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Ήταν Σάββατο πρωί, μέρα ξεκούρασης για τους 
μαθητές. Όχι όμως για το Φίλιππο, που ήδη βρισκόταν 
στο κατώφλι του Μουσείου Μπενάκη.
Αναζητώντας λίγες μέρες πριν στο διαδίκτυο 
πληροφορίες για μια εργασία σχετικά με την 
απεικόνιση του ανθρώπου στην αρχαία τέχνη, 
επισκέφτηκε την ιστοσελίδα του μουσείου.
Εκεί πληροφορήθηκε ότι το μουσείο ήταν αρχικά 
η κατοικία της οικογένειας Μπενάκη που το 1931 
ο ένας γιος της οικογένειας, ο Αντώνης, 
τη μετέτρεψε σε μουσείο για να στεγάσει 
τις προσωπικές συλλογές του.
Αυτό κίνησε και την περιέργεια στο Φίλιππο να το 
επισκεφτεί και να περιηγηθεί στην Αρχαία Συλλογή. 
Φτάνοντας στην είσοδο παίρνει έναν χάρτη 
και ξεκινάει την περιήγηση...



μ

Κεφαλή ανθρωπόμορφου ειδωλίου που αποδίδει την ανθρώπινη 
μορφή, από τα Φάρσαλα, Νεολιθική περίοδος (6500-4500 π.Χ)

Άξιζε τον κόπο το πρωινό ξύπνημα. Ακόμη το μουσείο 
είναι ήσυχο και ανενόχλητος μπορώ να παρατηρήσω, 
να ανακαλύψω και -γιατί όχι- να σκαρώσω και κανένα 
σκιτσάκι.
Στην αίθουσα ένα θα βρω μικρά αγαλματίδια, 
τα ειδώλια, αγγεία, κοσμήματα και εργαλεία 
του νεολιθικού ανθρώπου καμωμένα από
............................................Με τα ευτελή υλικά
που η φύση του πρόσφερε έφτιαξε τα είδη πρώτης 
ανάγκης. Ποια επιθυμία, όμως, τον έσπρωξε να 
μεταφέρει την εικόνα του εαυτού του στον πηλό και 
την πέτρα; Ας αφήσω τις φλυαρίες και ας πλησιάσω 
στα πήλινα ειδώλια της πρώτης προθήκης. Το 
μέγεθος τους είναι όσο και το μήκος ενός δακτύλου. 
Τα περισσότερα είναι γυναικεία και έχουν παχουλούς 
μηρούς. Αυτό να ήταν το πρότυπο της ομορφιάς; 
Ακόμη δεν άρχισα και οι πρώτες απορίες ξεμύτισαν,

® Σου κάνει εντύπωση η σιλουέτα μου; Παριστάνω 
μια γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει Στα χέρια 
του τεχνίτη που με έφτιαξε έγινα σύμβολο της γονι
μότητας και της αναγέννησης της φύσης. Γυναίκες 
και άνδρες περνούσαν από την τρύπα του αφαλού 
μου ένα κορδόνι από νεύρο ζώου για να με κρεμούν 
πάντα πάνω τους σαν φυλακτό όταν περίμεναν να 
γεννήσουν, όταν όργωναν το χωράφι, όταν ταξίδευαν 
με τα πλοία τους στις αντικρινές ακτές.

Ήταν σαν ευχή του ανθρώπου να διαρκέσουν τα 
αγαθά που με τόσο κόπο είχε αποκτήσει. Πού 
πήγαν, όμως, τα ειδώλια που θα έβρισκα στη 
δεύτερη προθήκη; Με την πρώτη ματιά βλέπω ένα 
πέτρινο σταυρουδάκι, μια μινιατούρα σα βιολί και 
ένα μακρόστενο αντικείμενο από πέτρα με ίχνη 
κόκκινου χρώματος. Με μια δεύτερη, όμως, όλα 
ξεκαθαρίζουν. Γιατί τελικά ο σταυρός δεν είναι παρά
............................... . το "βιολί”............................
και το περίεργο αντικείμενο..................................

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής, τέλη της Νεολιθικής 
ή αρχές Πρώιμης Εποχής του Χαλκού από την Ηπειρωτική Ελλάδα

04 Νεολιθική Εποχή j 6000 - 3000 π.Χ.

Γυναικείο ειδώλιο που αποδίδει την ανθρώπινο σώμα χωρίς 
λεπτομέρειες, από τα Φάρσαλα, Νεολιθική περίοδος (6500-4500 π.Χ)



Στην αίθουσα δύο θα συναντήσω ένα ειδώλιο από 
νησιώτικο μάρμαρο. Είναι μικρό μα ξεχωριστό.
Όσο περισσότερο πλησιάζω το μυστήριο πυκνώνει. 
Τα χέρια του διπλώνουν κάτω από το στήθος.
Το κεφάλι, σαν λύρα, γέρνει προς τα πίσω λες και
..............................................Και στο πρόσωπο
βλέπω μόνο .....................................................
Ένα τελευταίο βήμα και απομεινάρια κόκκινου 
χρώματος ξεχωρίζουν στο κεφάλι. Στο πίσω μέρος 
μάλιστα έχει σωθεί ένας κόκκινος κύκλος. Μάλλον
μιμείται.......................................Τελικά τι είσαι;
Μια θεά ή απλά μια θνητή;

® Νεαρέ μου επισκέπτη, αιώνες τώρα κρατώ καλά 
φυλαγμένο το μυστικό της ύπαρξής μου. Και ούτε 
τώρα θα το αποκαλύψω. Μπορώ, όμως, να σου πω για 
τον άνθρωπο που με έφτιαξε αλλά και για 'κείνον που 
με απέκτησε για να τον συντροφεύω στη ζωή και το 
θάνατο. Μιλάω για τους Κυκλαδίτες.

Α, τους ριψοκίνδυνους νησιώτες! Κατοικούσαν στα 
άγονα νησιά του Αιγαίου, μακριά από τις στεριές 
της Ελλάδας και την πλούσια Ανατολή. Αυτό, 
όμως, δεν πτόησε τους εφευρετικούς ναυτικούς.
Με τα γρήγορα πλοία τους όργωναν τη θάλασσα 
μεταφέροντας πολυπόθητα μέταλλα από τις χώρες 
της Ανατολής, μιας και η γη τους ήταν φτωχή σε 
μεταλλεύματα.

3200 - ΙΙΟΟπ.Χ. | Κυκλαδικός Πολιτισμός

Μαρμάρινο πρωτοκυκλαδικό ειδώλιο, 2600 - 2500 π.Χ.

Αλήθεια, πόσο διαφορετικό θα έμοιαζε 
αν είχαν διατηρηθεί τα χρώματά του;

® Ακριβώς. Αν και πολυταξιδεμένοι, άντλησαν 
έμπνευση από το φυσικό περιβάλλον των νησιών 
τους. Οι καλλιτέχνες σκάλισαν στο ντόπιο μάρμαρο 
ανθρώπινες φιγούρες, εμάς, τα ειδώλια, για να 
ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις των απλών ανθρώπων. 
Δεν έχεις παρά να προσέξεις το μικρό μας μέγεθος, 
είτε παριστάνουμε θεϊκές είτε ανθρώπινες μορφές. 
Το μόνο που θα σου εκμυστηρευτώ είναι πως εκτός 
από το κόκκινο χρώμα, χρησιμοποιούσαν μαύρο και 
γαλάζιο για τα μάτια και τα φρύδια μας.
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Και κάποιους άλλους ξέρω που ήταν δεινοί 
ναυτικοί, τους Μινωίτες. Ήταν, όμως, και ξακουστοί 
τεχνίτες, Στους τοίχους του παλατιού του Μίνωα, 
σε πολύτιμους λίθους, στον πηλό και στο μέταλλο 
απεικόνιζαν τη φύση, όπως την έβλεπαν και όπως 
τη φαντάζονταν, σαν τη Μητέρα Φύση. Διάβασα 
μάλιστα πως τη λάτρευαν σα θεά σε βωμούς αλλά 
και σε δύσβατες βουνοκορφές, όπου θα ένιωθαν 
πιο έντονα την παρουσία της. Ένα από τα δώρα που 
προορίζονταν για τη θεά βρίσκεται εδώ, στη δεύτερη 
προθήκη. Το μικροσκοπικό χάλκινο ειδώλιο μιας 
ανδρικής μορφής παριστάνει..................................

Ακουμπά το χέρι στο μέτωπο, ίσως γιατί..................

Χάλκινο μινωικό ειδώλιο λατρευτή από την Κρήτη, 
γύρω στα 1500 π.Χ.
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Μυκηναϊκά γυναικεία ειδώλια τύπου "Φ" και “Ψ", _ _ _  
14ος -13ος αι. π.Χ. 2 Β )

Η πίστη, όμως, στη θεά δε γλίτωσε τα μινωικά 
ανάκτορα από την καταστροφή και νέοι άρχοντες στο 
παλάτι του Μίνωα έγιναν οι Μυκηναίοι. Αυτοί όχι μόνο 
συνέχισαν το μινωικό εμπόριο, αλλά και επινόησαν 
τη γραμμική Β', την πρώτη ελληνική γραφή, για να 
διευκολύνουν τη διακίνηση των προϊόντων τους.
Μέσα στην προθήκη ξεχωρίζουν τα μυκηναϊκά 
ειδώλια, όμοια με τα γράμματα Φ και Ψ. Είναι πήλινα 
και παριστάνουν γυναίκες. Όμως, το κεφάλι τους
θυμίζει....................... και στη θέση των ποδιών
υπάρχει ένα ς........................ Όποιος τα έπλασε,
σχεδίασε με χρώμα τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
και τα ρούχα τους. Οι αρχαιολόγοι σήμερα δεν είναι 
σίγουροι αν πρόκειται για παιχνίδια ή αν παριστάνουν 
τροφούς, δηλαδή τις μητέρες ή τις γυναίκες που 
φρόντιζαν για τη διατροφή των παιδιών.

Δ ε  θα είχε πλάκα αν πρότεινα στην παρέα μου
να σχεδιάσουν ειδώλια με το αρχικό
του ονόματος τους και να τα χρωματίσουν;
Το δικό μου πάντως είναι έτοιμο.

Μινωικός Πολιτισμός j 2300 - 1450 π.Χ. 

Μυκηναϊκός Πολιτισμός [ 1550 - 1050 π.Χ.



Να και μια τροφός από χαλκό. Κάθεται στη ράχη 
ενός αλόγου και έχει κλεισμένο στην αγκαλιά της 
ένα παιδί. Πόσο τρυφερή μοιάζει η σκηνή! Και να 
σκεφτεί κανείς ότι ο γλύπτης έχει φτιάξει τις μορφές 
αφαιρώντας τις πολλές λεπτομέρειες. Κρατάει 
μόνο το βασικό τους σχήμα, έτσι που θυμίζουν
περισσότερο..........................................................
Διαβάζοντας τη λεζάντα διαπιστώνω πως έχω φτάσει 
στα γεωμετρικά χρόνια. Οχυρές ακροπόλεις και 
ισχυροί Μυκηναίοι ηγεμόνες δεν υπήρχαν πια, παρά 
μόνο μέσα στα έπη για τους ήρωες προγόνους που 
κατέκτησαν την Τροία.

Χάλκινο ειδώλιο με παράσταση θεάς τροφού πάνω σε άλογο, 
γύρω στα 750 π.Χ.

Και τι δεν έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος στο 
γεωμετρικό αμφορέα λίγο πιο πέρα. Κοσμήματα 
γεωμετρικά, ζώνες με πολεμιστές και ζώα. Για το 
λαιμό του αγγείου έχει φυλάξει την πιο σημαντική
παράσταση:......................................................
Ε, τότε ο αμφορέας φτιάχτηκε για ν α .................

Πριν συνεχίσω στην επόμενη αίθουσα, μια ματιά θα 
ρίξω στην τρίτη προθήκη. Τι περίεργο! Το τριγωνικό
πρόσωπο των ειδωλίων με τ α ........................μάτια
στεφανώνει μια ψηλή περούκα, όμοια με αυτήν που
φορούσαν.......................................Για να μην πω
για ..............................και............................. που
στολίζουν τα αγγεία και θυμίζουν τη μακρινή Αίγυπτο.

® Μην ξεγελιέσαι! Καταγωγή μας είναι η Ελλάδα.
Οι τεχνίτες μας μαγεύονταν από τις διηγήσεις 
των εμπόρων που ταξίδευαν στην Ανατολή και 
επέστρεφαν μαζί με αντικείμενα που φανέρωναν 
έναν παραμυθένιο κόσμο. Μπορούσες τότε 
να ακούσεις για τις δαιμονικές σφίγγες, τα 
τρομερά λιοντάρια, τις γοργόφτερες σειρήνες.
Στα εργαστήρια της Κρήτης, της Ρόδου και της 
Πελοποννήσου ο πηλός απέκτησε σχήμα με τη 
βοήθεια μιας παλιάς ανατολικής εφεύρεσης, της 
πήλινης μήτρας. Μ ε ένα καλούπι παρήγαν όσο το 
δυνατόν περισσότερα ειδώλια, για να τα αφιερώσουν 
στη συνέχεια οι πιστοί στους βωμούς των θεών 
τους προσδοκώντας την εύνοιά τους. Μπορείς 
να δεις μόνο την μπροστινή όψη μας αφού η πίσω 
είναι επίπεδη. Γι'αυτό οι μελετητές μας ονομάζουν 
μετωπικές μορφές.
Οι Έλληνες, όπως βλέπεις, ήρθαν σε επαφή 
με τους λαούς της Ανατολής, εμπνεύστηκαν από 
την πλούσια τέχνη τους, δανείστηκαν τεχνικές 
γνώσεις, δημιούργησαν, όμως, μορφές περισσότερο 
ταιριαστές στις δικές τους ιδέες.

Αττικός Υστερογεωμετρικός αμφορέας, 720- 700 π.Χ.

1050 -  700 π.Χ. | Γεωμετρική εποχή 

720 - 650 π.Χ. j Ανατολίζουσα περίοδος

Ειδώλιο γυναικείας μορφής (κρητικού εργαστηρίου), 
τέλη 7ου - αρχές 6ου αιώνα π.Χ.

07



Μαρμάρινος ημιτελής κορμός κούρου από τη Νάξο, 565- 560π.Χ.

Μαρμάρινη κεφαλή γενειοφόρου με ταινία στα μαλλιά. 
Πιθανόν από το Σούνιο ή τη Βάρη Αττικής, γύρω στο 560 π.Χ.
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Ας βιαστώ! Ανυπομονώ να σταθώ μπροστά στον 
αρχαϊκό Κούρο της τρίτης αίθουσας. Και ποιος δε 
γνωρίζει για τους αρχαϊκούς Κούρους που στήνονταν 
στα ιερά των θεών και στους τάφους των ανδρών!
Οι περισσότεροι απ' αυτούς, όρθιοι με τα χέρια 
κολλημένα στο σώμα, παριστάνουν νεαρούς άνδρες 
ευγενικής καταγωγής προικισμένους με αρετές, με 
μαλλιά μακριά και καλογυμνασμένη κορμοστασιά' 
με δυο λόγια, παρουσιάζονται καλοίκαγαθοί, όπως 
ήθελαν τους νέους της εποχής εκείνης, Οι γλύπτες 
παραλίγο να μας πείσουν πως τα αγάλματά τους 
είναι εντελώς ακίνητα. Όμως, μια μικρή κίνηση του
.......................προς τα εμπρός τους δίνει ζωντάνια.
Οι ειδικοί την ονομάζουν λανθάνουσα κίνηση.
Βέβαια, ο Κούρος του μουσείου δεν είναι ολοκληρω
μένος. Δεν απογοητεύομαι όμως, γιατί θα μπορέσω 
να παρατηρήσω πώς ο γλύπτης δούλεψε το μάρμαρο 
που πήρε από το λατομείο της Νάξου. Πρώτα, 
θα αφαίρεσε με το τρυπάνι τα περιττά κομμάτια 
προκειμένου να ξεχωρίσουν το κεφάλι και τα χέρια 
από το υπόλοιπο σώμα, τα πόδια μεταξύ τους.
Στη συνέχεια, θα λείανε τη μαρμάρινη επιφάνεια με 
τη σμίλη, κάτι που δεν πρόλαβε να τελειώσει.
Έτσι, ο Κούρος δεν μπόρεσε να φτάσει στα χέρια 
του παραγγελιοδότη του,

Τώρα δα, με το μολύβι στο χαρτί θα συμπληρώσω τα 
μέλη που του λείπουν.

Κανείς, ωστόσο, δε μπορεί να καταλάβει πώς μοιά
ζουν οι αρχαϊκοί κούροι αν δεν έχει δει τ ο .............
............................χαμόγελό τους, Ευκαιρία λοιπόν
να το ανακαλύψω μόλις πέντε βήματα πιο πίσω,
®Γζα το μειδίαμά μούλες; Σ ε  άλλους φαντάζει από
κοσμο και αινιγματικό, σε άλλους φιλικό και πρόσχα
ρο. Μ ε ένα μειδίαμα προσπαθούσαν να αντιμετωπί
ζουν και οι άνθρωποι του έκτου αιώνα τη ζωή τους.
Και το έδειξαν με κάθε τρόπο. Ακόμη και οι μορφές 
των αγγείων στη δεύτερη προθήκη μειδιούν.
® Σου θυμίζω πως τότε οι φιλόσοφοι επιχειρούσαν να 
ερμηνεύσουν το σύμπαν, τους θεούς, την ανθρώπινη 
ύπαρξη με την παρατήρηση και τη λογική. Η 
καινούρια γνώση δυνάμωνε την πίστη του ανθρώπου 
στον εαυτό του. Ένιωθε έτοιμος πια να αναλάβει τις 
ευθύνες του ως πολίτης.
Είναι, λοιπόν, το μειδίαμα σημάδι............................ ;
Και γιατί εξαφανίζεται μετά τους Περσικούς 
Πολέμους;.............................................................

Αρχαϊκή εποχή j 650 - 500/490 π.Χ.



Η συνέχεια στην αίθουσα τέσσερα. Στο χάλκινο 
ειδώλιο του Ηρακλή το χαμόγελο του κούρου έχει
αντικατασταθεί από μια έκφραση.......................
Τίποτα πια δε θυμίζει τις αρχαϊκές μορφές. Ούτε
και τα μαλλιά που είναι................. Η πιο μεγάλη
διαφορά, όμως, στα κλασικά χρόνια είναι η απόδοση 
της κίνησης. Τότε οι καλλιτέχνες αναζητούσαν 
την τέλεια ομορφιά μέσα από την εφαρμογή των 
μαθηματικών κανόνων και τη μελέτη της ανατομίας 
του ανθρώπινου σώματος. Χέρια και πόδια τεντωμένα 
κάνουν το σώμα να μοιάζει με X,

Κάτι που δεν ισχύει για τα γυναικεία ειδώλια των 
«πεπλοφόρων». Λες και ο χρόνος δεν έχει κυλήσει για 
αυτά. Ο βαρύς πέπλος κρύβει το σώμα των γυναικών. 
Ένα λεπτό! Τα παίρνω πίσω αυτά που είπα γιατί τελικά
υπάρχει κίνηση:............................... Ακόμη και αυτό
δεν αφαιρεί κάτι από...............................................
........................που χαρακτηρίζει τις μορφές.

Πάνω σε μια ψηλή στήλη στο κέντρο της αίθουσας 
είναι στερεωμένα δυο ανδρικά κεφάλια ενωμένα 
μεταξύ τους στο πίσω μέρος. Τι μπέρδεμα!

Καταφέραμε να μπερδέψουμε και 'σένα! Εγώ 
είμαι ο Ερμής Α ' και πίσω το αχώριστο ταίρι μου, ο 
Ερμής Β'.
Το δικό μου όνομα είναι Φίλιππος. Φίλιππος σκέτο. 
Πείτε μου, όμως, πώς βρεθήκατε εκεί πάνω;
® ® Μα καλά, δεν έχεις ακούσει για τις Ερμές;
Τώρα που το λες, μου έρχεται στο νου ένα περιστατι
κό, που συντάραξε τους Αθηναίους, στα χρόνια του 
Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Αλκιβιάδης, Αθηναίος 
πολιτικός και στρατηγός, που δε φημιζόταν για τη 
φρονιμάδα του, κατηγορήθηκε ότι αποκεφάλισε μέσα 
σε μια νύχτα μετά από άγριο μεθύσι τις ιερές Ερμές. 
® © Μ α  χαρά τα λες! Ήμασταν στημένες στα σταυρο
δρόμια και τους αγρούς προστατεύοντας τους διαβά
τες, τους βοσκούς και τους αγρότες από πιθανούς 
κινδύνους.
Κινδύνους όπως.......................................................
Γιατί, όμως ο γλύπτης σε παριστάνει.........................

®  ® Εμένα άκου, Φίλιππε. Ερμαϊκές στήλες έφτιαχναν 
από τα αρχαϊκά χρόνια. Ο Αλκαμένης, γλύπτης του 
πέμπτου αιώνα και μαθητής του Φειδία, έστησε 
στη λαμπρή είσοδο της Ακρόπολης των Αθηνών, τα 
Προπύλαια, μια στήλη του Ερμή. Πολλοί γλύπτες στη 
συνέχεια ακολούθησαν το παράδειγμά του, ιδιαίτερα 
όταν η πόλη βρισκόταν κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία.

Χάλκινο εδώλιο Ηρακλή, με επιγραφή γύρω οια 480- 460 π.Χ.

Πήλινο ειδώλιο πεπλοφόρου, 
αττικού εργαστηρίου, 490 - 450 π.Χ.

Μαρμάρινη διπλή ερμαϊκή στήλη, 75-100 μ.Χ.
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Μαρμάρινη διπλή ερμαϊκή στήλη, 75- 100 μ.Χ.

® ®  Άρχισε τότε μια ξέφρενη αντιγραφή των 
αγαλμάτων της κλασικής εποχής. Οι δρόμοι, τα ιερά, 
οι επαύλεις, τα γυμνάσια γέμισαν με έργα κλασικής 
τεχνοτροπίας. Έτσι, και ο δικός μας γλύπτης 
αντέγραψε τον Πρσπύλαιο Ερμή του Αλκαμένη 
τέσσερις αιώνες αργότερα. Πρόσθεσε, όμως, και τον 
Ερμή Β'για να μας βλέπει κάποιος και από τις δυο 
πλευρές, καθώς θα στολίζαμε έναν υπαίθριο χώρο.

® Μήπως θα μας πεις, Ερμή Λ', πως πρέπει να 
χρωστάμε ευγνωμοσύνη στους Ρωμαίους που μας 
κυρίευσαν;
® V Ήθελα απλά να πω ότι, διαφορετικά, τα 
περισσότερα καλλιτεχνικά θαύματα του χρυσού 
αιώνα του Περικλή πιθανόν να παρέμεναν άγνωστα. 
Και τώρα, Φίλιππε, συνέχισε τη βόλτα σου και θα 
διαπιστώσεις πως έχω δίκιο.

Να 'μαι, λοιπόν, στην αίθουσα πέντε, στο Αίθριο του 
μουσείου. Θα κινηθώ όπως οι δείκτες του ρολογιού 
ακολουθώντας το κυκλικό σχήμα της αίθουσας.
Εδώ τα κεφάλια των θεών έχουν ιδανική ομορφιά: 
η ετοιμοπόλεμη Αθηνά, ο λαμπερός Απόλλωνας, ο 
νεαρός Διόνυσος και η όμορφη Αφροδίτη,
Και αυτό εδώ το ανδρικό κεφάλι τι γυρεύει μαζί με 
όλα τ' άλλα; Είναι τόσο διαφορετικό.
Τ ο ........................................ μαρτυρεί ότι κάτι
τον βασανίζει. Όσο για την ηλικία του, τα έχει τα 
χρονάκια του. Μ'ακούει άραγε;
® Συγνώμη νεαρέ μου, ήμουν αφηρημένος. Μ ε 
απασχολεί κάτι εδώ και μέρες.
Με λένε Φίλιππο και ίσως μπορώ να σε βοηθήσω.
®/ίίγη κουβέντα θα μου 'κανε καλό. Πριν γίνω 
άγαλμα, ήμουν φιλόσοφος. Δίδασκα τηνκυνική 
φιλοσοφία στο αθηναϊκό Γυμνάσιο του Κυνοσάργους, 
στα χρόνια των Μακεδόνων βασιλέων.
Και τι λέει αυτή η κυνική φιλοσοφία;
®Πως για να είναι κανείς ευτυχισμένος πρέπει 
να ζει με αυστηρότητα και αυτοπειθαρχία. Ακόμη 
καλύτερα, να ζει κοντά στη φύση μακριά από τις 
πολύβοες πόλεις και το άγνωστο πλήθος.
Και γιατί παρακαλώ να αφήσει την πόλη του;
®Έχει νόημα να ζει κανείς σε μια πόλη και να 
μη θεωρείται πολίτης; Μετά τον Πελοπσννησιακό 
πόλεμο τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Νικητές και 
νικημένοι είχαν κουραστεί. Η αίγλη των ελληνικών 
πόλεων ήταν μια μακρινή ανάμνηση. Αρκετοί 
συμπολίτες μας μετανάστευσαν τότε στις πόλεις που 
ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ανατολή. Εκεί 
αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη ως υπήκοοι πια των 
αχανών βασιλείων.
(Φοβάμαι ότι το έχει πάρει πολύ βαριά!)

Ελληνιστική εποχή I 323 -  31 π.Χ.

Μαρμάρινη κεφαλή φιλοσόφου αττικού εργαστηρίου. 
Αθήνα, εποχή Αντωνίνων, 117 - 180 μ.Χ.
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® Είπες κάτι;
Ε, να! Πώς δεν κατάλαβα από την αρχή ότι είσαι 
φιλόσοφος; Αφού είναι ολοφάνερο από............

Ώρα να συνεχίσω. Τα βήματά μου με οδηγούν μπροστά 
στη μαρμάρινη στήλη της αίθουσας έξι. Είναι σανμικρός 
ναός. Ο γλύπτης δείχνει να έβαλε όλη την τέχνη του, 
γιατί κατάφερε να κάνει τον άνδρα και την καθισμένη 
γυναίκα να μοιάζουν με ανεξάρτητα αγάλματα.
Τι να σημαίνει, όμως, η χειραψία που ανταλλάσσουν 
οι δυο τους; Τρία ονόματα βλέπω χαραγμένα πάνω 
στο γείσο της στήλης. ΤΙΜΩΝ, ΘΡΑΤΤΑ, ΕΡΠΥΛΑΙΑΑ. 
® Μ ε φώναξε κανείς;
Ωχ! Με κατατρόμαξες. Εσύ θα είσαι ο Τίμων. Πες μου 
τι κάνετε όλοι εδώ μαζεμένοι. Γιορτάζετε κάτι;
® Κάθε άλλο. Αποχαιρετούμε με αυτόν τον τρόπο την 
αγαπημένη μας Ερπυλλίδα που δε ζει πια.
Αλλο και τούτο! Μα πώς μπορεί η Ερπυλλίδα που
δε ζει να χαιρετά.....................................................
Φ Δες το σα μια συμβολική πράξη. Μ ε τη δεξίωση, 
τη χειραψία δηλαδή με το δεξίχέρι, προσπαθούμε 
να εκφράσουμε όλα αυτά που μας ενώνουν και που 
ο θάνατος δε μπορεί να σβήσει. Όταν έφτασε και η 
δική μας ώρα να ακολουθήσουμε την Ερπυλλίδα, τα 
ονόματά μας χαράχτηκαν δίπλα στο δικό της.
Και η μορφή πίσω από την Ερπυλλίδα ποια είναι; Δε 
βλέπω πουθενά το όνομά της.
% Εγώ είμαι μια απλή θεραπαινίδα, Ακόμα και μετά το 
θάνατο της κυρίας μου, την υπηρετώ κουβαλώντας για 
εκείνη μια πυξίδα, ένα πήλινο κουτί, με τα αγαπημένα 
της αντικείμενα. Είμαι, όμως, αρκετά στριμωγμένη εδώ 
πίσω. Όταν, αργότερα, ξαναχρησιμοποιήθηκε η επιτύμ
βια στήλη για την υπόλοιπη οικογένεια, ο γλύπτης είχε 
στη διάθεσή του μόνο το λιγοστό αυτό χώρο για να με 
σκαλίσει.
Ο γλύπτης παριστάνει την Ερπυλλίδα με τον ίδιο τρόπο 
που παριστάνει τους ζωντανούς, Το μόνο που την 
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες είναι το ότι κάθεται.
® Έλα, Φίλιππε, μην τεμπελιάζεις! Υπάρχει κάτι 
ακόμη. Δ ες προς τα πού κοιτάζει η Ερπυλλίδα.

Πόσα πολλά ειδώλια και διαφορετικά μεταξύ τους 
υπάρχουν στην Προθήκη 2! Σε προκαλούν να τα ανα
καλύψεις ένα - ένα, παίρνοντας ταυτόχρονα μια ιδέα
από την καθημερινότητα:..........................................
Να και κάποιες γνωστές φυσιογνωμίες! Η γυμνή γυναι
κεία μορφή είναι αναμφίβολα....................................
Τώρα πια οι καλλιτέχνες δε διστάζουν να απεικονίσουν 
το γυναικείο σώμα γυμνό.

323 -  31 π.Χ. j Ελληνιστική εποχή

Μαρμάρινη ναόσχημη επιτύμβια στήλη αττικού εργαστηρίου 
με σκηνή Δεξιώσεως από Κερατέα Αττικής, μέσα 4ου αι π.Χ.
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Ειδώλιο γυναικείας μορφής από πηλό. 
Βοιωτικού εργαστηρίου, 325 -  300 π.Χ.



Πήλινο σύμπλεγμα ηθοποιών που υποδύονται 
τον Έρωτα και την Ψυχή, α' μισό 3ου αι. μ.Χ,

Αν τα προηγούμενα ειδώλια δίνουν μια γεύση από 
τις ασχολίες των ανθρώπων σε μια ελληνική πόλη, τα 
ειδώλια της αίθουσας επτά μας μεταφέρουν στην 
Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων.
Η πόλη της Αιγύπτου έχει παρομοιαστεί με χωνευτήρι 
των λαών που την κατοίκησαν. Οι λατρείες των 
Αιγυπτίων ανακατεύτηκαν με αυτές των Ελλήνων 
και των Ρωμαίων. Έτσι εξηγούνται τα ειδώλια του 
Αία - Σάραπι ή της Αφροδίτης - Ίσιδας.
Τα αγαπημένα θέματα, όμως, είναι ο μεθυσμένος 
Διόνυσος και ο Ασκληπιός. Ίσως οι άνθρωποι 
έβρισκαν παρηγοριά στο θεό της καλοπέρασης και 
στο θεό που θεράπευε τις αρρώστιες.
Κάπου - κάπου συναντώ ειδώλια με παραμορφωμένα 
πρόσωπα, καρικατούρες ανθρώπων. Αλλα μου 
θυμίζουν θεατρικά προσωπεία, κι αυτά, όμως, είναι 
αστεία. Οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας θα αγαπούσαν 
τις διασκεδάσεις που τους βοηθούσαν να ξεφεύγουν 
για λίγο από τα βάσανα και τη μονοτονία. Τελικά, οι 
αρχαίοι δε διέφεραν και τόσο από εμάς!

Ας δοκιμάσω στα γρήγορα να σχεδιάσω μια αστεία 
φυσιογνωμία σαν αυτές.

12 Ελληνιστική εποχή I 323 -  31 π.Χ.



Έχει μείνει ακόμη η αίθουσα οκτώ με τα γλυπτά 
έργα της ρωμαϊκής εποχής. Να και ένα υπέροχο 
κεφάλι γυναικείου αγάλματος.
®Ε, όχι! Φτάνει πια! Όλοι οι επισκέπτες με περνούν 
για γυναικεία μορφή. Έλπιζα ότι εσύ τουλάχιστον 
θα καταλάβαινες πως παριστάνω το Σαυροκτόνο 
Απόλλωνα.
Μα, ο γλύπτης σου έχει χαρίσει τέτοια...................
έκφραση στο πρόσωπο που θυμίζεις πιο πολύ τη θεά 
Αφροδίτη. Όσο για το “Σαυροκτόνος", δε βλέπω 
πουθενά καμία σαύρα.
® Αν είχε σωθεί και το σώμα μου, θα με έβλεπες 
ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου να προσπαθώ 
να χτυπήσω μια σαύρα. Το πρωτότυπο χάλκινο 
άγαλμα έφτιαξε ο Πραξιτέλης, ο γλύπτης του τέταρ
του αιώνα π.Χ., που συνήθιζε να παριστάνει ανδρικές 
και γυναικείες μορφές με λεπτά χαρακτηριστικά 
σε στιγμές χαλαρότητας. Τον ονομάζουν γλύπτη 
- φάντασμα, γιατί τα πιο ξακουστά πρωτότυπα έργα 
του δεν μπορούν, μέχρι σήμερα, να του αποδοθούν 
με βεβαιότητα.
Από.........................................................υποθέτω
πως δε θα ήσουν ψηλότερος από εμένα.
©.Δεν έχεις άδικο. Οι θεοί του Πραξιτέλη πλησιάζουν 
τα ανθρώπινα μεγέθη. Οι σοβαρές και σεμνές θεϊκές 
μορφές του πέμπτου αιώνα, μεγαλύτερες από το 
φυσικό, μοιάζουν πια πολύ μακρινές.

Απέναντι, τρεις επιτύμβιες στήλες τραβούν την 
προσοχή μου. Όπως διαβάζω στην επιγραφή,
η πρώτη στήθηκε πάνω από τον τάφο τη ς .................
..................., της κόρης του ...................................
Η ........................ αγγίζει φευγαλέα τον αγκώνα
της κοπέλας, για να την αποχαιρετήσει χωρίς να 
κάνει τη χειρονομία της δεξίωσης. Από τους δυο 
τρόπους αποχαιρετισμού, που συνάντησα εδώ,
νομίζω πως πιο συναισθηματικός είναι.................... ,
γιατί......................................................................

Μαρμάρινη κεφαλή Σαυροκτόνου Απόλλωνα, 101-177 μ.Χ.

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με επιγραφή 
από το Πλατάνι Αττικής, 14-37 μ.Χ.

31 π.Χ. - 324 μ.Χ. | Ρωμαϊκή εποχή ΑΙΘΟΥΣΑ 8
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Επιτύμβια στήλη νέου.
Ίσως από την Αττική, τέλη 1ου αι. π.Χ.- αρχές 1ου αι. μ,Χ.

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, με επιγραφή 
από τη Φρυγία της Μ. Ασίας, τέλη 3ου αι.μ.Χ.

Λίγο πιο πέρα, η μορφή ενός νέου προβάλλει κάτω 
από τοξωτή πύλη. Μόνος, τυλιγμένος με το ιμάτιό του 
με κοιτάζει κατάματα. Πόσο καθαρά διαγράφεται 
η κίνησή του κάτω από το ρούχο! Νομίζεις ότι είναι 
έτοιμος να αφήσει το ψυχρό μάρμαρο και να κατέβει 
από τη στήλη.

Η ίδια κίνηση επαναλαμβάνεται και στην τρίτη στήλη 
του 3ου αιώνα μ.Χ. από τη μακρινή Φρυγία της 
Μικρός Ασίας, Αφιερώνεται σε ένα νεαρό άνδρα και 
μια γυναίκα. Ομολογώ ότι δεν έχω ξαναδεί παρόμοιες 
μορφές στην αρχαία τέχνη1 ο στιβαρός λαιμός, τα 
τεράστια δάχτυλα των χεριών δυσανάλογα με το 
υπόλοιπο σώμα και τα ρούχα τους τόσο άκαμπτα! 
Φαίνεται ότι το γλύπτη δεν ενδιέφερε να αποτυπώσει 
την ιδανική ομορφιά των κλασικών μορφών. Αλλωστε, 
θα αναφερόταν στους απλούς κατοίκους της 
περιοχής, όπως φανερώνουν τα σύμβολα που έχει 
σκαλίσει. Από αυτά θα αντλήσω πληροφορίες για το 
χαρακτήρα και τις ασχολίες τους.
Ο άνδρας θα ήταν..................................................
γιατί.......................................................................

Η γυναίκα θα ήταν 
γιατί...................

Μια ελληνική επιγραφή στο κάτω μέρος της στήλης 
μαρτυρεί πόσο μακριά έφτασε η ελληνική γλώσσα. 
Οα μπορέσω άραγε να διαβάσω τα ονόματά τους;

14 Ρωμαϊκή εποχή j 31 π.Χ. - 324 μ.Χ.



Ωχ, κοντεύει 5 η ώρα και το μουσείο θα κλείσει 
όπου να 'ναι. Ούτε που κατάλαβα πότε έφτασα 
στην αίθουσα εννέα. Σύμφωνα με τον οδηγό, εδώ 
θα βρω τα πορτρέτα από την περιοχή Φαγιούμ της 
Αιγύπτου. Οι συγγενείς τα τοποθετούσαν πάνω 
στο μουμιοποιημένο σώμα των νεκρών τους ως 
αιώνια ανάμνηση των αγαπημένων τους προσώπων.
Οι μορφές μοιάζουν τόσο...................... ! Και
να σκεφτεί κανείς ότι παριστάνουν ανθρώπους 
που έζησαν σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια πριν.
Οι ζωγράφοι απέδωσαν πιστά όχι μόνο τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου αλλά και τα 
συναισθήματα των μορφών. Αυτό το χρωστούν 
στους αρχαίους Έλληνες ζωγράφους, που πρώτοι 
ανάμειξαν το χρώμα με ζεστό κερί και με αυγό 
δημιουργώντας την τεχνική της εγκαυστικής και της 
αυγοτέμπερας αντίστοιχα. Ίσως έτσι να πετύχαιναν 
και διαφορετικά αποτελέσματα γιατί η έκφραση του 
άντρα δείχνει........................... , ενώ της γυναίκας

Όσο περισσότερο τα παρατηρώ, στο νου 
μου έρχονται οι βυζαντινές αγιογραφίες.
Αραγε τα μυστικά των αρχαίων ζωγράφων να 
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τους βυζαντινούς 
καλλιτέχνες για να υπηρετήσουν τη χριστιανική 
θρησκεία;
Αν είχα το χρόνο, θα το έψαχνα! Όμως, η αναζήτηση 
ποτέ δεν τελειώνει. Όσες φορές και αν επισκεφτείς 
ένα μουσείο, πάντα κάτι καινούριο ανακαλύπτεις. Το 
μόνο σίγουρο είναι πως ο άνθρωπος ξαναπλάθει τον 
κόσμο μέσα από τα έργα του φανερώνοντας........

Νομίζω πως δε θα αργήσω να ξαναπεράσω το 
κατώφλι του μουσείου!

Νεκρικό πορτρέτο ανδρικής μορφής από την Ανπνοόπολη 
της Αίγυπτου, β' τέταρτο 3ου αιώνα μ.Χ., 

εγκαυστική τεχνική πάνω σε λινό.

Νεκρικό πορτρέτο γυναικείας μορφής από την Ανπνοόπολη 
της Αιγύπτου, πρώτη τριακονταετία 3ου αιώνα μ.Χ., τεχνική τέμπερας 

πάνω σε λινό με προσθήκες από γύψο και φύλλα χρυσού.
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