlα μ,c<s ..roI.
ισχιφής σ,κοοιομ,κά, τόξ&><; εμ'Πόρωv. εφοπλιστών κσι ηχ:mεζ,τώv. Ενώ στovc; ovτίπoδέ<; Της βρισκόταν η τάξη
των φτωχών πολιτών πov ζητούσαν πλήρη """δασμό τη<; yτys. Aιrrol οργανώθηκαν σε Ι"" «προλΕταριάτο»

KOI

σπσnoVσαν απ6 το φότσς να τovς σvντηpεΙ Ένα μεγάλο μ/ρο<; σvn\<; τ ης μάζας βρήιcε 5ιΙξοδο σε

μ,σ&οψοΡ,κοο<; CTTpατOO<;-rT)'; εποχής ",εIVΗς

Ο πλΗΘVΣΜΌS σ. ολόκληρη <ην ΕλλόΟΟ ΣVΞήθηK' σημαντ,κό κα, η ω"ψη καλλ,εργήσιμων γα,ών
όρχ,σ, να γ,ννά ,δo,S γ,α ,ναν μ'Υάλο απο ικ,σμό προς την Ανα-rολή, προς την αχo.vΉ Περσ,κη AIΠoκpa-rOΡia,
η οποια βρ'σι<ό-rαν σ, ΔUΣl"vΉ κα ι αδVναμη κστόσ-rαση, λόγω <ων fΠm<ICTTOO"",,,. και "Τη\ αvτoνόμησης

-rov,

πολλώ" σστραπώv. Και εvώ στην Α&ήνα ο lσο,φό-rηs 5,στρόνωνε 'ΤΟ Π\ιξVΜ(Σ-roκό μεΥο.λεΙο -rηs πόλης

ισχuρ'ζόl"vσ; όη Έλλην ,ινα, μό"", 'K,Ivσ; που μ,"ιiΧ" <ης σn,κήs παιδ'Ια<;, στην Ανα-rολη παρα-rηΡοιΝταν

-ro.

'Tfpώ-ro. φσ,νόμεvα ο.φομοΙωσης ιλληVlκών στο,χ,ίων ο.πό

δ'(ΣΟ'ΙΓΟρό;

<ων

ΕλλήLl(,.)ν

πpoαvαyγόλλετα, η

λογlω....

,οχ':"; των

MWσ

oorrό

Of

TOU5

πoλι-r'Kό,

-ro

όλλους

λo.oiιs ω<; ΟΠΟ"liλεσμο της

κο,νων,κό

κο'

O ΙKOvoμ'Kό

πλοlσ ιο

Mσκιδόvω" κα, ΠpoEτoψόζn'α, το ΙOOφos γ,α τΟν Αλιςσνδρσ κα,

ης

Ko-ro><-rήoI'STOU.
Μ.,.ό τη δολοφοvlα του Φ,λlππου Β', ο vropός ΠΡΙΥκ,πας , μi τη βοη&ε,α του Αντ,πστρου, φορεl το

στ.1μμο της Maιcεδovlα<;Kα,διαδtχιτo, τΟν πα"liρα
και αγαστis_ Πολίι γρήγορο φάVΗKαν στο"

vk>

TOV,

βασ,λ,ά,

μf 'fOν οποlο ο, oχro.,;

-ro"

-rOV

δεν ήταv , δ,οlτιραο-πννς

α...nlρεμμ.!"", Ι" <η δ,δασι<αλία

-rov

Λαμψσκηνσίι

Aναςψιvη αρχ,κό και TOV Ι"γάλου ψ'λoσόφou τη; αρχαιότητας Αρ,στοτέλη στη αvvtχι,α , ο, ,κανότητες
tιcεiw; που (ία τον !κα"",,, Μεγάλο κα' Kcncrκ-rη-ro) τη; O'Kouμ!νης;. Δ,όλου εUl<σταψΡόvη-rο Ρόλο Ιπα,ξε και η
ιδ'αl-rερη ",είvη προσ-τασία κα' am-rρoφo) που φpόIΠ'cno

"'" -rov

δώσε, η δoIμOIlLKo) Ηπειρώησσα μη"liρα του ,

η OλvμπιόOO, 5,αμσρψώ"",ντός τσυ Ιναν αwπ6τoκτo, από'fO!.lΟ κα, πιlομονα χαροκτήρα,
σι κό& σ-nΥμη της ζωής του, Αφοίι Ιβολι σε nόξη» τα 'TfpόY!.lα--ra στη Νδ-ηα ΕλλόΟΟ ι.οι

'TfOV ",ψραζ6τα"
'fO σπσ61 TOV, κο,

αφοίι 'λαβ< τiτλov;, όπως "Του ομοσπον5,ακοίι αρχ,στρατήΥου (άρχοντα<;) στη Θωσαλlα κα, "Του ηγεμόνα
της Ελ),,6ΟΟς από τη Δελφ ική Αμψ,κηονία, oργΆVΩΣ. τάχ,στα την ικστρατεΙα στη" Avατoλή, ι.οι στόχο Τη"
ιwτoκpστOΡia "Των Περσών, στο &ρό"", "Τη; oπoia; <ην εποχή ,ιcείvη ,ίχ, αLlOΞβ<ί Ο Δαρεία<; Γ' ο Κοδομα""";;,
μ,α μέτρ,α ΠΡοο-ωπ,κότη"Τα σι' σίιγκρ,ση Ι"

TOLJ<;

iv5oξov; προκστόχov; του, όπως ή-ταν ο Κίιρος κα, ο

μεγάλος Δαρείος
ΜΕσα cnoΙντεκαχpόv,α, από τη" ημΙρα που ΣVΜβαλ'Kά Ιρ ιξ' 'TOΑΚΌVΤ,ό 'fOυ στη"ασ,αηκ ή ο><"Τή
334π.χ. ώς τηνημ.!ρα του

eO..c.TOV

του στις

10

'fO

IOUVΙOV'fOu32Jπ. Χ .,οΑΜξον5ροςΙΨΤΟOfμ.!χρ,τονlνδό

πο"Ταμό Kατcrκτώντα<;, vπoτόσσovταI. γoητεVovτα; κα'

μαγεVoντα<; λαoV;- που 'ΤΟ" πρoσι<Vvησαν, τον

θεοποlησαν κα, το" λότρεψσν ω<; K ό-n πΙρα από το σνOρώπ, vα μέτρα, ω<; κόη θεόσταλτο, ω<; Ιvα κράμα

ΧΡι»όοόσ~ημ<s",φ<rA","μιδ,,,,,-,,,,τό.,πόπΛ,Χ",tιω.""/&rr,.,τη.,_yιj<>τη • .-φη,,,,,...,.dλλ,,,μι""'Ύλ..,ηπΡοΤ<ψ>j
Apτiμ'δ05. Από τη Θw.roλJa. (Joι-o,. π. χ.)
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ανθρώπov. ήρωα ~αι 6Εοίι. Και αν η θ>ητή

"TOV

φVΣΗ τοίι αριιή(!ηι<Ε τη μσ..ΡοζωΙα. η ανθρωπότητα τov

π~φερε~Cn,μεγσλίιτφο.τηνσ6σlιCισΙα

Ο θ6νaτός- "TOV όμωs άφησε την 11ρόστια αιrro,φατOΡΙα χωρίς κληρο..6μο. Παρό τη ΣVΜβιβασT\~ή λwη
πov δ66ηχ, μ, τη μισολόβηση τov EννΙνov;.

IICI

σvαι<ΗΡVΧ6E{ δισδοχος Ο δΙOM::lητι~σ ανόπηρος αδiλφb;

ΑλΕξάνδρου. Ο Φίλ,ππος Αρρ,5σΙος. μαζί με το αllClμ';όv.<""

IICI

"TOV

γ,ννη6ΕΙ τtι."" του 6αVΌντoς από τη PΩΞΆvΗ.

τα πΡόγματα πολίι σVvτσμα 6α έπαιplΚJll άλλη ΤΡοπή. AφoV "'Ρσσσν &:κι δει<αιτieς αv;ΙlJiτων απόψεων ..... ρΙ
διατηρήσεως ή μη της σ..φσιότητα<; της αιrro.φατoρία<;. το
βoaWis. Κ6.θ. ΠΡοσπάθεια ~σι ελπlδα για
το

301

00

306

πΧ Qλοιοιδι6.δοχοιαιrr<XM>l<ηρίισσΟ νται

,νιαlο βασίλειο χάνεται τελειωτι~ά στο

..... δίο

ΤΤ)5 μάχης της Ιψοίι

πχ ~αι η αχανή<; σvτ""pσΤOΡία με τις απφa<rn<; κ"Tήσtις τov ΑλΕξάνδρου διαμtλ;φσι σt μικρ6τεΡσ

"""φΡτητακΡάτη
Μ, την lδΡνση των διαφόρων πόλεων από τΟν ΑλιξσνδΡο. παρότι αρχικά σvτi<; ιδp<λlηxσν Υισ
στpcrτιωΤIKoVς λόΥOVl". εΥκσινιάζι.ται σνσισστικσ ο τρίτο<; ελληνικός- αποικισιιό<; προς την ΑlιCιτολή. M~ την

'Υι<ατά<J"fαση σt όλος τις Aλ,ςΆVΔρειες Ελλήνων μι~ν. αλλά ~αι άλλων Ελλήνων "TfOV σταδΙαJ<ά
ΙφταlιCιν στην Α«:πολή. το ~"ρίαpxo στοιχ,ίο το" ιιiov κόσμο" tillClI το tλληνιχό. αφοίι οι

vto.

Ιποικοι

μετiφεραν ,δώ τα ελληνικά teιμα . την ελληνική παιδεlα και τη θρησJ<IΞlα. ~αι μάλιστα μ, Ιιιcι πιο ,λώ6Epo

πΝΕVμσ σπό ι~ιl"" "TfOV ΙΠ ΙΚΡστοιίσι <J"fQ μητpoπoλιτι~σ ~Ιντpσ.
Το δρΥα"" της παΥι<όσμια<; σ\MΞ\IVO~ και σ\ΜΡΥασία<; ,ίιιCιΙ πλ!ον η ,λληνική Υλώσσα με τη μορφή
της . KoιVΉς~. η οποία αv;ι~aeιστά την iΠ1φcrτoίισα αραμα'iKή στο βασlλειο των Αχαιμενιδών. KoιVΌ όμωs
πλtoν ιίlιCιΙ και το βασικό

O"TQtXoiO

της παγt<6σμια<; OΙKOvoμίας. το Ιο'όμισμο. Σε αv;ίf.kση μ, την ώs τΟτε

Kpcιτoίισα αντίληψη oτovl" Axαιμενiδε<; βασιλ,ίς. ότι το πολύτιμο μέταλλο ιπρε ..... να σvyκ'VTpώ....-rat Ωs

..... ptovoio

τov βασιλιά

O"TQ

παλά"Τ1 ιιπό μορφή ράβδων. Ο Αλιξανδρος το ιeεαι σε κιικλοφορίσ. μι τα voμΙσμστσ

ωo;μtσ-oπσyκόσμια\O\J\IClλλ.αγής . Kaetεpώ""vros το oρyvpό VΌμισμo και <φαρμόζοντα<; τον αττικό νομισματικό

κσν611C1 Ιβαλε τέρμα στο χάος "TfOV ΙΠ ΙKPCΙΤoVσι στην Ασlα και <J"fov ελληνικό ~όσμo, Πάνω σι σνtΈs τις βάσtις
κσι σt ΣvτΌ τα θεμiλια πov έ6Εσ1! ο [διο<; ο κατσ..τητής οργσνώθη><σν. σvyκpoτήθηι<σν και σνσπτVχeηK"" τα
ελληνιστικά βασ!λεια των :Σ.λaι.ιδών. των Avτιyoνιδών και των Πτολιμαlων.
Η δνναμη , oιχoνoμι~ή ~αι πνεννατι~ή. μιτατοπΙζιται τώΡσ <J"fην ΑlιCιτολή. η οποlα ιlναι το ,πί~ιVΤPO,
και οι ,λλαδ ικΙI πόλει! κ<πσ κάποιον τρόπο μ,τατΡέπονται σt πφιφέρεια. Η διάθΕση των Πτολεμαίων

IICI

πpoστατέψovν και IICI πpoωθήσovν τα Υρόμματα και τις ttχViS μ .. ατρΙπil την Αλιξάνδρ.ιια της AιyιJπτov

m

ΠΡωnι.:ινσα τov Kόσμov , καθώ<; ,δώ σvyΚ!VΤρώVQνταl πoιητ~ και λόΥΙΟΙ από κάθε σημ,ίο

"TOV

ορίζοντα

Ο Πτολεμαίος Α· ιψι το MovσflOν της Αλ,ξάνδρεια<;. το μ'Υαλίιτιφο και το πρώτο στην ΠαΥι<όσμια

IO"TQpio

KpcrτΙKό κΙντΡο εΡ,ννών. το οπο[ο ήτσν σννδεδι!μΙνο μ, τη γιyάvτισ βιβλιοθήκη όποιι φVλάσσoνταν

,κατοντάδε<; ρόλοι παπίιΡων, τον κατάλΟΥΟ των οποίωv ,ίχ' ΣVVΤΌξ" ο πο ιητής Καλλ{μαχο<; ο Κ"ρηlιCιίος
Στο Q<J"f,poσιιoπ,io. στο σllClΤO\.lικό εΡΥαστήριο ~αι

O"TQv

πρό<J"fΙΟ ζωoλoγι~ό κήπο

"TOV

ΜονσιΙov IβpIOJ<av

χώρο μtλιτης οι σποιι&ιιότ,ΡοΙ σοφοl. οι οποlοι αφιερώνονταν απεΡίσπσστοl στην Ιριννα, KOΡVφΣίoι

ποιητΙς. όπΩS ο Καλλίμαχο<; ο Κvρηναl"l ~αι ο θεόιφιτο<;. κσι φιλόλΟΥΟΙ , όπΩS ο Ζην6δοτο<; χαι ο
ΑΡΙ<J"f0φ6vης Ο Βυζάντιος. 6α σwθtσovν ποιήμστσ και θα ,l'βα1Ιννσ..,., στη φιλoλoyι~ή ΙpεvllCl. μέσα στην
fκλfΠ"TVσμ>>η ατμόσφαιρα τηs αvλήs των Πτολεμαίων

Η moάπτvξη των θετικών επιστημών qπόνει στον ι:ψιστο βσΕ!μό_ ΟΙ μαθηματικol ιιπολΟΥ ισμoi κω ΟΙ
αllCll<α),Vψεις στη φVΣΙKή από ΤΟν Αρχιμήδη τον Σ"ΡαΙ<oVcnο 8<ΤΙl,ήθηχ"" ιδιαΙπΡσ από τovs vεό"πp0"v'5
μαθηματικςojς. Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος 6α δι~ι τη θεωρία περί τov ηλ,οκι;ντρικοίι ΣWΤΉ~ατo<; και θα

ιιποστηρlξει πρώ'1'Ο\ ότι η γη στρέφεται y\ipω από ΤΟν ιαι.πό της κα ι τσιπόΧΡονσ y\ipω από τον ήλιο, "TfOV
κατά τoν,ΡΕVVΗτη ,{ναι τοαμιτσ..[>ητο ~ντpoτoιιΣwπcrvτoς. Στηvιστρι κή. πσρ6λληλα με ταf.!ρησι<W"< ΙKά
ισμαη~ά ",ντρα τοιι ΑσκληπιoV στην Επίδο:ιιρο, την Αθή"" ~ω την Κω. στην Αλεξάνδρεια των nτoMμoiOoJv
ανι:nrτνσσησl η ιατρική φεvνι::r μkrω της ανατO\.liσς μι ιδισlπΡσ ση~σvnι<ά απστελ!σμστα ~αι ανι::ικαλVψεις.
Aπo"Tiλwμσ OλooJv αντων των 0IICII«lλίιψ<ων και της ανάtπvξης Υ'νικό των θετ,"ών ,πιστημών ήταν η

ανατροπή των πραγμάτων και των ΠαΡσδοοΊακών ισορροπιών στη el'TJ01"la. Οι μoρφωι.ιlνι:ιι αδιαφcιρoW Υια
το Oλvμπιoι<ό πάνθ<ο και η θΡηοκι;ία. ΣVΜβατιΚΙ; πλkιν. αποτελεί ανι:iyκη μό"" των λςiiκών στfΧ'>l!άτων και της
εvρύτφης μάζα<;. Παράλληλα νι'οι e.oι απ""τσίιν μεΥάλη θlση, όπωο; η Τι"ιχη. η θεά των ΣVΜπτώσ>ων. ποιι σε
μ,σ εποχή α),μστωδών αλλαγών. ~"Pισρ)(,ί χσι Kaeσρίζιι τη μοίρα πλoVcnων κσl φτωχώv. \lk.)v και γ,ρόντων.
Ν)'Έιιών και δοίιλων_ Οι άνθρωποι στρέφονται επ;σηs σt θΕότη-...;

"TfOV

σχετίζονται με μιιστηΡιrnW; λατp<ί<s. όπως

η Δή"ητΡσ κω Ο Διό.......σος. και η δημιovργlα θΡl)O"l<WTικών nω:rεων από "TfI<J"fo\ιs διαφόρων εθνικοτήτων οδηΎ'1
στην εισαΥωΥή 6Εοτήτωv ανατολικής πΡοέλενσης , 6πω<; η 1σις. ο Βάαλ. η K!JβD.η. η Μ εΥάλη Μητ{ρσ και ο
Σάραπις, ο oπolo<; .Ιναι δημΙoVpγημα των ελληνιστ ικών χρόνων στην Aίyvπτσ του Πτολεμαlοιι Α·.

~ ]

Κα, EVΩ

'"

απλοl 6..t1ρωπο, ανσζητoVσαν μάτα,α ~σταφVy,O,

""οπο κα' λύtpωσl1 σι: αvro το ..εο πρόσωπο της θρησκειCΙS, 6σο,
εlχαν

λόβ<,

ΣVμπτώσ'ε"

μΟρφωση

στη

φ'λοσοφlα

~σo Τ,, βo<Jλήσι:"

Ιβρ,,,,,αν

πlσω

από

ης

των θ<ών Ι""" ,,6σμο γΕμάτο τόξη,

ΣV .... πHα κα, "'ημα. Στην Αθήνα, πov,ξ""oλovθ,ί να δ,<rΠJP<I την
,O)(vρή τη, θ/ση στΟν πwvμστ,O<ό βlο,

δ,Μ""ονν στΟν Κήπο ο

[πικovpos, γ '.,., Αθηναίων κληρoVχων από τη Σάμο, κα' στη Στοά
Ο Ζήνων απ"

το

Κ ίηο

της

KVπpoυ,

ιιτηφ"">λ!ζo",,cιs η,

δVo

-παλα,ότοφt'S μtγάλ«; σχολές, τη" Ακαδημία κα' το" Πφίπστο.

Η

απήχηση,ινα, ,ψόστ,αKcι6ώsΟ, "ι"φ,λοσοφ,κέςθ<ωριf';"'νοWτα,
yVpω από το: δόγματα ότ, ο ό..tlρωπ"l δεν Εlνο, .:ζώον πολη,,,ό..
αλλό .:ζώον κο'νωLΙΙκον, κα' ότι το στομο δι" εί"", πολΙτης της

πόλ<ως αλλ6 ΠJ5 O,"OVΜΙ"'1" Στην "IΠ1rolθηση ότι "[ον κόσμο "[Ον
KLJβερ"':' η Πρόνοια κα , οχι

η

ΤVxη βρt\o<"" σ--π'Ιρ,γμα χιλ,ό6ο;,

οπα50I, EVΩ Ο, απ/ίψΗς πφί "[ov "[ρόπov δ,ΑΚVΒΈPVΗΣΗS από "[ον

ηΥΕμόνα, πov θα πρm, να vπηρε-πl τΟ κρό-τ"l κα, ΤΟν λαό

TOlJ,

rnηρ<aσαν κα, op,σμΙνov<; βασιλΕίl, όπ"-'\" "[ον Α""ιγονο Γοναm, ο
οποlοl.l χε μαθη"ΠVΣΕ, κο",,6 στον Ζηνω"".
ToπvιWς!τηςrnoxη.;~,όι:roπα..θε>ό<iλ"J-o:iJ,στην

αρX'~KCOτην"liχνη.ΣTI'li<sπόλεosπαι,δpU&τy<αν-τόσoσπ"
"ΤΟ\ΙΑλέξσιδρο6σοκcoσπό1O\l) δοοδόΧOV) ΤOIJ,εφαpμόζε"tαικατό:oιVρo.ο

λόγOΤO~ΠOV,ίX'Ψ~ΚCOKαθtφώσεoστηνl<λαιnι<ή
rnoχή ο l π-πόΟΟ.." από τη Μίλητο, ο«πά ορ6οΥώνοα οικοδομ,0<6
-ιπpόyωvo: πov π~ μετά από h<:nι ~ πολεοδοιιαο
σχΕδιασμό. AvτiθEτα, οι παλll-ς πόλΕΙ<; της κvpi"'l" Ελλ6δαι;, SΙΤΌS από
ελόχ,στeo; εφφέσι,ς. σvιεχiζovv

loQ

ζοοΝ με το πριν από "ΤΟ\Ι lππόδαμο

~κcoηανσδ"'ΡyάI.ωστi"T0U5Πpoσαpμόl',nn, στovsu-τrάρxOVfE\
πoλεoδoμ,,,,,,-,;,oτoι.:ιs

Στοv<; δημ6σ,οv<; Xώρov; κα'

ιερό, πov κατά κανό""

Q"[(l

βpί""oνταl Ιξω απ" το σχΙδ,ο ΠJ5 πόληl, χτίζονται Υ'ΥόV1lα,
μνημt,ώδη

και

πομπώδη

κα'νοίιργια

α""ίληψη

αποτι\λισμα

τη,

ο ,κο50μημστα

πφl

πολιτ,κή,

τω"

χαρακτηρlζονν."

πο"

άλλΟΤΕ

ήταν

μ,α

αναλογ,ών.

Ωι

πov

χτlζοvν

και κστω από μ,α

επίSραση "[ης α""ίληψης "[ης ΑLIQ"[ολή"
δ,ακ6σμηση

δημΙΟVΡΥΟW

προσώπων

avα(ltTow"[(l οικοδομήματα, αλλό

,"olX,la

πον

αρχ,τ,κτον,κών

ή

κόπο,α

"[ο μΙΥιθος "α, η πλοίισ,α

aPX,TEIΠOLIIKI,

vπoταyμΙ""

στην

μορφές

"οι

,αορροπία

τα
το"

κλασ,κο"καιατηλι'ΤOVΡΥ,κΟτηmτO\J\. E", ίόΠOVKάπO"ΠO' pvθIIol
VΠδ>:OVΑν

,"OlX,i"

και

VΠOτάσσOνταν σt CtVστηρoVς

κανόVΕS, -τώρα τα

ΤO\J\αναμειγwο""α, στο ιδ,οκτίρ'ο, όπο,οχαρακτήρα κα'

""tχ"αvrό,λστρεΙΙΤΙKόή κοομ,Ο<ό. Yπoφβoλ,κώνδ,αστ6σtωννσol,
T1iρόστιες στΑιs Και βωμοι μι μνημt,,,,,Ις κλlμακες κα' προσόψΕ ,ς,
ΠOλVΤελή μνημ"""ό ταφ,κ6κτίσματα,&όλο, Kα ,θroτρα IIapτvpoW
την

-τόση

για

ΕπίδΕιξη

ΔVΝΑμη,

και

πλoVΤΟV,

αλλδ-

~αl

την

α""ίληψηκα, την "λη κοσμ.οθ<ωρία τηl ,ποχή,
ΜεΥάλιl εΙνα, και ο, αλλαΥΙ, στη yλVΠΤΙKή της rnοχήl, όχ,
μόνο στην T1iχvoτροπία αλλά κα' στη θεματολογία, Kcι6ώs, τΠρα
από τ,ς δημ'OVΡΥίες μt θpη""ruτ'Kό πφ'Ε)(Ομ,vo, τώρα πφ,σσόTIΞΡO

M<φμ6p,,,,,,όγaiLμotπ,,",ΤΙΙπ<>?'!I".M'''Pι!fl-lp.>,,λ,,",T'''''άf>
απ6ηIΔι\λο-ΑV?Ιr_7OLJ2oLJαι.u.χ.W<ιs-πρωroτιiπ",",

γ,;;Ρω<ττοX!Qπ. χ."'ρ.ovρ. I827

Ι :ι~ι

από ποτέ

1'1

τέXVTΊ έχει έναν ~oσloll~Q χαραι;:ττ\ρα

1<01

ΟΙ

~oλλlTtx\l!') αλλά ~αl ΟΙ παραγγελιοδόχοι ση:>έφονταl σε
θΙlοΙστα από .ην καθημερινή ζωή, lδ,ωηκoV χαραι<τηρα με

εIΔVλλ,CD<ό ή δραιιστ L~ό mΡιεχόlolιvo. Τη θέση τη~ ,δεστή~
οι.ιορφιά~ ~α, τη<; αιώ",α, ",ότη<; στι~ loIoρφι~ τη~ Kλασι~ή,

επoxή~ παlρ",ι τώρα ο pιaλIOIol&; l<Οι η απόδοση των
ατομ .. ών

xαραιπηplστι~ών

oVΘpώlfOV.

-rOV

Γαλ<hεs.

Ανατολiτto;. νέοι. σκλόβοl. VΈγpo,. γριές απocrnωι.ιέ",ς και
καlolΠoVptς, ψαράδες, βoσκol. ν6ν01 και γφοτΙσκοl WπOI

εισέρχονται
οιπή<;

στο

της

6ιlolατολόγιο των

pιαλιστlKή~ απόδοσης

γλυπτών.
των

Σννέπεια

μορφών

η

tlval

ανόπτνξη τη; Τ!XVTΊς TO<J ΠΟΡτΡέτου. Τις βόσtις για τη"
εξέλιξητηςγλo.tτn"ι"ήςείχα"θ~lήδηαπότο,,'\Qαl.π.χ
ο Πραξι-Πλης, ο ΛVσιππos. ο Λεωχάρης και ο ΒΡόσξις με τι~
KcnOXTτIσtl~ ΤOVS κυρΙως ως προς τη σx.~ I'ΟΡφής ~αl
xώρov. Τα δVo ριννατσ πov δηιιιoVργησσν Ο πρωτοπόρος

AWtlflfOS

και σ κ&πως πιο ΣWΤΗpητι"ό<; Πραξι-Πλης ε>σ

σvwπcφχovν σε όλη τη δ,άΡκεια της Eλλη"ιστι~ής εποχής
Με βάση τσ η;Χι.(nΡοΠΙκά χαραι<τηριστlκά της πλαστι~ής
η Ελληνιστική εποχή χωρΙζεταl σι τρεις πφιόδοιι<;
Στσ έργα της Πρώιμης Ελληvtστlκής πψ6δov

230

πΧ). παρότι σv~Xlζoνν vΣ

VlfCtpXOW

(320-

στοιχεία της

Vστφης Κλασι"ής εποχής. εl""ι φα.,;ρή 1'1 στροφή τω"
κσλλιτ>χ>ΜνΠΡο;vk>v'iδρόμΟΙΙ<;. ΩστΟΟο. οι lIo-ρφf<;αΡX'Kά
διν

oιιoiyoVTOl

θισματlκά

στο

χώρο

και

lfOΡOIoIiVOVV

σΙΙYKρστημΙ~ς. όπως στο" αιιδριόντα TO<J Δημ~VTΊ. έρ
γο

TOV

Αθηναiov γλVπ"τη ΠολιΑ;vκτov

Αγορά των Αθηνώ" γύρω στο

280

lfQV

στήθηκε στη"

πΧ, και στο άγαλμα

της θΙμιδος από το" PαμvOlίντα τη<; Αττικής, έργο
Χαιρέατρστου.

Από

τοιι<;

lοΙσθητΙς

TQV

TOV

Λvσiπποv

ξιχωρlζονν Ο Εντvχiδης. δημιovργ6<; της πφίφηιιης Τιίχης
της Αντιόχ"ςχ; γύρω στο

280

πΧ, και ο Χάρης από τη

Λlι.ιδοπovl<Oτασκ"Jσσε τονΚολοσσότης Ρόδου,

••"i"",

το

κολοσσιαlο όyoλlolo τovΉλιov στην IIOOδo TO<J λιμανιoV
της πόλη; , το οποiοθtωpή&rικι έvσ από το ιπτάθ<:rVμστα

TOV (XPXaiov

~OOIoIov_ Από τσ μωα το"

30v

αιώνα π.χ

αρχίζει στα51αιcά το άπλωμο των lοΙοΡφων στο χώρο. όπω<;
φαl.,;ται στη λov6ι.ιεVTΊ Αφρο51τη ΤCΛ/ Δο,5όλοα από τη
Βιθννία και

στο κορlτσι από το

ArιzΙo

σt ιιια στάση

γ,μστηαντιθωει\
Τώρα

πραγματοποιείται

η

ωρίμαση

των

VΈω"

τόσ.ω" πov προοδιορίζιl τη Μέση ΟΟη",στ,,,ή τπρ[οδο

(230-1 'ίΟ πΧ). κστάτη"οποΙαειοόΥονται ιιέσθέl'σταστο
ρ,πψτ6plOτω"Koλλ,I"'X"':"".Opεαλιoμ6<;φτCιvειστoαπo
KopVφωμά TO<J και σvιιπλιIτσι η κατάκ.ηση TO<J XώΡOV μ,
ΠραΥματικά

τρισδιάστατα

έργα.

Σημαντικό"τ,ρο

ΚΙντρο

Cr..eηoηsm πλαστlκή<; σvτή τη ... εποχή εIvσl η ΠΙργαμος
η έδρα .ων Ατταλιδώ" βοOlΜων ΠCΛ/ εφopμOζow μια ιιέσ

Ayoλuofτισ γwl'<>li αΥσριOV ΠO<l ιφσrάιι σφ'XTιi

(n<>λVδpoco/lαJιΙ<η).

~,

]

(:»r"I.

πΧ)

,,"ρ. ovρ.

u,.,

2712

X~"" πι!νω

(1(

/ναν πwσό. 8piθη", oTτηv πψιox~ ΠIf αΡχσΙ<η Λ,λσΙ<η

πoλn "Tn~ή

πoλ.η~ή.

Με πρωτοπόρο ΤΟν φ .λtτaφo 1<0;. κcnόmν τ~ δ . αδόχov<; τov. σ-την αvλή της

ΠφΥάμοο σvyo<t ..... ρώθηK! πλήeoς Kαλλ.τtx...ώ". φ.λοσόφωll κα. ιπ.σ-τημ.όvων. ι...ώ αΡχlζε. Υ.α πρώ"τη φορά

κα. η αvyκWτρωση κλασ,κών ΙΡΥων και ανηΥράφων ~oVς. Ο",όσο. σΕ ~αvtνα άλλο βασiλεoo .α. πόλη της
Eλλη",,,,.~ής πιp.όδov δlll xpησ.μOΠO.ήeηι<E η uxvη σι η!το,ο βαθμό Υ,α

Myov<;

προπαΥόνδας όσο στην

ΠΙΡΥαμο από ~0V5 πά"Τρω",s βoσιMis ~ης . Τα α ..... ,πρoσωπ",η~ότφα κα, σπooδα .ό~φα yλvπτά απo~υ..oVν
παραΥΥελI~ κα, avσθήμcnα Tωv Απαλ,δώv Υ.α

""

δ,cnΡανώσO\J\l ης VΙΚΕς ~oVς Ε"" ..... lον τω" Γαλcnώv.

ΤΟ πpώ~o ο:πό ~α ΜΥόμ"ια μ'Υάλα ατταλ,κά αναθήματα ,ίναl αvτό ~0\J στρατηΥού ΕΠ'ΥΙVOV<; στη
Δήλο. απιrτυ..oύμ,,,,, από Ιιια σννταΥμα αΥαλμά~ωv ΠOV ",ήθψαν μπροστά "'η Νότια Σ~oά. Ο Άπαλος
Α · αφ,lρωσι ",η" Ακρόπολη ~ωv Αθηl.'ώv Ιvcι σWτσyμα χάλκιιιωv αΥαλμάτωιι πov παΡI",α""" σ\ΝΟ,",κό
~ην Αμ.αζο""μαχία. τη ΓIΥα ..... ομαχία. ~η μάχη ~ωv Ελλήιιωv ~cn'" τω" Πφσώv στον Mαραθώvcι και τos
μάχι-; τωv Ατταλl!5ώv ~cncr τωv Γ αλατώv. "Ε"" δείπ,ρο σννταy~α αvέθ<αι ο lδ,ος στο lιρό της Αθη...:.s <Tτηv

Π!ΡΥαμο, Σ~o

aVvoM

~~ τα !ΡΥα ΑvτΌ ιίΙΙαI πλωv xαιιlιια κα' μόvo ορ.σμΙιια αvaΥ.-:.>ρiζονταl σε

αντlΥραφα. όπως ~o σVμπλεyμα
Mντpl ~ή σVv6εση

-rOV

-rOV

Γαλάτη πov <7><O~ώ""

τη yνναί~α του. ~o οποlο απo-πλoVσt την

αι>:ι6ήματος ~oo Αττόλοο Α · στο lιρό της Αθηνάς σ-την ΠΙpyo~o yvpω "'ο

Σ~o lδ1 0 ΑVΆΘημoθα πρΙ-τ,."

va

230

π.Χ

αιιή", κω ~oάyαλμα ~ovθιιήσκοντος Γαλάτη ~0\J Mouσ,ίou ~ou Koπl~ωλίou

Το μνημΕ[Ο στο οποιο το δραμαηιιό πάθος βρlσκετοl "'ο Vψlστo σημΕlΟ

ο πφlφη~ος Βωμός της

11"".

Πφyάμov τov οποίο αφlΙρωσ, στον Δία κα. τη ... AθηVΆ Ν,κηφόρο Ο βασ'λ.ά<; EuμΙVΗς Β·. yloς του Απάλou

Α·. Υ,α va απa6αvα~lσιι και vα δια .ωνίσ.. τη δόξα ~ω ... ", . ηφόρων αΥώιιω ... ~0\J Kα-rά τω ... Γαλατών
ΔημloVρyημα ενός ~όσμov δ'αφoρετl ~oύ από tι<ιί""ν oτηS Κλασ'kήs επoxή~. ο βωμός σvτό<;. παράλληλα μ~ το"
θρησκ'UΤIKό του χαριπτηΡα ως αφ .φώμcnος ""ς θεότητη. ,Χ" ~αl Ιvαν

, ..... ovα

κοσμιιιό ~α, πολιηκό

χαΡαι<τηρα κο, προορισμό l<CI&ώς επlδlώ~ΕI .ο κcnαπλήξιl τον κόσμο ~ε το μέΥ<θος ~o'

yλvπτό τΟΟ

-rOv

δlάkoσμo

Η μΕΥάλη οVΆΥλΙJφη ζωφόρος πou
μ. οοαι αποτtλιi,-α, από

100 mPIIfov

mpnP!XII

το o,~oδόιιημa ιξω~φ,~ά ,χι, μήκος

1.20 μ ,

κα, Vψoς

2.30

πλΌΙW;, Το θΙιια '-ης ζωφ6ρou ιίVCΙI η Γ'ΥQV1"ομcrχlα. Ο παραλληλ'σμός

~ηs μάχη<; και oτηl vικη<; τω ... θΕών του Ολύμπου ,ιιαντίο ... ~ων Γ 'Υάντωv. δννό:μ<ων ~ou σι<ό~οV5 κα, ~ηl
βαρβαρότητας. μ, ης μάχ~ των Αηολ ιδών βασ.λέων tvcιVJlov τωv βαρβάρωv Γαλατών
Όλο ι ο, Ολι"ιμπ,ο, θεοί <πί σι<ηιιήl μάχοντα ι άΥρlα. μ, π~ και
Υ,α πpώ~η φορά στο μνημε[ο αυτό αΠΕ Lκοvlζονταl

vx

' ..... 0"""

τos α",μιζόμ,,,,ι πτvχIs ,-ων ροίιχωv ~α, μΕ τos Υεμrnl

't1!XVTls

,.o ..... iov

ολοφάνερος

,-ωv Γ,yάvτω ... πov

σύνθεση α.tlΡώπωv χα, -πρά"Τωv με φlδlσ,α ~α,

φ",ρω,-ά σώματα Ο, σxtMV oλόyλVφ~ ιιορφξς. με ης θεαμστ ΙKΙ~.
οδήΥησαv ,-ovς μΕλnη't1!~ '-ης

ΚLvήσ"s

Ilval

fjiQ'!';

και τολμηρές στάσιις ~α' ~,ιιήσι,ς. με

πάθος ΕΚφράσ"s ~ω ... προσώπωv '-OV\" δίκαια

.ο ovoμόσouν ~! '-ον VΕΌ,-εΡO 6ρο ι.τrσp6+ι oτηv ,-,χ"",-ροπlα ,-ης

ΠφΥαμηvής σχολής. Avτό,-o μVΗμ"ώ&<; δημ,oιlρyημa δ,ν μπορ<ί vcι ,lvcιl ΙΡΥΟ ενός μόvo καλλι't1!χvη. αλλά

-τπρ,σσόΤΙΡων. ο, οποΙοι ωστόσο ΘCΙ πΡέπιι vcι αι<oλoVθησαν τη σVλληψη ~αι ~o σχεδιοσι.οό ~ι"" όξ,,,,, χα,
δημ'OUΡΥ,κής πρoσωπ,~6τη,-"" , '-0

CrVOIIO ,-ης οποίσ<; ΔVΣΤVΧώ<; μσ<; tivcιt άΥι-ωστο
fjlal κα , ~ou φόβου πο" ",ώθι ι Ο θroτής ό-τα ... aVTlxρiζEt τη μεΥάλη
Trov mp,τpIx" ΤΟν εσωτιριι<ό TOIXO της νπαίθριας αυλής στο

Σ~οV5 αvτίπoδ.ις ~η<; &V.λλσ<; ~ηs

ζωφόρο. β>ρiσ-.ιεται η ΜΥόμενη μικρή ζωφόρος

πόιιω μέρος ~ov ~~ιpίou. στο κi ..... ΡO '-ηs oπoial β>ρισι<ό,-αν ο πρayμστlκός βωμΌS, Κα,-ασι<axxσμ!vη λiΥΟ

αρyό,-,ρa από "Τη μ'Υάλη (yvpω στο
λόΥω κα,
ΤήΜφου.

"TOU
y'oo

160 π Χ).

η μι~ρή ζωφόρος διαι<ρίWΤαι Υ,α Tηv ηρ<μία ,-ωv IIoρφώv.

θΙμα,-ός της. ΠΟΟ Ilιιa! Ο μύθος με ης -τπρ,πίτt,ι-;

,-ov

ήρωο: ~α, ,δΡVΤΗ '-ης Πιρyόμov. τοο

του ΗΡαι<λή και της Aιiyης. ~όρης"TOU βασ,λ,ό της Αρo<aδiα~ ~ΣV . ΛόΥω ,-ης πνι<vΉς κα'

λ.επτo~φoVς amtxό",σηo; ΚΟΙ παρά"Ταξη<; τωv ,π"σοδlωv
μπ~1 ιιa θεωρηΘti

'-0

-rov

μVθov με χροvoλοΥι.ή σ"ρά. η ζωφόρος αυτή

πρώ~o πρay~στ ιooό οφηΥημστ,κό αιιάyλvφo

Στο π"",μα ~ηs ΠφΥαμηιιήs σχολής κ.wί~aL "ω ~o άγαλμα ~ou M,VEλάoυ που μ,~αφΙρ<1 ~ov ""κρό
ΠάτροΜο. Υνωστό ως ΣV~πλεyμα

PasquIno.

το oVι.ιπMyμa τOU Αχ,λλέα

n,.tI",iM LaςK'" τoΣVνταyματου Σκί.(ιη ΠOυ''-Olμάζfτal
πρω~ό-τvπα !ΡΥα της ΜΙσης Ελληvι",,~ήs εποχής
οι Ρόδ,ο, σι αVΆμVΗΣΗ ,-ης ,"~ης

,-ous •.οντίο"

ti"",

.oyMP""TOV

1<0;,

της βασίλισσας τωv Aμαζόvων

MαpσVa . "Ειια στrό τα Π,ΟΥι-ωστά

η περΙφημη Νίκη ~η<; Σαμοθράι<ηs. ΠO\J αφ,lρωσαν

του Α ..... ,όχou Γ· ~o

190

"πχ roτηv ηm'Ρωηκή Ελλάδα

δραστηρ,οπο"ίταl στη ... Π,λοπόννησο ο Μ",σή",ο<; yλί.rιnης Δαμοφώv. ο οποίος Kα,-ασ-.ιειJaσι

20v

"'LS αρχl<; ~ou
A.W1"OV ~α'

α ι , πΧ το κολοσσ,αiο σννταΥμα αΥαλμάτων της Δlσπolιιa~. '-ης Δή~η,-ρας. '-00 Τιτόιια

,-ης Α.ρ",μη<; Υια

'-0 "ρό ,-ης Δέσποl"",ς σ-τη Λuκόσovρα -της ΑΡ"αδiα~

Κστ6: την Ύστερη Ελλη",CIT1ι<Τ, ιmoXή

(lSl).SO

πΧ) αρx!l,Eι vcι διαφ::.l.nαι

ho;

M<XI1I<ΙΣW; στα !ΡΥα -της

πλco::mιcής,στοιχtiοπα.ιδεvιίvcnόι.ιαιΡ::Ι"ΤωvιστΟΡLκώvytyo..Q"ΤωVΚΟ'CII.I)"Φ'I"~><:ι-τηςστaδιαι<ήςκστόι<τησης
τcvελλη",κoύιιόσμoι.ι στrό""", l'ωμaIoι.ιo;, οι oπoloι ~ρIψoννM:ινθaι.o,ιασμό για τηντ!χvη της Κλαιπκήςrnoχής

Την mρIoδo avτη αρχ{ζεl, mψ6λληλα με

πpω-τό"TvmΞ1

"TII

δημΙOVΡΥί,I,

"αl

η

mψαyωyή ανηΥΡάψων ""'ι μE"TσΠλόmων
~φyι.uv
Τ,ι

κλασ ΙK Ιστικf<;

τάσ"ι

ηl

δ,απιστώιιει Kαι.tls Q'τQ mρίφηllO 6:Υαλμα
τηl ΑφΡοδiτη; τη; Mήλov, σήμφα Q'τQ
~,πovθαπΡο\π"οιαφ,λο"ΤΙχνήσηκ,
Q'τQ β' μισό τov 2ovαο, Π. χ., "αθώ<; κα!
σ-ro 6:Υαλμα τovΠ"", ιδώ\.οα από τη Μήλο
Q'τQ Εσνι,ό Movαιlo. Από

yλιlτrw;

EVΚΛfiSr)

Αί1τ)οιαlov;

, ov;

και

Euβovλίδη

Υ"">Ρlζ"",ll' λlΥα ΙΡΥα, όπως ,ην ΚfψCIλή

"TOV

Διός από την ΑΙΥ,ίΡα τη; ΑχαιΟ'; και

-το

άγαλμα

Ασήοια ,

Ν ίκl)Ι

Στη

ή

Μούσας

Ρώμη ζιl

κα ι

από

την

φΥόιfiΤα!

ο

Υλιίπτl)l Πασι"liληl, ο οποiΟ\απο το

89

π .χ. απh<τηαι"ΤΟδ,.αlωμα,ovΡ~lov

πολίτη.Μ~τt<;τovήτα"οΣτtφa\!Ο\"κΟ\
ο

M• ...o.aos.
Παρόλληλαμε ,αKλaσ1 <lστ,.όΙρyα

βεβαiωo;σ\J\If);,ίζolΠω οι δημ,OVΡy"" κατά
την

παράδοση

,1)1 ελληνιστικfις

'fiXVl)\

ΤOU2OVαl . Π Χ , μεθlματaαoιάλaφρααπό
την "σσημφιVΉ ζωή, ι:iλλά και από τον
κόσμο

κιφίω<;

Αφροδίτηl.

Ο,

ΤOV

Διοv\nov

σ-rάσ,,1

και

'Των

της

μορφών

σm",oνiζovv μ,α στιΥμή τηl ζωήl ή ,ωΥ

μ~ν μι φvyOκtIΠρι>; και απλωτές "'vΉΑιll
Q'τQ χώρο. Η σVv6εση και η <1)(εση 'Των
ι.οορφών στα σvμπλΙyμα-rα
όπω<;

αvτό

01'

ΑφροδΙτη

vo:

πov

livo:l

χαλαρή,

παρ,στά .... ,

την

aπoι<poVε, ,Ον Πόοα πov την

πλησιάζ" μΕ <ρωτική διάθ<ση την ώρα

'Tfovool".,

παίρ"", το λovτρό ,1)1, ή στον

Σάτvρo "ovε1TlTieετol σ, Epμaφpόδlτo
Στο

μεταίχμ ιο τηs

ΜΕσηI και τηl

ΎσπφηsEλληνιση<τ\seπoxτ\sβιplσ-.nαl,ο
ιξaIρOiTI.c.

χάλο<,,,,, άyαλμa τou

μ"ρoV

αvαβάτη απΟ τη θάλασσα τov ApτιΞIIlσIov
Q'τQEG",,,,,Movαι[o,WΏoτaμέoaτou]ov

α,ώvo: πΧ. τοποθοΞ"ΤΙίταl
yνωσrά

Ivo:

πολυπρόσωπα

από τα πιο

ΣVΜπλΙyμστα,

πov σmH<oιιiζι, την τιι.ιωρία τΗs

ooivo
ΔίΡκηl,

ΙΡΥΟ τov

Aπoλλώv!ov "αl

τov

Τσvρlσκov από τος Τρiλλι,ς τΗs Μ . Ασίαι;
Αν

στη

ΠΡOXP,O"ηOVΙκών
Κ"'ωο-,.ή",,..,..ή τ"" T,"ΓdvoAwr""",,'; το ItφΙφηw"""'''Υ>'<'
στοI'OόΤ'l5Δή~ηΤΡ"5~<"Τf)fΔiσ"",_στηΛιικδσoup<>Τ1)Ι'
Αι:«<>I!i<η,fΡΥσrovMroσή"""'Υ.\Vπ"τηΔ<>ι><>φώνr<>,σroσπoiο

yλι,rrπ ΙKή
α,ώνων

των

τριών

ecφpάστηκE

Ο

μεΥαλι,ώδηι; ,<,,,ο lIνημElaκόςXαρctι<n\po\
'Των <λλη",σnKών x.ρό;ωv, Β<>ί όπov 110 ...

"<φι<tT6νσνrcw~<>Ι!~ο<l,<"v6θι>ό«ιηΔή~ητι><>.(,,ηMr:τ"σ,"",

άλλO"T'EηΊiχνηδεv,lxι,iΊ"OIα-παλυπληθή

πλ<>,σoωμo'""!"άπ';τ""AwτoιmιτψApτ,μη.(Apxlιτoυ2aυ,,,,,,.x.)

κα,σννάμα -παλιnmίκιληπαpαyωyή ήταν

Ap,εvp .

1736

η μ'ιφ<>τη(VΙακαι ητopRΠ1κήσ:vτή<;ΤΗS

επoxήs. Η μιoφoyλV1Πl~ή, πov σε ΠρoflyαNεw; rnoxΈS ήτσν σννδεδεL.Lέvη σχεδόν

αποι<λ<ιΟ"Τ1..σ με θρηcπ<wn<o&; ι"" λcnΡWΤΙ~o&; σκo~, τώρα χρη::nμoΠOΙEίται
Υ\α τη δ\co</ίσμηαη των ~ ~αι των πoλLJ"lt7lών ιS!ωτικών ι«rroι~ιών.

E~ αιό:λοΥη cιvτι'ι5 πr; χρ<'tσrr; είι.o:n Ι<Οι η μεΥάλη ζητηση ~αι σvwπΩs ι<αι
η παραΥωΥή -τtm1ων ΙΡΥωναπό μάρμαρο η από
των

παΡαI5ocn""ών

θfών

τι:ιv

Δωδει<όeECιU,

μιτaπM60νν τIS ~ δημΙOUΡyί«; τι:ιv

XriM<h.
ΠOU

Ειδώλια ~αι αyαλμCmα

ΣVXvΆ

ανπyΡΆφΣUΝ

η

αι. π Χ . σλλh. ~αι των νΟων

40u

αw:roλικών e.ώv, μαζί με ιnrrά των ηy>ΜΌ;ΩV παράγονται σο όλη τη διάΡκΕια
πr;Eλλη",O"T1ΚΉSrnoXι\s.cmότη Μακεδοιιίαl<OιόλητηνηΠΙΙΡωτι<ή Ελλά5αώ<;
τη Ρόδο ><σι τηνΑΝξάιιδρ<ια
Δε{Υμα τι:ιv πλCllίτov της AυλΉS ~αι τov ιco-nσ-τημWov των ιλλη",στι~ών
χρόνων

τα

παvτ6ς-

Eiδovo;

1«:ΙΙ

χρησης

αVΤΙΚΕiμεvα

από

πολύτιμα

ι<οι

ημιπολίπιμα vλL<ά KaraOl<e...όζoνraι τόσο στη μητpcιπoλ\Tι~ή Ελλάδα όσο και
στα π{ρα-rα των ιλληvιστι"ών βααιλεΙων. στη Νότια [-.-αλ{α ~αι τη θρfu<η. γ ια
.ξvπηpE"Tήσoνν"τlς αvάyι<<<; πr; επίδ.ιξης χλιι;τ,s και KOIVΩVΙ~1i5 επιφΆVΙι""

"'"

των κατόχων 'ΤΟΙι). Ο ΧΡVΣός και ο άρyvρoς κατΙΧ""" την πρώτη θέση στην
KστασKiΞVη

mpi"TfX,"""Y oικιrncώv ΣΚWΏν ~αι

κοσμημάτων, ,νώ ΔΕv ,ί"",ι ιco:€Iόλov

σπάνια η χρήση των πολv-nμων ><σι ημιπολύτιμων λίθων, τι:ιv fλoψαvτό5oνrov

Kα(Iώo;Kαιτι:ιvXαλκoV
ΚvριότφΟS"'φΡαστ1i5αιπoo.Jτοvπλοίιτov ,ί"",ι το κόσμημα, τοοποiο
δηλώιοι;ι άμισα την OΙ~Ovoμι~ή και την KOΙVΩ"'Kή θέση αι.πoV πov τΟ φoρεl
Ο Ι ιvκaιpl«;vαικαvoποιηθ<i η Υννα ι""iαφιλαρέσκ"α
εποχή αι.πή

Ei"",.

μΟ"",δι><i<;κατά την

με τις πoι~ιMες τ ων ~oσμημότων, τα οποία στολlζονν κ6:(ιι

σημε;οτovσωματQS. ΠφiΤΕχναδιαδηματα"αι όλλα "οσμημστα της ""φαλη,
κω τη<; Kόμη~, πφιδο\ραια ,ξαιΡΕΤΙ Κτ)<; τΙxντr;, βαρύτιμα WΏΤια και ζώιoι;~,

ψΙλια για TOV\ καρποός των ΧΕΡιών και TOV\ βρσxlO"" ~αι χρυσά δαχτυλίδια
μι

μ<Υάλου<;

ημιπολίπιμovs

καλλωπισμoV όλων

λίθουο;

των εποχών.

σιιγ.φοτoW
Μια

το

..-.Ράστια

πολιπιμότφο

,ίδο<;

ποικιλlα θεμάτων

πο..,

αVΤλoVντσι από τον κόσμο της ~. όπω<; !<λαδιά. άι.6η. βλασ-rδσmιΡΕS.
ρόδακ«;κω καΡΠΟl, λroVΤΟΚ>φαλΙS, δελφlvια, ανηλό-m<;, φί6ια, βo""pCι",αKω
πτη":'. αλλά και από τοl! κόσμο τηs μ...&λoγίαs. όπω<; οι "'oριρέs
της Αφροδίτης,

,p1....'1 ..""ιψμa
και

μι

τηs

Ni Kf)';

και

TOV Έρωτα.

τov κUκλov του ΔιoWΑoυ, κςιθώ<; και

το

(ο ~όμπO') του Ηρακλή), σvvδvόζovται μι πο\~iλοll\ τΡόπovs

<pαllTOaia

από

ΤΟIι\

τεχl!lτ<,;

που

δημιουργOVV

πραγματικά

αρι<nοvργηματο;. Οι ημιπολίπιμοι λΙθοι πov κvκλoφopoνν στΟν ~όoμ.o των
ελληVΙστ,~ω\l βασιλεΙων με σχeτΙKη aφ6oνίσ, όπω<; ο σχό:τη" ο χσλ"ηδόvιO'),
ο

αμf6vστQS,

ο

σαρOOWΧ"",

η

οροία κρύσταλλο<;,

ο γρα":'της

κα,

τα

σμαράγδια, χρησιμΟΠΟΙoVνται για τη δημιovργlα διάλιθων κοσμημάτων πο..,

σπOl<τσνν πoλvχpωμία "αl ι.ιιγαλύπρη πολVT11λιια
Τα σκWη γισ

TIS

Kσθημφι~ avόy""s των πλov::;;ων και "Των αρχόντων

χάλκινα, xρvσό: ~αι αργυρά. Μ.γάλοι κρατήΡ;ις, αρίrταιιoι;~. σκVφoι,

EI"::'I

Kά~αραl.

φιάλιs

και

"άλvι<εs

ιvφραill{)vν

το\/';

σvvδαιτv~ό"",

στα

πολυδάπανα δ.Ιπνα κω τα συμπόσια των βασιλίων και των αστών.

Mm

σ. αι.πήν την Ιξαψη και τη δίψα για πoλvτέλ.ιια ~α) εκζη-τηση

,ντάσσfTαl και η χρηση γιιάλlVΩν "",,....ων που μιμοίινται στο σχημα και τη
μορφι\ αντΙστοιχα πήλl"",,, η μΕΤαλλικά. Διάφανα, χρωματιστά η πολίιχρωμα,

άλλο...

XpvσOΠO;Kιλ-τα

η

μ,

I",",TES

ψηφiδε<;.

τα

yvόλιvα

σ'<Εύη

Eiιιcιl

πραγματικά αpιστOVΡγηματα και χαρακτηριστικά δ.ίγματα τηsθ<λlπτννσηs

τη<; τtX"'11 τωv ιλληll1στ ι"ωv χp6vωv. αλλά και πραηγμΙ,"""" "TfXvlκώv

Τu"ιιισ

TOV

.ΙΚΠΙ"" Π1f Δισπο."'Ι" από το σWτ"y""

.Μ6,ώ •• ο<τώ •• ιbλ&..~_

•.

2ovα

π.χ.)

IJI=ov.

&,,,,,...

,.Jι

,,,,,,

T'l5

Λ'-"'<Iσoιιp<tf πλ<>wιο δ.σwσu~ulw

m.<Ipώπ,

.... μ<>pφts ...

Π_'-'Π,Ι",

"",

u'"

... σ><!:Υλ"f'"f Π<ψασΤσσ.'ι

ΝΙ"η μι θψ,.,τηρ..,. (AΡxίr

TOV

Ap.,up, 1737

[

,~

"γαλμι> ...... n.-.ιι.:;".ι,cnrd τη,..,μο

",~πρ<ιιή~rw<""""Dτ""η",

... &λφl"'δι·.λ" ....... Σ... "'*"""""'δoξΙ

x/".~τη .. τρH>, .... (Tιλινταισ

τtr_ΤD<J2<Ν",.".χ.}ιψ,ιuρ·2)~

Aντiθrn;ι, η;ι πήλlvςι ςryyιlα Διv έχow ~σιιlά σχ~ ως

πρos την ποιότητα μι ΤOVS Π>'ΟΥό\lQV\" ΤOVS τω~ ιυ.aσιl<ών
χρό","""

Απλά μελσιιβοφή ή μι δlαι<6σμηση από αρσιωμό""

πηλό, ~CΙΜlά φορά fΠlxρvι;ro, ~αl μι μοτίβα ...... ,~ό ή Ylωl.<ΠρlκCι:,
ιπlβεβo:lώ\OOo.w όη ο ",ηλ(ιs ίχιl

.. ~ηθεI a..ro

το χρυσό,

τον

όρΎ\lPO, το xaλι<ό I<IJI το ΎWΛI ι<al αποπλονν amίη δι!\mρης
κaτηyoρlaς Ylα στρώματα 1foυ ζουν ιισ:ιφιά σπδ τον κόσμο της
Ανλήο;; ~αl της σο.οώτιρll5 τόξηs,

Μι τη~ ~η ,"oλλώ~ ιρy~ων σι διaφοριτιχί-;
,"ιριοχι.;

τω~

βaσιλιlω~

και

ΤIΙ5

η1f"ρωτι~ής

Ελλάδας

~~Qlδoι:ιφoρ.-.lιckTΙX""'Tρ<11I'itς1foυ~
ΣVΜβστl~ό από TIS ,"ιριοχΙς (I1foυ βρI(Iηιιaν τα πρώτ'ο: ή τα
mΡIQaόπρα διlyμcπςι, όπως ο:ΥΥιΙα ΜΟ\Ι Διrrlι<frj IO.I~,

GnIIhla, Hadra, '"ΙΡΥaμη..σ ~,ά, Q.; σχήμcπα, ει<τόs από ειcιί..,.
'II'QV μlμoVvτσ, τα μιταλλικCι: ςryyιlα, fΠlιφιrτoVνOΙ λόyvνoι,τα

μ"ρoδoxιΙc;ι, οι oι""xόts, οι διάφορες πoι~lλlις σΊ<VφΩν, μι πιο
xαρα~τηριστι~ό

ι(δος

ι~ιl""

των

ιn<Vφων, μι ανόΥλ",η διαι<6σμηση.

λεyό!l,νων

.μ.ΥαριΚώ ....

Χαραι<τηριστιιάς Υια την

I1fOX'" ι(ναl "αl οι "δρlις Μου Hadra μι φVΤl~ή διακόσμηση, οΙ
01fOΙI\ χΡησlμΟ1fοιή&η~αν ""ρlως ως ΤfψpOδόχα αΥΥ.lα.
Η ~oρoπλaστl~ή

TWV

ιλλη\llοτι~ών χρόοιων παρovσl6:ζι1

μεΥάλη "ΠαραΥωΥή. Τα ιρyαO'Tήρlc;ι ιlνο:l πολλά και oo6oW σι
δlάιΡοΡις ,"ιριοχις , ΤΟ θιμc;ιτoλόyιo, ανόλΟΥΟ της yλvιπl ~ι)ς ~αl
ΤIΙ5 ItI~>'OTE)(vlc;ιs της Ι1fοχής, ιlvςιl IIt1fλov"τIQμO"" μι "OI~ ίλOl.l'ί
τ\rιrovo;, Έρωτις, Nlκtς, ΑφροδΙτις, δlάιΡο>'Οl αΥσ:λματικοl τ\rιr01,
φlΥοίιΡις από τον κόσμο ΤO\l θιότΡOU και της !ΙΟΙ»lκι)ς, μας
lI.fTα~ρoνν

σι

μια

ατι.ι6σφο:ιρα

χαλάρωσης,

ξ,,,,,,ασιάς

και

δ,α""Ιδο:σης, αλλά ταντόΧ>'Ο"" OVΤITtρoσW1fεVouν ~αι Ι""" κό
σuo

,"ου

xαραι<τηρ(ζnαl

a1f,) τη σχ.δόν ολοκληρωτική

=ρό:δοοη στο ιφήμιρο κσι την "Προσω"Πlκή ΙVΔΑΙμoνlα, στοιχ,;α
τοοποlαδινιΙ..cιlάσχtτQμιτηδημΙOUΡΥΙατων1fpoiί>roθέσιων

Υια τα ΥΙΥο.ότο: 1f0\l θα σκoλoι.6ήσouν. Aιrrός ο Rιθραuστos
κόσμος

της

,"λoVτov "αι

μ<;Π'ςιlοδοξΙςις,

ΤIΙ5

χαλάρωσης,

τη<; πoλιrήλε,ας θα

ΤO\L

,"ςι>'ΟδοΟιί

αTO\.IlKoU

σταδισ:ι<ό, και

σχlTlκά n.oλα, Ο'Τις ρc.ψα&ιίς λεyιι.:n.ς του Α,μ[λ1OU Πι:nJ).ov,
τO\l

ΛιίικΙO\l

Μ(ψιον,

τον

!ιiλλα

και

τov

Oκταβlα""ιi

Avyι:iιστoυ.

ειr,~ο>aτη..ιη".".ότη",l"""'_Ε..,,..ιφο>'~""'Ρ'ΙΛιψιrpcν,6ιrωr_"~ηpofq>lΙ
~""γpσφ~, ιισζi"'-TqIIIflaιr",O'Iδo> ΠΙ\". (rd.ιv.-o>ΙOτhopτo

rnu2o<J ... _ rr,X.)

!1S6

Jφ.<Vρ.

Ι

~,

Λιύy'vφ~ π~ι!x" '" πσpάστσσ~ π""πι!ι" Ερώτ_ πov...,.,..,..,νν ,ιάλ<!:. cM.o,αηjpι" κω σ,,,,χδη-. 8plθrικ< ""'......."" άλ'~
παρ6w",

. ",

το θpαVα""

"'''f ΤPΙTηf O'T~ β6ρ<", .~,τV,.",. AκpόlfQA,II,.

ΕΑ:> πρhr"

..,.

rιpo/pXσντω

.""d πΜ" π,~τητo

=ό...,. π'P"{JσJoo τσu "pσ<i Tηf ΛφρdilTηf κ", Τ"" ΈΡωτ" που βρ"""τ"" O'T~" πφισx~ mπή, (Δ"iτ'P" νισό του 2ου
Ap,εvp .

",.

Λ""γ~vφ~ πΜ.."

'" π~η

<fTO

κb'rpo τσv/.lfoV Δ"""",,,,, ""ζl ",Iκrν"''''xόo πov πΑ""",.,."....",

σδ~γσW τo>ψour γιο ΓNσkι. . Bρl(JηOf O'T~" Λθή.., O'T~" 0&\ Pηylλλ'll' ""'Ι

...

oίUι5 ΔW π"",

"",6

NI~o,

0""1"

iX"'N Π<>Ρ<>στ6σ"5 από τ""

~κπW""'.ΟΚ"'θαπρhr""'cmΟτιλσoJo'''''t1rlνWση/!!ωJ,ιoU~β6&povαΥάλ_.(Τιλητ''''2σv<l"π.χ.)Αρ. ιuρ

~ I

π.Χ)

1451

[

nι

Aγα.\uo> ΓΩλάnj .....wuoα-njm.....ι..~oiwMtI".

8plθrιι« "ΠΙ Δ,μ., .,.,.~ναyσρά ....... /ται.ώιο.
(ΓVpω.,.,.o/ooπ.x.) Αρ. nιp. 247

λyα.ψdτιο~ .. orάJrαl<Qι--ιια"""ιψαηinlνα~ Ταlpyo. ,.....,.,-τ6ωs-.TO.,..".ι
ατorιpovrIιo:l7'1f~αTηM.kIa(II>f"""X)Jφ."",.)48S

316 1

..~.fJplerιιιr

K~_~~1oW
rn".,*~_...ιrρφIoW~
.";,,_.ΔιπιιιιWΚλ,..u,,p.f.J<ι!"

Ιφ. rvρ.

2260.

2J}~,

1S41

..... χ)

Δόσι.o!ι>/f1ηίπ"" Η odro ιit6-wμιι<>ηΥ'Ρ.. aνr.....
fkιo.ιoφoνlων ~,,,6ι.ι,, ....... /(PfJτιιιoUφΥαστηplσu.

(2Of .... ".)(.)

371 1

Αρ , Νρ,22&4.2576

Μ,γ"ρ<*<>xVφor(ΓΠ6τψΚ,φ<rλλη""",,,,,,,>,λvφtfπ~6cfIf,,π6 Τ(ιντΡ""oC o<r)"Λο(_χ l" MM~6ov"", Π6ρη,
opιστ,Io. Δ "",ιjδη, ΘVΣlo.n~υξi"'1V, (ΠPώTo~,σd

rov2"",,,,

π .χ.)

Α{>. αιρ.

Mrγop ,~6f " . ιiφoι' <>πδ Τ<> Mlγ<>ρo.!" oνdγλιιφη δ~~ηση <>πδ τρόπο&!, <>y<ίλιJaτ<> Π)Ι' A I1η><15

Μ,ξάvδι>ov-Ηρ<π<λιj,(Τiλη:Jov.apΧ/J2""""π.χ.)

14624

,;""

""ο μπdλλιo ~,φ.:rλιj

A{>,<vp.2099

[ 319

M)'VΚ'I"

... '-dσιιηoηaτrφι»'lών"",cψrγyufσιr6μι;ιιJρo

_..",..,.,..sιιpώuα,,"_~_(Γιip.>,",,/ΟΟ".Χ)

δωρfd"",ΧT"...,.nπ,. Aρ.ιup.2313

1I<I)Noor",~"""o-"do:λoδoιtMιι!J.
λιr6τηΜ.μο.(Ι'jO../ΟΟ"Χ) Aρ.fYρ.XΙS4

.ι'\άΥννοι"",-~,..ι..ι

... a,..,a-""""",-

~o-τηγEp/τptι>.(Γιip.>aπ>/oo".x.)Aρ.ιup.2»7

~]

KQλιηψι:l XQλ ~ι """ πτvoιτoύ ..,.,.όΠΤpo<lμt m;;Υλ",η πο>Ρ&ατ"",η AφpoδlTrl'iA'OI <ivδpα ftOlJ ι<dθovτάΙ σι βριfxo. Λιdι-ό

TOIIf ΙWΣI~~ σηj.1η στη. σπσ/α .,-π~H"Ι Iναf ΙPOJTIlii"f. (Λpxlr ΤΟ<Ι

Jov

σι. π.Χ)

κ6τ0πτι»μt"""r~V'fη πcρ6στ""η"",κ6λ""Ι'ά.Ni'η ""..v.ιτ<>Vρo.

Αρ.•"".

(190-280

12074. I(.ο\ΤΟ, XQλκι ", πη.ιπό

"Χ)

Ap .•vρ. 16115

[ 381

Χιiλ>:,..,~",Αφρ'ιmvoύ6<>ψατοπOJO<ίπου.π,δι,...v., τηδ<ξ'oτ,xVΙ" rovμσφοψΙ5ro. A.1.ξoΨδpι...:>Jιpy=τηpJov.

8plθφ« cπην Aιι.j", cπην ΠfρΙOX~ 7ΩV A~π,)",,~πων. (Πμώ70 ~"'" 1"QV

2"" σ, .

π. χ.)

ι'ψ. "'Ρ.

16787

χάλ .. .., "δώλιο δ, ,,κo(JόλO<J, ανrΙypoφo ΤαJ πψΙφ ηΜCΥ o>yόλιJι>Τ05 του Δ,,,Xo(JόλO<J του y~ιΠrr~ MVpωI'O . Bplθηια:στη.

Aθ>jm. στη.1ΠΡ"'X~ τω.Α.,π"'"""'1πω •.

(/<>;",.

πΧ)

",ρ. "4'.

1678 1

π,μ,vo,,6ώΑ,οfpωτ,,<φojjJov

am\

τη ΜύΡ,voτ'ΙΙ"Λ~μvoυ.

(Γύρω.,..-",2Of)π. χ.)

Αρ. ovρ.

4947

XJAK'''''o/Jώ}..,yνι.o''''''~~" oj!"

••"ηfJlιaάπ~τ""λχιλλfo~TOIJ6orοιίΑρη.

ικ>ι>φιis"

<π<wηiποτ""Δ~τ""Πολ...νν:,rov.8piθηn
Ο"Τψλθο\vo. oτηνπ,ρ.ox~

T.... νλJl"'.. όΚ~π..,...
Ap.rup.16785

(Ι"Ι""".π.χ.)

Π~,..,ιιδώλισyvvαΙK<>5

....

""ιdδooπovo:pστd<'pιπΙδι;; . 80,ωτι~oo

<ΡΥο<>τηρiQv . Απ6-rψτ".,η,ρ.>.(:Ι30-ΧΙ')πΧ)

Αρ'ινρ_4700

Π~,...",δώλ,cΝι.ώ.cπότηMVp,ν<ιΤη\"ΛήlNOV_
(2Ofι>"π.χ.)fψ.,,,!,_Sl02,';()98.5065

Π~'''' ιιδώ)ισ yvvαΙK<>5

.... ""ιdδι;; αmJ Τψ Tmdγpσ
ΑΡ. ....._4589

(lMVτlP<>~'<'<ΙT'OV:ΙOVφ_ πΧ)

Πιjλ,,,, ,,~'" rι/bπoooV T1If NΙσr Kωιoω/Jίσrαπδ τη Mιψ,vα. Π,_στα αm:'K""Iζι, τη ιιφφ~ τov νtov . ΚΜ"""ο
"""n"i{,,~a_(2<xa, . nX)Ap . fVP s.060

n.μ""'.oδώλ"',........,,....ι.:.ι-"""'>ίr

_ιιm"<l<fβρ{rxo.(2OJ,,,_ιrJι)
1φ.Νρ.'Ι9Ι4

Γιι6,.1,.., "",oδpoισj "IIξi&:> ",πd τη~λθoj..,..

(Τιλη ...... """"' ..... χ.) Iφ.tuρ.Ι~23

Κ65σι"_66~yv<>λι.ΣΤIfΤpVτrσ0ι6τω"' π 6

Τ"'χ'lΑor~Τ""'"φιωιιlI'ffΑ<>fJσ.πoθαιoι:W_6_Φι,.
(TιΛητov"""α, ..... X)

Δ wμι γ&ΑaoξvπVθ:ιιvααγγ>1α

utπ""",<rn6πο:ΜVΧ_γvWol'
lJpiθη.φY.,.τ6φoιrτaΠ«Λ<n6ι<άσTρo
τηr~Iαr.(2ora,.".x.)

Iφ.ιup.

394 J

142()1. 14262...

... ρ.ιvρ.IZ297

ΤΡΙα)"lJ'il,,.,πώVχ_aovφΙδ,,,,,π.ι

τo......,η. ... Τ""'λντ,.....ιιψων,Tolνaιnojo<ι,
Ο'τη. O<Q'T~yσρio:r

Tov""",,,o.<W, "":'Ο'Τ" <1Μ"

ΔW~"'"nΠro!"mlIIofJl)I'/l"αvτoW
ΤOV..............-.(TIpώ<_IOfo'''J(.)
Aρ.ouρ. V1I9, 21118.23123

~a,,6~"""πpliσ, ... ~ι
~a"".x)1ψ.wρ.!4465

Γι.dλ,""Ι"........,.",Mr6τη...ι,μ.,.
(T{λη~"'

• .x.)λp.

_269I

Φο6ληMr6Υ<ιλάζι<ι r-λIμIpo#Jδώ<nOf.
(/Ofa,,,. X.)λp.ιvf>,!2"522

Γιιdl.,,,,,,,,,,,,,,,,,,"oιrι! το...".",'" των

A"""oι\"'Iρ<.w.(np,;,._,<><,,,

".Χ)

Aρ.cuρ.23η)

Σ~"...ιγαΑα{οιrρ6<n ... yvαIoι .. O>dyλ"",~
d_ι.ιo6r

........ ιι,..,ι..:-oιrι:IοΥym.Α...ι ...

....... A..,.~.

-..tyo<ι

(J1pώι_'<><αt ... Χ.) Αρ.Νρ.

23712

~oιrι:IιιιλΙyvαloΙαιnlτηM,μo.

(Πpώιι.toJΙOf", .•. Χ)1φ.ιψ."2692

&><>χodλ"''''ιιοΡφ~φ,δ,oV&_μημf..:.",iνf;rrcvrσ<φδ, cvr.
'σ"'5α-πότηfJ<""ολl",.(ΤΙληJσv.oρχ/f4οιιαι.π .χ.)
Αρ.ιvρ.Στ.

Xρuσ6 δσχ-"ΜΙδ, σι σχ ήμα σπfl{χη

JrOV

απoΛ~yιι σι ",φoλ~ ιroι <>ψ<i φιδιΟΟ

",ι.ιncvrσόρδlO<!l". (Τ/ΛηJσv.oρx/f2".,α,. π.Χ) Αρ. ιvρ. Στ.

Χpuσ6στ'f'<\n",.,ιλλακισσαίαπιιro Κσσπλλόριζο. (TLΛητov4oι.ιo-,. π. Χ)

Xρuσ6cτ'f'<\n/kλO-VIEIdro-JrιI τη fJ<cσo-λ"'.(2Of''', π.χ.) Αρ. "'ρ. Χρ.

1142

354

Αρ.ινρ. Χ μ.

105<1

3%.

3S9.)6S.Υ>7.368

χpt.<Tόδσom.ιλΙδ, ... ...-γ41η,λλn,..,.,δr!σ..,,&lνη
[τον Mkτo δm<wλ.ι.>.ιθo> "W~ .,Jρι.,Μ"'Ι ΙΥΥλ",η

ιropdoonά<lη,.....,._Iιιr_o1ι",..~
T(>o"-""","ινί(n"αr"",.-.., ... ,φ:>Toiι,
πρσσωlfflo.kr<.ιf"p6o:rιτ",yιaO<d1f_Moo.ίιJα.
)1m! 1~ Γι:>jkJλo<j λ,τω.ιιΟ\". (Γψ<'1'Ο 200 π.Χ)
λρ",,!,.Χρ.θΟΙ

Xρo..τ11jwφm.η ... ",fάλ~",,,x~,,,,, ",,,..s.pa,,,,,Tf~,,TOO"O"
στiκn"'.,.,ΥψΥΙΙΙ,Ιφρo6iτη.(2or σ,"χ)ΑΡ. ...... Σ.341

"'"
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ΡΩΜΑϊΚΗ

ΕΠΟΧΗ

Ο ελληνισμός υπό τη ρωμαϊκΥι κυριαρχία

n

λΡΟΤ1 ΡΣ λ ΡΧΗ nl~ ΡΟΜAιkΗ1; n (PIC)ΔOY θ'ωρ,lται

y,v,,,cr

το 'το<;

J]

π_Κ μ, την κρίσψη και απoψασισηκτiς

σημασία<; vαvIIaxia στο 1\κτιο της AKapvavlas. μπαςύ "Των aTpcrnvIIάTwv το" Οκταβιαvoίι
AvyoVστQV από τη μ,σ και των δVo σvμμCrχωv-'Ραστώv. το" Μ"ρι<ο'" Avτωνίo.., κα' της (lΡVλΙKής
βασίλισσας των ΠτοΜμαίων Κλεοπάτρα;. από -την άλλη, η 5"ίσδυση της Ρώμης στο" ,λληvισTlK6

κόσμο (Ιχι

apxla,'

"ολν vωρlτ,pa. Ο δρόιιos για την εφοΡΙΙΟΥη της ιπ,.:τατικης και ιμπεριαλιστικής

πολ,τικηl των Ρωμαίων άvoι ξ, ουσιαστικά μ.ιΞ τη μάχη κοντά στη Ζάμα. -το

202

π_Χ_. &ΠOV σ Ρ(..)μαίο<;

στΡατηΥ&; Σιc,π[ων, ο επovoμαζόμι:voς Αφρl<οv6ς, κατατρόπωσε τον ώς -τ6n αήττητο Ανν!βσ και ΜΥ·
κασε την πφ+ιφαιιη Κ<ΣΙ πα,,;σχvρη Καρχηδόνα να V1t0l<(.ψ1l τσπ,Ι\Iω-Τ\KCι: στη Ρώμη

Στην Αva-rολlκή ΜωόΥ"Ο τα πράγματα ήταν πιο EVκOλα για

.0....,

Ρωμαlοvs, acpov 0\ μ,ταξ.:ι των

,~ληνιστι~ών βασιλεlων, αλλά ~αι των ελληνικών πόλεων της ~υρIΩS Eλλάδa5 σvρράξεις ~αι διαμάχες,
Ιδιναν στη Ρώμη τη δυνατότητα να lTaiζIΞl φαινομ,νικά το ρό~o του διαμroo~αβητή ~αι του διαιτητή, ,νώ

στην πραyμαTl~ότητα βασμιαlα διΙλυε το σίιστημα των ε~~ηνιστι~ών κρατών ~αι ΙΧTlζιΞ αριστοτεχν,κά
-τη ρωμαική

ηΥεμονία σ-την Ανα-τολή.

ΟΙ

lTpoσπCdl""

αναδlπλωσης ,

,,;oaStopyCIνωoηo; και

-τήρησης

ισορροπιών σε όλο -τον πφίΥΙ'ΡΟ -του ΑΙΥαίου από -τα δύο ισχυρά f\ασίλ"α, -της Μακεδονία, υπό -τον
ΦI~ιππo Ε' και -των Σ,~,vκ,δών υπό -τον
Η ΠΡοσπαθ"α του

""opoU

α""ιρωμα\~ό σννaoπισμό

A""ioxo

r', αιιtστt'~αν προσωρινό -το" πόλεμο με TOVς Pωμαlovς

δ,αδόχου και Υιου -του Φ,λiππου Ε', -του Πφσω, να ΟΡΥσνώσ... I\IC1ιI

απΙβη όι<αρπη

~αι

η

aVyκΡOυση

τΟυ

φUλnΙKά

σvμπαyoVς

φcnΟVς της

Μακεδονία<; με -τη Ρώμη ήτσν αναπόφ...ιι<τη, από τη σΤΙΥμή μάλ,στσ που Ο -τελεvταΙoς cn.rτΔs Α"" Ι Υονiδης

'Kδή~ωσε φα".Ρά -τΟ μlσος -τΟυ Υ,α -τη ρωμαϊκή κυριαρχlα κα, τι, -ταπεινώσει, πΟυ διχό-ταν -τΟ Ινδοξο
f\ασlλιιο της Μακεδονlα<; -τις τελεvτolες δειcαι-τlες. Η ίισ-τα-τη αvτή ΠΡοσπαθεια, ωστ6σο, Δw είχε σεTlκά
απστ,λωμστα Υια

"TOV<;

Mα~,δό""ς και σ-την αποφασιστική μάχη -της Πίιδνα" στιl

22

loυνloυ -του

168

π.χ.,

ο Λ. Αιμlλιος Παύλος σα δώσει -τΟ -τελειωTlκό X-τU-Πημα σ-τη φάλαΥΥα -τΟυ Π εΡσέσ. Η σίι~~ηψη -τΟυ
Μακ,δόνα

βασ'λιά στο

Kai'<ipIO

-τη, Σαμοθράκης, όπου είχε Kα-ταφθάσtΞι

φυΥάς κα,

μ,-ταμφιroμΙvol,

κ<παΡρό:κωσε ακόμα πφισσόnρο -το ηθικό -των MαK,δόVΩν, που ΙστΗυσαν να δηλώσουν υπο-ταΥή <rT0U\
Ρωμαiοv<;. ΟΙ φιλομακεδό""ς ΑχσιοΙ, Αι-τωλοί και Ηπ"ρώn\
Αιμίλιο Παίιλο. χ ιλιάδ,ς

AXatoi,

ανάμεσά

TOU\

t"TVXav

σκληρό-τατ ης ανtιμ,-τώπιση\ από -τον

και ο ισ-Τ0ΡΙKΔS Πολίιβι"l , ,κπα-τρiσ-τηκαν σ-την l -ταλία, ,νώ

στηll Ήπειρο KCΠασ-τράφηKαν εβδομήντα πόλει, και

150.000

ελείιθεροι πo~ίnς πouλήθη~αν ΩS δoύ~oι. Ο

-τιλwταίoς Μακιδδνα<; βασιλιάς, ο ταπ,ιvωμΙvos Πφαια" απο-τέλεσε το κεντρικό κ6σμημα στο θρίαμβο

TOU,

κατά τα άλλα «φιλέλληνα. και εμΠΟTlσμΙνου μ, την ελληνική παιι;.lα, Αιμίλιου Παύλου στη Ρώμη.

Η

Μακεδονlα κηΡίιχ6ηκ, «ελείιθερη .,

-τΟ lδ,ο και

η

l λλυρία. Όμως με-τά

την επανάσταση

πΟυ

ΟΡΥάνωσε Ο -τvχ05IώHη, Αlιδρlσκος, ο οποlΟ) εμφανίστηκε ως ΥΙΟ) -του Περσiα, και την ήηα -του από
-τον Καικlλlο ΜΙτ<λλο το

148

π.χ., η Μακ,δονία κηρVoσ,ται πλloν ρωμαϊκή ,παρχία. Ακολοίιθησε η ήττα

της Αχαϊκής Συμπo~lτεlας και η καταστροφή της Κορlνθου από τοll Λ. Μόμμιο -τΟ

αΡΥότ,ρα η καταστροφή -της Αθήνας από τον Σύλλα, το
υπόλο ι πα κράτη παραδlδονταν

OTov<;

86

146

π. χ . και πολίι

Π.Κ Και ,νώ το Ινα μ,τό το άλλο τα

ΡωμαlοV\, το ,οχυΡό και πλσίισ ιο κρά-Τ"l των Π-τολεμαlων της

ΑΙΥίιπτou αντιστ,κόταν και ήταν αvτό που ΙΥραψ, τ,ς τ,λεvταί,ς σελlδ<5

TOV

ελ~ηIIιστΙKoύ κ6σμου.

ΑναμφΙβολα ο, όποιες ΠΡοσπάθ",ς τη, « ΝΙας 1σι5ο9, όπως αποκαλούσαν την Κλεοπάτρα, μΙσα από
-τ ις οχΙσε,ς της μξ τοil Καίσορα αρχικά, με τοil οποίο οlltΙΡ,Voνταντη δημΙOVΡΥlα ενός o ι"oυι.ιεν\~oύ ~ρό-τovς
που σα συι.{ιιω"" A;oaTo~f) "α' Δύση, και με -τον στρατηΥό Μάρκο Αντώνιο αΡΥό-τι;ρα , που την αll<)κήρvξι
« βασlλισσα των βασ,λtων~, δεν ήταν παρά το ttλILJ"ralo κεφάλο,ο -της ιστορlας του ΠτολιμαΊκοίι βασ,λεlου

E,,,,,,,,",",,,, ιj )'\I..,:,,~, kr "'fάλ ~ ",", δ 7 η ... λTr" ~ μι πφ Ι ...χνη 04ι,...",.η Τη\" ",ax ι!r...,., Τp<rfάι.ooό. (λpx tι...,., 2W ά' . μ,Χ)
Aρ .• yp.

2JI3
I ~

~α,

TOV

ιλλην,σ~o':' ~α, μάλ,σ-τα μι μ,α χρο,ά ιρωTl~o.:. δράματος. Ο Oo<.τaβ,ΣVΌS. μι το πρόσχημα

TOv
Tov Μ
..λ<vταlα βασΙλ ,σσα της
"fOV φ,δ,oV, πov ~ατά
,,, τέλιο και odρδ,σ" Εδώ

ιt"I,,'~o.:. πολ!μov των Ρωμα'ω" ε"α"""ο" της Κλεοπάτρα<; . OVΣ,ασ-τ'Kά εξοvδετlρωσε τοll α"..,ΙπαλΟ
Α"..,ώ",ο, το" Ώs τότε δ,ο,κητή τω" α""τολ,κώ" ιπαρχ,ών, ~α, !δωσε σ-rηv

A,yύoπov τη δvνατότητα να πε6όvε, τovλάχ,στο" Ινδοξα, μι το I~ova,o δόγκωμα
τη" παράδοση τω" Α'Υ\/Πτιων θα της χάρ,ζ>

τη" αθανασία,

τηv οποlα

σφραΥlστηχιμ,α/νδοξη Υ,α τΟν ελληlllOj.Lό εποχή κα,άρχ,αι μ,αvέατάξηπραyμάτωνy,αoλό~ληΡOΤO"
κόσμο, το

Imperium Romanum
<ov ρωμαϊκoV

Η δ,ασφάλ,ση

κράτο"" σπό

f)(eΡOv.; σ-rη ΔVΣΗ κα, η ,πΙκτσαή

"fOVO;

<ov προ<; τη"
"f0V\" οπο'οvo;

Ανατολή σv"..,ελ!σ-rηKε μι μακΡοΧΡό"'OV\" πολ!μοvo; κατά τη" πφιοδο της Δημοκρατ'α<;. από

αναδ.ίχτηκα" μ<Υάλ.ς στραηωηodς μΟΡφΙς της ρωμαϊκής ,στορίας, όπως ο Σκ,πίω" ο Aφρ'KαVΌς, ο Τίτο;
Σεμπρών,ο; Γράκχο;. ο Σ~,πlω" ο A,μ,λ,αVΌς, ο Γναlος Δομ{ηος ΑηΙΙόβαρβος. ο Kα,~lλ,oς ΜΙτιλλος. ο
ΣVλλας. ο lοvλ,ος Καισαρ κ_"

Έως τη στ'Υμή της κατ6--..τησης

T,l\

A,yύoπov, η Ρώμη βΡ'<I1<ότΑV Oi Ιναιι δ,αΡκή αΥώνα ιπlκτσαης

τω" αννόρω" κα, της ιπικράτε,ός της. Ο Avyovσ-τoς , μι τη" ιγκαιιίδρvση Τ1)<; μοvoοφατορ{ας, ίθεσε nρμα
στο"" πολlμοvo; γ,σ Ινα μ'Υάλο δ ,άστημα, παρά την Vπαρξη σοβαρώ" απ"λών των αννόρων σπό

f)(epov.;
--rOv κράΤΟ\J5 ~α, την επ,βολή τής
KVp,aPXta; στη Μ,σόΥ"Ο, δ\OKηρVσσH τη Υ.ν,κή ,ιρήνη, η οποΙα ,κφράστηκε σε 1110 από τα
μVΗμ.lα "Ifov ο ίδιο; lδpvσ. στη Ρώμη, το" πφΙφημο Βωμό της Ειρήνης ΣεβαστΉS (Ara Paci. Augu.\ae)
Στο εξής η εξovσια σvyKε"..,ρώVΕΤO' στο πρόσωπο -rov OVΤOl<ράΤOρα κα' το KVptOpXo 6ρyovσ Τ1)<; ρωμαϊκής
όπως ο, ΠάρGo, στα ανατολ, κά. Ασχολοvμεvoς πλ!ο" μι τη" oρyάvωαη
ρωμαϊκής

πολ,τ,ία<;, η ΣVΥκλητΟ\, χά""
πφ,σσόTιiΡο

τνΤfικό

πορά

τη ΔVlIOμή της κα"
OVo,σoT IKQ.

πορ6τι ,ξαKOλOVΘεί 110 vφίστατα"

ιπ,κvρώvoντος

τις

αποφό:σ.,ς

δ,αδραματίζ>, Ρόλο

ovτoι<ράτoρα,

--rOV

ο

οποίος

ΠpoKVπτει κληροvσμlκώ δ,κα,ώ!ιατι μέσο οπό τη" ο,κογΙ", ιο

Η Ελλάδα πλήρωσε ΟΙ<ρ,βό ΤΟ yεyoVΌς ότι επl αιώVΕς KVplaPXoVσI στΟν τόTli yvωατό κόσμο όχ,
μόvσ στρατιωτ,κά και

ξroήκωσον θ",λλΕ<;

ο,κο\lOμ,κά. αλλά Kvplωo;

μίσΟ\J5 και

φ6όνοv ,

σε

π",vματ,κά.

βαθμό

"Ifov

ο,

πρωτoφαvov.; βαρβαρότητα<; σε όλη τη δ,':φκ!\α της ρωμαϊκής
λεηλατoVΣΣ"

TO\J5

Η

δόξα της

και

τα

εΠΙTιivγματ6

κατσκτητΙς να προβαίvoV\l σε

KVp,aPXias,

της

'v/pyI",

Κα, ενώ ο, Ρωμαlο, σ-τρατηγο{

θησαvρoV<; των <λλην ικών ,φών απογvμνώvoντάς το από ovαρίθμητα KOλλ,τεXVΉμστα

~α, oδηγoVΣαν στη δovλεlσ πλήθος πολ,τώ", ovτό πΟ" δεν κατάφερε vα δημ'ΟLJργήσ .. η Ρώμη με το
π",,,μοτο βρήκε στη".λλη"ική ΠΟ'δε;ο. τη βα(t,ά ρ,ζωμέvησε ολ6ι<ληρη τη"Ο'ΚΟLJμΙ"'1
Ο,

Ρω μ αίο,

Kατoιcτητ'ς

βρήκον

σης ,λλη",κές

ΚΟ,\/ω"ί,ς

μια

βαθ,ά πολ,τιστική

παράδοση

~o,

γρήγορα \/Ποτάχτηκα" σε αvτή" , Από τα πρώτα κ,όλα; χρ6l1,α της κατάκτηση; της Ελλάδα<; πολλοί "'Οι
τής ρωμο.'κής ο.ρ,στοκρατίος. αΡΥότφο κο' ovτσκράτop<ς. yoητ",~\IO, από τα ,δαν,κά της ελληνικής
πα,δε[ας, όδεvαν πρσ; τα ανατολικά Υ,α να φo"IjOOLJV Oi κάποιες από τ,ς φ,λοσοφ,κές σχολ!ς
ελλη",σμοv , μcrθαίvσντα<; μάλ,στα κο' τη" ελλην,κή Ύλώασο ,

avoyKoic>

--rOV

Ύ,α την απόκτηση ΑVΤΉς της

ονώτφης πα,δεlα<;, Από την άλλη πλιvρά, ο, Έλλη.....; λόΥ'Ο' , παραμ!vσντας μακρ,ά οπό το πολιτικά
προβλήματα,κ~ηΡώμηε{χεαllOλάβειvoπαiξειτοΡόλοτovτηρητήτηςσ-ταθεΡότηταςκα,της
ισορροπiας σΙΞ ολόκληρη τη

Μ,σόΥ"Ο, ήτα" αvoyιcασμΙ"",

vα δεχτονν την πραΥμοηκότητο κα,

vα

v/o κατάστοση πραΥμάτω", όπως δ,οκήρ,ψ πρώτος ο Πολύβ,ος ήδη από το" 20 0.'
LOTOj)LKCI γεγol!ότα και οι \/Ποταγ!ς ~αταπovoVσα" τις ιλλη"ικΙς ψvχΙς. καθώς lχοllOν τη"

σvμβ ιβαστοvv μ, τη
π. Χ . Και ενώ τα

πολ';"'ψη ελεVΘερίo ,

οντΙθετο, το π",vμο το σφLJρηλατημεvo οπό

την κλασ,κ ή κο' την ελλη",στ,κή

παράδοση καρποφοροvσε ~α, ΎΟιιιμΟΠΟ,ΟVαι τη ",α KO\/ων;O προσφέροντα<; πολλά αι όλovς

Η

φLλοσοφ,κή

<Ι1</ψη

κα,

Ο

στοχασμ&, <><φράζο"..,α,

μΙσο

από

τη

Στω,κή

φ,λοσοφ[α.

ο<προσώπOVl τον Επiκτητο κσ, το" αVΤOK ράτOρα Μάρο<ο ΑvρήλlO. ΚLJρΙως άμως απά Ινα

TO\J5

τομιlς

με

KVp'OV\

v/o,

"01

TελεVΤαίO ελλην,~ό φ,λοσοφlκό ρι\ιμα, το ΝΕΟπλστω",σμό, το απ6σ-τΟΎμα των φ,λoσoφ,~ώ" <Ι1</ψεων
πορελθό"..,ο;,
Ικφραση

-rov

"Ifov

πvεvμαη"o.:. βlοv της εποχής της ρωμα,οι<ρατΙσς

Κοτά τη δ,άΡι<Ηα της δ,οκι.ιβξΡ"'1ση; οπό

(JI

το

TOV

εκπροσωπ,; ο Πλωτίvoς , από τη Λvκόπoλη της A,yίιπ-rov_ Η σημαyηKQτφη ωστόσο

TOVl

Ei"",

το ~IVΗμα της δε';"'ερης σοφ,στ,,,ής.

αvτoι<ρCrτoρες της δvllOστ"iας τω" 10vλlωv- ΚλαLJδ'ων

π. Χ .-68 μ.Χ.) οι πάλ"ς της κvρiως Ελλάδα<; βρlσκοντα, σΙΞ μια μάλλον δvσμ,νή κατάσ-ταση κσθώς ο

χώρσ; αvτ&, ήτοll το mδiο μαχών στα XPόIl'a τοο AυyoVσTov. ο οποιος από τη θΙαη

-rov

μονάρχη ης

μετο.Χ'οΡiσ-τηκ. αl.'άλ0Ύo με τη στάση πο" EKEi",s,iXo."KpαTήo" κατά τη ιnJyKρσVΣή ΤΟ" μ, το" Αντώιιιο

Η ΨVXρή στάση τοο αVΤOKράτOρα οπΙ""ντ, στην Αθήvo. πο" εΙχε τοχθεΙ μι το μ/ρσ;
δεν κάμφθηκε ποτξ πσρά τι; "Ifρoσπ<W.,<s της πόλης 110

-rov

οlκοδσμήOi' ""ό στο" "ρό βράχο της Α"Ρόπολης ΠΡΟ<; τιμήν

~!o

Ι

TOV

αντ,πάλov

--rov.
vo

εξιvμε"ίσει. φτ6voντα<; μάλ,στα στο σημείο

TOV

,δίο" κα, της Ρώμης, ΑντΙθετο, η Σπάρτη

χ~.,..,6γ<>λμ.>~""<>tJTOι<pdτ""",ο.τ<>/!"""";ΑvΥοι)στοι.ιπ""TιWΠcφΙ<YTm'<

Ι"ΠΠΟ σ< ώp,u~ """Ια. ~'" ιπ~ θά.1ασσα στην ΠfptoJ(~ ιιιπtξιί AylOιι EvστpατlOιι
κ",Ε~.(ΓlιΡωιποιοπ .χ.)I\I>.lvρ. χ 23322

'ΤνγχόνΕ'

1\IVO,~ής

IιlταΧIΙΡ'Q'ης

χο'

ορχΙζι,

""

1fΟρovσ'6ζι, σημoνη~ή αιι61fτνξη, καθώς Q όρXO'vΠrς
της EυΡUΚΛή\,

1fOMII..,.,.

crτo 1fλIupδ του AυyOΙ:XΠoιv.

Σι "",ίθιση με τη μηΤΡΟ1fολ'71~ή Ελλόδο:, ΟΙ 1f6λtις
των1fαρςιλ.ΙωντηςΜ.Aσiο\,.,διοΙtιροηΈ:~η

nlpyal><>l,

•vo::.

~α, η ΣμVρvη, δiXO'vται τηνΙVφγιoίo τoιv .

crτO' ιowπρut6 τη\, χώρος ,δρ\ιovτa1 Wfς 1f6λI"S.

Ελλη","'\' ,~ κο' σχήμοτο: OΡX!ζow

vo:

διι,O'δVouv

στη .. cnπooιρcrτOΡ'Kή OVλή l<οτ6 την εποχή του Κο
λιγ"';'λο:.τουΚλovδίOU""'l<Uρlωςτou ιλληvoμo~
'ffΛΙUΤo!oucnπoo:ρCπOΡOτης louλΙQς'-lO.ouδIO\'γΙνEδ5.
τoιv ΝΙρωιιος. Η

1fo),,71KII

των Φλο:βιων

(69-98

μ.Χ.),

των Ο'1fοΙων το .νδ,αφtρoν crτράφηκι 1fιρ,Q'σόπρο crτη
ρωμο,κή

Δόση

πορά

Q'την

lλληVΙKή

STIII,oίφyηm: τΟ' 1fpώτO' μ(γάλο
σvτΙδρασης

τω ..

σπO'λUΤOΡXΙKής

0ιιτο/Ι,.,...,.ιΑ~rW<rn>v(27

... χ.·Η~Χ)

""...,

'vp. 3758

σι<ληρής

Avo:τO'λή .

ΟVΤΙQ'τοοης

κvv.ω ..

κοτ6

δ,oιcμβίρvησής

1<01
της

τovς

.1""' τΟ' πσρδ:δι:ιγμο 'ΤΟΙΙ Δlωvoς,

δ,σΚlκρ,μξllO\Jφ,λO<lόφovΚΟ,ρήτορσ, ο o1foloς πrΙ
ΔομιτιοvoVΙζ..,.,•• ξόΡ'<rfD'ίγ,Ο1fολ).δ:χρ6voσ.
Η

8p/θψιr .,.,ψΑIrj .... """,,<Ι "T~ Pωιro,O<1j

Αγορ&.(Γιίρω"το20πΧ) Αρ.

φιλO<lοφ,κΙ:Ιν

κοι

ΧαρακτηΡ'<rf,κό
Mc>w6Pι"'l "..,..,.,τ,<>\ ι<tφαA~ 7ovaνroφ6ται>ιt
Α ..ο ..;ι.ιι,~.,;ιι,Ρ'Ι"ΠΟΙΙΙΡ''''''1ΤO<JηiπovPrι~

ptWo

μλ,κή

κα,

πνιυ ματική

α""γJννηQ'η

τσυ

ιλλη .. ,σμοV.τδσΟ<rfη μηΤΡΟ1fολ,τ ,κήΕλλάδαόσοκαι
crτην

Avατoλή,

αρχlζl,

μι

τO'vς

λιγόμιvoμς

μ'oθιτημΙvovςOVΤoo:ρδ:Τ~Kαι,δlαΙτlραμι'TO"
Aδρ,ΑW

(117_138

1fQ,S,la

ιΙχl

μ.Χ.), για τΟ'ν

θιωρηθιl

τΟ'

O'1fo(o

κι,ίριο

η ιλληvo~ή

Q'voτοτικό

της

ovτοο:ραΤΟΡ;O'i_Γ,ατηνΑθήl'Oκvρ(ως,πoιvι(I'Ο,η
αΥσπημΙvηΤOU1fόλη,αρχΙ"ι μια vία 1fιρlοδος"oιcμΤις.
ΤΟ

Ο',κοδομ,κό

",yaMwvoo

πρδ:Υραμμα

του

αιποοφάΤΟΡΟΠpoD"δίδι' crτη"1fόλη ,δ'Q'Ιπρηο1Υλη,
ι<06ώςovτή ιmκτtlνΕΤο,. CrYO,ι«ιδομεΙτα, ο ""όςτoιv
Oλvμπίou Διός.
ό..-ως η <ποά

1<01
μι

o1.'l'YIIρovται

τη

Wo

Ο',κοδομήματα,

β,β).,οθήι<η, το yvμ>'6Q'IO. το

uδρσyωyιlo Κ.δ. Αλλδ κΟ, ΟΙ πδλι,ς ....;ς Avcιτoλ,xής
Eλλάδcη- Δw ήταν 6μο,Ρ"' της IvfPyιoIoς και

τoιv

φιλιλλη",σμoVτouov-rοο:ρCπορσ.61fωςηΣvι,ίρvηl<Ol
η Έφεσος, κα6ώο; κα' η AIyν1fΤoς. crτην Ο'ποΙο ΙΔΡUΣι
κα,

την

Αvτ,;ι061fΟ'λη

1fρoς

.. ιμή" ...,,;, 1fpόωρα
XauilIO\J ιwoo\ιμι...oU .. oιv, .. oιv VΙoιv cπr6 .. η θ,&wιo,
.. oιvAvτίvoσv, 1fOΙV1fι.ιiΥηΙΙΙ<rfΟ'" ΝιΙλο .. ο 130π.χ.
Η κορύφωση <πην αv6:-τιτνξη και αvcιYΙWΗΣη
"01,1

ιλλην,κoV

ιτΠρχιταl

1fVΙννΟ"ΤικoV

βloιv

~α,

πΟ'λ'ΤΙQ'μoV

κα .. ά

την ιποχή .. ης ΔUVCΙ<rfι!σς 'Των
(1)8.]80 μ.χ.). Τη" f1fOX'; αντή φ.. άνΕ!
στη .. "Ψ'<rfη ακμή .. ης η δt\πιρη Q'oφI<rf'Ki) μf ΤΟ'"
ΗΡΙ:Ιδη Αττικό (lO]-I77 μ,Χ.) cπr6 τηνA&ήvcι και ..Ο'ν
μαθη .. ή .. ov Α lλ,ο ΑΡΙ<rfιlδη (1]7-189 μ.Χ.) α,,-ό τι\

Avτω .. l"""ν

Aδριovoίι θι.ίΡ<Ι"1)'; Mvσlo\. Σι καμιδ άλλη 1fΙPloδo

..ων
Μ<>Ρι.6Ρ''''''_'.~'''f'''λ~Τ'ιfΛ'fJΙ''f
(58 π,x..29~.x.). ov{ι?-τouAιιyt>Iίvτov
Πpoipχπ", απd Tη~I(pιjTη. (Γιίρω.,.,ο20 πΧ)
l'φ.oup,)SS

411 ]

αV-ΤOΙφσ'TOΡ'KΙ:Ι .. χρό"""ν διν

"""yvωP'<rfII ι;J1i

.. Ι .. oιo

IIXI

ι~τιμηθιl κα'

βαθμό η 1fνΕvμΟ"Τ,κή αξlατoιv

fλληVlσμoV όσο στην 1fIPloδo των Αvτωvl"""ν κα,
'δ,αίηρα

..oιvφ,λO<lόφouΟVΤOl<ρδ:τορσ,μαθητητoιv
(16]-]80

<πω,χ"';' EΠIKτητOΙV."oιv Mό:ρcoιv Αvρηλloιv

μ,Χ.). Η ρητορική απOl<τά μοναδική ποιότητα ~Ol ΙMΙΠΤVVΣη, Ιτσl ώσ-τε ανταγωνίζεται την αξlα των
λόγων το,;, Ισοκρότη και

"TOV

Δημ~Ιvη. η φιλοσοψiα

με τον AρρlαVΙ> Υρόφετσl μ. κριηκό πνεύμα κσl

iival

σTOlXiio τ ης σvνnής δlαK<JβtΡVΗσης. η lσoopla

η περιήΥηση

μ. τον navσavla εl"", δηλωτική

"Tov

πpaΥμαηκοVεlιδιαφtροντοςΥιοτο!νδοξοπαρελ%ν.
Από τον ΚόμμοΟΟ, τον ΥΟΟ

"Tov

Μ, Αvρηλlοv, αρχlζεl η παρωψή της aIΠoKpaTopiCII, ΠΟV,ντιίνετao

μετά τη δννασηlα των Σεβήρων, οι οποlοl, παρό ,ην εκδήλωση μιας πολ",στ,κής αvαλαμπής επl ,ων

ημερών ,ovς , χαρακ,ηρiζονταl από σιιληρή και κα,απ"στική διακvβfΡvηση. Γ,νlκά ο 3ος αιώνα<; μΧ
θ,ωρ,ί,αl

η

πφlοδος

,ων

,αραχών

και

,η!

avapxlas,

μ,

CIV,OKpό,OP'S

να

κιτταλαμβάνοvν

ΠΡαξικοπημστ ικά το θρόvo. με επlδΡOιUς βορεΙων φojλων. όπως των Γό"Πlων , ΟστΡΟΥότθων κ.ά .. να
απ"λούν την ,πικρότ"α της αιπOl<ρατΟρίας, ,vΏ οι ΈΡοvλοl καταστρΙφοιιν στο πlΞρασμά τovς πόλ"ς και

ιερό στΟν ελλσδ ικό χώρο καθώς φ,άvoιιν ιUXPI την Πελοπόννησο, ΜΙσα σε αιπο\ιο;

,ovs

Χαλιπσv.;

"",pov.;

η μό"'1 αναλαμπή τov πνείιματος και μια σύντομη στροφή στον Μασlκισμό παρατηρεlταl κατό την εποχή

-rov

αιπOl<ρCπΟρα ΓαλιηvoV

μ.Χ.), vπό ,η σιιΙπη τοιι οποlοv ο Πλωτlvoς δημlo"ρyησt το

(259-268

τιλειπαlοφιλοσοψικό ρε"μσ τηςσρχσιότητας, το Νεοπλστωνισμό.
Μ,

τον

TITpaPXia,

ΔIOκληηαVΙ>

μ.Κ)

(284--305

κσl

,ο

vro

σVστημσ

διακvβfρvησης ποv

Krn!IIpωσ"

την

οι ,αρσχΙςκοπάζovvαλλάο\πόλιιςχάvoνντηναιποvoμlα τovς, η αιπOl<ρατορlαπσlρνtl μια

άλλη μορφή, ,vώ λίΥΟ σΡΥό"ρα μ, τοll Kωvσταντίvo κο! τη σταδια κή 'Π1κρότηση
αρχ ίζει μισ νια πφίοδοςκσl τίθενται τσ θφΙλ\α Υια τη δημΙOVΡΥίσ

Χριστιανισμού

-rov

βvζσντιvov K pόTOV')

-rov

Ο Ι σιιληρt<; διακvβφ"ησtις , οι διώξεις. η σvaσφάλ"σ ,ων σVΘpώπων κσ1 η κστάπτωση τωll ηθών σπό
τη ρωμαϊκ ή κσ,άκ,ηση ,ίΧσll'ΟllαVΆΛΟΥοσντiΚ"TVΠΟσ,όλovς
της OpfIOl<IIΑS. Οι παλσ\Ις λσ-τρεiες

-rov

,0000,ov,is

,000πvruμστl κοvβίov, αλλά και

ολwπlCQ<oV Δωδt;κ~rov χόvow ,ην αίγλη "σ1 τη

onvaola

το\/';.

μ,ιΞταλλ6σσοντσl και προσαρμόζονται στα vιΣ ~δoμΙνα. σπό ,η σηΥμή πov ΟΙ Ρωμσίο! αvαμ,ιΞ!ΥWoντσl

στην επιλΟΥή

"TO\J

\lpαnlov, αλλά και στα καθήκοντά

ηιdς αλλαΥΙς βεβαίως

tiXav

ήδη

Ylllll

,ov

και στΟν ,ρόπο λιnΟVΡΥίσς των "Ρών. ΣΤ1μαν

στΤ1 θΡΤ1σιι,iσ "στά την ΕλλΤ1l1\στική εποχή. με ΤΤ1ν ιvloxvoη της

λσ-τρείαςoρlσμΙ"""νιιtωνθεo,ή,ων, Σ,O\/,;αιπOΚpα,OΡIKoVς Xρόvovςόμως ,σ πρόΥματαΙχοvναλλάξll σε

μιyάλoβσθμόστT1νσχσVΉ avτoKpaTOΡla. KσtIώς Τ1 θΡη<n<fiσδεναποτελεl σool XIlo μισς φVλεηKής ομάδας,
όπως ΙΤΤΤ1ν αρχαία Ελλάδα ή και στη ΡώμΤ1 ,ων προχριστ ιαlllκών χρό...,ιι. Από ,ην παVO'Πφμίσ
Kρό,OVς πο\! απλώlll,αl aπό ,η

Bpε,avla,

,η

Γαλατία και

,ov

την lσπανία ώς ,η Μεοοπο,αμία κω ,ην

Κσσπίσ θάλασσα. προκVιτ,οvlι πρωτoφovείς σνΥ><ρηησμοί θρrισκ<Iώll και τη θέση ,ωll παψοπσΡάδο,ω\l
θ,ών λαμβάVOlN θεοί KllpiωI αιια,ολlκής Πρot"λιVΣEως. Ειιισχίιι-τω η λατρεία ,ων αlyvτrτlαKών θ&>ν, τη!

1σιδας κσ,

"TOV

Όσιρη, της φρvyικής ΜεΥάλης Θι:ός κσl τov Αττεως. 1'ΟΙΙ onIolITιKoV θεOlί Βάαλ. της Σμρίσς

Θι:άς Κ.ά. Η σημαντlκό,φη ωστόσο ~VΙσ. λσ,ρεiα ή,σll αιπή

"TOV

ιραlllκής ΠΡο<λ,Vσκ.>ς θεOlί.

η οποlα εξαπλώθηκε σρχ,κά σης περ\οχΙς ,ης Α..:r1'Ολ\κής ΜισΟΥΙlοιι.
σVΏτιρα κοινωνικά κσ ι πολιτ ικά στΡώμστσ της Ρώμης, Στη λατρείσ

'ov

,ov Miepa,

αλλά σταδιακά Ιφ,ασt ώ; ,α

μVΉΘηKσν ~σl αιπoκρCπopες. όπως

ο ΝΙρων, ο Κόμμοδος και Ο ΣΕπτlμιος Σ<βήρος. Ως vπέρ,ατη θ<ότη-τα σx,ηζόμεvη μι 1'Ον Ήλιο από ,ον
οποίο πηγάζ" η ζωή, ο Μlθρας ΎρήΥορα ταιπlστΤ1κε με τΟν Δία. για
ιδιότη..,ς όλων αιπών,
λσ-τρ,Ισ

,ov

,,.,;,,

..:r

πpOl<ιJψΕΙ μισ μορφή πov

πσράλληλα σvvoS.ίιεTCIl σπό ,ον Απόλλω"", 1'Ον Ερμή και

ΜίθΡα, ΠOlJ σvνδkται μ, ,η θ""ρίσ

,ov

lωρσαστρι σμoV,

,i..:rl

,011

τάσε\ς ~!ρδiζOV\l όλο κσl π!ρισσότερο !δαφος στΤ1ν a,.(lPώTrl"'1 ΨVXή. Τόσο ο

tlX!

ης

ΔlόWΣO. Μι ,η

φο:",ρό όη οι

MlOpdlOII6<;

μovoθ'ίσηκι'\

όσο

1<Q:!

άλλσ

μovoθ,ϊσηκά θpησι<εΙΠIKCι KIVΉματσ μι φlλoσoψι~ό πφ"χόμε"". όπως ο ΝεοοΡφισμός. ο Ερμη"f1σμός κσl ο
ΝεΟπλστωV1σ:j.l6ς, πρoμηννovν την επlκρόΤΤ1ση

,ov

ιvΔς και Iolovσv θεOlί. ιUσω

"TO\J

XρισΤΙΣVlσμoV.

Av6λoγη προς τσ yεγoVΙ>τσ. τις σντιλήψ<ις. σλλά και την π",vμστικότητσ των σvτoκpατόρων τοιι

Impe rlum Romanum
KVPlaPX1as

Ρωμσϊκής

ή,σν και

η πορεlα, η ανάτnvξη και

η μορφή ,ης ,tχvης ~ατά ,ην πφlοοο ,η!

κσι εν πΡOκειιUνω ,ης ελληνικής ΠχvΗς, Τ1 οποlσ όχι μόvo σvνIX\σt να vφίστατσl,

αλλά και ,πηplασε βσθι:rτα,α και ,ην '/XVΗ ,ης πρω..,Vοιισσς ,ης σιποκρατορίσς κσl ,ης Π'Ριοχής ,η!
Ι,αλι"ς. ΕΙναι yvωσ,ό όη πολίι πριν από ,η Ο\Ι)'1<ρό,ηση ,ης Ρωμαϊκής AIΠo~pατoploς, στην ΠΕρ\οχή

,ης Ρώμης όχι μό""Ιφ,σναv ΙΡΎα από ,ηll Ελλάδα "σι ης iλλη\l ΙKΙς απ01κίες στη Νότια Ι,σλία. σλλά"σl
Έλληνες καλλ"Ιχ",ς μΙ-ΤO\KoVσαν σ,

αιπήll.

Β,βαίως

η

μ'Υάλη

"σροή ,λλΗVΙKώll ΙΡΥων σ,η

σνvτελέσ"rηκι ~στά την περίοδο των δ.:ιο ΠΡOXρ,στlΣVlKώll σ ιώ"""ιι, κα,ά
ξ'Ύvμvωσσll τις ,λληνικΙς πόλ"ς κσ ι ,σ ι<ρό από

"TOV\

1'OV\

Ρώμη

oπolov<; οι "στσκτητ!ς

Bnoαvρoίι<; "σι τα σvaθήμα,σ

Ως μΙσον ίKφρaσης ΤΤ1ς Μντρ\" ι)ς εξovσlας κσι των πολιηκών ΠΡΟΥραμμάτων ,ης, η επlσημη κρατική
τΙxvησΠOKτά ΣVΆλoyo πφL<χόμεvo"σ ι μορφή κστάτovςσιποκρα,ορl"ο\ιο;χρόvov<;. Σ,ηνσρχ,τικτονική.
fΚ,6ς aπό

,0\fS

μιΥάλο\fS ναο\ιο; πο\! χ,lζονταl κ σ\ ακολοu{!οvν ωστόσο ,ην "f1JΠική μορφή ποιι Ιχονν

( "\13

πάντα αυτά τα λατρtvrl~ά ΗΙαματα, lδιαίτερΤ1 βαρύτΤ1τα απOl<τονν

CiHov

Il~ ol~oδoμήματα που

εξυπηρετoVν δlαφoρtΤIKες ανάΥΚ!';, όπωs βιβλιοθήι«s, θίατρα "αl αμφιθέατρα, ΙΧρμ!'; , vδραΥωΥεlα, ννμφα[α
"αl

βEβa"Iω<;

ovm:TOPl"Ci

σvyxρατήματα "α, πολυτελιlς ΕπαvλΕις, Στη yλvπτι"ή των αυτο"ρατορl"ών

χρόνων ΤΤ1ν πρώτη θΙσΤ1, ω; δημιουΡΥ[α, "ατΙχιl ΤΟ πορτρ!το.
Το mrτo"ρατopl"ό πορτρ!το, ανδριάντας ή προτομή, "pωTIOTωo; αποσκοπεί στο

αποδοθεl η

""

Εικόνα τΟυ mrτOl<pάTOpα "σι ώστε αυτή να ανταναι:λά KVplωo; το πολιτι"ό τΟυ πρόΥραμμα "α, όχι τόσο
τα ατομl"ά
εκφράζονν

TOV xαρrn<τηρlστlKά . Qs ΙφΥα στην
"OIKilIOV; συμβoλlσμoίfς "αθώς η

VΠηpEσια της avoOl<pαTOp'Kfjs ΑVλήl, οι δημΙOVΡΥίΕς avrlΞs
παραΥωΥή

σvyKEκplμt"" Υ'Υονό<; ΤOV δημόσ,ov ή ,δ,ωτοκο':' βίου

TOV

TOV;

vπαyopιv..ταl

σVVΉθω<;

μΙλοv<; τηο; avrOKpαTOp'KtIS

από

"άποιο

O,KOyt"",oS.

όπω<; η

άνοδοι στο θρόνο, η νίκη σ, lΞ""ν πόλ,μο. η ,πίσκ,ψη σ, μια "όλη, ο Υάμος, αλλά κ", Ο fOf'τασμός ,,,,τ,Ιω ..

~6πolων xρόvων στην ,ξovσία.
εκφράζεται με

"TOV<;

Η εl"ό""

<OV

ovoOl<pάTOpα ω; ανώτατου στρατοωτl"ο':' άρχοντος

θωραKoφόΡOVS ooιδplaVf,S. ω<; αΡΧ'ιΡέω<; με την τήβεννο "ου KαλVπτ," ΤΟ κεφάλι. ενώ

η θεϊκή τΟυ vπόσταση δηλώ""ταl μΕ ΤΟ σχήμα και το σ\ιμβολο "άποιου θro':' "α, η "αιδΕlα

TOV

μΕ ΤΟ

τVΠIKό ιΗην,,,ό Ινδννα, το lμ6τlο
ΣταχρόνιατηςlοvλlOκλαvδιαvt\ςδνναστεlα<;τα"ορτρ!ταφ>ρovvτησφΡαΥίδατovκλασικισμοίι"ου

lισάΥεταl στην τΙχνη μΕ τΟν AUΓovo-τo, αλλά χαρακτηρlζοντοl Ε"ίσης και από τΤ1ν τάση Υια VΠιpβoλή
και ,,,ίδΕ , ξη "λoίrτoυ, , δ,αίτ,ρα α"ό τον

KlIavlilo και μετά . στην "Ροσιτάθ"α "" Ο1Τοι<τήσουν οι μορφΙI
"", τov Τραϊαvo':' .",,,ρατoVν ,,10 ριaλlστl"Ι, τάσΈΙ" ,νώ μι
"TOV. ,ί"", φα""ρή η στροφή"ρο<; τον κλασικισμό. Την

θΕϊκή VΠόσταση. Στην Εποχ ή των Φλαβίων

τον

Aliplav6. "ov

"αθ"ρώ"", ΤΟ γΙνl στην εμφάνισή

,ποχή τOV AδρlαvαV η κόρη του ματιοίι αποδίδ,ταl μ, χάραξη και η ίριδα μ, μια μικρή βάθυVΣΗ, μια

τεχνική M1ΠOμΙρtlα που στο εξής θα

O"""XIOEl

να υπάρχ" σι όλα τα πορτρΙτα. Η

η κόμη Υι""νταl αντlκείμ,,,,, ιδιαίτερης "Ροσοχής α"ό

<OV<;

"lIOVOlC>

'PVΠa .. ,OV. Στον

30

Υ,,,,,,άδα κα,

Υλύπτ!'; στην "TrEploδo τω .. Aντων;vων, ΟΙ

Ιντο""ς φωτΟΟ1<ιάσΕ1ς στη .. προσπάθιι α να oπoδoθII φυσ,κότητα ιπlτvYXά""νταl μι την

EvPEla

χρήσΤ1 τΟυ

α,ώνα , "αρότο σvvεχlζεταl η παράδοση της αντωνί"",αs ΤΙΧVOΤΡοπίας ω; ΠΡΟ<; τη ..

απόδοση τω .. χαρακτηρ,,,,,κώ .. του προσώπου, οι βόoτPVJ(Ol τω .. μαλλιών δε .. Eχovv την "VΗOVΧla "αl
τοςφωΤΟΟ1<ιάσ"ςτov20υ αlώVΣ, αλλάαποδlδοντα, μι χάραξη.
Παράλληλα μ, τα ,,,Ισημα αIΠOψατOΡ'Kά πορτρΙτα, μ'Υάλη άι.(Jηση παΡOVσlάζoυ" και τα ιδιωτικά,

τα οποία oκolIov6oVv
ταl κάθΕ φορά μόδα

"TOV<;
"ov

lδ,ovς τΕχVOτροπ,κοίfς KαIIόvες. Οι "ομμώσ"ς των μιλών
την co<ολov6oV .. και οι απλοι θνητοί,

απο"Π'λOVV ,,,,ίνα τω .. κοσμητών πov

"TfJS

δνναστΕlα\ Υl""ν

Μια ιδιαίΤΕρη κατηΥορία πορτρ!τω..

βρl€lη"αv στη .. Al1ή vα .VTIΞ'X,σμΙνα στο βαλφlΆVΕlO τείχος και

θΕωρl+ταl ό-τ, ΠPOΙΡXOvτΑ' από το ΔΙΟΥ!""'Ο Γνν .. 6σ,ο. Τα πορτρ!τα τω .. κοσμητών βρΙσκονταl στο πά....,
μέρος μια<; ψηλής opθoyώvια\ "αραλληλεπίΠΕδης φμαϊκής στήλης. στην οποία xapάoOQVfOV ΕΠ'Υραφ>, από
τovς vkιv<;. ο, οποlο, άΗωσ-τε ήτα .. ,,,ιίvo,

"OV

κοσμητή τovς, Ο, κοσμητες ήτσν οι fΠ'Kεφαλής

αVO'λάμβαvo ..

<OV

vo

lδρVOOυν τη στήλΤ1 Υια να τιμήσονν τΟν

Γυμ""σίου. φρόντ'ζα ..

ylo

τη .. καλή λε,τουΡΥία

<OV

"αθώς "αι Υια τη σωστή διαπα,δαΥώΥηση των vfων. Για το λόΥΟ αlΠό θεωρονν.σν ιςι,χοντα πρόσωπα
της αθηVO'!κής KOIVΩvlας. Μι τη .. αναγραφή του οΙΙόματος

"TOV

,πωιιVιι.ov άρχοντος στη στήλη, "α, owιπώς

τη .. co<ριβή χρονολόΥησή τovς, ο, ""OVΙστlKIΞ, ",φa7llΞς των .οσμητών aπ"",τοV .. ιδιαίτερη αξία

yla

τη

με7llΞτητov,l~

Σ~o .. αιιJτεΡO αιώνα μΧ αιιθ,ί η "αταΣΚWΉ μαρμίφ,vω .. σαρ"οφό:Υωv στην

AetIVO'

.αl στα παράλ ια

τηs Μ_ Ασία<;_ ΤΟ ΠOλlΠε7IIΞ1 κα' δαπανηρό αlΠό είδος μνημειου αποτελεί σημαντ,~όστo'xείo Υ,ατη μελΙτη

-rOV

αναyλVφoυ καθώς ΣVΧνά στις τ"'σΕΡις πλιυρ!ς ~OV, εκτός από τα "ννάτια,

"TOV<;

πλoxμoVς "α, τα άλλα

διακοσμητικά σ~o,xεlα. φ/ρt, ανάΥλυφΕς παραστά""s. σvχνά μvθολογικ!s. Ορ,σμ/""s φορ!; στο ~άλννμα
της σαρ"οφό:ΥOV απ",οvlζεταl ολόσωμος ο VΕφό; ή "α, ζιVyη, στον τVπo των α""",κλιμΙVΩν μορφών. ΟΙ
ιπ,-ruμβ"ςστήλ,ςσvvtχlζovvvoπαράΥονται lδιαlτερα στΗV Απική με τη μαι<ρά παράδοση στο ιίδος mrτό
αλλά "αl στη yλvπτι"ή Y''''Kό~φα . Έχουν σχήμα vo;σκου που φΙΡΕ' ΣVVΉθω<; αΙτωμα και O1Tovιό-τφα
οριζόντιο ΥιΙσο,,,αι οι μΟΡφΙς, άλλοτι Ι"" "αl άλλοτι ΠΕΡ,σσόπρα μtλη μια \ Ο,"ΟΥΙ"",ας,ιl"οvlζονταl "ατά
καΙΙόνα μετωπικά κα' αποδίδοντα, κατά

"TOV<;

αyαλμαΤΙKoVς -rVπOVS της ,.άστοτε ε"οχής

Αvoμφίβολα ",ον τομΙα των "φίΟ1Πω .. yλvπτών, ,κτός από

"TOV<;

ανδρ,άντ,ς κα, τις πρωτόΤVΠ<ς

δημ'OVΡΥΙεs. Ινα μΙΥάλο μ/ρο<; τηs παραΥωΥής καλύπτον .. τα αντΙΥραφα /ργων της Κλασ,κής ,ποχής

Αγα,,,,,ΕΡιι~''''''~(ι<ηpιi><ιισκ,,ι,θα'άντισ(πovy><Ι). EρYOΠ/f<πcxoίfTOllA~. πι1bν6τατ"<ΠΙηNβ,σ,
,~π_μJ..,<>π6'vcΙππtιcπΡ6τvπ,,_8Ρ{θ,l,"(17cλΙΥισΠ/f Α χcr,,!,_
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lδιαί-τψη άvOηση -της πλαση~ής παρα-τηρεΙ-τα"

εloιa, η επο.χή -το" ΑV'(oVo-το.v.

-rov

όπως είνα , fva,~Q. σ,-,ς περιόδov<; -τΟ" Kλασ ΙK,σ~oV. όπως

Αδρ'αvoV ~α'

KVpIoNS

-τω~ Αντω"iνω". Πλή&os α"ηγΡάφω" ή

με-ταπλάαfω" φημ,σμΙVΩ" KλασΙKώ~ ΙΡΥω" παΡάΥαντα, σ,-,~ πόλει~ της Μ. Aσlα~. ατη Ρώμη. όπov εlχα"
ήδη μnαφfρθεl ίργα από τα ελλην,κό ,εΡά,

,δ,αlτερα όμως σ,-η" Αθήνα.

όπο" τα ερΥαστήρ,α των

Ιμπ,φων λ,θοξόω" δε" δ,lο<οψαν πατΙ τη δρασ,-ηρ,ότητα και τη" παραΥωΥή

T0\J5.

Η yvΏΣΗ μσς Υ,α τη

yλvπη.ή της κλασικής Aθήoιaς θα ήταν ελλ,πΙσ,-ατη αν δi" vπήpχαν όλα αvτά τα αντίΥραφο. τα οποΙα ,
άλλοτε πoΛV κο., άλλοτε λ'Υότφο π,στά, μας βοηθούν σ,-ην ανασvy><pάτηση το" ΙΡΥΟ" τω" μ'Υάλων
Kαλλιτ'X,LJώ"τo" )oLJKα, ΤΟLJ40vαιώο.ισ π.χ
ΕΧτ6<; 6~ως από τη" αντ ΙΥραφή 'Τω" κλασ,χώ ... ΙΡΥων. VΠΌρχε, κο.' η παραΥωγή Τω" κλασ,κ,σηκών
δημ'OVΡΥ ιών κο., ~άλ ιστα στη ... πpωτείιovσα της αvτ""pατoρiσs. Έλλη",l 1<Ολλ, ... χ .... ς. όπως ο Δ,οΜ ιΟ\, ο

Πολ""λής. ο Αpocεσlλασ-ς ><ο, ο Πασ,τtλης. μnαβolllOVll στην l-ταλία κο., ανo.λαμβό..σv" παραγγελίες από τη"
"Ψηλή κο,νωvlα της Pώ~ης. Ο Πασ,τtλης. ο π,ο γvωστό<; κο.' πιο δρασ,-ήρ,Ο\ όλω". ι)"'οτσστ61Jηκ! στη Ρώμη
κσι OΡyάvωσε μεΥάλο ερΥσστήρ,ο yλvτrr'Kής σ,-ο οποίο. μσOήτtvσαν σ, Υλύ'Π'τες ITIψσvoo; .σ, Μενέλσσ-ς.
Η επiδραση της ελλην,κής

.. Ιχνης

εί"", φο. .... ρή .σ, σ,-η ζωγραφ,κή της ΡωμαϊΧής AV'foo<paTσplζIS. Τσ

ση~ανηKό .. ρα δ,iΥματά της f>ρiOl<OVΤαL ατη" Πομπηiα. ο, ο,κί.ς της owoiαs χαλύφθηκα" από 'Tηv τΙφρα

-τσ"

ηφα, στεlο"

το"

Βεζσύβ,σLJ.

Σης

-τσ,χο.Υρσφlες

-τω"

πσμπη,σVΏ"

πσρcn<ολοιιθήσοvμ, 'Tηv ,ξΙλ,ξη της μ'Υάλης ζωΥραφ,κής από 'Τα μΙσα
ΙΤΟ\ τη~ Ιο<ρηξης

"TOV

-rov

σπ,ηώ"

~πσρoύμε

διιίτφο" α, . πΧ ώς 'ΤΟ

79

να
~X,

"φo,σ-r.iov κα, τη~ καταστροφής τηl πόληl, Από τηv απλή ζωΥραφ,κή μlμηση

μσρ~άρ'lIOV 'Τοίχο" ιu: ορθοστάτ.ς

TQLJ

πρώτο" πομπηοαvoύ στvλ ώς 'Τ,ς μu(loλσΥ,χt<; παραστάσεις πο"

μομοvvταικλασ'Κσv.;'λλη\l1Κοv.;πί""χ.ςχα,ώςταφαvτσσ-r'ΚάΚα'ο .... φ'χάτοπίσKσoαΡΧ"'KΤOVΉμα'Tα'TO"
τέταρτο" πο.μπηlαvoV στvλ. δ,α..- ιστώvowε εwσλσ τις ελλη"lκές Kα ..σβσλiς, όπως μαρτvpoVvται σ ..σ
σπί'Τια "Τηl Δήλov κα' της ηΙλλσς. ή χα' στσvς ~ακ'δονlκοv.; τόφσvς , αλλά σvvάμα και τη" '-'Ψηλή ποιότητσ

-της ζωyραφ,~ ής "Τω" αvτo..ρα-τσρ,~ώ" χρόνων.
Η τΙχνη -ΤΟ" ψηφ ι δω-τού, πο"

Iixr

ακμόσιι χστά τη" ελλη"lστ ι~ή mploδo. πσΡοvσιάζε, "Την iδισ

πορεlσ κα, σ"Τη Pω~αϊKή εποχή. καθώς χρησψοπο"Ι"Τα, 01' 'LJpI'lα κλlμακα Υια "Τη" .,,-lσ"ΤΡωση "Των

δσπΙδων πoλvτελώ" ~στo.,~,ών ~α, rnο.<ιλιω". παράλληλα με -τη χρήση

-rov

μαρμαΡοθι"Τήμα"ΤΟ\. Εn6<;

0...-6

τα σvVΉθη Υ<ωμ,τρ,κά θΙματα , 'Τα ψηφι δω"Τά 'Της ,ποχής δ,ακoσ~oύvτσι μ, μιιθολΟΥ'Κ;1 παραστάσfl\ από
"Το." KVκλO ΤΟ" Δ,οννσοv, της ΑφΡοδl"Της κσ, "ΤΟυ Ηραιςλή. μ, προσωποπο,ήσε,ς πο" περ,βό:λλovτα, από
yφλάvτ.ς μ. ζώα. τrτηVΆ χα' ερω'Tlδill, Πλην της Πσμπηiσς, αξlόλΟΥα ψηφ ιδωτά lχovv βΡ<6.ί κα' σε άλλεl
πόλ,,\ 'Π)\ l"Ταλlας. "Της Β.

AfPIK0\5.

στη Συρία. αλλά κα, σ'Τον .λλαδ,χ6 χώρο, όπως "Τα ψηφ,δω"Τά που

απo~αλύφθηKα" σε ΙπαLJλη στη ΜV'fιλήνη κσθώ<; ~σl στη Σ..-όρ"Τη. η o..-oiζI. όπως δiiXVOLJ" τα .υρήμα-τσ
αο.ισσκσφών των τελ.vταίων ,τών, vπήpξ. μ'Υάλο χΙντρο παραΥωΥήl ψηφ,δωτών κατά τη PωμςiίK ή

mpiσδo. Εξα ΙΡΙ'"Τικά -τΕλΟ\ εlvo., το. δilyματσ ψηφ,δωτώ" πσ" αvo.κσλVφθη.σν στη ΛσUl<σv ΚυvovΡlας. στη
λεΥόμενη Ιπaυλη το.., Ηρώδη Α'Τ'Τικού
Η κεραμ,.ή δεν παpovσ,άζ., lSLαi,.,po _αλλ''''χ""ό EvSlαfIpo", καθώς "Τα σΥΥεΙσ που παpάyovταl

Ilο.ισ\ όβσφa ή στη" "σλύ-τερη περίπτωση

11010'

βαμμίoιa ~E "OK~\VO χρώμα. η δi παραΥωγή

-ro.V';

εl"",

πλΙο" β,οτ'χ", κ ή Υ,α καθαρά χρησηK~ λόyovς . Σ""'Χ.ίζ.-ται βιβα,σ η χατασκ,ιιή yVΆΛIL/ω" ΚΟΙ χάλχ,,,,,,,,

σκHlών, όπως κα, στη" Ε λληνιστική πφΙοδο. καθώl κσο κοσμημάτω" από xρvσό, στα οποΙσ yiwταl .vp,iα
χρήση -τω" πολύ-τ,μω" ~α ι ημιπολύ-τιμων λίθων. Η ~σ,.,ρyασlσ

.. ων

πολνtlμων λlθω" πaΡοvσ,άζ.1 ~Iγάλη

άVΘηση στουl ΑVΤσKPQ'TOplKσ~ xρOvov<; μ< 'Τη" κατσσκ.υή σφρayιδολίeω" κο.' κ"μηλiω" λieων (c~mei),
σ,-ovς σπο.iοV'; πσρισ-τάvovτσ, μιιθολσΥ,.Ις σKηVΙς, νl~ις -των αVΤσ~ ρα"Tόpω"

.0.,

πσρ-τρhσ τω" ίδ,ων ή

μελών "Της αVTO" pα"Tσp,Xoj~ σ'ΚΟΥι .... lας
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