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Κυκλαδικός πολιτισμός

Το τρίτο βιβλίο της «Τετραλογίας του Αιγαίου» έχει ως θέμα τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες στους χρόνους
της Προϊστορίας και στους προ της γέννησης του Χριστού ιστορικούς χρόνους.
Καθώς η γιατρός μας ολοκλήρωνε τη συγγραφή, σχηματοποιήθηκε στο νου μου μια άποψη: αυτή η συστάδα των νησιών, που βρίσκεται
στο μέσο σχεδόν του Αιγαίου κι έχει στο κέντρο της το ιερό νησί της Δήλου, αποτελεί τη γενέτειρα της ελληνικής ναυτοσύνης.
Αν κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, θα δούμε ότι η γέννηση της ελληνικής ναυτιλίας χρονολογείται στα τέλη της Νεολιθικής
εποχής και στις αρχές της Εποχής του Χαλκού, που για τις Κυκλάδες ταυτίζεται με την Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδο. Από αυτήν
κιόλας την περίοδο τα κυκλαδονήσια βρέθηκαν στην πρωτοπορία του ελληνικού ναυτικού θαύματος – πράγμα που συνεχίζεται
και στην εποχή μας.
Κάπως έτσι ξεκίνησε η ενότητα που αφορά τον Πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό – που σχεδόν ταυτίζεται, θα έλεγα, με την έννοια
Κυκλαδικός πολιτισμός. Σχεδόν αυθόρμητα, τα συγγραφικά βήματα της γιατρού οδηγήθηκαν στη Μεσοκυκλαδική εποχή
και στον πολιτισμό που μεσουράνησε την εποχή εκείνη, τον πολιτισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας. Κι εξίσου αυτονόητα φάνηκε
πως η αναφορά στις Κυκλάδες της αρχαιότητας θα ήταν ελλιπής αν δεν σκιαγραφούσε, με αδρές έστω γραμμές, τη διαδρομή τους
στους ιστορικούς χρόνους, δηλαδή την πρώτη προχριστιανική χιλιετία.
Αυτή είναι η ιστορία του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Ενός βιβλίου γεμάτου αγάπη και θαυμασμό εκ μέρους όλων
των συντελεστών του, για τη ναυτοσύνη και τη δημιουργικότητα των νησιωτών μας, για την ιστορία του τόπου μας, για τον πολιτισμό
που γεννήθηκε εδώ και ακτινοβολεί αιώνες τώρα στα πέρατα του κόσμου.
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Κυκλάδες: Η γενέτειρα της ελληνικής ναυτοσύνης
Το τρίτο βιβλίο της «Τετραλογίας του Αιγαίου» έχει ως θέμα τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες στους χρόνους της Προϊστορίας και στους προ της γέννησης του Χριστού ιστορικούς χρόνους.
Καθώς η γιατρός μας ολοκλήρωνε τη συγγραφή, σχηματοποιήθηκε στο νου μου μια άποψη: αυτή η
συστάδα των νησιών, που βρίσκεται στο μέσο σχεδόν του Αιγαίου κι έχει στο κέντρο της το ιερό νησί της
Δήλου, αποτελεί τη γενέτειρα της ελληνικής ναυτοσύνης.
Αν κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, θα δούμε ότι η γέννηση της ελληνικής ναυτιλίας χρονολογείται
στα τέλη της Νεολιθικής εποχής και στις αρχές της Εποχής του Χαλκού, που για τις Κυκλάδες ταυτίζεται με
την Πρωτοκυκλαδική περίοδο. Από αυτήν κιόλας την περίοδο τα κυκλαδονήσια βρέθηκαν στην πρωτοπορία
του ελληνικού ναυτικού θαύματος – πράγμα που συνεχίζεται και στην εποχή μας.
Γιατί έγινε αυτό; Δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε.
Τα νησιά είχαν μικρή έκταση και ακόμη λιγότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οπότε αν οι κάτοικοί τους
ήθελαν να επιβιώσουν και να προοδεύσουν, έπρεπε να στραφούν αμέσως προς τη θάλασσα και να τη μετατρέψουν σε γέφυρα επικοινωνίας και ανταλλαγών με άλλες περιοχές και λαούς.
Παράλληλα, τα νησιά είχαν πολύτιμες πρώτες ύλες: οψιανό η Μήλος, σμύριδα η Νάξος, άργυρο η
Κέα, άργυρο και μολύβι η Σίφνος, μάρμαρο η Πάρος κ.ά. Αυτές οι πολύτιμες πρώτες ύλες διακινήθηκαν
προφανώς διά θαλάσσης από πολύ νωρίς –με πρώτο τον οψιανό της Μήλου–, έγιναν διάσημες για την ποιότητά τους (π.χ. παριανό μάρμαρο), απέφεραν αμύθητα πλούτη (π.χ. ο χρυσός της Σίφνου στους ιστορικούς
χρόνους) και ανταλλάχθηκαν με αγαθά και προϊόντα χρήσιμα για την επιβίωση των κατοίκων των νησιών.
Υπάρχει κι ένας τρίτος λόγος που ερμηνεύει τη ναυτική παράδοση των Κυκλάδων και αυτός σχετίζεται
με την κομβική τους θέση στο Αιγαίο. Ίσως σήμερα, με τα υπερσύγχρονα πλοία και μέσα πλοήγησης η θέση
αυτή να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αν γυρίσουμε, όμως, στο 3000 π.Χ., δηλαδή 5.000 χρόνια πίσω,
θα δούμε ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Η ναυσιπλοΐα γινόταν με μικρά πλοία που ταξίδευαν από νησί σε νησί, με μοναδικό μέσο προσανατολισμού τον ήλιο, τα αστέρια και την οπτική εικόνα των
ακτών. Το Ακρωτήρι της Θήρας, για παράδειγμα, απέκτησε καίρια θέση γιατί ήταν το νοτιότερο νησιωτικό
σημείο του Αιγαίου που είχε οπτική επαφή με την ακμάζουσα μινωική Κρήτη.
Κάπως έτσι, λοιπόν, τα νησιά των Κυκλάδων έγιναν σημείο εξόρμησης των ναυτιλλόμενων που κατάγονταν από
εκεί, θαλάσσιος κόμβος στα παράτολμα ταξίδια των ναυτικών από την Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα, τα μικρασιατικά παράλια, την Αίγυπτο και τη Συροπαλαιστίνη, και αργότερα –στους ιστορικούς χρόνους– θρησκευτικός,
πολιτικός και εμπορικός κόμβος των Ιώνων, της Αθηναϊκής Συμμαχίας, των Πτολεμαίων, των Ρωμαίων.

Πρόλογοι
Κυκλαδικός πολιτισμός: βασισμένος στην παρατήρηση,
στις εμπειρίες και στις περιπέτειες των νησιωτών
Κάπως έτσι, επίσης, απέκτησαν από πολύ νωρίς πολυπολιτισμική ταυτότητα, η οποία έχει αποτυπωθεί
στην κεραμική, στις τοιχογραφίες, στις θεότητες που λατρεύονταν και στα κτίσματα (ναούς αλλά και κατοικίες) που διασώζονται έως τις μέρες μας· μια ταυτότητα που συνθέτει στοιχεία της ντόπιας παράδοσης με
την παράδοση των περιοχών με τις οποίες οι Κυκλαδίτες είχαν επαφές.
Τα εν λόγω ευρήματα μπορούμε να τα θαυμάσουμε σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία των νησιών, σε μεγάλα αθηναϊκά μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό, Κυκλαδικής Τέχνης, Μπενάκη),
αλλά και σε κορυφαία μουσεία του κόσμου (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, Λούβρο κ.ά.).
Ο ορυκτός πλούτος και η καίρια θέση στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους -τα δύο στρατηγικά πλεονεκτήματα των νησιών της περιοχής- προσέλκυσαν κατά καιρούς το ενδιαφέρον πολλών επίδοξων κατακτητών
και επικυρίαρχων. Έτσι βλέπουμε να γίνονται από νωρίς πεδίο ανταγωνισμών, συγκρούσεων και πειρατικών
επιδρομών, που κάποτε είχαν καταστροφικές συνέπειες και άλλοτε βοηθούσαν την ανάπτυξη των νησιών.
Καταστροφική ήταν σε αρκετές περιπτώσεις και η δράση των στοιχείων της φύσης, με κορυφαίο παράδειγμα την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (τέλη 17ου αι. π.Χ.), η οποία έβαλε τέλος στον πολιτισμό
που είχε αναπτυχθεί στο Ακρωτήρι.
Αυτή τη διαδρομή προσπαθεί να καταγράψει το παρόν βιβλίο. Κι όπως και στα προηγούμενα, το ταξίδι
της παραγωγής του –από το αρχικό και βασικό βήμα, τη συγγραφή, έως τα υπόλοιπα, για τα οποία έχω πιο
άμεση ευθύνη– συχνά σε συνεπαίρνει, σου ανοίγει νέα πεδία, σε βγάζει και σε άλλους δρόμους.
Κάπως έτσι ξεκίνησε η ενότητα που αφορά τον Πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό – που σχεδόν ταυτίζεται, θα
έλεγα, με την έννοια Κυκλαδικός πολιτισμός. Σχεδόν αυθόρμητα, τα συγγραφικά βήματα της γιατρού οδηγήθηκαν στη Μεσοκυκλαδική εποχή και στον πολιτισμό που μεσουράνησε την εποχή εκείνη, τον πολιτισμό
του Ακρωτηρίου της Θήρας. Κι εξίσου αυτονόητα φάνηκε πως η αναφορά στις Κυκλάδες της αρχαιότητας θα
ήταν ελλιπής αν δεν σκιαγραφούσε, με αδρές έστω γραμμές, τη διαδρομή τους στους ιστορικούς χρόνους,
δηλαδή την πρώτη προχριστιανική χιλιετία.
Αυτή είναι η ιστορία του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Ενός βιβλίου γεμάτου αγάπη και θαυμασμό εκ
μέρους όλων των συντελεστών του για τη ναυτοσύνη και τη δημιουργικότητα των νησιωτών μας, για την ιστορία του τόπου μας, για τον πολιτισμό που γεννήθηκε εδώ και ακτινοβολεί αιώνες τώρα στα πέρατα του κόσμου.
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα

Το τρίτο βιβλίο της «Τετραλογίας του Αιγαίου», μετά τη Μινωική Κρήτη και τη μυκηναϊκή Ελλάδα, δεν
θα μπορούσε παρά να αναφέρεται στις Κυκλάδες και στον πολιτισμό τους.
Αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα μικρά νησιά, στο μέσον του Αιγαίου, τα περισσότερα
άγονα, να έχει αναπτυχθεί ένας πολιτισμός τόσο παλαιός, ιδιότυπος, μοναδικός. Αλλά και μετά την 3η
χιλιετία π. Χ., κατά τη Μέση και την ΄Υστερη Χαλκοκρατία, αν και υπό την επίδραση της Κρήτης αρχικά
και της μυκηναϊκής Ελλάδας στη συνέχεια, η κυκλαδική τέχνη διατηρεί ιδιαίτερη ταυτότητα. Όμως, και
στα ιστορικά χρόνια δημιουργούνται εκεί καλλιτεχνικοί νεωτερισμοί.
Σε τι μπορεί να οφείλεται αυτό το φαινόμενο;
Αναμφίβολα, στη θάλασσα, στο περιβάλλον και κυρίως στους κατοίκους των νησιών, που ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις προκλήσεις αυτές και εκμεταλλεύτηκαν τους πόρους και τα πλεονεκτήματα που
διέθεταν. Η τέχνη που δημιούργησαν είναι η απάντηση στις φυσικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν και
στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Είναι, επομένως, αναμενόμενο τα επιτεύγματα και οι δημιουργίες
τους να μην έχουν, στην αρχή τουλάχιστον, αντιστοιχία με τους άλλους μεγάλους πολιτισμούς του Αιγαίου,
από τους οποίους ο Κυκλαδικός, όπως είναι αναμενόμενο, επηρεάζεται κατά τη 2η χιλιετία.
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κυκλαδική τέχνη βασίζονται στην παρατήρηση, στις εμπειρίες
και στις περιπέτειες που έχουν βιώσει οι νησιώτες αυτοί στην προσπάθεια να κυριαρχήσουν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Για το λόγο αυτό, η τέχνη τους είναι, σχεδόν
διαχρονικά, ελκυστική. Αυτή η γοητεία διατηρείται στην παρουσίασή της, πολύ περισσότερο, όταν δεν
συνθλίβεται από την αυστηρότητα της απόλυτης επιστημονικής προσέγγισης.
Ο τρίτος τόμος της «Τετραλογίας» και η συγγραφέας του, η δρ. Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, δεν απευθύνονται σε ειδικούς. Απευθύνονται όμως σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα την τέχνη
και τον πολιτισμό των Κυκλάδων και να τον εκτιμήσουν ανάλογα. Οι πληροφορίες που ορίζουν το πλαίσιό
του και δίνονται με εύληπτο και σαφή λόγο, σε συνδυασμό με θαυμάσιο αντιπροσωπευτικό εποπτικό υλικό,
οδηγούν με ιδιαίτερη επιτυχία στον τελικό στόχο.
Αναμένοντας πλέον τον τέταρτο τόμο της «Τετραλογίας»…
Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα,
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόλογοι
Οι Κυκλάδες, η θάλασσα και η ναυτοσύνη
Η μορφή, καθώς και τα υλικά και πνευματικά δημιουργήματα ενός πολιτισμού εξαρτώνται από τη γεωγραφική θέση του τόπου, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τους φυσικούς του πόρους, καθώς και από
τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των κατοίκων του. Με τις προϋποθέσεις αυτές, ο Κυκλαδικός πολιτισμός,
ένας μικροπολιτισμός και σε τοπικό και σε χρονικό επίπεδο, δεν θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικός.
Ενταγμένες στο χώρο του Αιγαίου και στο πλαίσιο της Εποχής του Χαλκού, οι Κυκλάδες είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα και εξαρτημένες από το ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου.
Η θάλασσα που περιβάλλει τα Κυκλαδονήσια από τη μια μεριά τα απομονώνει και τα προστατεύει και,
από την άλλη, γίνεται ο δρόμος της επικοινωνίας τους με τον έξω κόσμο. Εδώ η θάλασσα δεν φοβίζει αλλά
προκαλεί. Το πέλαγος δεν τρομάζει αλλά γίνεται κίνητρο για δράση, για μετακίνηση, για περιπέτεια. Επιπλέον, οι περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες των νησιών καθιστούν τους κατοίκους λιτοδίαιτους αλλά
ταυτόχρονα εφευρετικούς, πρωτοπόρους στην αντίληψη, στην προσαρμοστικότητα, στην εφευρετικότητα
και στην καινοτομία.
Όλα αυτά τα γεωπολιτικά και τα πλουτοπαραγωγικά δεδομένα αναπόφευκτα οδήγησαν στη ναυτοσύνη.
Η ανάγκη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας καθιστά τους Κυκλαδίτες πρωτοπόρους στη ναυπηγική, στη ναυτική
τέχνη και στις υπερπόντιες μετακινήσεις. Η επινόηση όλο και ταχύτερων και ασφαλέστερων σκαφών, η
γνώση των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων και η μελέτη του έναστρου ουρανού οδήγησαν από νωρίς
τους κατοίκους τους στην πρωτοπορία του πολιτισμικού γίγνεσθαι.
Με τα μικρά σκάφη τους οργώνουν όλο το Αιγαίο από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και από τον ελλαδικό κορμό μέχρι τα μικρασιατικά παράλια. Όντας δε σε μια προνομιούχο και στρατηγική θέση, από πολύ
νωρίς έπαιξαν το ρόλο της ιστορικής και πολιτιστικής γέφυρας, αναδεικνυόμενες σε σταθμούς διακίνησης
υλικών αγαθών και ιδεών. Ήδη από τη Νεολιθική περίοδο μετέφεραν οψιανό στην Κρήτη, στην κυρίως
Ελλάδα και στη Μικρά Ασία. Στην Εποχή του Χαλκού, όπως δείχνουν τα διάσπαρτα κυκλαδικά αντικείμενα, έχτισαν ένα ευρύτατο δίκτυο εμπορικών ανταλλαγών με τα παράλια της Αττικής, της Εύβοιας, της
Βοιωτίας και της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Κυκλαδική παρουσία έχει επισημανθεί στη Σάμο, στη
Λήμνο αλλά και μακρύτερα, από την Τροία μέχρι την Καρία. Ενδείξεις για επαφές υπάρχουν και για πολύ

Πρόλογοι
Κυκλαδικός πολιτισμός
μακρύτερες, απίστευτα μακρινές για την εποχή εκείνη περιοχές: την Αζοφική θάλασσα, την Αδριατική,
ακόμα και τη δυτική Μεσόγειο (Βαλεαρίδες).
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι, παρά την ενότητα και τα κοινά χαρακτηριστικά του Κυκλαδικού πολιτισμού σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, εμφανίζονται και πολλά ιδιαίτερα στοιχεία, που καθιστούν κάθε νησί μοναδικό, το καθένα με τη δικιά του πολιτιστική ταυτότητα. Αυτό δεν φαίνεται τόσο
έντονα στην Προϊστορία, όπου η ομοιογένεια υπερισχύει, αλλά αναδείχθηκε ιδιαιτέρως στους ιστορικούς
χρόνους, οπότε οι πολιτικές συνθήκες και η καλλιτεχνική παραγωγή οδηγούν σε χαρακτηριστικές τοπικές
ιδιαιτερότητες.
Οι Κυκλάδες, η θάλασσά τους και τα πλοία τους, από τις ψαρόβαρκες μέχρι τα κρουαζιερόπλοια και από
τα γραφικά σοκάκια μέχρι τα πολυτελή ξενοδοχεία, εξακολουθούν να είναι ένας μικρόκοσμος, που σε όλες
τις εποχές έχει τη δύναμη και το θάρρος να αντικρίζει τον μεγάλο κόσμο με τα μάτια και την καρδιά ανοιχτά.
Πάνος Βαλαβάνης,
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το πολυπληθέστερο συγκρότημα των νησιών του Αιγαίου, που διατάσσονται σε κύκλο με κέντρο τη Δήλο, τον
τόπο όπου γεννήθηκε ο Απόλλωνας, οι Κυκλάδες, γνώριμες σε όλους μας για τους τραχείς ορεινούς όγκους,
τις πολυσχιδείς ακτογραμμές, τα πάλλευκα σπίτια, τη φυσική και τεχνητή ομορφιά τους, που τόσο εξυμνήθηκε
από τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική των νεότερων χρόνων, μας προσκαλούν μέσα από τις σελίδες αυτού του
βιβλίου να γνωρίσουμε και την απαρχή της μακραίωνης ιστορίας τους· τότε, που στην καρδιά του Αιγαίου,
μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής, στην Εποχή του Χαλκού, διαμορφωνόταν ο πολιτισμός, ο γνωστός ως Κυκλαδικός, αλλά και αργότερα, κατά τους αρχαίους χρόνους, όταν οι πόλεις-κράτη των νησιών διαδραμάτιζαν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής του ελληνικού κόσμου.
Παρακολουθούμε πώς οι προϊστορικοί κάτοικοί τους εκμεταλλεύτηκαν τη γη και το πλούσιο υπέδαφός
της και χρησιμοποίησαν τη θάλασσα ως πηγή βιοπορισμού και μέσο επικοινωνίας. Πληροφορούμαστε για
την κοινωνία και την οικονομία τους, το εμπόριο, τα ήθη, τις δοξασίες τους. Γνωρίζουμε τα «κυκλαδικά»
ειδώλια, το χαρακτηριστικότερο δείγμα της κυκλαδικής γλυπτικής, με το απόκοσμο κάλλος τους και την
«μοντέρνα» αισθητική τους, αισθητική που επηρέασε βαθιά την τέχνη των αρχών του 20ού αιώνα.
Ξεχωριστά παρουσιάζεται η Πομπηία του Αιγαίου, η Σαντορίνη. Ξεδιπλώνονται μπροστά μας το πολύπλοκο πολεοδομικό της σύστημα, με τους λοξούς δαιδαλώδεις δρόμους που σχηματίζουν μικρές πλατείες,
τα τριώροφα ή διώροφα κτηριακά συγκροτήματα, ο πλούσιος τοιχογραφικός τους διάκοσμος, όπου κυριαρχεί
η φυσιοκρατική θεματολογία και η χρωματική πανδαισία, όλα δείγμα του υψηλού οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της τότε θηραϊκής κοινωνίας.
Εξίσου ενδιαφέρουσα όμως σε σχέση με την Προϊστορία, αναδεικνύεται και η διαδρομή των νησιών και
κατά τους ιστορικούς χρόνους, όπως παρουσιάζεται για το κάθε ένα χωριστά. Το πιστοποιούν τα ευρήματα,
κινητά και ακίνητα, των γεωμετρικών οικισμών της Άνδρου, των αρχαϊκών πόλεων της Κέας, της Νάξου,
της Πάρου, της Μήλου, του θρησκευτικού κέντρου της Δήλου, του οποίου η ακμή φτάνει έως τα χρόνια
της ρωμαιοκρατίας.
Οι Κυκλάδες –όπως διαπιστώνουμε από τη συναρπαστική αφήγηση και την πλούσια εικονογράφηση
του βιβλίου– αποτελούν κατά την αρχαιότητα τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης και
διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην κίνηση και τη διακίνηση αγαθών και ιδεών, στην εγκατάσταση και τη
μετεγκατάσταση των ανθρώπων, στη συνάντηση, με άλλα λόγια, όχι μόνο των κέντρων που συναποτέλεσαν
τον ελληνικό κόσμο αλλά και αυτών που ανέπτυξαν τον πολιτισμό γύρω από τη Μεσόγειο.
Ελένη Κώτσου,
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού

Δρ Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου M.D.
Παθολόγος – Καρδιολόγος
Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου γεννήθηκε στον Πειραιά. Προέρχεται από στρατιωτική οικογένεια.
Μετά την αποφοίτησή της από το Γυμνάσιο του Πειραιά, εισήλθε εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέσα στην πρώτη δεκάδα των επιτυχόντων.
Μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή, έλαβε κατ’ αρχήν την ειδικότητα της Παθολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κον Γεώργιο Δάικο. Στη συνέχεια, έλαβε και την ειδικότητα
της Καρδιολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μουλόπουλο.
Η Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, παράλληλα με τα ενδιαφέροντά της για την οικογένεια και την ιατρική επιστήμη, επιδόθηκε με πάθος στη συγγραφή βιβλίων, στρέφοντας κυρίως την προσοχή της σε ιατρικά θέματα,
συνδυάζοντάς τα πάντα, με τη φροντίδα και την αγάπη της για τη ναυτιλία και τους ανθρώπους που την
υπηρετούν σε στεριά και θάλασσα. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκδοθέντων βιβλίων της πραγματεύεται
ιατρικά θέματα των ναυτικών. Τα βιβλία αυτά αποστέλλονται ως βοηθήματα προληπτικής Ιατρικής στις
ναυτιλιακές εταιρείες.
Τα εκδοθέντα βιβλία της συγγραφέως –πέραν αυτών της «Τετραλογίας του Αιγαίου»– είναι τα ακόλουθα:
• Το Καρδαμυλίτικο Εμπορικό Ναυτικό 1850-1950 – Η Καρδαμυλίτισσα (1997)
Ένα μικρό χρονικό της περιόδου 1850-1950 με χρώματα, μνήμες και αρώματα από τους παλαιούς Καρδαμυλίτες,
τον τρόπο ζωής τους, τη δημιουργικότητά τους, τον αγώνα και το πείσμα τους να πραγματώσουν τα όνειρά τους.
• Μνήμες Ιατρού (1999)
Περιλαμβάνει το ξεκίνημά της, τα πρώτα περιστατικά που αντιμετώπισε και τη θέλησή της να πετύχει στο
δύσκολο αυτό ξεκίνημα, δίδοντας το παράδειγμα της ανθρωπιάς που απαιτεί το λειτούργημα του Ιατρού.
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Α΄ έκδοση (2001, ελληνικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Β΄ έκδοση (2001, ελληνικά και αγγλικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Γ΄ έκδοση, βελτιωμένη (2008, ελληνικά και αγγλικά)
Τα θέματα που αναπτύσσονται στις ιατρικές εκδόσεις της ιατρού είναι πολλαπλά και αγγίζουν όλους τους
τομείς της Ιατρικής. Αναπτύσσονται δε με κατανοητό τρόπο, προσιτό στους ναυτιλλόμενους και τους μη ειδικούς. Όπως σχολιάζει μάλιστα σε πρόλογό του ο καθηγητής Καρδιολογίας κος Παύλος Τούτουζας, «σπάνια
κυκλοφορούν κείμενα εύληπτα, στα οποία σε λίγες γραμμές αντιλαμβάνεται και ο ανειδίκευτος την προέλευση
του συμπτώματος, ώστε να προσεγγίζει τελικά στη σωστή διάγνωση και θεραπεία». Ένα βιβλίο οδηγός για τους
ανθρώπους της θάλασσας και όχι μόνο.
• Σεμινάρια 2001-2002: Πρόληψη – Θεραπεία καρδιολογικών νοσημάτων
• Σεμινάρια 2002-2003
Πρόκειται για έντυπη μορφή σειράς σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του Ομίλου Τσάκος και
απευθύνονται στους υπαλλήλους γραφείου, στους ναυτικούς, στις οικογένειές τους και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Μια πρωτοβουλία της ιατρού, η οποία, με το φυσικό της χάρισμα να απλουστεύει και να διατυπώνει
έννοιες, ενημερώνει και συμβουλεύει σε συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς. Με μέριμνά της, τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και προωθούνται στα πλοία του στόλου.

Εργοβιογραφία
• Υγεία εν Πλω (2011)
Ένα ακόμα εξαιρετικό πόνημα της ιατρού, συνδυασμός Ιατρικής και Ιστορίας, στο οποίο συμπυκνώνεται η πλουσιότατη εμπειρία της, που αποκτήθηκε μέσα από την αδιάλειπτη και μακρόχρονη ενασχόλησή της με την υγεία των
Ελλήνων ναυτικών. Μοναδικές πληροφορίες –γνωστές και άγνωστες– και ιατρικές ιστορίες, ξεχασμένες ασθένειες
από την πρώιμη εποχή των αδάμαστων ναυτικών του Κυκλαδικού και Μινωικού πολιτισμού έως τη σύγχρονη εποχή
των υπερδεξαμενόπλοιων. Για πρώτη φορά όλα συγκεντρωμένα και δοσμένα με τον τρόπο που ο τίτλος καθορίζει.
• Απανθίσματα και Στοχασμοί (2012)
Το τελευταίο –προ της «Τετραλογίας»– βιβλίο της συγγραφέως είναι το μόνο που παρεκκλίνει από τα ιατρικά
θέματα και σταχυολογεί δημοσιεύματα διακεκριμένων Ελλήνων αλλά και ξένων διανοητών, που συνέδεσαν
τη σκέψη τους με την Ελλάδα και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
Εκδηλώνοντας την αγάπη της προς όλους τους ναυτικούς, αλλά κυρίως το σεβασμό και τη συμπάθεια προς
τις μητέρες, συζύγους, αδελφές και γυναίκες των ναυτικών, συνέβαλε με κάθε μέσο στη φιλοτέχνηση του
αγάλματος της «Καρδαμυλίτισσας», που σε περίοπτη θέση κοσμεί τον ναυτότοπο των Καρδαμύλων της Χίου
και κατευοδώνει, καλωσορίζει και υποδέχεται τους ναυτικούς, συμβολίζοντας και αναδεικνύοντας διαχρονικά
την ουσιαστική συμβολή της γυναίκας στη ναυτιλία.
Πέραν των πολλαπλών και ποικίλων τομέων δραστηριότητας της Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, ίσως η μεγαλύτερη
συμβολή της μπορεί να συνοψιστεί στην επί δεκαετίες ανιδιοτελή προσφορά της στον Έλληνα ναυτικό. Από το
ξεκίνημα του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος, η ιατρός παρέχει δωρεάν ιατρική βοήθεια σε όλα τα στελέχη των πλοίων
και των γραφείων, στηρίζει τις οικογένειές τους, προσφέρει ιατρικά σεμινάρια σε όλους τους συνεργάτες στη στεριά και στη θάλασσα, καθώς και υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια εν πλω. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, με πρωτοβουλία της, όλα τα πλοία του ομίλου έχουν εφοδιαστεί με απινιδωτές εδώ και χρόνια.
Ολόκληρος ο βίος της ιατρού διακρίνεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σεμνότητα, αγάπη για το συνάνθρωπο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της θάλασσας.
Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου συνεχίζει αδιάλειπτα το επιστημονικό και συγγραφικό της έργο με υπευθυνότητα, έχοντας στραμμένη πάντα την προσοχή της στην οικογένεια, τον άνθρωπο, το ναυτικό και τη ναυτιλία.
Για το έργο της και την κοινωνική της προσφορά έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς και συλλόγους, όπως
από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, τον Ιανουάριο του 2009, για τη συνολική
επιστημονική και κοινωνική προσφορά της στη ναυτιλία. Επίσης, για το βιβλίο της Υγεία εν Πλω και για
το συνολικότερο συγγραφικό της έργο, της απονεμήθηκε εύφημος μνεία, στις 28 Δεκεμβρίου 2012, στην
Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.

Ενότητα Πρώτη

Ο ΧΩΡΟΣ
και Ο ΧΡΟΝΟΣ

Τοιχογραφία της Άνοιξης. Ακρωτήρι Θήρας,
17ος αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα). Προέρχεται από το Δωμάτιο Δ2,
του συγκροτήματος Δ. Τα χρώματα των βράχων
δηλώνουν την ηφαιστειακή τους προέλευση.

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Όταν μιλάμε για τις Κυκλάδες, εννοούμε το σύμπλεγμα των δεκάδων νησιών που βρίσκεται στο νότιο
τμήμα του Αιγαίου πελάγους, μεταξύ ηπειρωτικής
Ελλάδας και Μικράς Ασίας. Η Νάξος, με έκταση 428
τ.χλμ., αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος.
H ονομασία Κυκλάδες είναι αρχαία και απαντά
στον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, αλλά και πολλές
άλλες αρχαίες γραπτές πηγές. Κατά τον γεωγράφο
Στράβωνα, το τοπωνύμιο αυτό αποδιδόταν βασικά
στα νησιά Κέα, Κύθνο, Σέριφο, Μήλο, Σίφνο, Κίμωλο,
Πάρο, Νάξο, Σύρο, Μύκονο, Τήνο και Άνδρο, ακριβώς
επειδή σχημάτιζαν έναν άτυπο κύκλο γύρω από το
ιερό νησί της Δήλου.
Η Θήρα, η Ίος, η Σίκινος, η Φολέγανδρος, η
Αμοργός, η Ανάφη, καθώς και ορισμένα νησιά των
(σημερινών) Δωδεκανήσων ανήκαν στις νότιες Σποράδες.
Βέβαια, όλες αυτές οι μαρτυρίες χρονολογούνται
στην Κλασική εποχή και εξής. Για το λόγο αυτόν, δεν
μπορούμε να ξέρουμε αν οι Κυκλαδίτες της 3ης χιλιετίας π.Χ. –που δεν μας κληροδότησαν γραπτά τεκμήρια– χρησιμοποιούσαν τις ίδιες ονομασίες για τα
νησιά τους.
Τα κυκλαδίτικα νησιά αποτελούν τις κορυφές
των βουνών της Αιγιήδας, του τμήματος ξηράς που
βυθίστηκε πριν από περίπου 5.000.000 χρόνια. Ανήκουν στον κυκλαδικό όγκο, μια από τις αρχαιότερες
ελληνικές τεκτονικές ενότητες. Ο κυκλαδικός όγκος
διακρίνεται σε τρεις ομάδες: τα νότια ηφαιστειογενή
νησιά (Μήλος και Θήρα), που ανήκουν στο ηφαιστειακό τόξο του νότιου Αιγαίου, τα διαβρωμένα θραύσματα του μεταμορφωσιγενούς όγκου νοτιοδυτικά
της Αττικής και της Εύβοιας και, τέλος, τα νοτιοανατολικά νησιά, που αποτελούνται από ασβεστολιθικά
και ιζηματογενή πετρώματα.
Η πίσω όψη μαρμάρινου ειδωλίου γυναικείας
μορφής καθιστής σε θρόνο.
Νάξος, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).
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Χάρτης των κέντρων του πολιτισμού
του βορειοανατολικού Αιγαίου
και του Κυκλαδικού πολιτισμού.
Σημειώνονται τα βασικά κέντρα που έφερε
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη,
καθώς και άλλες περιοχές και τοποθεσίες
του αιγαιακού χώρου της Εποχής του Χαλκού,
οι οποίες είναι συναφείς με τους δύο
αυτούς πολιτισμούς.
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Ο ορυκτός πλούτος των Κυκλάδων μπορεί σήμερα να έχει εξαντληθεί, κατά τα Προϊστορικά χρόνια, όμως, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών. Την εποχή
εκείνη χρησιμοποιήθηκαν ο οψιανός, το μάρμαρο, ο μόλυβδος,
ο άργυρος και ο χρυσός στα ιστορικά χρόνια.
Κάθε νησί των Κυκλάδων αποτελεί ένα μικρό οικοσύστημα.
Στα βραχώδη νησιά ευδοκιμούν το σχίνο, η αγριελιά, η αρμυρίδα,
το πεύκο, το φοινικόδεντρο και το πουρνάρι. Η ελιά, η συκιά, το
αμπέλι, η αμυγδαλιά, σύμφωνα με ενδείξεις, καλλιεργήθηκαν από
πολύ νωρίς, ενώ και τα όσπρια (φακές, φάβα, μπιζέλια) ευδοκιμούσαν από παλιά.
Όσον αφορά την πανίδα, τα αιγοπρόβατα ήταν το βασικό είδος της
κτηνοτροφίας, ενώ μεγαλύτερα ζώα ήταν γενικά λιγοστά. Ακόμη υπήρχαν μικρά άγρια ζώα (όπως λαγοί). Τέλος, η θέση των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, τις καθιστά σταθμούς πολλών
αποδημητικών πτηνών.

Πήλινο κεφάλι ειδωλίου, πιθανώς γυναικείας
μορφής. Μύκονος, Φτελιά, Νεότερη Νεολιθική
περίοδος, 5η χιλιετία π.Χ. (Αρχαιολογικό
Μουσείο Μυκόνου).

Το όνομα «Κυκλάδες»

Κεφάλι ψαρά. Το ξυρισμένο γαλάζιο κεφάλι
δηλώνει το νεαρό της ηλικίας και το μεταβατικό
στάδιο από την εφηβεία στην ενηλικίωση.
Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από το Δωμάτιο 5
της Δυτικής Οικίας, στο Ακρωτήρι της Θήρας,
17ος αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Ο ποιητής Καλλίμαχος, ακολουθώντας την «ιερή»
γεωγραφία, ήταν ένας από αυτούς
που φαντάστηκαν τα νησιά σαν
έναν κύκλο γύρω από το ιωνικό λατρευτικό κέντρο της
Δήλου. «Αστερίη θυόσσεα, σε μεν περί τ’ αμφί τε
νήσοι / κύκλον εποιήσαντο και ως χορόν αμφεβάλλοντο» (Ύμνοι 4, 301). Κατά τη
μυθολογική παράδοση, βέβαια, οι
Κυκλάδες ήταν νύμφες με τις οποίες
εξοργίστηκε ο Ποσειδώνας και τις έριξε στη θάλασσα, μεταμορφώνοντάς τες
σε νησιά.
Στην εικόνα, κύλικα από φλεβωτό μάρμαρο. Ο καλλιτέχνης που την κατασκεύασε χειρίστηκε με θαυμάσιο τρόπο τις γκριζογάλανες φλέβες του
μαρμάρου, ώστε να δίνουν την εικόνα έργου ζωγραφικής. Προέρχεται από τη Σύρο και χρονολογείται
στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

25

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στις Κυκλάδες εμφανίζονται ήδη από την 7η χιλιετία π.Χ.
Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τις πολλές ενδείξεις που έχουμε για εξόρυξη οψιανού από τη
Μήλο. Το σκληρό αυτό ηφαιστειογενές πέτρωμα αποτέλεσε κυρίαρχη πρώτη ύλη για την κατασκευή εργαλείων και όπλων σε ολόκληρο το Αιγαίο κατά τη Νεολιθική εποχή και δεν έπαψε
να χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της Εποχής του Χαλκού (12ος αι. π.Χ.).
Μόνιμη εγκατάσταση κατοίκων στα νησιά, ωστόσο, μαρτυρείται μόνον κατά την Τελική Νεολιθική περίοδο, στην Άνδρο, τη Νάξο, την Αντίπαρο, την Αμοργό, τη Σαντορίνη
κ.α. Οι αρχαιότεροι οικισμοί ήταν μικρές κοινότητες που βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο (3200-2000 π.Χ.), όμως, αρχίζουν να κατοικούνται συστηματικά όλα τα νησιά των
Κυκλάδων και να αναπτύσσονται οι επαφές μεταξύ τους και με τις ακτές που περιβάλλουν το Αιγαίο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η κατοίκηση των νησιών συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4500 - 3200 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

3200 - 2000 π.Χ.

Πρωτοκυκλαδική Ι*
(Αγία Ειρήνη Ι)

3200 - 2800 π.Χ.

Πρωτοκυκλαδική ΙΙ**
(Αγία Ειρήνη ΙΙ)

2800 - 2300 π.Χ.

Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ***
(Αγία Ειρήνη ΙΙΙ, Φυλακωπή Ι)

2300 - 2000 π.Χ.

ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

2000 - 1600 π.Χ.

Μεσοκυκλαδική
(Αγία Ειρήνη ΙV-V, Φυλακωπή ΙΙ)

Μαρμάρινο στεατοπυγικό ειδώλιο. Νάξος,
Τελική Νεολιθική περίοδος, περ. 4000 π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).
Το ειδώλιο παριστάνει γυναικεία μορφή,
προφανώς έγκυο, που κάθεται οκλαδόν.
Έργα με αντίστοιχη πλαστικότητα στη μορφή
και αρμονία στις αναλογίες έχουν βρεθεί
στη Μικρά Ασία και στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Το στοιχείο αυτό δείχνει τις πρώιμες
σχέσεις των Κυκλάδων με άλλες περιοχές.

ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Φυλακωπή ΙΙΙ-ΙV)

1600 - 1100 π.Χ.

Υστεροκυκλαδική Ι
(Αγία Ειρήνη VΙ)

1600 - 1500 π.Χ.

Υστεροκυκλαδική ΙΙ
(Αγία Ειρήνη VΙΙ)

1500 - 1420 π.Χ.

Υστεροκυκλαδική ΙΙΙ
(Αγία Ειρήνη VΙΙΙ)

1420 - 1100 π.Χ.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μαρμάρινη πυξίδα με περιστέρι,
πιθανώς από τη Νάξο. Χρονολογείται
στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο
και θεωρείται μοναδικό έργο
για την κυκλαδική γλυπτική
(Menil Collection, Χιούστον, Τέξας).
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* Περίοδος γεωκτηνοτροφικών νοικοκυριών
** Περίοδος των κωμών
*** Περίοδος προαστικών κέντρων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γρόττα-Πηλός και Πηλός-Λάκκουδες
Σύρου-Κέρου
Φυλακωπή Ι
Μαρμάρινο άγαλμα, το μεγαλύτερο
έως τώρα της πρωτοκυκλαδικής γλυπτικής.
Αμοργός, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Η κληρονομιά της Νεολιθικής εποχής

ΣΑΛΙΑΓΚΟΣ – ΕΝΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Όπως αναφέρθηκε, οι διάφοροι φυσικοί πόροι των Κυκλάδων είχαν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολύ νωρίς κατά την Προϊστορική εποχή (περ. 8η χιλιετία π.Χ.). Το γεγονός ότι βρέθηκαν
οψιανός από τη Μήλο σε μεσολιθικά στρώματα του Σπηλαίου Φράγχθι στην Ερμιονίδα Αργολίδας
και μυλόλιθοι από τα νησιά σε νεολιθικές θέσεις στην Πελοπόννησο και την Αττική, καθώς και το
ότι χρησιμοποιήθηκε καολίνης από τη Μήλο επίσης σε νεολιθικά αγγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας,
αποτελούν ισχυρότατους μάρτυρες ότι όχι μόνο γινόταν εκμετάλλευση των πρώτων υλών στις Κυκλάδες, αλλά και ότι υπήρχε ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο.

Το 4000 π.Χ. περίπου, κατά την Τελική Νεολιθική περίοδο,
οπότε και χρονολογείται ο οικισμός, ο Σάλιαγκος αποτελούσε
ακρωτήριο στην άκρη του τμήματος της γης που ένωνε τα δύο
μεγαλύτερα νησιά, την Πάρο και την Αντίπαρο. Η θέση εύλογα
ήταν σημαντική για τον έλεγχο της θαλάσσιας διόδου.
Ο Σάλιαγκος, μαζί με άλλες τρεις σύγχρονές του θέσεις, τη
Μαύρη Σπηλιά στη Μύκονο, το Βουνί στην Αντίπαρο και την Αγριλιά
στη Μήλο, συνιστούν τον αποκαλούμενο Πολιτισμό του Σαλιάγκου.
Στον Σάλιαγκο βρέθηκε μεγάλος αριθμός καλλιτεχνημάτων από οψιανό, που προέρχονται από τη Μήλο. Το γεγονός
αυτό υποδηλώνει τη χρήση πλωτών μέσων
για τη μεταφορά τους και τις γνώσεις
ναυσιπλοΐας από τους ανθρώπους της
εποχής εκείνης. Εκτός από οψιανό,
κατά τις ανασκαφές ήρθαν στο φως
αντικείμενα και εργαλεία από πηλό
και λίθο, ενώ αξίζει να σημειωθεί η
παντελής απουσία του μετάλλου,
τόσο συχνού σε άλλες θέσεις της
ίδιας περιόδου. Από την περιοχή συλλέχθηκαν δύο μαρμάρινα ειδώλια: ένα ημίεργο (η επονομαζόμενη
«Χοντρή Κυρία» ή «Παχιά Κυρία») και ένα βιολόσχημο, καθώς και
ελάχιστα οστέινα περίαπτα.

Σχεδιαστική αποτύπωση πλοίου
λαξευμένου σε δόμο του τείχους
του νεολιθικού οικισμού στον Στρόφιλα
της Άνδρου. Το τείχος χρονολογείται
στην Τελική Νεολιθική περίοδο
(4500-3200 π.Χ.) και αποτελεί
πρώιμο δείγμα αμυντικής
αρχιτεκτονικής στο Αιγαίο.

Βέβαια, τα νησιά εποικίστηκαν συστηματικά αργότερα, καθώς φαίνεται ότι
μόνιμη εγκατάσταση στις Κυκλάδες γίνεται μετά τα μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ.
Αυτό το συμπέρασμα εξάγουμε από τα αρχαιολογικά ευρήματα στη νησίδα
του Σαλιάγκου, ανάμεσα στην Πάρο και την Αντίπαρο.
Ο πολιτισμός του Σαλιάγκου ήταν διαδεδομένος και στα υπόλοιπα
νησιά, δεδομένου ότι σχετικά ευρήματα εντοπίστηκαν στη Γρόττα και
το Σπήλαιο Ζα της Νάξου, στην Αγριλιά της Μυκόνου και στο Ακρωτήρι
της Θήρας.
Νεολιθικά αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν, επίσης, στη θέση Κεφάλα
στην Κέα, τα οποία ανήκουν στην τελική φάση της περιόδου. Από τον οικισμό
και το νεκροταφείο που ανασκάφηκαν στην περιοχή συμπεραίνουμε ότι στη
βραχώδη χερσόνησο είχε εγκατασταθεί μια ομάδα περίπου 50 ανθρώπων, οι
οποίοι πιθανώς είχαν έρθει από την Αττική. Υπάρχουν στοιχεία του «πολιτισμού
της Κεφάλας» (ταφικά έθιμα, τύποι ειδωλίων, μαρμάρινα αγγεία), τα οποία σχετίζονται με παρόμοια δείγματα του Kυκλαδικού πολιτισμού, αλλά δεν είναι αρκετά
για να χαρακτηρίσουν τον πολιτισμό αυτόν πρόδρομο του Kυκλαδικού.

Μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο
από τον Σάλιαγκο. Τελική Νεολιθική
περίοδος, περ. 4000 π.Χ. (Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου).
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Η «Χοντρή Κυρία» του Σαλιάγκου.
Νεότερη Νεολιθική περίοδος,
5300-4500 π.Χ. (Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου). Το γυναικείο
αυτό ειδώλιο είναι καθισμένο
σε θέση οκλαδόν και
έχει αποδοθεί με έντονη
φυσιοκρατική διάθεση.
Είναι το παλαιότερο μαρμάρινο
αγαλματίδιο που βρέθηκε
στις Κυκλάδες.

Βαθιά κύλικα με ψηλό πόδι
και ζωγραφιστή λευκή διακόσμηση
με γεωμετρικά σχήματα,
από τον νεολιθικό οικισμό του Σαλιάγκου.
Νεότερη Νεολιθική περίοδος, 5300-4500 π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου).

Σχηματικό ειδώλιο από μαλακό ερυθρό λίθο,
από τον Σάλιαγκο. Τελική Νεολιθική περίοδος,
περ. 4000 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου).

Αιχμές βέλους και χάλκινος πέλεκυς
από τον Σάλιαγκο (σχεδιαστική
αναπαράσταση).

29

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Πρώιμη εποχή του χαλκού
Η μετάβαση από τη Νεολιθική εποχή στην Εποχή του Χαλκού, στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., συνοδεύεται από βαθιές πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές στο χώρο
του Αιγαίου. Η πιο σημαντική από τις αλλαγές αυτές ήταν σίγουρα το γεγονός ότι
οι πληθυσμοί του Αιγαίου υιοθέτησαν την τεχνολογία του χαλκού, η οποία προερχόταν από την Ανατολή και βελτίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα των
εργαλείων που χρησιμοποιούσαν σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας (γεωργία, υλοτομία, αρχιτεκτονική, ναυπηγική κ.ά.)· παράλληλα,
άλλαξε σημαντικά τις τακτικές του πολέμου, καθώς άρχιζαν να κατασκευάζονται
καλύτερα μετάλλινα όπλα. Άλλες αλλαγές που παρατηρούνται αυτήν την περίοδο είναι
οι νέες καλλιέργειες (ελιά, άμπελος), η αύξηση των θαλάσσιων επαφών και η διεύρυνση
των εμπορικών ανταλλαγών.

Πήλινο στιλβωτό σκεύος («θυμιατό»)
με περίτεχνη διακόσμηση. Νάξος,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Αρχαιολογική Συλλογή
Απειράθου).

Μαρμάρινο διπλό ειδώλιο κανονικού τύπου
(παραλλαγή Σπεδού). Πάρος, περ. 2600-2500
π.Χ. (Badisches Landesmuseum, Καρλσρούη).
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Μαρμάρινο σύμπλεγμα τριών ειδωλίων κανονικού τύπου (παραλλαγή Σπεδού).
Άγνωστη προέλευση, περ. 2700-2600 π.Χ. (Badisches Landesmuseum, Καρλσρούη).

Λεπτά, ψηλά κύπελλα που έχουν σχήμα χοάνης
και δύο συμμετρικές λαβές εκατέρωθεν.
Ονομάστηκαν από τον Χ. Σλήμαν «δέπατα
αμφικύπελλα» και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή
στους οικισμούς του βορειοανατολικού
Αιγαίου, τη βορειοδυτική και δυτική Ανατολία
και τις θρακικές ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Πολιόχνη και Τροία, β’ μισό της 3ης χιλιετίας
π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Πήλινο αγγείο σε σχήμα κρατήρα με εγχάρακτη
διακόσμηση. Δεσποτικό, νεκροταφείο
στη θέση Ζουμπάρια, τάφος 134,
Πρωτοκυκλαδική Ι (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Πήλινο πολλαπλό αγγείο (κέρνος). Σύρος.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ/ΙΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Το γεγονός ότι βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες ζωής οδήγησε σε αύξηση του
πληθυσμού και στην εμφάνιση, ήδη από το 2700-2500 π.Χ., νέων οικισμών με πρώιμη αστική
οργάνωση (Πολιόχνη, Θερμή, Τροία, Μάνικα Ευβοίας, Αίγινα, Λέρνα). Αρκετοί από αυτούς
ιδρύθηκαν σε στρατηγικά σημεία ελέγχου θαλάσσιων δρόμων και οχυρώθηκαν με τείχη
(για παράδειγμα, Τροία και Πολιόχνη). Η χρήση του χαλκού και η ανάπτυξη του εμπορίου και της εξειδίκευσης φαίνεται ότι συνέβαλαν στην εμφάνιση πιο σύνθετων
δομών οργάνωσης των κοινωνιών της περιόδου.
Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις γίνονται εμφανείς στα ταφικά έθιμα,
όπου παρατηρούνται συχνότερα πλέον πλούσια κτερίσματα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν τέσσερις παράλληλοι αλλά διαφορετικοί αιγαιακοί «πολιτισμοί»: ο
Πρωτομινωικός στην Κρήτη, ο Πρωτοελλαδικός στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο
Πρωτοκυκλαδικός στις Κυκλάδες και ο πολιτισμός των νησιών του Βορείου
Αιγαίου, έντονα επηρεασμένος από τον σύγχρονο πολιτισμό των μικρασιατικών ακτών. Οι πολιτισμοί αυτοί συνυπήρξαν και άκμασαν για το μεγαλύτερο
διάστημα της 3η χιλιετίας π.Χ.
Οι Κυκλάδες, λόγω της στρατηγικής τους θέσης, στο κέντρο του Αιγαίου,
αλλά και του ορυκτού πλούτου που διέθεταν, ανέλαβαν κυρίαρχο εμπορικό ρόλο
και αναδείχθηκαν σε σταυροδρόμι πολιτισμικών επιρροών.
Γύρω στο 2300 π.Χ. αρχίζουν να παρατηρούνται αναταραχές σε ολόκληρο το
Αιγαίο, με εξαίρεση την Κρήτη. Οικισμοί εγκαταλείπονται, άλλοι οχυρώνονται, τα ταφικά
έθιμα αλλάζουν, οι εμπορικές επαφές περιορίζονται, ενώ η εμφάνιση
νέων αρχιτεκτονικών και κεραμικών τύπων ερμηνεύεται από ορισμένους μελετητές ως ένδειξη άφιξης νέων πληθυσμιακών
ομάδων.
Η αιτία των αναταραχών δεν είναι σαφής, ενδέχεται
όμως να συνδέονται με τον ανταγωνισμό για την πρόσβαση σε πηγές χαλκού και κασσίτερου (απαραίτητου
για την παραγωγή του ανθεκτικότερου ορείχαλκου), τις
νέες μορφές πολέμου που εισήγαγε η χρήση μετάλλινων όπλων, καθώς και πιθανές δημογραφικές πιέσεις που
προκλήθηκαν από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού
ανθρώπων σε αστικά κέντρα.
Όπως και να έχει, κατά την τελευταία φάση της περιόδου (Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ, 2300-2000 π.Χ.), ο Κυκλαδικός
πολιτισμός αλλάζει μορφή, και τέχνες όπως η μαρμαρογλυπτική αρχίζουν να παρακμάζουν, για να σβήσουν οριστικά με
το τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ.

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Κεφάλι από κυκλαδικό άγαλμα με πλαστική
απόδοση της μύτης, του στόματος
και των αυτιών. Τα μάτια αποδίδονται
ζωγραφικά, ενώ υπάρχουν και άλλα ίχνη
ζωγραφικής στο πρόσωπο. Έχει κατασκευαστεί
από μάρμαρο Πάρου, βρέθηκε στην Αμοργό
και χρονολογείται στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ενότητα Δεύτερη

κοινωνια, θρησκεια
και τεχνη

Τμήμα από πήλινο σκεύος
στην εξωτερική επιφάνεια του οποίου
είναι ζωγραφισμένη πομπή ψαράδων.
Φυλακωπή ΙΙΙ Μήλου, περ. 1600 π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(3200-2000 π.Χ.)
Η περίοδος αυτή, που είναι ουσιαστικά ταυτισμένη με την ακμή του Κυκλαδικού
πολιτισμού, διακρίνεται σε τρεις υποπεριόδους: Πρωτοκυκλαδική Ι (3200-2800
π.Χ.), Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (2800-2300 π.Χ.), και, τέλος, Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ
(2300-2000 π.Χ.).
Η περιοδολόγηση αυτή αρχικά έγινε με βάση την τυπολογική ταξινόμηση των κτερισμάτων που βρέθηκαν στους τάφους της εποχής. Αργότερα επαναβεβαιώθηκε από τη
στρωματογραφία στη Φυλακωπή της Μήλου
και στην Αγία Ειρήνη της Κέας, και ειδικότερα από τα διαφορετικά στρώματα των
νεκροταφείων – δηλαδή, από την αναγνώριση στο ίδιο νεκροταφείο τάφων που είχαν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές φάσεις.
Την περίοδο αυτή τη γνωρίζουμε κυρίως
από τα νεκροταφεία. Ελάχιστα ίχνη οικισμών
έχουν σωθεί, καθώς, κατά μία εκδοχή,
ακόμη χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο των σπιτιών φθαρτά υλικά.
Στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ,
βέβαια, τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από οικισμούς, καθώς ελάχιστα
είναι τα νεκροταφεία και σχεδόν όλα
έχουν συληθεί. Επίσης, την ίδια εποχή
αρχίζει η εκμετάλλευση των μετάλλων,
ιδιαίτερα του χαλκού, παρότι ακόμη χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό.

Κεφάλι μαρμάρινου
ειδωλίου. Αντίπαρος,
Πρωτοκυκλαδική
περίοδος (Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ι
(3200-2800 π.Χ.)
Κατοίκηση
Τα στοιχεία που σχετίζονται με την κατοίκηση της περιόδου αυτής είναι ελάχιστα. Μία από
τις πρώτες θεωρίες για αυτήν την απουσία ήταν ότι οι Κυκλαδίτες της εν λόγω περιόδου χρησιμοποιούσαν για τις κατασκευές τους φθαρτά υλικά, τα οποία δεν άφησαν κανένα κατάλοιπο.
Η θεωρία αυτή, βέβαια, με τα χρόνια δεν φαίνεται να είναι η επικρατέστερη, καθώς έχουν
πλέον εντοπιστεί υπολείμματα τοίχων από πέτρες. Επίσης, το γεγονός ότι έχουν βρεθεί λιθόκτιστα σπίτια της επόμενης περιόδου στον Σκάρκο της Ίου τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλής
ποιότητας φανερώνει ότι οι χτίστες ήταν εξοικειωμένοι με την παράδοση στην αρχιτεκτονική του λίθου.
Η απουσία, ωστόσο, των στοιχείων αυτών πιθανώς έχει να κάνει και με τις
θέσεις όπου οι κάτοικοι των νησιών επέλεγαν να χτίσουν τα σπίτια τους. Συνήθως
επρόκειτο για σημεία απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα, όπου σήμερα είναι πολύ
δύσκολο να γίνουν αντιληπτά τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Επιπλέον, λόγω της
αποψίλωσης και της φυσικής διάβρωσης, είναι πιθανό τα στοιχεία αυτά να έχουν
καταστραφεί εντελώς ή να έχουν διαφύγει της προσοχής των αρχαιολόγων. Ένας
ακόμη λόγος για την καταστροφή των σπιτιών της συγκεκριμένης περιόδου μπορεί να είναι και η έλλειψη συνδετικού υλικού ανάμεσα στις πέτρες. Ένα σπίτι φτιαγμένο μόνον από ξερολιθιές είναι πολύ εύκολο να διαλυθεί και να γίνει με το πέρασμα
του χρόνου απλώς ένας σωρός από πέτρες.

Μαρμάρινο σχηματικό
ειδώλιο. Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική Ι
(Staatliche KunstsammlungenSkulpturensammlung, Δρέσδη).

Μαρμάρινο αγγείο με πόδι («καντήλα»).
Πάρος, νεκροταφείο Παναγίας,
Πρωτοκυκλαδική Ι (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Πήλινο αγγείο με πλούσιο εγχάρακτο διάκοσμο,
ο οποίος συμπληρώνεται με λευκή ύλη. Σύρος,
νεκροταφείο Χαλανδριανής, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Πήλινη αχινόσχημη πυξίδα με εγχάρακτη
διακόσμηση, χωρίς σκέπασμα. Νάξος,
Πρωτοκυκλαδική Ι (Αρχαιολογικό
Μουσείο Νάξου).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Η έλλειψη στοιχείων για τις κατοικίες γίνεται πιο έντονη από το γεγονός ότι φαίνεται πως οι οικισμοί της περιόδου αυτής ήταν μάλλον περιορισμένοι σε έκταση. Αντανακλάται, δηλαδή, σε αυτήν την
απουσία ο τρόπος κοινωνικής δομής και οργάνωσης.
Σε συνδυασμό με τη μεγάλη γεωγραφική διάδοση των νεκροταφείων (ειδικά σε νησιά όπως η
Πάρος και η Νάξος), μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε νεκροταφείο εξυπηρετούσε μία εκτεταμένη οικογένεια, η οποία έμενε σε ένα ή παραπάνω σπίτια και πάντως όχι σε οργανωμένο οικισμό. Τα μεμονωμένα σπίτια είναι φυσικά πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθούν στο χρόνο
από ό,τι ένας ολόκληρος οικισμός.

Πυξίδα (κοσμηματοθήκη) από γκριζοπράσινο
στεατίτη με σαμαρωτό πώμα και εγχάρακτη
διακόσμηση. Ανήκει στην ολιγάριθμη κατηγορία
πυξίδων που αποδίδουν οικίσκους, ιερά ή
σιταποθήκες. Νάξος, Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Είναι, επίσης, πολύ πιθανό αυτές οι μικρές και απομονωμένες οικιστικές μονάδες να είχαν
οργανωθεί με βάση τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες – δηλαδή, κατά θέσεις οικονομικής εκμετάλλευσης. Εξάλλου, ένα παρόμοιο σύστημα οικιστικής οργάνωσης επιβίωσε στα
κυκλαδίτικα νησιά έως και σχετικά πρόσφατα. Αυτά τα οικήματα στέγαζαν όχι μόνο την οικογένεια αλλά και όλες τις δραστηριότητές της: κτηνοτροφία, καλαθοπλεκτική, τυροκομία κ.λπ. Για το
λόγο αυτόν, άλλωστε, η φάση αυτή της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου έχει χαρακτηριστεί περίοδος
γεωκτηνοτροφικών νοικοκυριών.

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής.
Άγνωστη προέλευση, Πρωτοκυκλαδική
περίοδος (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
Αθήνα).
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Νεκροταφεία – Ταφικά έθιμα
Τα νεκροταφεία της περιόδου μάς παρέχουν τις
βασικές και ιδιαίτερα πολύτιμες πληροφορίες για τη
φάση αυτή του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Για
το λόγο αυτό θα λέγαμε ότι μπορούμε να εξάγουμε
περισσότερα συμπεράσματα για τη μεταθανάτια ζωή
των κατοίκων των νησιών παρά για την επίγεια.
Τα νεκροταφεία τους, λοιπόν, οργανώνονταν
σε ομάδες περίπου 10 με 15 μικρών τάφων και
βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές λόφων. Η έκτασή τους είναι μικρή, γεγονός που επιβεβαιώνει
την αραιή κατοίκηση των νησιών και την ύπαρξη
απομονωμένων αγροικιών. Οι τάφοι ήταν κιβωτιόσχημοι. Οι πλευρές τους ήταν επενδυμένες με πλάκες,
ενώ μερικές φορές πλάκες υπήρχαν και στο κάτω μέρος.
Η κάτοψή τους έχει σχήμα τραπέζιου και σε αυτήν τη
φάση προορίζονταν για την ταφή ενός και μόνο νεκρού
σε έντονα συνεσταλμένη στάση. Η στάση αυτή θυμίζει
πολύ στάση κοιμισμένου ανθρώπου ή και εμβρυακή.
Ο νεκρός ήταν πλαγιασμένος κατά κανόνα στο δεξιό
πλευρό, με τα γόνατα διπλωμένα στο στομάχι και τα
χέρια διπλωμένα μπροστά στο πρόσωπο. Η εν λόγω
στάση εικάζεται ότι είχε να κάνει περισσότερο με την
ανάγκη εξοικονόμησης χώρου παρά με άλλες μεταφυσικές αντιλήψεις.
Πολύ λίγοι τάφοι περιείχαν κτερίσματα, και
αυτά ήταν κυρίως πήλινα αγγεία, αλλά και μαρμάρινα ειδώλια και χάντρες μάλλον από περιδέραια. Κατά
πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για προσωπικά αντικείμενα του νεκρού, τα οποία θεωρούνταν χρήσιμα για τη
μετά θάνατον ζωή του.

Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος με εμπίεστη
και εγχάρακτη διακόσμηση.
Σύρος, νεκροταφείο Χαλανδριανής,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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α

β

Κάτοψη και τομή τάφου
της Πρωτοκυκλαδικής Ι

Πήλινο αγγείο σε σχήμα
κρατήρα με εγχάρακτη
διακόσμηση. Δεσποτικό,
Πρωτοκυκλαδική Ι (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

γ

Κιβωτιόσχημος τάφος με όροφο από
τις Κυκλάδες (α΄ κάτοψη, β’-γ’ τομές).
Χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή
του Χαλκού.
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΚΚΟΥΔΩΝ
Το πρωτοκυκλαδικό (φάση Ι) νεκροταφείο στις Λάκκουδες της Νάξου αποτελούνταν από 25 τάφους, εκ των οποίων μόνον οι 7 ήταν ασύλητοι. Τα κτερίσματα
των τάφων αυτών δείχνουν ότι το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε στην Πρωτοκυκλαδική I περίοδο (φάση Λακκούδων και Πηλού).
Τα σχήματα των αγγείων που βρέθηκαν είναι περιορισμένα και περιλαμβάνουν μόνον δύο τύπους: την πυξίδα και τον κρατηρίσκο.
Και τα δύο είναι χειροποίητα, αν κρίνουμε από το ακανόνιστο σχήμα
που έχουν.
Επίσης, βρέθηκε και ένα μικρό και λεπτό μπρούντζινο έλασμα που προδίδει ότι η χρήση του μετάλλου είναι μεν περιορισμένη αλλά γνωστή σε
αυτήν τη φάση.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Την εποχή αυτή κατασκευάζονται και τα πρώτα ειδώλια από μάρμαρο.
Τα ειδώλια αυτά αποτελούνται από ένα επίπεδο κομμάτι μαρμάρου, διαμορφωμένο έτσι ώστε να δίνει –πολύ αμυδρά– την εντύπωση της ανθρώπινης μορφής. Τα ειδώλια αυτά διακρίνονται σε πτυόσχημα (σχηματικά)
και βιολόσχημα. Τα πρώτα πιθανώς πήραν το σχήμα τους από το βότσαλο
που επιλέχθηκε αρχικά για να αποδώσει την ανθρώπινη μορφή και υπέστη
επεξεργασία.
Ο λίθος χρησιμοποιείται σε αυτήν τη φάση και για έργα μικροτεχνίας,
όπως οι κυλινδρικές ή δισκοειδείς ψήφοι, καθώς και άλλα περίαπτα σε σχήμα
φαλλού, ψαριού ή πουλιού. Το περίαπτο που έχει σχήμα τετράποδου ζώου αποτελεί μοναδική περίπτωση.

Αριστοτεχνική
κύλικα από διαυγές
μάρμαρο. Αμοργός,
Πρωτοκυκλαδική IΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Πήλινη κυλινδρική πυξίδα με κυρτό σκέπασμα και ευθύγραμμη εγχάρακτη
διακόσμηση, από τη Νάξο. Τόσο το σχήμα όσο και η ευθύγραμμη
διακόσμηση, την κατατάσσουν στην εξελιγμένη φάση Πηλού
της Πρωτοκυκλαδικής Ι (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Τέχνη
Κατά την περίοδο αυτή, την Πρωτοκυκλαδική Ι, διαμορφώνονται οι τύποι εκείνοι της κυκλαδικής τέχνης στους οποίους θα υπαχθούν αργότερα τα έργα των
επόμενων χρονικών φάσεων. Όσον αφορά, λοιπόν, την τέχνη της περιόδου
έχει χωριστεί σε τρεις ομάδες: Λακκούδων, Πηλού και Πλαστηρά (οι δύο
τελευταίες από τις ομώνυμες θέσεις στην Πάρο).
Στην ομάδα Πηλού η κεραμική παρουσιάζει σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτήν της ομάδας Λακκούδων. Είναι, δηλαδή, αγγεία από ακάθαρτο και όχι καλά ψημένο πηλό, η επιφάνεια των οποίων έχει ελαφρά
στίλβωση. Οι δύο βασικοί τύποι είναι οι ίδιοι (πυξίδα και κρατηρίσκος),
με παραλλαγές μεταξύ τους. Εδώ, βέβαια, σε αντίθεση με την ομάδα Λακκούδων, τα σχήματα των αγγείων έχουν μεγαλύτερη κανονικότητα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι τεχνίτες της εποχής χρησιμοποιούσαν κάποιο μέσο,
πιθανώς μήτρα (καλούπι). Τόσο οι κυλινδρικές όσο και οι σφαιροειδείς πυξίδες,
και όχι τόσο οι κρατηρίσκοι, φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση που συνήθως σχηματίζει
ψαροκόκαλο. Πρόκειται, δηλαδή, για χαράξεις, κατά κύριο λόγο, που χωρίζουν την επιφάνεια
σε τριγωνικά ή τετράγωνα σχήματα, τα οποία γεμίζονται με λεπτές λοξές γραμμές, συνήθως αντίρροπες. Συχνά, επίσης, η διακόσμηση ειδικά των σφαιροειδών πυξίδων μιμείται το κέλυφος των
αχινών, που ο αγγειοπλάστης μάλλον χρησιμοποίησε ως πρότυπο.

Πήλινη πυξίδα με εγχάρακτη διακόσμηση.
Δεσποτικό, νεκροταφείο στη θέση Λιβάδι,
τάφος 124, Πρωτοκυκλαδική Ι,
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Κρατηρίσκος από λευκό
μάρμαρο. Πιθανώς από τη Νάξο,
Πρωτοκυκλαδική Ι, τύπος
Πλαστηρά (Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).

Μαρμάρινη φιάλη, κομμάτι από συμπαγές κόκκινο χρώμα και κωνικός πυρήνας
οψιανού, που χρησιμοποιούνταν για το τρίψιμο του χρώματος, δηλαδή ως γουδί.
Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν οι Κυκλαδίτες για να διακοσμούν τα ειδώλια
ήταν το κόκκινο και το γαλάζιο. Πάρος, νεκροταφείο Παναγίας, Πρωτοκυκλαδική Ι
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΒΙΟΛΙΑ

Φάση Πλαστηρά

Σημαντική κατηγορία ειδωλίων στην ομάδα του Πηλού είναι τα λεγόμενα βιολόσχημα, τα οποία
ονομάστηκαν έτσι λόγω του περιγράμματός τους, που θυμίζει έντονα το σχήμα του βιολιού. Είναι
σανιδόμορφα, με πτερυγιόσχημες τις απολήξεις του πάνω και κάτω κορμού. Ορισμένα φέρουν
εγχαράξεις που δηλώνουν συγκεκριμένα ανατομικά χαρακτηριστικά, όπως το τρίγωνο στη βάση
του λαιμού, το ηβικό τρίγωνο, τους μαστούς, την προτεταμένη κοιλιά, που δηλώνει κατάσταση
εγκυμοσύνης, και τις οριζόντιες εγχαράξεις στην κοιλιά, που υποδηλώνουν κατάσταση λοχείας.
Ο μεγάλος αριθμός αυτών των ειδωλίων δεν είναι τυχαίος και προφανώς αντανακλά τη μεγάλη
δημοφιλία τους.

Και σε αυτήν τη φάση η κεραμική δεν διαφέρει πάρα
πολύ από την κεραμική της φάσης Πηλού. Υπάρχουν
κυρίως πυξίδες (σφαιροειδείς και κυλινδρικές) και
σπανιότερα άλλα κεραμικά. Χαρακτηριστική, ωστόσο,
δημιουργία της φάσης αυτής είναι η μαρμάρινη φιάλη, τμήμα κατά κάποιον τρόπο μιας σφαίρας. Σε κάποιες
από αυτές έχουν εντοπιστεί εσωτερικά ίχνη χρώματος,
τα οποία δηλώνουν ότι τα σκεύη αυτά χρησιμοποιούνταν
ως χρωματοδοχεία. Ακόμη, απαντά σε μεγάλες ποσότητες ο κρατηρίσκος («καντήλα»).
Από τα μαρμάρινα σκεύη και ειδώλια έχουμε
δείγματα επιδιόρθωσης, τα οποία υποδηλώνουν
την προηγούμενη χρήση τους, πριν τοποθετηθούν
στους τάφους ως κτερίσματα. Ωστόσο, το σχήμα και
το βάρος τους αποκλείει σε πολύ μεγάλο βαθμό την
καθημερινή χρήση τους και παραπέμπει στη χρήση τους
σε καθαρά συμβολικούς και τελετουργικούς σκοπούς.
Επιπλέον, υπάρχουν και τα μαρμάρινα κωνικά κύπελλα, τα οποία επίσης δεν είχαν καθημερινή χρήση. Τέλος,
έχουν εντοπιστεί και μαρμάρινα πινάκια. Ξεχωριστής
σημασίας είναι το ζωόμορφο αγγείο (πυξίδα) σε σχήμα
μικρού χοίρου. Πρόκειται για μοναδικό αντικείμενο που η
χρονολόγησή του είχε τοποθετηθεί αργότερα, αλλά πολλά
στοιχεία του υποδεικνύουν ότι ανήκει σε αυτήν την ομάδα.
Τα ειδώλια της συγκεκριμένης ομάδας (τύπος Πλαστηρά)
αποτελούν την πρώτη και πλέον φυσιοκρατική προσπάθεια απόδοσης της ανθρώπινης μορφής στην
κυκλαδική τέχνη. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων ειδώλια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σκεύη, εργαλεία και ειδώλια αυτής της φάσης
είχαν ευρεία διάδοση σε πολλά νησιά, που σημαίνει το πιθανότερο την επικοινωνία μεταξύ των
κατοίκων τους.

Μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο.
Πάρος, νεκροταφείο στις Γλύφες,
Πρωτοκυκλαδική Ι (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Βιολόσχημο ειδώλιο. Αμοργός,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ
(Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).

Μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο με ίχνη
κόκκινου χρώματος στο λαιμό. Το ειδώλιο
είχε σπάσει κατά την αρχαιότητα και είχε
συγκολληθεί πιθανώς με μολύβδινο σύρμα,
που στερεωνόταν στις οπές. Κίμωλος,
Πρωτοκυκλαδική Ι (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Βιολόσχημο ειδώλιο από μελανό λίθο
με καστανές φλεβώσεις. Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική Ι, φάση Πηλού
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).

Μαρμάρινα πρωτοκυκλαδικά ειδώλια
ανδρικών μορφών τύπου Πλαστηρά.
Κλάπηκαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πάρου το 1992.

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας
μορφής τύπου Πλαστηρά. Πάρος,
νεκροταφείο στις Γλύφες, τάφος 23,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Μαρμάρινη πυξίδα με μορφή χοιριδίου.
Πιθανώς από τη Νάξο, Πρωτοκυκλαδική Ι,
τύπος Πλαστηρά (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
Αθήνα).
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Η πρώτη φυσιοκρατική γλυπτική
Μαρμάρινο
ειδώλιο ανδρικής
μορφής τύπου
Πλαστηρά. Πιθανώς
από την Αμοργό,
Πρωτοκυκλαδική Ι
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Μαρμάρινη κεφαλή
και λαιμός ειδωλίου
τύπου Πλαστηρά.
Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ
(Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).

Τα ειδώλια τύπου Πλαστηρά, που οφείλουν την ονομασία τους στο ομώνυμο νεκροταφείο της Πάρου, αντιπροσωπεύουν την πρωιμότερη προσπάθεια φυσιοκρατικής απόδοσης της ανθρώπινης μορφής κατά την 3η χιλιετία π.Χ.
Στον τύπο αυτόν, που περιλαμβάνει όρθιες ανδρικές και, κυρίως, γυναικείες μορφές ύψους 7-31 εκατοστών, αρχίζουν να αναπτύσσονται μερικά από τα
στοιχεία εκείνα που θα αποτελέσουν αργότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
των κυκλαδικών ειδωλίων, όπως η θέση των χεριών κάτω από τους μαστούς και
το ωοειδές κεφάλι με την ανάγλυφη απόδοση της μύτης. Οι γλύπτες, πάντως,
δεν έχουν κατακτήσει ακόμη την αφαιρετικότητα της ώριμης περιόδου της
κυκλαδικής τέχνης και διατηρούν μια έντονη φυσιοκρατική αντίληψη, που
είναι ιδιαίτερα εμφανής στην περιοχή της λεκάνης, του ηβικού τριγώνου και
των σκελών.
Τυπολογικά, τα ειδώλια αυτά αποτελούν εξέλιξη των στεατοπυγικών
μορφών της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου (5300-3200 π.Χ.). Ο κωνικός πίλος (σκούφος) με τις οριζόντιες αυλακώσεις απαντά τόσο σε
ανδρικές όσο και σε γυναικείες μορφές του τέλους της Πρωτοκυκλαδικής Ι και της μετάβασης προς την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ και θεωρείται
ότι απηχεί ανατολικές επιδράσεις, ίσως σε συνδυασμό με επιδράσεις
από τη Βαλκανική χερσόνησο.

Μαρμάρινο κωνικό
κύπελλο. Πάρος,
νεκροταφείο
Παναγίας, τάφος 69,
Πρωτοκυκλαδική Ι,
τύπος Πλαστηρά (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).
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Μαρμάρινο ειδώλιο με πίλο
(σκούφο) τύπου Λούρου. Νάξος,
νεκροταφείο Λούρου Αθαλάσσου,
τάφος 26, Πρωτοκυκλαδική Ι
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Δύο μαρμάρινα ειδώλια του φυσιοκρατικού
τύπου Λούρου. Αμοργός, Πρωτοκυκλαδική Ι
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΛΙΩΝ
(Πηγή: Συλλογικό, Η αυγή της ελληνικής
τέχνης, σειρά «Ελληνική Τέχνη», Εκδοτική
Αθηνών, 1994, σσ. 40-41).
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ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΙΙ
(2800-2300 π.Χ.)
Την περίοδο αυτή εγκαταλείπονται, σε μεγάλο βαθμό, οι γεωργικές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την Πρωτοκυκλαδική Ι, και οι κάτοικοι αρχίζουν
να συγκεντρώνονται σε πιο οργανωμένες δομές, κάτι σαν κώμες, ενώ η εργασία
καταμερίζεται. Οι οικισμοί, εξάλλου, γίνονται περισσότεροι, και μάλιστα προς το
τέλος αυτής της φάσης οχυρώνονται με τείχη.
Στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ τοποθετείται η ακμή του Κυκλαδικού πολιτισμού.
Δημιουργούνται, άλλωστε, και τα ειδώλια σήμα κατατεθέν του πολιτισμού αυτού:
αυτά με τα διπλωμένα χέρια.
Την περίοδο αυτή επίσης οι Κυκλαδίτες ταξιδεύουν με τα πλοία
τους στο Αιγαίο μεταφέροντας προϊόντα αλλά και ιδέες. Οι επαφές
με τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη γίνονται
πιο πυκνές.

Ασημένιο διάδημα από ταινιωτό έλασμα με οδοντωτή επίστεψη.
Αμοργός, νεκροταφείο Δωκαθισμάτων, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
Μαρμάρινος κρατηρίσκος με κωνικό λαιμό
και συμπαγές κωνικό πόδι. Θεωρείται έργο ενός
από τους καλύτερους γλύπτες της περιόδου και,
αν λάβουμε υπόψη την περιορισμένη χρήση
μεταλλικών εργαλείων, αποτελεί σπουδαίο
επίτευγμα από τεχνική άποψη. Πάρος,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ, περ. 2800-2700 π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής,
παραλλαγή Σπεδού. Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, (Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).
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Κατοίκηση
Και σε αυτή τη φάση οι πληροφορίες που έχουμε από τους τάφους και τα νεκροταφεία είναι περισσότερες από ό,τι οι πληροφορίες που έχουμε από τις οικίες.
Ωστόσο, είναι περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Στοιχεία
αντλούμε τόσο από τους ίδιους τους οικισμούς που έχουν ανασκαφεί όσο και
από τα ομοιώματα κτηρίων και κατοικιών που είχαν φτιαχτεί τότε.
Στις αρχές της περιόδου αυτής οι οικισμοί που δημιουργούνται παραμένουν ακόμη ανοχύρωτοι. Τα σπίτια είναι ισόγεια και χτίζονται αρχικά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, συχνά σε επικλινές άγονο έδαφος. Η κάτοψή τους
είναι τετράπλευρη ορθογώνια, με ένα ή δύο το πολύ δωμάτια, το ένα πίσω
από το άλλο. Τα υλικά είναι συνήθως πέτρες (πλακοειδείς ακατέργαστες)
και το συνδετικό τους υλικό πηλός, με τοίχους που φτάνουν περίπου τα 40
εκατοστά. Οι τοίχοι γενικά είναι καλοχτισμένοι και συχνά πατούν σε θεμέλιο που λειτουργούσε ως ευθυντήριο, εξουδετερώνοντας έτσι το επικλινές
του εδάφους. Γενικά ο τρόπος δόμησης δεν ήταν πάρα πολύ διαφορετικός
από αυτόν των σπιτιών στις Κυκλάδες μέχρι και λίγες δεκαετίες πριν. Προς το
τέλος της φάσης αυτής αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι μικροί και διάσπαρτοι οικισμοί σε μεγαλύτερους, που αργότερα θα εξελιχθούν σε πρωτοαστικά κέντρα.
Προς τα τέλη της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ οι κάτοικοι των οικισμών αυτών
επιλέγουν να οχυρώνουν τους οικισμούς τους, οι οποίοι είναι κυρίως κοντά
στη θάλασσα. Αυτό υποδεικνύει ότι αισθάνονταν πως απειλούνταν από κάποιον
κίνδυνο. Εντός της οχύρωσης τα σπίτια χτίζονται πιο κοντά το ένα με το άλλο, γεγονός που προσδιορίζει
φυσικά και την κάτοψή τους. Επίσης επικοινωνούν μεταξύ τους με στενούς διαδρόμους. Συνεχίζουν να
έχουν ένα ή δύο δωμάτια και συχνά οι τοίχοι συμπίπτουν με τους βράχους, προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος. Το οικοδομικό υλικό συνεχίζει να είναι λίθοι και συνδετικός πηλός, ενώ κάποιες φορές
υπάρχει εσωτερικό επίχρισμα από πηλό με άχυρο.
Οι θύρες των σπιτιών τοποθετούνται είτε κατά μήκος του κεντρικού άξονα είτε στις γωνίες. Ήταν κατασκευασμένες από ξύλο. Τα δάπεδα ήταν κατασκευασμένα από στρωμένο χώμα ή από σχιστολιθικές πλάκες. Οι στέγες ήταν
επίπεδες, αμφικλινείς ή σαμαρωτές. Είχαν κατασκευαστεί από ξύλινα δοκάρια
ή κορμούς δέντρων, πάνω στα οποία προσαρμόζονταν καλάμια με πηλό.
Κατά την περίοδο αυτή κατοικούνται διάφορες θέσεις: ο Πύργος της Πάρου, η
Αγία Ειρήνη της Κέας, ο Σκάρκος της Ίου, και ακόμη το Καστρί της Σύρου, ο Κύνθος της
Δήλου, το Κορφάρι των Αμυγδαλιών, στη Νάξο.
Ένας από τους οικισμούς που έχουν πρόσφατα ερευνηθεί είναι αυτός στη Μαρκιανή της
Αμοργού. Ο οικισμός εκτεινόταν επίσης σε επικλινή νότια πλαγιά, στη βάση και την κορυφή της
οποίας υπήρχαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Επίσης, υπήρχε τείχος στην κορυφή της πλαγιάς που
προστάτευε τον οικισμό από τον βορρά. Τα σπίτια ήταν ισόγεια, χτισμένα με πέτρες και λάσπη (πηλό),
με δύο ή το πολύ τρία δωμάτια. Η πολύ κακή διατήρηση των θεμελίων δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε
συμπεράσματα για το αν υπήρχε ανωδομή στα κτήρια. Ο οικισμός χρονολογείται, από τα κινητά ευρήματα, στο τέλος της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ, αν και το τείχος μάλλον τοποθετείται χρονικά στην όψιμη
φάση του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού (Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ).

Πήλινο ζωόμορφο σκεύος εξαιρετικής
τέχνης. Έχει σχήμα αρκούδας ή
σκαντζόχοιρου που κάθεται στα πίσω
πόδια του. Με τα μπροστινά κρατά
βαθιά φιάλη, η οποία συγκοινωνεί
με το κοίλο σώμα. Σύρος, νεκροταφείο
Χαλανδριανής, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Λίθινη πυξίδα σε σχήμα οικίσκου.
Μήλος, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Staatliche
Antikensamlungen und Glyptothek, Μόναχο).

Πήλινη ραμφόστομη φιάλη, «σαλτσιέρα»,
με ζωγραφιστό διάκοσμο. Νάξος, νεκροταφείο
Σπεδού, τάφος 10, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΣΚΑΡΚΟΣ – Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΣΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Οι ανασκαφές στον Σκάρκο, σε έναν χαμηλό λόφο όχι πολύ μακριά από το λιμάνι της Ίου, είναι
εξέχουσας σημασίας, καθώς είναι ο πρώτος κυκλαδικός οικισμός που ανασκάπτεται συστηματικά.
Είναι επίσης ο μεγαλύτερος, μέχρι σήμερα, σε έκταση και ο πιο καλοδιατηρημένος οικισμός της
Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Η έκτασή του είναι 11 στρέμματα περίπου σε εξαιρετική κατάσταση
διατήρησης (ύψος τοίχων 3 και 4 μ., διώροφα οικοδομήματα), και όχι μόνον καλύπτει ένα μεγάλο
κενό γνώσης που υπήρχε στην κυκλαδική Προϊστορία, όσον αφορά τους οικισμούς, αλλά και διαφωτίζει τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στα νησιά των Κυκλάδων κατά την
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Η γεωγραφική θέση του οικισμού είναι προνομιούχα και αντανακλά
την τάση της εποχής για ίδρυση οικισμών σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Με την ανασκαφική έρευνα, που άρχισε το 1896 και συνεχίζεται ώς σήμερα, αποκαλύφθηκε μια
συνοικία στα ανατολικά του λόφου και τμήματα κτηρίων στα δυτικά προς την πλευρά του λιμανιού. Τα
κινητά ευρήματα δείχνουν ότι ο οικισμός άνθησε στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ.
Ο πολεοδομικός ιστός είναι πυκνός και η πολεοδομική οργάνωση περικεντρική. Ο οικισμός μεγάλωνε με την κατασκευή νέων κτηρίων που προστίθεντο στη συνέχεια των παλαιοτέρων. Με τον τρόπο αυτόν
δημιουργούνταν ένα είδος οικοδομικών νησίδων, τα κτήρια των οποίων χωρίζονταν μεταξύ τους με διπλότοιχους. Ανάμεσα στις νησίδες παρεμβάλλονταν δρόμοι πλάτους έως 2 μ. και τετράπλευρες πλατείες.
Τα κτήρια είχαν κατά κανόνα ισόγειο και όροφο και διέθεταν αυλές περιφραγμένες με υψηλούς μαντρότοιχους. Κάθε κτήριο περιλάμβανε χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως χώρους για το μαγείρεμα στα ισόγεια ή τις αυλές και χώρους για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων ή της οικοσκευής, συνήθως στον όροφο.
Είναι πολλά τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι υπήρχε εσωτερική οργάνωση και κοινωνική διαστρωμάτωση
στην κοινότητα του Σκάρκου. Η μορφή και το σχέδιο των κτηρίων εξελισσόταν με σεβασμό στους κανόνες της
κοινότητας, αφού λαμβανόταν πρόνοια να παραμένουν ανοιχτοί οι δρόμοι και οι πλατείες. Τα κτήρια ήταν άλλα
μεγαλύτερα και διώροφα και άλλα μικρότερα και ισόγεια, γεγονός που υποδηλώνει διαφοροποιήσεις
στην οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση των «οικογενειών» που κατοικούσαν σε αυτά.
Τα κινητά ευρήματα δείχνουν ότι υπήρχε τεχνική εξειδίκευση στον οικισμό. Ανάμεσα
στους τεχνίτες πρέπει να συγκαταλέγονταν κτίστες, κεραμείς και λιθοξόοι. Σε ορισμένες
περιπτώσεις υπήρχε ανάγκη δήλωσης της ατομικής ταυτότητας, όπως φαίνεται από τα
αγγεία με εγχάρακτα σύμβολα, τα γνωστά ως «σημεία κεραμέως», και τα παραλληλεπίπεδα πήλινα αντικείμενα με εγχάρακτα σύμβολα ή κυκλικά σφραγίσματα. Τα δύο αυτά
συστήματα σήμανσης, τα εγχάρακτα σύμβολα και τα σφραγίσματα, υποδηλώνουν πιθανότατα ένα είδος ελέγχου και οργάνωσης της παραγωγής.

Tοπογραφικό της ακρόπολης του οικισμού
στον Πάνορμο της Νάξου

Πίθος ύψους άνω του ενός μέτρου
από τον πρωτοκυκλαδικό οικισμό του Σκάρκου.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πήλινο αγγείο
της 3ης χιλιετίας π.Χ. που βρέθηκε έως σήμερα
στις Κυκλάδες (Αρχαιολογικό Μουσείο Ίου).

Λίθινο ελλειψοειδές τριβείο και τριπτήρας με ίχνη ερυθρού
χρώματος από τον οικισμό του Σκάρκου. Τα τριβεία αυτά χρησίμευαν
για την κονιορτοποίηση στερεών χρωστικών υλών, με τις οποίες
χρωμάτιζαν το πρόσωπο και το σώμα (Αρχαιολογικό Μουσείο Ίου).

Αιχμές από λόγχες
και εγχειρίδια.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Τοπογραφικό του προϊστορικού οικισμού της
Αγίας Ειρήνης, στην Κέα. Α: Η Οικία Α. Β: Ο ναός
της Εποχής του Χαλκού. Γ: Η Μεγάλη Οχύρωση.
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ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σκεύος σε σχήμα καπέλου. Νάξος, νεκροταφείο
Αγίων Αναργύρων, Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).

Λιθοπερίβλητος τάφος από τις Κυκλάδες.
Α: κάτοψη, Β-Γ: τομές. Χρονολογείται
στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.
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Νεκροταφεία – Ταφικά έθιμα

Χαλανδριανή Σύρου

Το νεκροταφεία της περιόδου αυτής είναι πολύ περισσότερα από
εκείνα της προηγούμενης και πολύ πιο εκτεταμένα,
γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αύξηση και ίσως
διαφορετική οργάνωση του πληθυσμού. Πολλά από
αυτά, μάλιστα, έχουν βρεθεί κοντά σε ακτές και
πιθανώς σχετίζονται με την ίδρυση νέων οικισμών που δημιουργήθηκαν σε παραθαλάσσιες
θέσεις κατά την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ.
Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι συνέχιζαν να υπάρχουν, αλλά
τώρα είχαν μεγαλύτερο μέγεθος και χρησίμευαν για περισσότερες από μία ταφή. Συχνά, μια οριζόντια πλάκα χώριζε το εσωτερικό του τάφου σε δύο επίπεδα. Στο ανώτερο επίπεδο βρισκόταν
η πιο πρόσφατη ταφή, ενώ στο κατώτερο τα οστά παλαιότερων ταφών.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι, κατά τη μετακίνηση των οστών
για τη νέα ταφή, το κρανίο δεν μετατοπιζόταν με τα υπόΠήλινο τηγανόσχημο σκεύος με διχαλωτή λαβή και
λοιπα οστά, αλλά παρέμενε στην αρχική του θέση.
με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση. Νάξος,
Επιπλέον, η μικρή βάση του τραπεζίου δεν έκλεινεκροταφείο Λούρου Αθαλάσσου, Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ
νε με πλάκα αλλά με ξερολιθιά, η οποία φαίνεται ότι
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
εξυπηρετούσε στο ευκολότερο άνοιγμα του τάφου για
τους νέους ενταφιασμούς.
Ο νεκρός συνεχίζει να θάβεται σε συνεσταλμένη στάση, συνήθως στο δεξί πλευρό, με τα κτερίσματά
του και, συχνά, με μια πλάκα ως προσκέφαλο. Επίσης, υπάρχει μια στρώση από βότσαλα στην επιφάνεια του εδάφους, που χρησιμεύει ως σήμα του τάφου.
Ως κτερίσματα έχουν εντοπιστεί μαρμάρινα αγγεία και ειδώλια, ασημένια και χάλκινα κοσμήματα,
χάλκινα αντικείμενα καλλωπισμού, χάντρες από λίθους ή όστρεα και αγγεία. Χάλκινα όπλα έχουν βρεθεί
μόνον σε έναν πολύ μικρό αριθμό τάφων. Όπως και σε πρωιμότερες φάσεις, πάντως, έτσι και κατά την περίοδο αυτή, η ποσότητα και η ποιότητα των κτερισμάτων, όπως και το μέγεθος του τάφου, παρουσίαζε ποικιλία
από τάφο σε τάφο, γεγονός που αντανακλά διαφορές πλούτου και ενδεχομένως κοινωνικής θέσης ανάμεσα
στους νεκρούς. Οι μικρότεροι και ευτελέστεροι τάφοι εντοπίζονται κυρίως στις παρυφές των νεκροταφείων.
Όσον αφορά τις νεκρικές τελετουργίες, δεν έχουμε στοιχεία, αλλά, αν λάβουμε υπόψη μας τη λιθόστρωτη εξέδρα που βρέθηκε στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων στη Νάξο και διάφορα ιδιόμορφα
αγγεία (καπελόσχημα σκεύη), πρέπει να υπήρχαν κάποιες τέτοιες τελετές.

Παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα που χαρακτήριζε τα νεκροταφεία της εποχής αποτελεί το εκτεταμένο νεκροταφείο της Χαλανδριανής στη Σύρο. Την εποχή αυτή κάνει την εμφάνισή του εκεί
και ένας νέος τύπος τάφου με κτιστά εκφορικά τοιχώματα.
Ο τάφος αυτός είχε τη μορφή κυψέλης, με κτιστά τοιχώματα που έκλιναν προς
τα μέσα, ενώ η οροφή καλυπτόταν με μία λίθινη πλάκα. Αν και υπήρχε πλευρική
είσοδος που έκλεινε με ξερολιθιά, οι τάφοι της Χαλανδριανής περιείχαν μόνον
από έναν νεκρό ο καθένας. Οι πάνω από 600 τάφοι που ανασκάφηκαν στο συγκεκριμένο νεκροταφείο ήταν οργανωμένοι σε συστάδες και διέφεραν μεταξύ τους ως
προς τον αριθμό και την ποιότητα των κτερισμάτων. Επίσης, μια ακόμη ιδιορρυθμία
του συγκεκριμένου νεκροταφείου είναι το γεγονός ότι οι νεκροί τοποθετούνται στο
αριστερό πλευρό.
Κατόψεις

Τομές

Πήλινη πυξίδα σε σχήμα συμπιεσμένης
σφαίρας με γραπτή μονόχρωμη διακόσμηση.
Έργο χειροποίητο από καθαρό πηλό,
αρκετά καλά ψημένο. Σύρος, νεκροταφείο
Χαλανδριανής, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Πήλινο αγγείο με πώμα (πυξίδα) σε σχήμα
πηνίου, από τα ωραιότερα ευρήματα
που δείχνουν ότι η κεραμική της περιόδου
εξελίχθηκε και εκλεπτύνθηκε. Σύρος,
νεκροταφείο Χαλανδριανής, τάφος 27,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

A

Β

Γ

Κατόψεις και τομές τάφου με κτιστά εκφορικά τοιχώματα.
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Τέχνη
Φάση Κάμπου

Πήλινο αχινόσχημο δοχείο με δύο σωληνωτές
αποφύσεις στον ώμο και εγχάρακτη
διακόσμηση. Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ, φάση Κάμπου
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).

Η φάση αυτή θεωρείται συχνά μεταβατική ανάμεσα στην Πρωτοκυκλαδική Ι και ΙΙ, βρίσκεται δηλαδή στο
μεταίχμιο μεταξύ της πρώιμης και της ώριμης φάσης του Kυκλαδικού πολιτισμού. Κατά την περίοδο
αυτή, απαντούν τόσο νεωτερικά όσο και παραδοσιακά στοιχεία στο ίδιο αντικείμενο.
Στην κεραμική, τα αγγεία εμπλουτίζονται με νέα σχήματα, ενώ νέα στοιχεία εμφανίζονται
τόσο στον τομέα της τεχνικής όσο και στον τομέα της διακόσμησης. Στην κυλινδρική πυξίδα τα
τοιχώματα γίνονται ελαφρώς πιο συγκλίνοντα, ενώ εμφανίζονται το κυρτό πώμα και η έντονη
στίλβωση, που αντικαθιστά την εγχάρακτη διακόσμηση. Έντονα στιλβωμένοι είναι και οι κρατηρίσκοι της περιόδου, στους οποίους, με τον καιρό, το πόδι γίνεται πιο κομψό, απολήγοντας
σε στέλεχος που έχει σχήμα σάλπιγγας.
Το απιόσχημο αγγείο αποτελεί ένα εντελώς νέο σχήμα. Τα χαρακτηριστικά του (ο εξαιρετικά
στενός λαιμός και το κλειστό στόμιο) θεωρούνται τεχνικές κατακτήσεις των αγγειοπλαστών της
εποχής, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν ακόμη κεραμικό τροχό για τις κατασκευές τους. Στα αγγεία
αυτά υπάρχει ευθύγραμμη εγχάρακτη διακόσμηση.
Ένα άλλο νέο σχήμα της περιόδου αυτής είναι το τηγανόσχημο σκεύος, το οποίο ονομάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητάς
του με τηγάνι. Η λαβή σε σχήμα Π, η εγχάρακτη διακόσμηση
είναι χαρακτηριστικά του πρώιμου τύπου του σκεύους. Στην
επόμενη φάση, που το σχήμα αυτό γίνεται πολύ πιο δημοφιλές, η διακόσμηση γίνεται πιο περίτεχνη και περιλαμβάνει και εμπίεστα θέματα.
Ακόμη, απαντούν μαρμάρινες φιάλες.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Το μυστήριο του τηγανιού
Η χρήση του τηγανόσχημου σκεύους έχει γίνει αντικείμενο πολλών διαφωνιών ανάμεσα στους ερευνητές, και σίγουρα δεν είχε την ίδια χρήση με το σημερινό τηγάνι,
καθώς δεν έχουν βρεθεί πάνω του ίχνη φωτιάς. Πολλές και ενδιαφέρουσες ερμηνείες έχουν δοθεί. Ο μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος Χρήστος Τσούντας θεώρησε
ότι χρησίμευαν ως καθρέφτες όταν γέμιζαν με νερό, ενώ υπάρχει και η άποψη
ότι ήταν απλώς πιάτα. Μια ακόμη θεωρία είναι ότι επρόκειτο για όργανα ναυσιπλοΐας, κάτι σαν ένας προϊστορικός αστρολάβος, δεδομένου ότι υπάρχουν πάνω τους πολλά εγχάρακτα
στοιχεία που μπορεί να λειτουργούν ως πηγή
πληροφοριών. Επίσης, έχει υποστηριχθεί
ότι ήταν δοχεία για καλλυντικά ή μήτρες
(καλούπια) για τη συσκευασία και διακίνηση πλακούντων αλατιού.

Λίθινο τηγανόσχημο σκεύος.
Πιθανώς από τη Νάξο,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Badisches
Landesmuseum, Καρλσρούη).

Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος άγνωστης προέλευσης.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, φάση Κάμπου (Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).

Τύποι πρωτοκυκλαδικής κεραμικής:
1. Πυξίδα ομάδας Πηλού. 2. Φιάλη ομάδας
Κάμπου. 3. Εγχάρακτος κρατηρίσκος ομάδας
Πηλού. 4. Κρατηρίσκος με πόδι ομάδας Σύρου.
5. Τηγανόσχημο αγγείο ομάδας Κάμπου.
6. Γραπτή πρόχους ομάδας Σύρου.
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Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος με λαβή
σχήματος Π και εμπίεστη και εγχάρακτη
διακόσμηση. Επάνω Κουφονήσι,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ, φάση Κάμπου
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).

Μαρμάρινο τηγανόσχημο
σκεύος. Νάξος, νεκροταφείο
Απλωμάτων, τάφος
27, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο
Νάξου).
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Μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο που
θυμίζει τα ειδώλια τύπου Λούρου. Κέρος,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Αρχαιολογικό Μουσείο
Νάξου).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Τα ειδώλια της ομάδας αυτής ονομάστηκαν τύπου Λούρου από τον Λούρο Αθαλάσσου της Νάξου, στον οποίο βρέθηκαν οι τάφοι όπου τέτοια ειδώλια
εντοπίστηκαν σε μεγάλη ποσότητα.
Τα αγαλματίδια αυτά είναι μικρά και έχουν τριγωνικό κεφάλι. Χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι ότι τα χέρια (οι βραχίονες) αποδίδονται σαν
τριγωνικές αποφύσεις στους ώμους. Επιπλέον, δεν δηλώνονται καθόλου
ανατομικές λεπτομέρειες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι στο Κουφονήσι έχουν
βρεθεί παρόμοιοι τύποι κεραμικών αυτής της φάσης με το Αιγαίο και την
Κρήτη. Αυτό υποδηλώνει ανάπτυξη σχέσεων των Κυκλάδων με το υπόλοιπο Αιγαίο.

Φάση Σύρου-Kέρου
Η φάση Σύρου-Κέρου, που
είναι σαφώς η πιο μακρόχρονη
στον Κυκλαδικό πολιτισμό και
ταυτίζεται στην ουσία με την
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία
στα σχήματα των αγγείων και
στους τύπους και τις παραλλαγές
των ειδωλίων.
Η βελτιωμένη ποιότητα της κεραμικής σε αυτήν τη φάση είναι προφανής στην καθαρότητα του πηλού, χάρη
στην οποία τα αγγεία έχουν πάρα πολύ
λεπτά τοιχώματα. Στα αγγεία διακρίνεται
λεπτό επίχρισμα, βάσει του οποίου τα αγγεία διακρίνονται σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα.
Την περίοδο αυτή εμφανίζονται νέα σχήματα στα αγγεία, τα
οποία, από τη μία, δηλώνουν την εξέλιξη στον τομέα της αγγειοπλαστικής και, από την άλλη, αναδεικνύουν τις νέες και μεγαλύτερες ανάγκες που δημιουργούνται στις κοινωνίες των Κυκλάδων.

Μαρμάρινο ειδώλιο
γυναικείας μορφής
τύπου Λούρου.
Νάξος, νεκροταφείο
Λούρου Αθαλάσσου,
τάφος 26,
Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Μαρμάρινο ειδώλιο ανδρικής μορφής, πολεμιστής ή
κυνηγός, με τα χέρια διπλωμένα κάτω από το στήθος
και τελαμώνα. Σύρος, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, φάση ΣύρουΚέρου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Κορμός και μηροί αγάλματος ανδρικής μορφής.
Πιθανώς από την Αμοργό, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ,
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Αυτή η ομάδα κεραμικών έχει περιορισμένο αριθμό σχημάτων και αποτελείται κυρίως από σκεύη κατασκευασμένα από ακάθαρτο καστανοκόκκινο πηλό, με καλή όπτηση. Το πιο χαρακτηριστικό σχήμα αγγείου της ομάδας αυτής είναι ο κρατηρίσκος
με τον ευρύ λαιμό, το κωδωνόσχημο πόδι και δύο οριζόντιες λαβές στο πάνω
τμήμα της κοιλιάς. Είναι διακοσμημένο με σειρές μικρών εγχάρακτων γραμμών. Το σχήμα αυτό έχει περιορισμένη διάδοση, κυρίως στα νότια νησιά των
Κυκλάδων (Αμοργός, Κέρος, Θήρα).
Στην εικόνα πήλινος κρατηρίσκος με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση
πιθανώς από την Αμοργό. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Μουσείο Τέχνης και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο του Μισούρι, Κολούμπια).

Απαντούν σφαιροειδείς, κυλινδρικές και πηνιόσχημες
πυξίδες, ενώ υπάρχουν επίσης και κρατηρίσκοι. Στους
κρατηρίσκους της περιόδου χαρακτηριστικός είναι
ο κωνικός λαιμός, το ψηλό πόδι που απολήγει σε σαλπιγγόσχημο στέλεχος και η έντυπη διακόσμηση στον
ώμο του αγγείου.
Τα τηγανόσχημα της φάσης Σύρου-Kέρου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα και παρουσιάζουν πολλές παραλλαγές κατά κύριο λόγο ως προς το σχήμα της λαβής τους,
ενώ η διακόσμησή τους είναι πιο περίτεχνη και πειθαρχημένη.
Ο αρυβαλλίσκος, που εμφανίζεται επίσης σε αυτήν τη
φάση, είναι μάλλον εξέλιξη του απιόσχημου αγγείου της
φάσης Κάμπου και έχει καμπυλόσχημη και ευθύγραμμη διακόσμηση. Στο εσωτερικό τους έχουν εντοπιστεί ίχνη αζουρίτη,
που υποδηλώνουν ότι μάλλον ήταν χρηστικά σκεύη.
Το μικρό κωνικό κύπελλο, που είναι γνωστό κυρίως από τη Σύρο,
είναι κατασκευασμένο από ακάθαρτο πηλό και δεν φέρει διακόσμηση·
φαίνεται, συνεπώς, πως ήταν αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Το γεγονός ότι στο εσωτερικό του έχουν βρεθεί ίχνη φωτιάς ενισχύει την άποψη
ότι χρησίμευε ως λύχνος.

Πήλινο κύπελλο με πόδι και τρεις
ραμφόστομες προχοές. Σύρος, νεκροταφείο
Χαλανδριανής, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ,
φάση Σύρου-Kέρου (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής.
Άγνωστη προέλευση, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ,
φάση Σύρου-Κέρου (Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).
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Χρώματα
και σχήματα
Τη μεγάλη εξέλιξη που
υπήρξε κατά τη φάση της
Σύρου, στον τομέα της
κεραμικής, μπορούμε να
τη διακρίνουμε και από τα νέα
περίεργα σχήματα αγγείων που απαντούν
κατά την περίοδο αυτή.
Τα ζωόμορφα αγγεία (π.χ. σκαντζόχοιρος),
αλλά και η πιο περίτεχνη διακόσμηση, όπως τα
καμπυλόγραμμα γραπτά σχέδια, φαίνεται να γενικεύονται τώρα. Στην εικόνα, περίτεχνο πήλινο
αγγείο, που προήλθε από τη σύνθεση τριών μικρογραφικών και συγκοινωνουσών ραμφόστομων φιαλών με ψηλό στήριγμα. Νάξος, νεκροταφείου Σπεδού, τάφος 10, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Άνθηση γνωρίζουν και τα μαρμάρινα αγγεία, τα οποία εξελίσσονται χάρη και στη βελτίωση των
ορειχάλκινων εργαλείων. Το πιο δημοφιλές σχήμα της κατηγορίας αυτής είναι η φιάλη, που άλλοτε
διαθέτει πρόχυση και άλλοτε κομψό πόδι, που τη μετατρέπει σε κύλικα. Ακόμη υπάρχει το κωνικό
ποτήρι, το οποίο με μικρό πόδι γίνεται και αυτό καλυκόσχημη κύλικα. Επίσης, απαντούν πινάκια,
λεκάνες, σκύφοι, κρατηρίσκοι.
Από τα κλειστά λεγόμενα σχήματα το πιο διαδεδομένο είναι η πυξίδα, σε διάφορες μάλιστα
παραλλαγές: κωνική, πηνιόσχημη, σφαιροειδής, αχινόσχημη ή αμφικωνική.
Το πόσο έχουν εξελίξει τη δουλειά και την τεχνική τους οι μαρμαροτεχνίτες φαίνεται και στα
πιο σύνθετα σχήματα, όπως, για παράδειγμα, τον τετράλοβο κέρνο ή το μεγάλο δισκοειδές σκεύος
με τα πτηνά, που είναι γνωστό ως «αγγείο των περιστεριών».
Στον τομέα των ειδωλίων, συνέχισαν να φτιάχνονται σχηματικά ειδώλια. Ωστόσο, καθιερώνεται ο τύπος με τους αναδιπλωμένους βραχίονες. Απαντά, επίσης, ο κανονικός τύπος
σε παραλλαγές (ο «αυλητής», ο «αρπιστής», ο «εγείρων πρόποσιν», η γυναίκα με το φιδίσιο
κεφάλι, συμπλέγματα μορφών κ.λπ.).

Μεγάλο μαρμάρινο δισκοειδές σκεύος,
γνωστό ως «αγγείο των περιστεριών»).
Κέρος, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, φάση Σύρου-Kέρου
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).

Μαρμάρινη φιάλη άγνωστης προέλευσης.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, φάση Σύρου-Κέρου
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΙΩΝ
Ο «εγείρων πρόποσιν»
Ο «εγείρων πρόποσιν» (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
Αθήνα) αποτελεί έναν σπάνιο τύπο καθιστής μορφής
και είναι το μόνο μέχρι στιγμής ακέραιο δείγμα του.
Παρότι το φύλο δεν φαίνεται καθαρά, θεωρείται ότι
πρόκειται για ανδρική μορφή, επειδή απεικονίζεται
εν δράσει.
Η μορφή κάθεται σε σκαμνί λαξευμένο από ένα ενιαίο
κομμάτι μαρμάρου και κρατά στο δεξί χέρι κύπελλο, σαν να
κάνει πρόποση ή σπονδή. Συγκεκριμένα μορφολογικά στοιχεία, όπως η πλαστικότητα στην απόδοση των όγκων και τα
χωριστά σκέλη, εντάσσουν το ειδώλιο στα πρώιμα έργα
της παραλλαγής Σπεδού.
Έργα σαν αυτό ξεφεύγουν από τη στατικότητα
των κανονικών γυναικείων ειδωλίων και αποδίδουν
με επιτυχία την κίνηση. Η χρήση των περισσότερων
ειδωλίων «ειδικής μορφής» παραμένει αινιγματική,
το γεγονός όμως ότι ανήκουν σε επαναλαμβανόμενους
τύπους υποδηλώνει ότι είχαν συγκεκριμένη λειτουργία,
πιθανώς ως αναθήματα ή τελετουργικά αντικείμενα.

Ο «αυλητής»
Το μαρμάρινο αυτό ειδώλιο προέρχεται από την Κέρο και
παριστάνει όρθιο αυλητή τη στιγμή που παίζει δίαυλο.
Ακουμπάει στα χείλη το δίαυλο, τον οποίο κρατάει με τα
δύο χέρια. Το πρόσωπο είναι στραμμένο προς τον ουρανό. Η μύτη είναι το μοναδικό πλαστικό χαρακτηριστικό του
προσώπου. Τα δύο πόδια πατούν σε βάση. Ο δίαυλος είναι
σπασμένος και τα κομμάτια λείπουν. Διατηρείται σε πολύ καλή
κατάσταση.
Πρόκειται για μοναδικό δείγμα του θέματός του στην πρωτοκυκλαδική γλυπτική. Μαζί με τον «αρπιστή», είναι τα μοναδικά και
αρχαιότατα δείγματα γλυπτικής που παρουσιάζουν τρισδιάστατη
ανάπτυξη στον χώρο. Κατασκευάστηκε την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ και
θεωρείται πρώιμο έργο της παραλλαγής Καψάλων. Χαρακτηριστικό
γνώρισμα είναι ότι το άγαλμα παρουσιάζεται γυμνό (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ο «αρπιστής»
Ο λεγόμενος «αρπιστής της Κέρου»
είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο
γνωστά έργα του κυκλαδικού πολιτισμού.
Βρέθηκε σε τάφο του νησιού μαζί με τον
«αυλητή» και είναι πιθανότατα έργο του
ίδιου καλλιτέχνη.
Το ειδώλιο της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ
αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μέχρι
σήμερα γνωστές παραστάσεις μουσικών.
Απεικονίζει ανδρική μορφή, που αποδίδεται τρισδιάστατα στο χώρο, καθισμένη σε κομψό θρόνο με πλάτη, ενώ
με το δεξί χέρι κρατάει μεγάλο μουσικό
όργανο, που μοιάζει με άρπα ή λύρα. Το
κεφάλι του είναι ανασηκωμένο και από
τα χαρακτηριστικά του προσώπου δηλώνεται μόνο η μύτη, με τρόπο πλαστικό. Οι
μηροί του είναι ανοιχτοί, με τη δήλωση
του ανδρικού μέλους ως πλαστική προεξοχή, κάτι που συναντάται και σε άλλα
κυκλαδικά ειδώλια.
Στην πρωτοκυκλαδική ειδωλοπλαστική οι ανδρικές μορφές είναι λιγότερο
συνηθισμένες και εικονίζονται συνήθως σε κίνηση, ενώ τα ειδώλια αρπιστών
είναι ακόμη πιο σπάνια. Ένα αντίστοιχο ειδώλιο αρπιστή εκτίθεται στο
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης,
στη Νέα Υόρκη.
Σε ό,τι αφορά την τυπολογία των κυκλαδικών ειδωλίων, ο «αρπιστής» τοποθετείται στην εξέλιξη της παραλλαγής του τύπου Σπεδού
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ομάδα Καστριού
Πρόκειται για πολιτισμική φάση που τοποθετείται προς το τέλος της φάσης Σύρου και ονομάζεται έτσι από τον ανασκαμμένο οικισμό στο Καστρί της Σύρου, ενώ εδώ ανήκει και ο οικισμός στον
Πάνορμο της Νάξου.

Τοπογραφικό διάγραμμα της ακρόπολης
στο Καστρί της Σύρου (Σχέδιο: Robin Hägg)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Στην ομάδα αυτή υπάρχουν ακόμη διάφορα μεταλλικά αντικείμενα,
όπως σμίλες, λόγχες, εγχειρίδια, που συνδέονται επίσης (λόγω
του μετάλλου τους) με τα νησιά του βορειοανατολικού
Αιγαίου. Επίσης, αντικείμενα από μπρούντζο, όπως
βελόνες, μαχαίρια, σπάθες, πελέκεις κ.ά., τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως σε ταφικές ανασκαφές. Επιπλέον, υπάρχουν και αντικείμενα από άργυρο και μόλυβδο, τα
οποία είναι μάλλον κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα γενικώς.
Η μαρμαρογλυπτική της φάσης αυτής βρίσκεται σε κάμψη και, κρίνοντας από τα ελάχιστα
ανασκαφικά στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παραγωγή μαρμάρινων αγγείων διακόπηκε
κατά πάσα πιθανότητα.
Στα ειδώλια, ωστόσο, έχουμε δύο τάσεις: η μία
περιλαμβάνει έργα της παραλλαγής της Χαλανδριανής
(με αποκλίσεις που οδηγούν στα μετακανονικά ειδώλια)
με ειδικές μορφές, όπως ο πολεμιστής ή κυνηγός· η άλλη
τάση παράγει άψυχες στατικές μορφές, που μαρτυρούν την
παρακμή της χρονικής αυτής περιόδου.
Αγγείο τύπου «δέπας αμφικύπελλον».
Κέα, Αγία Ειρήνη, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας).
Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής
μετακανονικού τύπου. Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ/ΙΙΙ (Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

Αργυρό διάδημα με στικτή διακόσμηση
από τον πρωτοκυκλαδικό οικισμό στο Καστρί.
Η παράσταση είναι σύνθετη και απηχεί
δοξασίες που είχαν οι κάτοικοι των Κυκλάδων
την εποχή αυτή. Εικονίζονται ρόδακες
που περιβάλλουν άστρα, αρσενικά ζώα
και –στην άκρη του διαδήματος– δύο
ανθρώπινες μορφές με πτηνόμοσφη κεφαλή
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

68

Οι συγκεκριμένοι οικισμοί μάς έδωσαν μια ειδική, θα λέγαμε, κατηγορία κεραμικών, η οποία
ξεχωρίζει για τη μαύρη ή καφέ έντονη στίλβωση στην επιφάνειά τους. Τα σχήματα είναι μόνωτο ή
δίωτο κύπελλο, πρόχους με ραμφοειδές στόμιο, ασκός, καθώς και το γνωστό από το βορειοανατολικό
Αιγαίο «δέπας αμφικύπελλον».
Η κατηγορία αυτή κεραμικών θεωρείται από πολλούς μελετητές ότι έχει εισαχθεί από τους Μικρασιάτες μετανάστες ή εισβολείς, δεδομένου του ότι παρόμοια αγγεία έχουν βρεθεί και στην Τρωάδα.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία, όπως οι απόμακροι οχυρωμένοι οικισμοί, οι πολιτισμικές
συγγένειες με το βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και η μικρή διάρκειά τους και το
απότομο τέλος, που οδηγούν τους επιστήμονες στην άποψη ότι οι κάτοικοι αυτής της
φάσης ίσως δεν ήταν Κυκλαδίτες. Πολύ πιθανόν να ήταν νησιώτες από το βορειοανατολικό Αιγαίο που, για κάποιο λόγο, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο νότο. Στη
συνέχεια, εκδιώχθηκαν μάλλον και από τις Κυκλάδες, όπως συμπεραίνουμε από την
εγκατάλειψη των οικισμών τους, και τελικά εγκαταστάθηκαν στις ακτές της Βοιωτίας,
της Αττικής, της Αργολίδας και στην Αίγινα. Αυτή η γενική αναστάτωση καθρεφτίζεται στη διακοπή της επεξεργασίας του μαρμάρου στη φάση αυτή. Στην εικόνα, αγγείο
με δύο κατακόρυφες λαβές, δύο έντονα υπερυψωμένες αποφύσεις και υψηλό κωδονόσχημο πώμα (Λήμνος, Πολιόχνη V, β΄ μισό 3ης χιλιετίας π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΙΙ
Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής,
παραλλαγή Καψάλων. Νάξος,
πρώιμη Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
Οι στρογγυλεμένοι όγκοι, η ροδινότητα
και τα καμπύλα περιγράμματα
συνιστούν χαρακτηριστικό
της παραλλαγής των Καψάλων.

1. Η παραλλαγή των Καψάλων είναι μάλλον η αρχαιότερη παραλλαγή ειδωλίων, καθώς έχει
πολλά κοινά στοιχεία με τα ειδώλια της ομάδας Πλαστηρά. Πήρε το όνομά της από το
νεκροταφείο στην ομώνυμη θέση της Αμοργού, το οποίο ανέσκαψε ο Χρ. Τσούντας και στο
οποίο βρέθηκαν πολλά ειδώλια του εν λόγω τύπου. Αυτά χαρακτηρίζονται από στρογγυλούς
όγκους με πλαστικότητα και είναι, κατά κύριο λόγο, μικρού μεγέθους. Το κεφάλι ξεχωρίζει
καθαρά με τον μακρύ κυλινδρικό λαιμό, τα γόνατα έχουν έντονη κάμψη και τα πέλματα
είναι τοξωτά.

2. Η παραλλαγή Σπεδού πήρε το όνομά της από την ομώνυμη θέση στη Νάξο, η οποία ανασκά-

φηκε από τον Κλ. Στέφανο και ανήκει στην ακμή της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου. Σε αυτήν
τη φάση υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός έργων όσο και ευρεία διάδοσή τους. Επίσης εντοπίζονται πολλά εργαστήρια και καλλιτέχνες. Το μέγεθος ποικίλλει, και μπορεί να είναι από
λίγα εκατοστά έως φυσικό, μνημειακών διαστάσεων. Διαθέτουν λυρόσχημο κεφάλι,
κυρτό μέτωπο με κλίση προς τα πίσω και συμπαγές σώμα. Στην παραλλαγή αυτή
συναντάμε και ειδώλια ειδικού τύπου, όπως αυτά των μουσικών.

3. Η παραλλαγή Δωκαθισμάτων οφείλει την ονομασία της στην ομώνυμη θέση
της Αμοργού. Διακρίνεται από τα γωνιώδη περιγράμματα, δηλαδή τη γεωμετρική απόδοση του σώματος, με τριγωνικό κεφάλι,
ευρείς ώμους και σκέλη που χωρίζονται με μια απλή αυλάκωση.

4. Η
 παραλλαγή Χαλανδριανής (από τα πολλά ειδώλια που
βρέθηκαν στο ομώνυμο νεκροταφείο στη Σύρο)
χαρακτηρίζεται από τετράγωνη φόρμα. Επίσης, εδώ απαντά το δεξιό αντιβράχιο κάτω από
το αριστερό.

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας
μορφής, παραλλαγή
Χαλανδριανής. Άγνωστη
προέλευση, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
Αθήνα).

Μαρμάρινα ειδώλια γυναικείας μορφής
κανονικού τύπου (παραλλαγή Σπεδού).
Άγνωστη προέλευση, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Μουσείο Kυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).
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Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής,
παραλλαγή Δωκαθισμάτων. Παριστάνει
γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
Σύρος, νεκροταφείο Χαλανδριανής,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας
μορφής, παραλλαγή Σπεδού. Νάξος,
νεκροταφείο Απλωμάτων, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).
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ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΙΙΙ
(2300-2000 π.Χ.)
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως περίοδος ανάκαμψης της κυκλαδικής κοινωνίας. Μας είναι
γνωστή κυρίως από τη Φυλακωπή στη Μήλο, απ’ όπου έχει πάρει και το όνομά της. Κάποιοι μελετητές, ωστόσο, δεν τη θεωρούν αυτόνομη και την εντάσσουν στην επόμενη, Μεσοκυκλαδική, περίοδο.

Κατοίκηση
Τα στοιχεία που έχουμε για τους οικισμούς της περιόδου αυτής είναι λιγοστά και προέρχονται
κατά κύριο λόγο από τη Φυλακωπή της Μήλου και σε μικρότερο βαθμό από την Παροικιά της
Πάρου. Τα οικιστικά λείψανα της περιόδου βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, κάτω από μεταγενέστερα
ερείπια. Η βίαιη καταστροφή των οχυρωμένων οικισμών στο Καστρί και τον Πάνορμο, καθώς και η
εγκατάλειψη θέσεων όπως ο Σκάρκος στην Ίο, έχουν θεωρηθεί ενδείξεις μείωσης του πληθυσμού.
Σίγουρα οι αναταραχές στο τέλος της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην
κατοίκηση των νησιών.
Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια σειρά από οικισμούς που εξελίχθηκαν σε σημαντικά λιμάνια κατά τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού, όπως το Ακρωτήρι στη Θήρα,
η Αγία Ειρήνη στην Κέα και η Γρόττα στη Νάξο, συνέχισαν να κατοικούνται και κατά την
Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, οι μεταβολές που παρατηρούνται την περίοδο αυτή να οφείλονται σε μια τάση συγκέντρωσης των κατοίκων σε μεγαλύτερα παράκτια
κέντρα, που παρείχαν μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα έδιναν τη δυνατότητα συστηματικότερης εμπορικής δραστηριότητας – τόσο απαραίτητης για την επιβίωση των νησιωτικών πληθυσμών.

Πίθος από τη Φυλακωπή της Μήλου. Πόλη
Ι, Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Νεκροταφεία – Ταφικά έθιμα

Λίθινο σύμπλεγμα ειδωλίων κανονικής μορφής, παραλλαγή
Κουμάσας. Ηράκλειο Κρήτης, Τεκές, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).
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Κατά την Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ πολλά νεκροταφεία παύουν να χρησιμοποιούνται, στοιχείο που
συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη μείωσης του πληθυσμού στις Κυκλάδες. Ωστόσο, το γεγονός
μπορεί επίσης να οφείλεται στη συγκέντρωση του πληθυσμού σε μεγάλους αστικούς οικισμούς
που αναπτύσσονται σε παραθαλάσσιες θέσεις, όπως η Φυλακωπή στη Μήλο, η Παροικιά στην
Πάρο και, ενδεχομένως, η Αγία Ειρήνη στην Κέα, το Ακρωτήρι στη Θήρα και η Γρόττα στη Νάξο
(αν και οι αντίστοιχες φάσεις των τριών τελευταίων οικισμών είναι πολύ λίγο γνωστές στους
αρχαιολόγους).
Οι γνώσεις μας για τα ταφικά έθιμα της περιόδου είναι περιορισμένες, καθώς πολύ λίγα
νεκροταφεία που χρονολογούνται σε αυτήν έχουν εντοπιστεί. Γνωρίζουμε, πάντως, ότι ενώ οι
κιβωτιόσχημοι τάφοι παραμένουν σε χρήση, τώρα εμφανίζονται και οι λαξευτοί θαλαμοειδείς,
δηλαδή υπόγειοι τάφοι σκαμμένοι σε πλαγιές λόφων.
Οι τάφοι αυτοί χρησίμευαν για πολλαπλές, διαδοχικές ταφές και περιείχαν ως επί το πλείστον πήλινα αγγεία ως κτερίσματα.

Πολλαπλό αγγείο (κέρνος) από πηλό
με ζωγραφιστή γεωμετρική διακόσμηση.
Ο κέρνος αποτελείται από 17 συγκοινωνούντα
σωληνωτά κύπελλα με κοινή καμπυλόσχημη
βάση και είχε πιθανότατα τελετουργική χρήση
ή χρησίμευε ως πολλαπλός λύχνος. Φυλακωπή
Μήλου, πόλη Ι, Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Τέχνη
Στην κεραμική υπάρχουν δύο κατηγορίες: η μία γνωστή ως σκοτεινόχρωμη, με ακάθαρτο πηλό,
καστανοκόκκινο και πολύ καλή όπτηση. Η επιφάνεια των αγγείων διαθέτει ελαφρά στίλβωση και έχει
συχνά εγχάρακτη διακόσμηση. Τα σχήματα περιλαμβάνουν την κωνική πυξίδα, τον ασκό με το στόμιο
στο πλάι, τη ραμφοειδόστομη πρόχου, καθώς και κάποια σκεύη με σχήματα παραστατικά ή ζωόμορφα,

Πήλινο ασκοειδές αγγείο. Άγνωστη
προέλευση, Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).

Αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ

όπως το βοόσχημο αγγείο από τη Φυλακωπή. Η άλλη
κατηγορία είναι αυτή με τη γραπτή διακόσμηση. Ο
πηλός είναι καθαρός και καλοψημένος και η επιφάνεια
των αγγείων καλυμμένη με επίχρισμα κιτρινωπό, επάνω στο
οποίο υπάρχει γραπτή διακόσμηση με ευθείες γραμμές και
τρίγωνα.
Στα σχήματα των αγγείων περιλαμβάνονται το μόνωτο
κύπελλο, η προχυτική φιάλη, η πρόχους με γυρτό λαιμό, ο
κέρνος.
Στη μεταλλοτεχνία σημειώνεται ευρεία χρήση μετάλλων,
η οποία φυσικά αποτελεί ορόσημο για την αρχή μιας νέας εποχής. Μιας εποχής όπου η οργάνωση της ζωής αποκτά πρωτοαστικά στοιχεία και ανάλογη κοινωνική διαστρωμάτωση, καθώς
απαιτείται πλέον επαγγελματική εξειδίκευση. Τα μεταλλικά
αντικείμενα είναι πια πολύ περισσότερα, τόσο εργαλεία (που
διευκολύνουν πτυχές της καθημερινής δραστηριότητας, όπως η ναυπηγική, η γεωργία, η μαρμαροτεχνία
κ.ά.) όσο και πιο αποτελεσματικά όπλα. Επίσης έχουν βρεθεί και κάποια ειδώλια από μόλυβδο.

Πήλινο ρυτό
με μορφή βοδιού
από τη Φυλακωπή
της Μήλου.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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ΑΠΟ ΤΙ ΗΤΑΝ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΤΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΕΙΔΩΛΙΑ
Τα λίθινα ειδώλια της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου κατασκευάζονταν σχεδόν αποκλειστικά
από μάρμαρο. Κοιτάσματα εξαιρετικής ποιότητας λευκού μαρμάρου υπάρχουν σε αφθονία
σε πολλά κυκλαδονήσια. Ωστόσο, οι ισοτοπικές αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής
σε μαρμάρινα αντικείμενα της περιόδου καταδεικνύουν ως κύριες πηγές τη Νάξο και την
Κέρο, και σε μικρότερο βαθμό την Πάρο και την Ίο.
Κυκλαδικά ή κυκλαδικού τύπου ειδώλια κατασκευάζονταν ενίοτε και από άλλα
υλικά, όπως πράσινους και μαύρους λίθους, ασβεστόλιθο, ελαφρόπετρα, λευκό τόφφο,
σχιστόλιθο, πράσινο στεατίτη, όστρεα, οστά ζώων, ελεφαντόδοντο, πυριτόλιθο, μόλυβδο,
χαλκό και πηλό, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρχαν και ειδώλια από ξύλο, αν και κανένα
παράδειγμα του είδους δεν έχει σωθεί. Η χρήση αυτών των υλικών οφείλεται ενδεχομένως
στην έλλειψη μαρμάρου σε μια περιοχή –όπως, για παράδειγμα, στη Θήρα, όπου απαντούν
ειδώλια από λευκό τόφφο και υπόλευκο πηλό– ή στη μεγαλύτερη εξοικείωση των εγχώριων
τεχνιτών με άλλα υλικά – όπως στην Κρήτη, όπου έχουν εντοπιστεί ειδώλια από ελεφαντόδοντο,
πυριτόλιθο και πράσινο στεατίτη. Πάντως ειδώλια από όστρεο και από πηλό έχουν βρεθεί και σε
νησιά όπως η Νάξος, όπου το μάρμαρο αφθονεί.
Η κατεργασία του υλικού γινόταν κατά κύριο λόγο με λίθινα εργαλεία. Αν και
δεν υπάρχουν καθαρές μαρτυρίες για τον εξοπλισμό του Κυκλαδίτη τεχνίτη, η
έρευνα έχει δείξει ότι πιθανότατα το περισσότερα εργαλεία κατασκευάζονταν από
σμύριδα. Αυτό το ιδιαιτέρως βαρύ, σκληρό και μεγάλης πυκνότητας πέτρωμα, που
αφθονεί στη Νάξο, προσφερόταν για την παραγωγή εργαλείων, καθώς αρκούσε η απλή
διαμόρφωση μιας σφηνοειδούς ή αιχμηρής προεξοχής σε ένα κομμάτι σμύριδας για να χρησιμοποιηθεί ως κρουστήρας (για τη λάξευση του υλικού), ως
οπέας (για την απόδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως οι κοιλότητες
των οφθαλμών, ή για τη διάνοιξη οπών επισκευής), ως χαρακτικό εργαλείο
(για την απόδοση των εγχάρακτων λεπτομερειών) και, τέλος, ως λειαντήρας
για τη λείανση της επιφάνειας. Η σμυριδόσκονη ήταν, επίσης, ιδιαίτερα αποτελεσματική για την απόξεση της επιφάνειας του μαρμάρου στα πρώτα στάδια
κατεργασίας του.
Άλλα εργαλεία που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι λεπίδες
από οψιανό και πυριτόλιθο (για την απόδοση εγχάρακτων λεπτομερειών
και για την εξάλειψη των ιχνών της λείανσης), καθώς και αιχμηρές φολίδες από τα ίδια υλικά (ως οπείς). Η θηραϊκή ελαφρόπετρα, εμβαπτιζόμενη σε νερό, αποτελούσε έξοχο μέσο για την τελική στίλβωση της επιφάνειας, ενώ για τον ίδιο σκοπό μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν
άμμος με νερό. Χάλκινες σμίλες, θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη οπών και την απόδοση εγχάρακτων λεπτομερειών
με μεγαλύτερη ακρίβεια σε πιο περίτεχνες μορφές, όπως οι αρπιστές
ή «τριγωνιστές». Ωστόσο, η μεγάλη αξία των μετάλλινων εργαλείων
Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας
και η μικρή τους ανθεκτικότητα, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς
μορφής, παραλλαγή Σπεδού. Ηράκλειο
τους σε χαλκό, έχουν θεωρηθεί σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες
Κρήτης, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).
για τη χρήση τους.

Μαρμάρινη κεφαλή
ειδωλίου. Αμοργός,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ/ΙΙΙ
(Ashmolean Museum,
Οξφόρδη).

Μαρμάρινο
ειδώλιο γυναικείας
μορφής, παραλλαγή
Χαλανδριανής.
Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οι Κυκλάδες και ο έξω κόσμος
Η πρώτη επαφή των Κυκλαδιτών με τον έξω κόσμο χρονολογείται στη Μεσολιθική εποχή και
συνεχίστηκε και κατά τη Νεολιθική σε έναν βαθμό. Οι συστηματικές επαφές τους με άλλους
τόπους, ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι άρχισαν κατά την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο, οπότε
οι Κυκλαδίτες ταξίδευαν με τα πλοία τους σε γειτονικές ακτές για εφοδιασμό προϊόντων.
Στη Λευκάδα, στη θέση Στενό, έχουν εντοπιστεί αντικείμενα (μπρούντζινα εγχειρίδια, χρυσά και αργυρά κοσμήματα, οστέινοι σωλήνες) τα οποία είναι πολύ πιθανόν να είχαν εισαχθεί από
τις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν πιστοποιεί απευθείας σχέσεις ανάμεσα
στις Κυκλάδες και το Ιόνια Νησιά, αφού τα αντικείμενα αυτά θα μπορούσαν να
έχουν φτάσει εκεί μέσω ενδιάμεσων σταθμών.
Με την ηπειρωτική Ελλάδα, ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι
Κυκλαδίτες άρχισαν να επικοινωνούν συστηματικά και με δική τους πρωτοβουλία με την περιοχή αυτή όταν τα νησιά κατοικήθηκαν οργανωμένα και άρχισαν να
δημιουργούνται ανάγκες για διάφορα προϊόντα για την επιβίωση των κατοίκων.
Οι μαρτυρίες των σχέσεων αυτών αφθονούν, ειδικά
στις ανατολικές ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Η Αργολίδα, η Αττική, η Εύβοια και η Βοιωτία βρίσκονται πιο κοντά στα
νησιά των Κυκλάδων και είναι
λογικό οι Κυκλαδίτες να στράφηκαν αρχικά σε αυτούς για
να καλύψουν κάποιες πρώτες
τους ανάγκες. Επίσης, συνεχίζεται η εξαγωγή οψιανού από
τη Μήλο σε όλη τη διάρκεια
της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου.
Κυκλαδικό ειδώλιο
που χρονολογείται
στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ
(Μουσείο Καλών Τεχνών,
Βοστώνη).
Χρυσό ενώτιο (σκουλαρίκι) με περίτεχνη
διακόσμηση. Θεωρείται μινωικής έμπνευσης,
προέρχεται από τάφο των Μυκηνών και είναι
παρόμοιο με τον τύπο που απεικονίζεται
στην Τοιχογραφία του Ακρωτηρίου της Θήρας
με τις Κροκοσυλλέκτριες (16ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

76

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Δεσμοί ανάμεσα στις Κυκλάδες και την Κορινθία αλλά και την Αργολίδα (Τίρυνθα) πιστοποιούνται από δείγματα κεραμικής με κυκλαδικές επιρροές. Στενές αρκετά ήταν και οι σχέσεις
των Κυκλαδιτών με την Αττική, όπως φαίνεται από στοιχεία που βρέθηκαν στον πρωτοελλαδικό
οικισμό του Αγίου Κοσμά (ειδώλια, κεραμική, ταφικά έθιμα). Επίσης, ανάλογα στοιχεία έχουν
εντοπιστεί και στην ανατολική Αττική, και συγκεκριμένα στη θέση Τσέπι στον Μαραθώνα. Οι
τάφοι, τα ταφικά έθιμα και τα κτερίσματα είναι κυκλαδικού χαρακτήρα, και μπορούν να αποδοθούν
σε πιθανή κυκλαδική αποικία εκεί. Στη Βοιωτία έχουν εντοπιστεί τηγανόσχημα σκεύη και άλλα
αντικείμενα στον οικισμό των Λιθαρών, τα οποία υποδεικνύουν σχέσεις με τα νησιά. Στην Εύβοια,
στον οικισμό της Μάνικας, βρέθηκαν κτερίσματα, ειδώλια, αγγεία κ.ά που δείχνουν ότι υπήρχαν
στενές σχέσεις ανάμεσα σε αυτό το λιμάνι και τα αντίστοιχα κυκλαδίτικα.
Οι σχέσεις ανάμεσα στις Κυκλάδες και την Κρήτη άρχισαν πολύ πρώιμα. Τα αγγεία της
μεταβατικής φάσης (απιόσχημα, πυξίδες κ.ά.) εντοπίζονται τόσο κατά μήκος των βόρειων
ακτών όσο και μέχρι την πεδιάδα της Μεσσαράς. Μάλιστα, το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς
στη Σητεία έχει τόσο έντονα κυκλαδικά χαρακτηριστικά, που κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί Κυκλαδικό πολιτισμό της Κρήτης.
Επίσης, έχει βρεθεί πλήθος μαρμάρινων κυκλαδικών
ειδωλίων στη Αρχάνες, τα οποία εισάγονταν σε αυτό το μινωικό περιβάλλον μάλλον ως έργα τέχνης. Η μεγάλη ζήτηση
των αντικειμένων αυτών, άλλωστε, είναι πολύ πιθανό να οδήγησε στη δημιουργία της τοπικής παραλλαγής της Κουμάσας.
Τη στενή σχέση ανάμεσα στις Κυκλάδες και την Κρήτη
υποδεικνύει και ο τρόπος με τον οποία φτιάχνονται τα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. χρυσά και αργυρά διαδήματα).
Πρωτοκυκλαδικά αντικείμενα έχουν βρεθεί κατά καιρούς
σε διάφορα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο νησιωτικών πληθυσμών.
Παρότι οι αρχαιολογικές έρευνες στις μικρασιατικές ακτές
είναι ακόμη φτωχές, υπάρχουν ελάχιστες μα ισχυρές μαρτυρίες ότι οι Κυκλάδες είχαν έρθει σε επαφή με αυτόν τον κόσμο.
Το νεκροταφείο της Ιασού στην Καρία είναι ένα παράδειγμα.
Οι τάφοι, τα ταφικά έθιμα, τα κτερίσματα είναι τόσο όμοια με
τα αντίστοιχα κυκλαδίτικα, ώστε η περιοχή αυτή της Μικράς
Ασίας μπορεί να θεωρηθεί κοιτίδα του Κυκλαδικού πολιτισμού.
Μεμονωμένα ή τυχαία ευρήματα που συνδέονται με τον
κυκλαδικό πολιτισμό έχουν εντοπιστεί στην Ιβηρική χερσόνησο, στις Βαλεαρίδες Νήσους, τη Συρία, την Παλαιστίνη,
ακόμη και τη Μεσοποταμία. Οι σχέσεις βέβαια παραμένει
να αποδειχθούν.

Ειδώλιο κανονικού τύπου
από ελεφαντόδοντο.
Πρόκειται για έργο
Κυκλαδιτών που βρέθηκε
στις Αρχάνες της Κρήτης
(Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

Κεφάλι γυναικείου κυκλαδικού ειδωλίου. Κέρος, περ. 2700-2300 π.Χ.
(Μουσείο Λούβρου, Παρίσι). Το κεφάλι έχει ύψος 27 εκ.,
ενώ το ειδώλιο του οποίου αποτελούσε μέρος πρέπει να είχε ύψος 1,50 μ.
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Η καθημερινή ζωή στις Κυκλάδες

Φούρνος που θυμίζει κλίβανο.
Τον χρησιμοποιούσαν στο μαγείρεμα,
βάζοντας πάνω ένα ορειχάλκινο ταψί,
ένα τηγάνι ή έναν πήλινο πυρίμαχο δίσκο.
Κατασκευάστηκε λίγα χρόνια πριν
από την έκρηξη του ηφαιστείου
της Θήρας (17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Τα περισσότερα στοιχεία για τους Κυκλαδίτες και τη ζωή τους
τα γνωρίζουμε από τα νεκροταφεία της εποχής. Έτσι, έχουν βρεθεί
ειδώλια που αναπαριστούν δύο τύπους καθισμάτων, το θρόνο και
το σκαμνί, ομοίωμα τραπεζιού με αγγείο. Τα αυθεντικά αντικείμενα δεν έχουν διασωθεί, καθώς ήταν φτιαγμένο από ξύλο, που
είναι φθαρτό υλικό.
Για τα ρούχα των Κυκλαδιτών τα στοιχεία προέρχονται από τα
σφονδύλια και τις βελόνες που έχουν βρεθεί και τα οποία αποτελούν απόδειξη για την ύπαρξη υφαντικής, καθώς και από τις
περόνες που υποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούνταν για τη στερέωση ενδυμάτων.
Έχει επίσης βρεθεί μια πρωτοκυκλαδική χάντρα, προφανώς
από κάποιο κόσμημα. Τα κοσμήματα ακολουθούσαν τον κάτοχό
τους και στη μεταθανάτια ζωή, ως κτερίσματα.
Επιπλέον οι Κυκλαδίτες συμπλήρωναν την εμφάνισή τους
με διάφορα είδη καλλωπισμού, όπως τριχολαβίδες (τσιμπιδάκια)
και περιποιούνταν με λεπίδες από οψιανό, κάτι σαν τα σημέρινα ξυράφια. Ακόμη υπάρχουν στοιχεία, τόσο από τα ειδώλια όσο
και από τα αγγεία, ότι έκαναν μακιγιάζ και ένα είδος τατουάζ, με
φυσικά χρώματα που κονιορτοποιούνταν και φυλάσσονταν σε χρωματοδοχεία.

ΤΑ «ΤΑΤΟΥΑΖ» ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ
Η ερμηνεία των αφαιρετικών μοτίβων που κοσμούν το πρόσωπο και το σώμα πολλών ειδωλίων
είναι προβληματική. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι αναπαριστούν στοιχεία καλλωπισμού με
δερματοστιξία ή απλό χρωματισμό στο πλαίσιο συγκεκριμένων ταφικών ή άλλων τελετών. Άλλοι
τα ερμηνεύουν ως σύμβολα κύρους για άτομα με υψηλή θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Άλλοι
θεωρούν ότι απηχούν συγκεκριμένες ιδιότητες της μορφής που απεικονίζεται ή ότι αποτελούν
σύμβολα μιας συλλογικής ταυτότητας.
Η μεγάλη ποικιλία των προσεγγίσεων δεν θα πρέπει να ξενίζει, καθώς η μελέτη της τυπολογίας και διάταξης των μοτίβων που κοσμούν τα ειδώλια βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Πάντως,
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα περισσότερα ειδώλια με υπολείμματα χρώματος ανήκουν στον
λεγόμενο «κανονικό» τύπο της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου, αν και δεν λείπουν παραδείγματα
χρωματικής διακόσμησης σε προγενέστερους τύπους, κυρίως στα βιολόσχημα ειδώλια και σπανιότερα σε παραδείγματα των τύπων Πλαστηρά και Λούρου.
Η τεχνική της χρωματικής διακόσμησης των ειδωλίων φαίνεται να εγκαταλείπεται στα τέλη
της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου, για να αντικατασταθεί από την ανάγλυφη απόδοση ανατομικών
λεπτομερειών.
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Από αρχαιολογικά ευρήματα οι επιστήμονες έχουν συμπεράνει με ασφάλεια ότι οι βασικές δραστηριότητές που εξασφάλιζαν
τροφή στους Κυκλαδίτες ήταν η γεωργία, η αλιεία και το κυνήγι.
Τα άφθονα κόκκαλα ψαριών που έχουν γενικά βρεθεί πιστοποιούν ότι το ψάρεμα αποτελούσε βασικό μέσο για την επιβίωση
και την τροφή τους. Εκτός από ψάρια, έτρωγαν ακόμη οστρακοειδή, όπως αποδεικνύεται από κατάλοιπα οστρέων που βρέθηκαν. Ακόμη έχουν διασωθεί σε άριστη κατάσταση τα αγκίστρια
της εποχής.
Όσο για την κτηνοτροφία, οι κάτοικοι των νησιών εξέτρεφαν κυρίως αιγοειδή, όπως φαίνεται από τις παραστάσεις
των αγγείων, όπως άλλωστε συμβαίνει στην περιοχή μέχρι
και σήμερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απεικόνιση των
περιστεριών, που ίσως έχει να κάνει και με την εκτροφή τους,
παράδοση που επιβιώνει έως και τις μέρες μας σε πολλές
Κυκλάδες.
Το κυνήγι αποτελεί μια δραστηριότητα
αλλά όχι τη βασική για την εκπλήρωση επιβιωτικών αναγκών, όπως συνέβαινε κατά τη Νεολιθική περίοδο. Οι Κυκλαδίτες εκτός από το
κρέας των θηραμάτων, αξιοποιούσαν
το δέρμα (για ενδύματα), καθώς και τα
οστά και τα κέρατα για την κατασκευή
διάφορων αντικειμένων (σφονδύλια, οπείς,
κοσμήματα, χρωματοδοχεία κ.ά).
Μουσικά όργανα των Κυκλαδιτών δεν έχουν
φτάσει έως εμάς, έχουμε όμως τα ειδώλια που αναπαριστούν μουσικούς, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπήρχε σχέση με τη μουσική. Τα γνωστά
μουσικά όργανα είναι η άρπα, ο διπλός αυλός και
σύριγγα. Το ότι τα ειδώλια αυτά βρέθηκαν σε τάφους
πιθανώς υποδεικνύει κάποια σχέση της μουσικής με
τελετουργίες.

Πήλινη σφαιρική πρόχους με σπειροειδή
και άλλη ζωγραφική σύνθεση σε ζώνες.
Φυλακωπή Μήλου, τέλος Μεσοκυκλαδικήςαρχές Υστεροκυκλαδικής περιόδου
(16ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Αρπιστής, ειδώλιο της Πρωτοκυκλαδικής εποχής,
που παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με το ομώνυμό του
που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
στην Αθήνα (2800-2300 π.Χ., Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης,
Νέα Υόρκη). Δεν είναι βέβαιο ότι είναι γνήσιο έργο.
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Οι Κυκλαδίτες – ναυτικοί πρωτοπόροι
Ένα από τα βασικά στοιχεία του κυκλαδικού πολιτισμού ήταν η σχέση των κατοίκων
των νησιών με τη θάλασσα. Οι όποιες σχέσεις των νησιωτών με άλλους πληθυσμούς βασίστηκαν σίγουρα στην άνθηση και εξέλιξη της ναυσιπλοΐιας ήδη
από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.
Μαρτυρίες για τα κυκλαδικά πλοία της εποχής αποτελούν οι εγχάρακτες
αναπαραστάσεις τους στα τηγανόσχημα σκεύη, καθώς και τα μετάλλινα
ομοιώματα πλοίων. Ακόμη πληροφορίες αντλούνται από τις πλάκες με επίκρουστες σχηματικές παραστάσεις από την Κορφή τ’ Αρωνιού στη Νάξο.
Οι αναπαραστάσεις αυτές γενικά είναι αφαιρετικές, όμως κάποια
συμπεράσματα για τους τύπους των πλοίων μπορούν να εξαχθούν.
Πρόκειται για δύο τύπους πλοίων: πλοία τύπου κανό και μεγάλα επιμήκη πλοία. Τα πρώτα είχαν μικρό ολιγομελές πλήρωμα και κατάγονταν από τα μονόξυλα πλοιάρια της Νεολιθικής εποχής. Τα δεύτερα
είχαν ένα τμήμα ογκώδες και ανασηκωμένο, κουπιά και από τις δύο
πλευρές και δεν είχαν ιστία (άρα ήταν αμιγώς κωπήλατα).
Η μεγάλη συμβολή των Κυκλαδιτών στη ναυπηγική είναι σίγουρα
η εφεύρεση της τροπίδας, δηλαδή του σκελετού του πλοίου, χάρη στην
οποία το πλοίο δεν κόβεται στη μέση όταν το ανασηκώνει το κύμα. Για την
κατασκευή της χρησιμοποιούσαν κορμούς μεγάλων δέντρων, κυρίως έλατου.
Οι μελετητές έχουν διαφωνήσει για το ποιο σημείο του σκάφους ήταν πιο
ψηλό: η πρύμνη ή η πλώρη. Σύμφωνα με μία άποψη, ήταν η πλώρη, που ονομαζόταν ακροστόλιο. Άλλη άποψη ισχυρίζεται το αντίθετο.
Τα μεγάλα επιμήκη πλοία χρειάζονταν μεγάλο πλήρωμα, έως και 25 άτομα συν τον
κυβερνήτη. Αντίθετα τα πλοία τύπου κανό απαιτούσαν ένα έως τέσσερα άτομα. Τα πλοία
των Κυκλαδιτών ήταν, κατά κύριο λόγο, εμπορικά. Ωστόσο, υπάρχει και μία άποψη ότι τα
μεγάλα πλοία μπορεί και να χρησμιμοποιούνταν για τελετουργικές πομπές.

Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος με
εγχάρακτο πλοίο. Χαλανδριανή
Σύρου, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).

Παράσταση πλοίου σε βραχογραφία
της Κορφής τ’ Αρωνιού (Νάξος). Απεικονίζει
ένα πλοιάριο και πάνω του ένα αιγοπρόβατο.
(3η χιλιετία π.Χ., Μουσείο Απειράνθου, Νάξος).
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Σχηματική απεικόνιση πλοίων
από παραστάσεις σε τηγανόσχημα σκεύη
της Σύρου.
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ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(2000-1600 π.Χ.)
Η περίοδος αυτή είναι επίσης φάση ανάπτυξης για τις Κυκλάδες, οι οποίες διαδραμάτισαν και
τότε σπουδαίο ρόλο. Η κοινωνία τους είναι πιο ομοιογενής, αν και υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε
κάθε νησί.
Η μετάβαση από τον Πρωτοκυκλαδικό στον Μεσοκυκλαδικό πολιτισμό έγινε ομαλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Φυλακωπή, όπου τα σπίτια της
μεσοκυκλαδικής πόλης (Φυλακωπή ΙΙ) χτίστηκαν στην ίδια
θέση με εκείνα της πρωτοκυκλαδικής που καταστράφηκε.
Πάντως, όλα τα κέντρα της περιόδου ήταν παραθαλάσσια
ή απείχαν λίγο από την ακτή και συνδύαζαν το ασφαλές λιμάνι
και τη γειτνίαση με καλλιεργήσιμη γη. Οι πόλεις της προήλθαν
από συνένωση συνοικισμών, ήταν συνήθως πιο οργανωμένες και
διέθεταν οχύρωση, αποχετευτικό σύστημα, πυκνή δόμηση και
έναν ορισμένο πολεοδομικό σχεδιασμό (οικοδομικά τετράγωνα).
Το Βρυόκαστρο της Τήνου, το Κάστρο της Σίφνου, το Καστρί της
Αμοργού, η Μικρή Βίγλα και η Ριζοκαστελλιά της Νάξου είναι μερικοί από τους οικισμούς της περιόδου. Οι πιο γνωστοί, βέβαια, είναι
η Φυλακωπή στη Μήλο, το Ακρωτήρι στη Θήρα και η Αγία Ειρήνη
στην Κέα.
Τα σπίτια συνδυάζουν ελλαδικά και μινωικά στοιχεία. Είναι
μικρά, ορθογώνια κι έχουν από ένα έως τρία δωμάτια. Είναι
χτισμένα με μικρές ακανόνιστες πέτρες και πηλό (χωρίς
άχυρα), κατά συγκροτήματα, με μεσοτοιχία, και χωρίζονται από πλακόστρωτα δρομάκια. Οι τοίχοι των δωματίων, εσωτερικά τουλάχιστον, φέρουν επίχρισμα, πάνω
στο οποίο φιλοτεχνούνται, ειδικά στο τέλος της
περιόδου, τοιχογραφίες.
Την περίοδο αυτή δημιουργούνται σημαντικά λιμάνια-εμπορικοί σταθμοί (Φυλακωπή, Αγία
Ειρήνη, Ακρωτήρι) και επεκτείνονται η επικοινωνία και οι εμπορικές ανταλλαγές με την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Θηραϊκή μαστοπρόχους διακοσμημένη
με στάχυα κριθαριού στο σώμα και
με κρικοειδή σκουλαρίκια που κρέμονται
από τα σχηματοποιημένα αυτιά (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ένα

Γενικά, οι Κυκλάδες –ιδιαίτερα τα νησιά της
δυτικής αλυσίδας– την περίοδο αυτή αποτελούν
κόμβο των ανταλλαγών στο χώρο του Αιγαίου. Αυτό
μαρτυρεί και η άφθονη κεραμική που βρέθηκε στα
παραπάνω κέντρα και είχε εισαχθεί από την Κρήτη και
την ηπειρωτική Ελλάδα (μινυακή). Παράλληλα, κυκλαδική κεραμική εντοπίζεται σε διάφορες ελλαδικές θέσεις.
άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό για τις επαφές και τις ανταλ-
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λαγές της περιόδου είναι ότι ο άργυρος και ο μόλυβδος που
κατεργάζονταν στην Κέα είχαν εισαχθεί από το Λαύριο. Σε
ό,τι αφορά την Κρήτη, οι εμπορικές σχέσεις είχαν αναπτυχθεί αρκετά και αφορούσαν ανταλλαγές σε λίθινα αγγεία,
κεραμική και οψιανό από την Μήλο.
Έξω από τα όρια των οικισμών υπάρχουν νεκροπόλεις
με τάφους λαξευμένους στο βράχο ή κιβωτιόσχημους.
Στα κτερίσματά τους –που πάντως είναι φτωχά– περιλαμβάνονται συνήθη είδη κυκλαδικής κεραμικής καθώς
και άφθονες εισαγωγές κρητικής και ελλαδικής κεραμικής. Τα μικρά παιδιά που πέθαιναν, ωστόσο, τοποθετούνταν σε μεγάλα αγγεία και θάβονταν μέσα στον οικισμό,
κοντά στα σπίτια ή και μέσα στις κατοικίες, κάτω από το
δάπεδο.
Από τα κτερίσματα των τάφων και τη σχετική ευημερία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το οικονομικό σύστημα της
περιόδου
πρέπει να ήταν πιο
συγκεν τρωτικό,
χωρίς ωστόσο να
έχει γίνει γνωστή
με ακρίβεια η λειτουργία του. Υπήρχαν
πιθανώς εργαστήρια
ειδικευμένα στη μαζική
παραγωγή και διανομή ορισμένων τύπων αγγείων.
Σε ό,τι αφορά τις τέχνες, παρατηρούμε πως υποχωρεί μεν η καλλιτεχνική παραγωγή σε
μάρμαρο, αλλά δημιουργούνται εντυπωσιακά σχήματα
σε πηλό (π.χ. ραμφόστομη πρόχους, μαστοπρόχους με
ανάγλυφες αποφύσεις) και αναπτύσσεται πλούσια εικονογράφηση σε όλες τις μορφές της κεραμικής, μερικές
φορές πολύχρωμη, που απεικονίζει ζώα, πουλιά αλλά και
ανθρώπους.
Η χαρακτηριστική κεραμική της περιόδου είναι η
γραπτή, με μαύρο χρώμα σε λευκό βάθος και αργότερα
προς το τέλος γίνεται χρήση και κόκκινου.
Οι Κυκλαδίτες της περιόδου πρέπει να πίστευαν σε
μία θεότητα, την οποία λάτρευαν σε ιδιαίτερο ναό μέσα
στο συνοικισμό. Λείψανα ιερών έχουν αποκαλυφθεί στην
Αγία Ειρήνη κ.α.

Ρυτό σε σχήμα κεφαλής μικρού λιονταριού
από το Δωμάτιο 5 της Δυτικής Οικίας.
Ήταν πολυτελές σκεύος για συμπόσια,
που το γέμιζαν κρασί από το πάνω μέρος
και έρεε από το στόμα του λιονταριού.
Ακρωτήρι Θήρας, 17ος αι. π.Χ.
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο, τύπος
Φυλακωπής. Άγνωστη προέλευση,
Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδος
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα).

83

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΥΣΤΕΡΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(1600-1100 π.Χ.)
Η εποχή αυτή, κυρίως στην πρώτη της φάση (έως το 1400 π.Χ.) είναι μια νέα περίοδος ακμής.
Τα ήδη σημαντικά λιμάνια της Μεσοκυκλαδικής περιόδου αναπτύσσονται περαιτέρω σε
κάθε τους πλευρά: στην αρχιτεκτονική, στην οργάνωση και στη διοίκηση. Αποκτούν ισχυρά τείχη, πυκνότερη ρυμοτομημένη δόμηση, κεντρικά δημόσια κτήρια και ναούς, καθώς
και σύστημα καταγραφής και αρχείου στη Γραμμική Α΄ γραφή. Η επιρροή της Κρήτης
γίνεται πιο έντονη, αλληλεπιδρά, όμως, με το κυκλαδικό πνεύμα, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία μοναδικών έργων, όπως οι τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι και τη Φυλακωπή,
με σκηνές από τη ζωή των ανθρώπων και τη φύση στο προϊστορικό Αιγαίο.
Στην τελευταία φάση της περιόδου (1400-1100 π.Χ.), τα κυκλαδικά κέντρα βρίσκονταν πλέον κάτω από τη μυκηναϊκή κυριαρχία. Απέκτησαν μυκηναϊκή φυσιογνωμία και
αποτελούσαν κομβικούς σταθμούς στο δίκτυο επικοινωνιών και εμπορίου των Μυκηναίων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Πήλινο άγαλμα
γυναικείας μορφής
από την Αγία Ειρήνη
της Κέας (15ος αι.
π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Κέας)

Τμήμα τοιχογραφίας από ζωφόρο
που απεικονίζει θαλασσινό τοπίο
με χελιδονόψαρα. Φυλακωπή Μήλου,
1600-1500 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα). Η τοιχογραφία κοσμούσε
τον τοίχο δωματίου σε συγκρότημα
με θρησκευτικό χαρακτήρα. Το γαλάζιο,
το κόκκινο και το μαύρο χρώμα
(στο περίγραμμα) χρησιμοποιήθηκαν
στη δημιουργία μιας από τις ωραιότερες
αιγαιακές τοιχογραφίες με σαφείς επιρροές
από τη μινωική Κρήτη.
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Κυκλαδική πρόχους από την Οικία Α του
οικισμού της Αγίας Ειρήνης (16ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας)
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ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

Μικρογραφική Ζωφόρος του Στόλου: Η πόλη
στην οποία φτάνει ο στόλος. Πρόκειται για
μια πόλη με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και
μεγάλα σπίτια χτισμένα με λαξευμένες πέτρες.
Η εικόνα ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του
οικισμού στο Ακρωτήρι (17ος αι. π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Aπό την πρώτη εγκατάσταση
έως την ηφαιστειακή
καταστροφή
Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη Θήρα στα μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή στο όριο της
Νεότερης και της Τελικής Νεολιθικής περιόδου. Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα (κεραμική) που
έχουν αποκαλυφθεί στον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου και στο προϊστορικό νεκροταφείο
του ορυχείου στην περιοχή των Φηρών, τα οποία θυμίζουν αρκετά την κεραμική από τον νεολιθικό
οικισμό του Σαλιάγκου.
Η εγκατάσταση των προϊστορικών ανθρώπων στο Ακρωτήρι μπορεί να εξηγηθεί από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που είχε αυτή η θέση για το ίδιο το νησί και για το Αιγαίο γενικότερα:
• Προσέφερε ασφαλές αγκυροβόλιο στα σκάφη της εποχής, καθώς προστατευόταν από τους
βόρειους ανέμους. Για τα δεδομένα της πρώιμης ναυσιπλοΐας (μικρά σκάφη, απουσία ναυτικών οργάνων και χαρτών κ.λπ.), αυτό ήταν ένα κρίσιμο στοιχείο.
• Βρισκόταν κοντά στην πιο εκτεταμένη πεδιάδα του νησιού και άρα έδινε τη δυνατότητα στους
κατοίκους της να αναπτύξουν, εκτός από την αλιεία, και τις αγροτικές καλλιέργειες.
• Είχε κομβική θέση στους θαλάσσιους
δρόμους του Αιγαίου, μέσω των οποίων επικοινωνούσαν τα νησιά και οι
παράκτιες περιοχές του.
Στο πλαίσιο αυτό, ήταν επίσης πολύ κρίσιμο ότι προς το
νότο διέθετε οπτική επαφή με
την Κρήτη, γεγονός που έκανε
πιο εύκολη τη θαλάσσια επικοινωνία μεταξύ της Θήρας
και της κοιτίδας του Μινωικού
πολιτισμού.
Μάλιστα, η σχέση με την
Κρήτη ήταν διαχρονικά σημαντική πλευρά της ζωής στο Ακρωτήρι, σε σημείο που ο πολιτισμός
που άκμασε εδώ κατά τη Μεσοκυκλαδική και Υστεροκυκλαδική
περίοδο να θεωρείται διασταύρωση
ανάμεσα στην παλιά (πρωτοκυκλαδική) παράδοση και στα νέα στοιχεία που
έφερνε στην αρχιτεκτονική, την κεραμική, τη
μεταλλοτεχνία και γενικότερα την καθημερινή
ζωή ο Μινωικός πολιτισμός.
Φιάλη από τα Φηρά που χρονολογείται
στη Νεότερη Νεολιθική περίοδο
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Κατά την 3η χιλιετία π.Χ., ο οικισμός των γεωργών και
των ψαράδων στο Ακρωτήρι θα ακολουθήσει παράλληλη πορεία
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Άποψη του αρχαιολογικού χώρου
του Ακρωτηρίου της Θήρας
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με τα άλλα κέντρα του Κυκλαδικού πολιτισμού και θα εξελιχθεί σε σημαντικό παράκτιο
σημείο αναφοράς του. Η έκταση αυτού του πρωτοκυκλαδικού οικισμού δεν μπορεί να εκτιμηθεί, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και το νεκροταφείο του βρίσκονται κάτω από τα ερείπια της νεότερης πόλης. Έχουν βέβαια βρεθεί σε αρκετά σημεία θάλαμοι λαξευτοί στο βράχο (τάφοι;),
τους οποίους οι μεταγενέστεροι κάτοικοι της πόλης του Ακρωτηρίου χρησιμοποίησαν ως
αποθηκευτικά κελάρια, δεξαμενές κ.ά.
Η ανάπτυξη του νησιού, και ειδικότερα του οικισμού στο Ακρωτήρι κατά την 3η χιλιετία
π.Χ., αναδεικνύεται και επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας από τα ευρήματα της
αρχαιολογικής σκαπάνης: την κεραμική, τα λίθινα σκεύη, τα μπρούντζινα εργαλεία και
κυρίως από το πλήθος και την ποικιλία των ειδωλίων, τα οποία εντάσσονται στις πρώιμες
παραλλαγές τους, γνωστές ως Πλαστηρά και προκανονικού τύπου. Στο όριο της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ και ΙΙΙ (2300-2100 π.Χ.), πέραν του Ακρωτηρίου, υπήρχαν πιθανότατα και μικρότερες
γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε άλλες θέσεις του νησιού: στα ορυχεία της περιοχής
των Φηρών και του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα, στη νησίδα Χριστιανά κ.α.
Στην αυγή της 2ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή στο όριο της Πρωτοκυκλαδικής και της Μεσοκυκλαδικής περιόδου, ο οικισμός στο Ακρωτήρι είχε πλέον αναπτυχθεί αρκετά και είχε αποκτήσει μορφή πρωτοαστικού κέντρου (=πόλης), που κάλυπτε έκταση 10 στρεμμάτων και διέθετε μεγάλα κτήρια, λιθόστρωτους δρόμους, πλατείες και καλό αποχετευτικό σύστημα. Στη
φάση αυτή, καταργήθηκε το νεκροταφείο της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, για να επεκταθεί ο
οικισμός. Την ίδια περίπου περίοδο, μικρές γεωργοκτηνοτροφικές κώμες είχαν συνοικιστεί και
σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, δημιουργώντας τις πρώτες πόλεις: τη Φυλακωπή στη Μήλο,
την Αγία Ειρήνη στην Κέα κ.ά.
Η σχετικά γρήγορη και απότομη μετατροπή του οικισμού στο Ακρωτήρι σε πόλη δεν
μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με «εσωτερικούς» όρους. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον
κομβικό ρόλο που είχε κατακτήσει στις θαλάσσιες μεταφορές – ιδιαίτερα στο εμπόριο
των μετάλλων από την Κύπρο. Σχετίζεται, δηλαδή, με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του.
Το ρόλο αυτόν τον κατέκτησε καθώς εκμεταλλεύτηκε την υποχώρηση της Πολιόχνης
της Λήμνου και ανέπτυξε σχέσεις με περιοχές που βρίσκονταν μακριά από τις Κυκλάδες και
με τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα, κάτοικοι των νησιών αυτών εισήγαγαν
στο Ακρωτήρι τη μεταλλουργία, δίνοντας μεγάλη ώθηση στην πορεία του θηραϊκού οικισμού.
Η οικονομική ευρωστία και οι αναπτυγμένες εμπορικές επαφές συνδυάστηκαν την περίοδο
αυτή με μια καλλιτεχνική ανάπτυξη (ιδιαίτερα στην κεραμική και τη ζωγραφική) και με την ύπαρξη
κεντρικής οργάνωσης της κοινωνίας του Ακρωτηρίου.

Μαρμάρινο ειδώλιο τύπου Πλαστηρά
(Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ, Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Δίωτο κύπελλο (τέλη Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Πήλινη κύμβη με πολύχρωμη γραπτή
διακόσμηση δελφινιών σε θαλάσσιο τοπίο
(17ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα). Η κύμβη ήταν ανοιχτό στενόμακρο
αγγείο με άγνωστη χρήση, που έχει βρεθεί
ώς τώρα μόνο στο Ακρωτήρι.

Ραμφόστομη πρόχους από το ορυχείο
Καραγιώργη στον Άγιο Ιωάννη Ελεήμονα
της Θήρας που χρονολογείται στη
Μεσοκυκλαδική περίοδο, (19ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Γεφυρόστομος σκύφος από την Αίγινα,
που βρέθηκε στο Ακρωτήρι (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Πίθος με φυτική διακόσμηση από σταφύλια,
ψυχανθή και καλαμοειδή (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)
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Κατά τα τέλη του 18ου-αρχές 17ου αι. π.Χ., ένας μεγάλος σεισμός ισοπέδωσε τα κτήρια του οικισμού. Ωστόσο, οι κάτοικοί του δεν τον εγκατέλειψαν· έχτισαν και πάλι την πόλη τους πάνω στα ερείπια
της παλιάς, ακολουθώντας τον πολεοδομικό της ιστό.
Διαχώρισαν τα υλικά από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο σεισμός και χρησιμοποίησαν κάποια
απ’ αυτά για να ξαναχτιστούν τα σπίτια και τα δημόσια κτήρια και κάποια για να ανυψωθούν οι δρόμοι
και οι πλατείες. Έτσι, όμως, τα προσεισμικά ισόγεια μετατράπηκαν σε ημιυπόγεια, οι είσοδοι των κτηρίων άλλαξαν επίπεδο και χρειάστηκαν διευθετήσεις για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η πόλη γνώρισε νέα περίοδο μεγάλης ακμής έως τον οριστικό ενταφιασμό της μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, στα τέλη του 17ου αι. π.Χ., στο απόγειο αυτής της ακμής. Τα επιβλητικά οικοδομήματα, οι έξοχες τοιχογραφίες, τα θαυμάσια κεραμικά, τα εξωτικά αντικείμενα δείχνουν
ότι η έκρηξη έβαλε τέλος στην πορεία ενός λιμανιού με κοσμοπολίτικα χαρακτηριστικά, ενός πολιτισμού
με υψηλό οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, μιας πόλης με χαρακτηριστικά καταναλωτικής κοινωνίας.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
Στο Ακρωτήρι, κατά τον 17ο αι. π.Χ., είχε αναπτυχθεί αρκετά ο δευτερογενής μεταποιητικός τομέας,
γεγονός που απαιτεί και προϋποθέτει τεχνική εξειδίκευση και καταμερισμό εργασίας. Κύρια δραστηριότητα του τομέα αυτού ήταν η βιοτεχνική παραγωγή αγαθών. Έτσι, πλάι στους γεωργούς, τους
κτηνοτρόφους και τους αλιείς, δραστήρια παρουσία στη θηραϊκή κοινωνία είχαν επίσης οι συντεχνίες
των αγγειοπλαστών/αγγειογράφων, των ζωγράφων/καλλιτεχνών, των οικοδόμων, των μεταλλουργών, των υφαντουργών, των ξυλουργών/ναυπηγών, των καλαθοπλεκτών, των εμπόρων/ναυτικών. Οι
συντεχνίες αυτές παρήγαγαν προϊόντα που κάλυπταν τόσο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο κι
εκείνες άλλων κοινωνιών, με τις οποίες η Θήρα είχε θαλάσσια επικοινωνία και εμπορικές σχέσεις.
Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως μόνο το 3% αυτής της πόλης. Μάλιστα, θεωρείται ότι
το τμήμα που έχει αποκαλυφθεί ταυτίζεται με το κέντρο της. Η πυκνή δόμηση, οι λιθόστρωτοι δρόμοι, το
εξελιγμένο αποχετευτικό δίκτυο που συνδέεται άμεσα με τους χώρους υγιεινής των σπιτιών, ο σταυλισμός
των ζώων έξω από την πόλη –δηλαδή, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της– είναι δείγματα οργανωμένου αστικού κέντρου και προϋποθέτουν την ύπαρξη κεντρικής
εξουσίας, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων αυτών.

Πίθος ταύρου, αιγών, δελφινιών και γλάρων
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά)

Χάλκινο θυμιατήρι (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)
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«Τοιχογραφία των Πυγμάχων». Απεικονίζονται
δύο έφηβοι, γυμνοί με ζώνη (περίζωμα)
στη μέση και γάντια πυγμαχίας (χειρόκτια).
Τα κεφάλια τους είναι ξυρισμένα (αυτό δηλώνει
το γαλάζιο χρώμα), εκτός από δύο μεγάλους
πλοκάμους που κρέμονται στο πίσω μέρος και
δύο μικρότερους ψηλά, πάνω από το μέτωπο.
Το αριστερό αγόρι φορά χρυσό σκουλαρίκι,
περιδέραιο, περισφύριο και περιβραχιόνιο
με πολύτιμες πέτρες κυανού χρώματος,
στοιχεία που δηλώνουν την υψηλή κοινωνική
του θέση. Προέρχεται από τον νότιο τοίχο
του Δωματίου Β1 του Κτηρίου Β (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Η άσκηση της εξουσίας διέφερε από το πρότυπο τόσο του Μινωικού όσο και του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Αυτό μας δείχνει το γεγονός ότι κανένα οικοδόμημα απ’ όσα έχουν αποκαλυφθεί έως τώρα δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του ανακτόρου ή της έδρας ενός αρχηγού.
Το εν λόγω στοιχείο έχει την εξήγησή του: οι νησιωτικές κοινωνίες των Κυκλάδων κατά την
εποχή εκείνη είχαν περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κι έτσι δεν διέθεταν τα αγροτικά
πλεονάσματα που εξασφάλιζε η μινωική Κρήτη ή η ηπειρωτική Ελλάδα. Σε εκείνες τις περιοχές,
η παρουσία μεγάλων πλεονασμάτων συνδέθηκε με τη δημιουργία ανακτορικών κέντρων και τη
συγκεντρωτική και ιεραρχημένη οργάνωση της κοινωνίας.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία της υστεροκυκλαδικής Θήρας ήταν απλή. Οι τοιχογραφίες σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, τα πλούσια και ποικίλα κινητά ευρήματα, τα συστήματα καταγραφής και μέτρησης αγαθών υποδηλώνουν μια κοινωνία με σχετική πολυπλοκότητα,
όπου, απ’ ό,τι φαίνεται, υπήρχε ευρύτερη συμμετοχή στη διαχείριση των κοινών και πιο συλλογική άσκηση της εξουσίας.
Αυτής της κοινωνίας η πορεία διακόπηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου και την εκτίναξη
από τα έγκατα της γης περίπου 90 δισεκατομμυρίων τόνων ηφαιστειακού υλικού.
Η έκρηξη του ηφαιστείου εξελίχθηκε σταδιακά. Αρχικά έγιναν μικρές σεισμικές δονήσεις, οι
οποίες προειδοποίησαν τους κατοίκους. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο τελικός παροξυσμός, που ήταν
μεν ισχυρότατος αλλά μάλλον δεν προκάλεσε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Οι κάτοικοι, λόγω των
προειδοποιητικών σημείων, είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν ήδη τα σπίτια τους. Γι’ αυτό, προφανώς, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μεν τα ερείπια που δημιούργησαν οι σεισμικές δονήσεις που
προηγήθηκαν από την εναπόθεση των ηφαιστειακών υλικών, δεν βρήκαν όμως σκελετούς ανθρώπων
στον θαμμένο οικισμό.

Μαστοπρόχους
(17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά)

Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

Παραποτάμιο τοπίο με ημιτροπική βλάστηση
(17ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα). Προέρχεται από τη ζωφόρο
που κάλυπτε στενή επιφάνεια πάνω
από τα ανοίγματα στο Δωμάτιο 5 της Δυτικής
Οικίας. Εικονίζεται αγριόγατος να ορμάει
σε αγριόπαπια, η οποία κάθεται αμέριμνη
στην όχθη του ποταμού και καθαρίζει τα φτερά
της. Η ανθρώπινη παρουσία δηλώνεται μόνο
από τα κλαδεμένα φοινικόδεντρα.
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Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ήταν από τις ισχυρότερες των τελευταίων 10.000 χρόνων. Μετά την
έκρηξη εκτοξεύτηκαν τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακού υλικού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
τεράστιου υπόγειου μαγματικού θαλάμου. Όταν η οροφή του θαλάμου κατέρρευσε, καταποντίστηκε μαζί
της κι ένα μεγάλο τμήμα του νησιού, που ώς τότε είχε κυκλικό σχήμα και ονομαζόταν Στρογγύλη. Στη
θέση του τμήματος αυτού έμεινε η καλδέρα, που καλύπτει σήμερα έκταση 85 τ. χλμ. περίπου. Μέσα στην
καλδέρα εισέρρευσε η θάλασσα, προκαλώντας τεράστια παλιρροϊκά κύματα που κατέστρεψαν ολοσχερώς
τα γύρω νησιά σε απόσταση 50-60 χλμ.
Παράλληλα, η ηφαιστειακή στάχτη «ταξίδεψε» χιλιάδες χιλιόμετρα –έως και τη μακρινή Γροιλανδία–, με κύρια κατεύθυνση πάντως τα νοτιοανατολικά. Η ίδια η έκρηξη προκάλεσε «ηφαιστειακό χειμώνα», μειώνοντας τη μέση θερμοκρασία της Γης κατά 1-2°C. Η ήπια δραστηριότητα που ακολούθησε
δημιούργησε στο κέντρο της καλδέρας την Παλαιά και τη Νέα Καμένη.

Γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά, χρυσά
σκουλαρίκια, βαμμένα χείλη και μάγουλα,
η οποία κινείται προς τα αριστερά.
Η ενδυμασία της είναι μινωικού τύπου.
Πάνω της απεικονίζονται ο ουράνιος θόλος
και ο έναστρος ουρανός. Πρόκειται
για λεπτομέρεια σύνθεσης που κοσμούσε
το Δωμάτιο 1 στον δεύτερο όροφο
της Οικίας των Γυναικών. Ο καλλιτέχνης
που τη φιλοτέχνησε κατεργάστηκε
το κονίαμα με τέτοιον τρόπο που η επιφάνειά
του να δίνει την εντύπωση ελεφαντόδοντου
(17ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Φαίνεται πάντως ότι, όταν έπαψαν οι αρχικές σεισμικές δονήσεις και η κατάσταση ηρέμησε
κάπως, ορισμένοι κάτοικοι επέστρεψαν στον οικισμό. Κατασκήνωσαν στις παρυφές του, άρχισαν να
αναζητούν θύματα και προσπάθησαν να ανασύρουν από τα συντρίμμια έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
Παράλληλα, άρχισαν να καθαρίζουν τους δρόμους και να ξεχωρίζουν τα υλικά (πέτρες, ξύλα,
χώμα) που ήταν χρήσιμα για το ξαναχτίσιμο των σπιτιών τους.
Αυτή η προσπάθεια διακόπηκε από φαινόμενα όπως η έκλυση αερίων, ατμίδων
και καπνού, που έδειχναν ότι πλησιάζει η στιγμή της ηφαιστειακής έκρηξης. Έτσι,
οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πάλι την πόλη. Αυτό μας δείχνει το
γεγονός ότι το άνοιγμα των δρόμων έμεινε στη μέση και ότι πολλά αγγεία βρέθηκαν
πάνω σε σωρούς από μπάζα. Προφανώς, είχαν τοποθετηθεί εκεί πρόχειρα, για να
μεταφερθούν στη συνέχεια σε πιο ασφαλές σημείο.
Πού κατέφυγαν οι κάτοικοι; Άγνωστο. Καθώς ο χρόνος μεταξύ των πρώτων εκρήξεων και της δημιουργίας της καλδέρας ήταν δύο έως τρία εικοσιτετράωρα, ίσως κατάφεραν να φύγουν από τη νησί, παίρνοντας μαζί τα
πιο πολύτιμα υπάρχοντά τους. Ίσως, πάλι, κάποιοι να είναι θαμμένοι
κάτω από τα παχιά ηφαιστειακά στρώματα.
Ο οικισμός στο Ακρωτήρι βρισκόταν στην κορύφωση της ακμής
του, όταν χάθηκε κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα. Πότε, όμως,
συνέβη, αυτό;
Αρχικά, η έκρηξη είχε τοποθετηθεί γύρω στο 1550 π.Χ., με βάση
τη συγκριτική μελέτη της τεχνικής των αγγείων στη Θήρα και την
Κρήτη, καθώς και τις αιγυπτιακές πηγές.
Νεότερες χρονολογήσεις που βασίστηκαν στον ραδιενεργό άνθρακα, τη δενδροχρονολόγηση και την παγοχρονολόγηση τοποθετούν την
έκρηξη στο δεύτερο μισό του 17ου αι. π.Χ.
Η πλέον πρόσφατη χρονολόγηση (με βάση τον ραδιενεργό άνθρακα) σε
ένα κλαδί ελιάς με ρίζες και φύλλα που θάφτηκε από την τέφρα στην καλδέρα,
τοποθετεί την έκρηξη μεταξύ 1627 και 1600 π.Χ., με πιο πιθανά έτη τα 1613-1614 π.Χ.
Τα δεδομένα αυτά ανατρέπουν την άποψη που επικρατούσε ότι η έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης ήταν η αιτία της καταστροφής του Μινωικού πολιτισμού και
των ανακτορικών του κέντρων. Προφανώς ηφαιστειακά υλικά και παλιρροϊκά κύματα έφτασαν
έως τις ακτές της Κρήτης, ωστόσο δεν είχαν τις καταστροφικές συνέπειες που πίστευαν οι αρχαιολόγοι παλαιότερα. Σήμερα, η καταστροφή των περισσότερων μινωικών ανακτόρων τοποθετείται
στο 1450 π.Χ., και συγκεκριμένα του ανακτόρου της Κνωσού στο 1370 π.Χ., και αποδίδεται σε άλλες
αιτίες και όχι στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Μεγάλη πήλινη πρόχους
με γραπτή πολύχρωμη
διακόσμηση πτηνών
(17ος αι. π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα). Θεωρείται
ένα από τα ωραιότερα
εγχώρια αγγεία που
βρέθηκαν στο Ακρωτήρι.

Χάλκινο εγχειρίδιο (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)
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Μπορούμε να υπολογίσουμε την εποχή που έγινε η έκρηξη; Οι επιστήμονες
απαντούν καταφατικά. Συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι έγινε τον Μάιο ή τον Ιούνιο.
Καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τρία στοιχεία:
• Τους κόκκους γύρης από ελιές και κωνοφόρα δέντρα που έχουν
ανακαλυφθεί στο στρώμα των υλικών της έκρηξης και παραπέμπουν σε εποχή ανθοφορίας.
• Το άδεια πιθάρια στις αποθήκες των σπιτιών του Ακρωτηρίου. Ήταν άδεια διότι η έκρηξη συνέβη πριν οι κάτοικοι του
νησιού θερίσουν τα σπαρτά τους και γεμίσουν τα κελάρια
τους με τη νέα σοδειά.
• Την κατεύθυνση προς την οποία παρασύρθηκε από τους ανέμους η ηφαιστειακή τέφρα. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι παρασύρθηκε προς τα ανατολικά, καλύπτοντας την περιοχή από τη Σμύρνη
έως την ανατολική Κρήτη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά την περιοχή της Ρόδου. Μόρια θηραϊκής τέφρας εντοπίστηκαν, επίσης, στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου και στο δέλτα του Νείλου.
Η μεταφορά της τέφρας προς ανατολάς σημαίνει ότι οι άνεμοι που επικρατούσαν όταν συνέβη η
έκρηξη ήταν δυτικοί – δηλαδή οι άνεμοι που επικρατούν στην αρχή του καλοκαιριού.

Πλάκα με αποτυπώματα φύλλων ελιάς
(φυτικό απολίθωμα) από το Ακρωτήρι
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Η «Τοιχογραφία της Άνοιξης» (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
Αυτή η υπέροχη τοιχογραφία κοσμούσε
τους τρεις τοίχους του Δωματίου Δ2,
του Συγκροτήματος Δ. Είναι η μοναδική
τοιχογραφία στον προϊστορικό οικισμό
του Ακρωτηρίου που βρέθηκε ολόκληρη
στη θέση της και εικονίζει το βραχώδες
τοπίο της Θήρας κατά την άνοιξη.
Η εποχή δηλώνεται από τους ερυθρούς,
ανθισμένους ή μισοανοιγμένους κρίνους
που καλύπτουν τις κορυφές και τις πλαγιές
των βράχων και από τα γεμάτα ζωή χελιδόνια
που πετούν μόνα ή ανά ζεύγη
που ερωτοτροπούν.
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Η «Τοιχογραφία των Πιθήκων».
Λεπτομέρεια από τη Σύνθεση των Πιθήκων,
η οποία κοσμούσε τον βόρειο και τον δυτικό
τοίχο του Δωματίου Β6, του Κτηρίου Β.
Είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα
τοιχογραφιών του 17ου αι. π.Χ.
Η ακριβής απεικόνιση των πιθήκων δείχνει
ότι ο ζωγράφος μάλλον είχε άμεση εικόνα
των ζώων αυτών, είτε γιατί είχαν εισαχθεί
στο νησί από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο
είτε γιατί ο ίδιος είχε ταξιδέψει σε αυτούς
τους τόπους. Τα σχήματα και τα χρώματα
των βράχων θυμίζουν τοπίο με ηφαιστειακή
προέλευση. Οι κυανοί πίθηκοι, ζωγραφισμένοι
με ελευθερία και ζωντάνια, σκαρφαλώνουν
με ζωηρές κινήσεις στα απότομα βράχια
που ξεκινούν από τη θάλασσα
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Το Αιγαίο και το Ακρωτήρι
κατά την έκρηξη του ηφαιστείου

Τμήμα τοιχογραφίας με παράσταση
οδοντόφρακτου κράνους με λοφίο σε φυσικό
μέγεθος. Βρέθηκε στην Ξεστή 4.
Μαζί με τη Μικρογραφική Ζωφόρο
του Στόλου, είναι η παλαιότερη
ζωγραφική απεικόνιση του κράνους που,
κατά τον Όμηρο, φορούσε ο Μηριόνης
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Χάλκινος πέλεκυς από το Μεγαλοχώρι
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά)
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Την εποχή της ακμής του Ακρωτηρίου και της έκρηξης του ηφαιστείου, το Αιγαίο και η ανατολική
Μεσόγειος είχαν εξελιχθεί σε γέφυρα επικοινωνίας λαών και πολιτισμών, και
δρόμο διακίνησης ανθρώπων και προϊόντων. Στις θάλασσες αυτές μεσουρανούσε το μινωικό ναυτικό, το οποίο είχε καταπολεμήσει την πειρατεία και κυριαρχούσε στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Το κυκλαδίτικο ναυτικό είχε παρουσία,
αλλά υστερούσε αρκετά σε σχέση με το μινωικό, ενώ το μυκηναϊκό ναυτικό δεν
είχε ακόμη τη δυναμική παρουσία που κατέκτησε μετά το 1450 π.Χ.
Στην Κρήτη είχαν πλέον χτιστεί τα νέα ανάκτορα (1700 π.Χ.), στα οποία
συγκεντρώνονταν μεγάλες ποσότητες αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οργανώθηκαν με συστηματικό τρόπο και
γνώρισαν μεγάλη ώθηση το εμπόριο και η ναυτιλία. Επίσης, κατασκευάστηκαν
εξελιγμένα πλοία που διέσχιζαν με ασφάλεια –για τα δεδομένα της εποχής– τις
θάλασσες του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, όπως βλέπουμε στη σχετική τοιχογραφία, είχαν δημιουργηθεί και στόλοι.
Ένας συχνός προορισμός των πλοίων που διέσχιζαν το Αιγαίο τα χρόνια
εκείνα ήταν η Κύπρος. Το γεγονός αυτό έχει την εξήγησή του. Καθώς η σημασία των μετάλλων αύξανε, αποκτούσε καίρια σημασία η αναζήτησή τους – και
η Κύπρος αποτελούσε σημαντική πηγή χαλκού.
Πέρα από τα μέταλλα (χαλκός, κασσίτερος), τα προϊόντα που διακινούνταν
ήταν κρασί, λάδι, οικιακά σκεύη, αγγεία, κοσμήματα, βότανα, είδη πολυτελείας
(χρυσός, ελαφαντόδοντο κ.ά.), πολύτιμοι λίθοι αλλά και ξυλεία.
Διακινούνταν, επίσης, μαλλί. Στο Δωμάτιο Δ18Α βρέθηκαν τμήματα επιγραφών που αναφέρονται μεγάλες ποσότητες υφασμάτων.
Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Ακρωτήρι ήταν τόπος συγκέντρωσης
και επεξεργασίας του μαλλιού που παρήγαγαν τα γειτονικά νησιά. Μάλιστα,
οι ίνες μαλλιού που έχουν βρεθεί θεωρούνται οι παλαιότερες διατηρημένες
αποδείξεις χρήσης του μαλλιού στη Μεσόγειο, πέραν της Αιγύπτου.
Εντός αυτού του περιβάλλοντος, το Ακρωτήρι είχε
μεγάλα γεωγραφικά πλεονεκτήματα. Ήταν ασφαλές αγκυροβόλιο, στο οποίο μπορούσαν
να καταφύγουν οι προϊστορικοί
ναυτικοί, που αντιμετώπιζαν
με στοιχειώδη μέσα τη φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Ταυτοχρόνως, βρισκόταν
σε ένα κομβικό σημείο, στο
οποίο διασταυρώνονταν οι

κυριότεροι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Στα
χρόνια που άκμασε ο οικισμός, όπου τα πλωτά μέσα είχαν μικρές δυνατότητες αλλά οι
δυσκολίες του ταξιδιού ήταν μεγάλες, τέτοιοι κόμβοι ήταν σχεδόν υποχρεωτικός ενδιάμεσος σταθμός.
Τέλος, αποτελούσε το πλησιέστερο εκτός Κρήτης λιμάνι στην Κνωσό, το κύριο ανακτορικό κέντρο της μινωικής Κρήτης και την ισχυρότερη ναυτική δύναμη της εποχής. Η οπτική
επαφή με την Κνωσό καθιστούσε πιο εύκολη τη μεταξύ τους επικοινωνία.
Βασισμένη σε αυτά τα πλεονεκτήματα, η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου εξελίχθηκε
σε σπουδαίο εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο της εποχής και απέκτησε χαρακτηριστικά κοσμοπολίτικου αστικού κέντρου. Οι σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο ξεκίνησαν ήδη
από τη Νεολιθική εποχή κι έγιναν στενότερες και εντονότερες κατά την Πρωτοκυκλαδική και
Μεσοκυκλαδική περίοδο, αφορώντας έναν όλο και διευρυνόμενο αριθμό περιοχών.
Έτσι, στο μεταίχμιο της Μεσοκυκλαδικής και της Υστεροκυκλαδικής περιόδου, το δίκτυο των
εμπορικών του σχέσεων ήταν πυκνό και αφορούσε πλήθος λιμανιών και πολιτισμών του Αιγαίου
και της ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερα πυκνές ήταν οι σχέσεις με τη μινωική Κρήτη, από την
οποία οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου επηρεάστηκαν στην κεραμική, την αρχιτεκτονική, την ενδυμασία
κ.ά. Εκτός από την Κρήτη, το Ακρωτήρι είχε επαφές με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, την ηπειρωτική
Ελλάδα, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, την Κύπρο, τη Συρία και την Αίγυπτο.

Κωνικό ρυτό (τελετουργικό αγγείο)
από το Ακρωτήρι με διακόσμηση
από ρόδακες και σπείρες.
Έχει εισαχθεί από τη μινωική Κρήτη
και χρονολογείται στον 17ο αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).
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Εικόνα για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του οικισμού και τις διεθνείς σχέσεις του στα μέσα
του 17ου αι. π.Χ. μας δίνουν τα ευρήματα (κυρίως αγγεία) που έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική
σκαπάνη, όπως το δοχείο από τη Χαναάν στο Δωμάτιο Δ9 και τα σφραγίσματα από την Κρήτη στο
δωμάτιο Δ18Α. Η ίδια εικόνα προκύπτει και από τις τοιχογραφίες που εικονίζουν εξωτικά
θέματα (π.χ. πίθηκοι), δείχνοντας όχι μόνο την ευμάρεια αλλά και την «διεθνιστική»
νοοτροπία των προϊστορικών κατοίκων της Θήρας.
Πέρα από τα αγγεία που κατασκευάζονταν αλλού, μέσω του Ακρωτηρίου διακινούνταν και κεραμικά που παράγονταν σε βιοτεχνικά εργαστήρια του νησιού τα οποία εργάζονταν με βάση τις παραγγελίες που είχαν ή τη πρόβλεψη που έκαναν για τη ζήτηση.
Ποιος, όμως, οργάνωνε τη διακίνηση των αγαθών.
Στο Ακρωτήρι δεν έχει βρεθεί κάποιο κτήριο που να διαθέτει αρχείο και να διαφέρει αισθητά από τα άλλα ως προς το μέγεθος, ώστε να θεωρηθεί έδρα κάποιας
συγκεντρωτικής εξουσίας και κέντρο συγκέντρωσης και αναδιανομής των αγαθών,
όπως συνέβαινε στα σύγχρονα ανακτορικά κέντρα της μινωικής Κρήτης και στα κατοπινά ανάκτορα του
μυκηναϊκού κόσμου.
Κατά συνέπεια, η κοινωνία
του Ακρωτηρίου δεν πρέπει να
διοικούνταν από έναν μονάρχη.
Υπήρχε, ασφαλώς, μια ολιγάριθμη ελίτ που αντλούσε τον πλούτο της από το θαλάσσιο εμπόριο
και τη βιοτεχνία. Ταυτοχρόνως,
υπήρχε μια πολυάριθμη εύπορη κοινωνική ομάδα η οποία
είχε τον έλεγχο της αγροτικής
παραγωγής.
Αυτό μας δείχνουν τα άφθονα και μεγάλης χωρητικότητας
αγγεία που υπήρχαν στα κτήρια, αλλά και τα αγγεία που έχουν
διακοσμηθεί με θέματα αγροτικής
λατρείας ή καλλιέργειας.

Πρόχους από την ηπειρωτική Ελλάδα
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά)

Αμφορίσκος από αλάβαστρο
προερχόμενος από την Ανατολική Μεσόγειο
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά)
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Αγγείο που βρέθηκε στο Ακρωτήρι αλλά
είχε εισαχθεί από την Κρήτη. Στη διακόσμησή
του απεικονίζεται διπλός πέλεκυς, ένα
από τα πολλαπλά σύμβολα της Μεγάλης
Θεάς της Κρήτης. Πλάι στον πέλεκυ υπάρχει
κρίνος, ενώ στην κορυφή υπάρχει ρόδακας
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά).

Τοιχογραφία της ναυμαχίας, λεπτομέρεια
από τη Μικρογραφική Ζωφόρο του Στόλου,
στη Δυτική Οικία του Ακρωτηρίου.
Σε τρία επάλληλα επίπεδα εικονίζονται
βουκολική σκηνή (πάνω), σειρά πολεμιστών
με ορθογώνιες ασπίδες, μακριά δόρατα
και οδοντόφρακτα μυκηναϊκά κράνη
(μέσον) και νεκρά σώματα στη θάλασσα,
ίσως θύματα ναυμαχίας (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Η ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Ομοίωμα του πλοίου της Θήρας.
Κατασκευή: Γεώργιος Ράλλης
(Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, Πειραιάς)
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Το 1971, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο Δωμάτιο 5 της Δυτικής Οικίας, ανακαλύφθηκε μια από
τις σπουδαιότερες τοιχογραφίες στο Ακρωτήρι: η Μικρογραφική Ζωοφόρος του Στόλου.
Η τοιχογραφία απεικονίζει στόλο που ταξιδεύει από ένα λιμάνι, που εικονίζεται αριστερά, προς
ένα άλλο, που εικονίζεται δεξιά, και ίσως είναι το Ακρωτήρι. Οι κάτοικοι της πόλης αριστερά αποχαιρετούν το στόλο ανεβασμένοι στις οροφές των σπιτιών τους, ενώ άλλοι έχουν κατέβει στην παραλία
ή τον ξεπροβοδίζουν με τις βάρκες τους. Ανάλογο είναι και το καλωσόρισμα στο τέλος του ταξιδιού.
Εκεί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο λιμάνι είναι ακόμη περισσότεροι και σχηματίζουν πομπή, ενώ
στον εξώστη της πόλης μια γυναίκα με τον μικρό γιο της χαιρετά ναυτικούς. Οι εικόνες θυμίζουν
πολύ σκηνές που βλέπει κανείς και σήμερα στα ελληνικά λιμάνια.
Ο σημαιοστολισμός του μεγαλύτερου πλοίου δηλώνει πιθανότατα ότι η σκηνή έχει εορταστικόπανηγυρικό χαρακτήρα. Οι επιβάτες του πλοίου είναι μάλλον πολεμιστές.
Τα πλοία είναι αρκετά μεγάλα και έχουν απεικονιστεί με ιδιαίτερη ρεαλιστικότητα. Έτσι, μας
δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα για τα σκαριά που διέσχιζαν τα νερά του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου στα μέσα περίπου του 17ου αι. π.Χ. και δείχνουν ικανά για μεγάλα ταξίδια. Γύρω
από τα πλοία ξεδιπλώνονται θέματα που μας δίνουν χαρακτηριστικές εικόνες για την πανίδα, τη
χλωρίδα, την ενδυμασία και την αρχιτεκτονική της εποχής. Όσο για τα χαρούμενα δελφίνια, που
αφθονούν στην τοιχογραφία, συμβολίζουν τα καλά θαλασσινά ταξίδια.
Το σχήμα των πλοίων του στόλου μοιάζει με «ημισέληνο» και θυμίζει το σχήμα των πλοίων που
υπάρχουν και σε μινωικούς σφραγιδόλιθους.
Τα πλεούμενα της τοιχογραφίας χρησιμοποιούν
όλα τα μέσα προώθησης
που ήταν γνωστά στην
εποχή: πανί, κουπί στηριγμένο σε σκαρμό και ελεύθερη κωπηλασία. Ο ιστός
(κατάρτι) έφερε τετράγωνο
ιστίο (πανί) και ήταν περιαιρετός, δηλαδή κατέβαινε.

Όταν κατέβαινε, κρατιόταν μαζί με το πανί σε οριζόντια θέση, στηριγμένος σε διχαλωτούς στύλους. Τα πλοία ήταν
εφοδιασμένα με ένα ή δύο κουπιά-πηδάλια και διέθεταν 18-20 κωπηλάτες σε κάθε πλευρά τους.
Στην περιοχή της πρύμνης υπήρχε τριγωνική προεξοχή, που μάλλον ήταν «γέφυρα» αποβίβασης. Ήταν κινητή, όπως δηλώνει η αλυσίδα ανάρτησής της, και είχε πιθανώς εισαχθεί από τη
μινωική Κρήτη.
Στην περιοχή της πρύμνης, επίσης, υπάρχει καμπίνα με πλούσια διακόσμηση. Σε αυτήν κάθεται
ο κυβερνήτης ή κάποιο άλλο σημαντικό πρόσωπο. Ο κεντρικός χώρος καλύπτεται από στέγαστρο,
κάτω από το οποίο κάθονται οι επιβάτες.
Το μήκος των πλοίων πρέπει να ξεπερνούσε τα 30 μέτρα. Το πλοίο που απεικονίζεται καλύτερα
στην τοιχογραφία έχει μήκος 50 εκατοστά και 21 κωπηλάτες σε κάθε πλευρά· πρέπει, επομένως, να
είχε μήκος περίπου 36-37 μέτρα και ιστό ύψους 4,15 μέτρων από το κατάστρωμα.

Λεπτομέρεια από τη Μικρογραφική
Ζωφόρο του Στόλου, στην οποία απεικονίζεται
η «ναυαρχίδα» διακοσμημένη με λιοντάρια
και δελφίνια (17ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Το ιστορικό των ανασκαφών
Η ανακάλυψη της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου ξεκίνησε τυχαία, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Την περίοδο
εκείνη, ο Γάλλος μηχανικός Φερντινάν ντε Λεσέψ (Ferdinand
de Lesseps), επικεφαλής στην κατασκευή της Διώρυγας του
Σουέζ, θεώρησε ότι η θηραϊκή γη ήταν εξαιρετικό υλικό για τη
μόνωση των τοιχωμάτων της διώρυγας. Έτσι ξεκίνησε η εντατική εξόρυξη θηραϊκής γης στη Θηρασία, η οποία έφερε στο φως
τις πρώτες ενδείξεις του πολιτισμού που είχε θαφτεί κάτω από
την ηφαιστειακή σποδό.
Το 1867, ο Δημήτριος Αλαφούζος, ιδιοκτήτης του ορυχείου της
Θηρασίας, και ο γιατρός Δημήτριος Νομικός πραγματοποίησαν τις
πρώτες ανασκαφές στη Θηρασία. Κατά τη διάρκειά τους αποκαλύφθηκαν αξιόλογες προϊστορικές
αρχαιότητες.
Τον επόμενο χρόνο, έγιναν οι πρώτες ανασκαφές στο Ακρωτήρι από τον Γάλλο γεωλόγο και ηφαι-

Λεπτομέρεια από τη Μικρογραφική Ζωφόρο
του Στόλου, στην οποία απεικονίζεται η πόλη
στην αρχή του ταξιδιού (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Αντίγραφο θηραϊκής κλίνης από ξύλο
και δέρμα ζώου. Καθώς οι ανασκαφείς
ερευνούσαν το Δωμάτιο Δ2, αποκαλύφθηκε
στην ηφαιστειακή στάχτη ένα κοίλωμα.
Μέσα σε αυτό έχυσαν γύψο, κι έτσι
σχηματίστηκε το εκμαγείο της πραγματικής
κλίνης, που αποτέλεσε και το πρότυπο
για το παραπάνω αντίγραφο
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

«Αντιλόπες», τοιχογραφία από τον δυτικό
τοίχο του Δωματίου Β1 του κτηρίου Β.
Απεικονίζει ζεύγος αντιλοπών, οι οποίες
αποδίδονται με εκπληκτική ακρίβεια
και ζωντάνια, μόνο με το περίγραμμά τους
από δυνατές μαύρες γραμμές.
Ζεύγος αντιλοπών ή μεμονωμένες
αντιλόπες κοσμούσαν και τους άλλους
τοίχους του δωματίου. Στον νότιο τοίχο
του υπήρχε η «Τοιχογραφία των Πυγμάχων»,
σε μια συμβολική ίσως σύνθεση εικόνων
ανθρώπων και νεαρών ζώων (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Γύψινο εκμαγείο περίτεχνου τραπεζιού
με τρία πόδια από το Συγκρότημα Δ18Α.
Την ανάγλυφη διακόσμησή του συμπλήρωναν
ένθετοι δακτύλιοι από ελεφαντόδοντο.
Το ξύλο του τραπεζιού κάηκε και άφησε
το αποτύπωμά του στην ηφαιστειακή σποδό,
το οποίο αποκαλύφθηκε στις ανασκαφές
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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στειολόγο Φερντινάν Αντρέ Φουκέ (Ferdinand André Fouqué), ο οποίος βρισκόταν στο νησί για να
μελετήσει τις εκρήξεις του ηφαιστείου.
Μικρή ανασκαφική έρευνα στο ορυχείο Αλαφούζου, στη Θηρασία, και στην ευρύτερη περιοχή
του Ακρωτηρίου επιχειρήθηκε και το 1870 από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, στην οποία συμμετείχαν ο Ανρί Γκορσί (Henri Gorceix) και ο Ανρί Μαμέ (Henri Mamet).
Στα 1899-1900, στη θέση Ποταμός της περιοχής του
Ακρωτηρίου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από
τη γερμανική αποστολή υπό τον Hiller von
Gaertringen, η οποία ερευνούσε την αρχαία Θήρα.
Συστηματικές ανασκαφές, ωστόσο, ξεκίνησαν σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 1967, από τον καθηγητή Σπύρο
Μαρινάτο, ο οποίος έφερε στο φως την πόλη που ήταν θαμμένη
κάτω από τα ηφαιστειακά υλικά και μαζί της έναν από τους
σπουδαιότερους πολιτισμούς του προϊστορικού Αιγαίου.
Ο Μαρινάτος οργάνωσε την ανασκαφή προσπαθώντας
να επαληθεύσει τη θεωρία του ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε την κατάρρευση του Μινωικού
πολιτισμού. Επέλεξε δε αυτήν τη θέση διότι:
• Εκεί είχαν εντοπιστεί σπουδαία αρχιτεκτονικά λείψανα
από τους Γάλλους ερευνητές και υπήρχαν –ακόμη και
στην επιφάνεια του εδάφους– τμήματα (όστρακα) από
αγγεία.
• Η θέση αυτή είναι η πιο πεδινή του νησιού, άρα προσφερόταν για γεωργική καλλιέργεια.
• Έχει γεωστρατηγικό πρεονεκτήματα: ασφαλές αγκυροβόλιο, προστατευμένο από τους βόρειους ανέμους, και
οπτική επαφή με την Κρήτη.
Μετά το θάνατο του Σπ. Μαρινάτου (1974), η ανασκαφή
συνεχίζεται υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Χρίστου Ντούμα.
Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσιάζει στο Ακρωτήρι
είναι ότι πολλά κτήρια και αντικείμενα διατηρήθηκαν σχεδόν
ανέπαφα επί 3.500 χρόνια.
Πώς έγινε αυτό;
Αρχικά, τα αλλεπάλληλα κύματα τέφρας παρέσυραν τις στέγες και τα ανώτερα τμήματα των κτηρίων, ενώ, μετά την έκρηξη, ο οικισμός ενταφιάστηκε από την
απόθεση ηφαιστειακών υλικών (τέφρα, κίσσηρη ή ελαφρόπετρα). Η καταρρακτώδης
βροχή που ακολούθησε διέβρωσε τα υλικά και πλημμύρισε με τη ρευστή λάσπη τους
τα ισόγεια των κτηρίων. Έτσι εγκλωβίστηκαν όλα τα κινητά αντικείμενα που έτυχε να
βρίσκονται εκεί και διατηρήθηκαν στη θέση τους τα δάπεδα των ορόφων.
Παράλληλα, το στρώμα τέφρας και ελαφρόπετρας που κάλυψε τον οικισμό μετά την έκρηξη
δημιούργησε ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο, το οποίο διευκόλυνε τη διατήρηση φθαρτών υλικών.
Στη διατήρηση αντικειμένων από φθαρτά υλικά συνέβαλε, σε κάποιες περιπτώσεις, και η μερική
απανθράκωσή τους.
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Κάτω από τα ηφαιστειακά υλικά θάφτηκαν και αντικείμενα που είχαν κατασκευαστεί από οργανική
ύλη (ξύλο, δέρμα, ύφασμα, σχοινί). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ύλη αποσυντέθηκε και στη θέση
των αντικειμένων σχηματίστηκαν, μέσα στην ηφαιστειακή σποδό, κοιλότητες ή αποτυπώματα με αντίστοιχο σχήμα. Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν αυτές τις κοιλότητες ως μήτρες, τις γέμισαν με ρευστό
γύψο καλλιτεχνίας, κι έτσι κατασκεύασαν πιστά εκμαγεία των αντικειμένων που αποσυντέθηκαν.
Έτσι, το Ακρωτήρι είναι ένας από τους ελάχιστους χώρους στην Ελλάδα που μας δίνει πληροφορίες για προϊστορικές τέχνες, όπως η επιπλοποιία, η ξυλογλυπτική και η καλαθοπλεκτική.

Γυναίκα που κρατά περιδέραιο, λεπτομέρεια
από την «Τοιχογραφία των Λατρευτριών»
από το ισόγειο Δωμάτιο 3α της Ξεστής 3.
Η τοιχογραφία κοσμούσε τον βόρειο τοίχο
του χώρου που είναι γνωστός ως Δεξαμενή
Καθαρμών ή Άδυτο. Η γυναίκα φορά
αραχνοΰφαντο διαφανές περικόρμιο
κεντημένο με στήμονες κρόκου (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Το Ακρωτήρι και ο μύθος της Ατλαντίδας
Η Σαντορίνη έχει πολλές φορές ταυτιστεί με τη μυθική Ατλαντίδα, την ήπειρο με τον ξακουστό
πολιτισμό και τον μυθικό πλούτο, που καταποντίστηκε ενώ βρισκόταν στην ακμή της.
Ο Πλάτων αναφέρει την Ατλαντίδα στους φιλοσοφικούς του διαλόγους Τίμαιος και Κριτίας
και την παρουσιάζει ως ήπειρο η οποία αποτελείται από εναλλασσόμενους δακτυλίους ξηράς και
θάλασσας. Επίσης, κάνει λόγο για «μέγα και θαυμαστό κράτος, κυρίαρχο των άλλων νήσων», που
ήταν μεγαλύτερο από τη Λιβύη και την Ασία μαζί, βρισκόταν πέραν των Στηλών του Ηρακλέους (το
σημερινό Γιβραλτάρ) και καταποντίστηκε τη 10η χιλιετία π.Χ.
Πολλές από τις εικόνες που δίνει ο Πλάτων για την Ατλαντίδα –το σχήμα, τα επιβλητικά οικοδομήματα,
ο πλούτος, η υψηλή τέχνη– ταιριάζουν με τα ευρήματα των ανασκαφών στο Ακρωτήρι. Γι’ αυτό πολλοί ταυτίζουν την Ατλαντίδα με τη Σαντορίνη, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρίσκονται τα απομεινάρια του κεντρικού
κύκλου –η μητρόπολη της Ατλαντίδας– κι ότι η Κρήτη αποτελεί τμήμα του εξωτερικού δακτυλίου. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται από την αρχαιολογική έρευνα.
Οι ίδιοι –για να καλύψουν τα προβληματικά σημεία της θεωρίας τους– διορθώνουν τον Πλάτωνα, υποστηρίζοντας ότι οι Στήλοι του Ηρακλέους βρίσκονται μάλλον

μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, πώς χωρούσε μια τόσο μεγάλη
ήπειρος στην ανατολική Μεσόγειο; Υποστηρίζουν, επίσης, ότι οι Αιγύπτιοι ιερείς έδωσαν λάθος
χρονολογία στον Σόλωνα, από τον οποίο ο Πλάτων πληροφορήθηκε για την Ατλαντίδα. Έτσι, μεταφέρουν τον καταποντισμό της Ατλαντίδας περί το 1500 π.Χ., πράγμα βολικό για τη σύνδεσή της με
τη Σαντορίνη και την έκρηξη του ηφαιστείου της.
Καμιά, ωστόσο, από αυτές τις υποθέσεις δεν τεκμηριώνεται ιστορικά και επιστημονικά, με
αποτέλεσμα τα βασικό ερώτημα να παραμένει: Υπήρξε ποτέ η Ατλαντίδα;
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη ερμηνεία του μύθου της Ατλαντίδας. Είναι πιθανό ότι ο Πλάτων
τον επινόησε για να προβάλει στους συμπολίτες του ένα πρότυπο ιδανικής πολιτείας, η οποία
ευημερεί όσο οι κάτοικοί της ζουν ειρηνικά, σέβονται τους θεούς και τηρούν τους νόμους. Από τη
στιγμή που ο πλούτος και η υλική δύναμη τους έκαναν υπερόπτες, ασεβείς, αρχομανείς και φιλοπόλεμους, οι θεοί αποφάσισαν τον καταποντισμό της ηπείρου.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για παραβολή ανάλογη με τη χριστιανική για τα Σόδομα και τα Γόμμορα, που χρησιμοποιεί, όμως, πληροφορίες που είχε ο Πλάτων για τον υψηλό πολιτισμό του Ακρωτηρίου και για τον αφανισμό του από τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου.

Τοιχογραφία με μεγάλα παπυροειδή φυτά,
από την Οικία των Γυναικών (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
Χρυσό ειδώλιο αιγάγρου.
Προέρχεται από την Οικία
των Θρανίων και είναι
κατασκευασμένο
με την τεχνική της κηρόχυσης
και εκλεπτυσμένο
με σφυρηλάτηση. Δεν έχει
προηγούμενο στην τέχνη
του Αιγαίου, και γι’ αυτό
πιθανολογείται ότι ίσως
πρόκειται για εισαγωγή
από χώρα της Ανατολής
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Καθιστή γυναίκα κρατάει με το δεξί
χέρι το πληγωμένο πόδι της,
από το οποίο τρέχει αίμα, βάφοντας
το άνθος ενός κρόκου. Με το αριστερό
της χέρι κρατά το μέτωπό της σε μια
κίνηση απελπισίας. Λεπτομέρεια
από την Τοιχογραφία των Λατρευτριών,
από το ισόγειο Δωμάτιο 3Α
της Ξεστής 3 (17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Η αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική
του Ακρωτηρίου
Αν και έχουν μεσολαβήσει τρεισήμισι χιλιετίες, η πόλη στο Ακρωτήρι θυμίζει αρκετά τα σημερινά
χωριά της Σαντορίνης. Η δόμηση ήταν πυκνή και μάλλον άναρχη. Τα σπίτια χτίζονταν χωρίς πολεοδομικό σχέδιο, το ένα μετά το άλλο, καθώς ο αρχικός οικισμός των γεωργών, των κτηνοτρόφων και
των ψαράδων εξελισσόταν σε μεγάλο εμπορικό-ναυτιλιακό κέντρο.
Ανάμεσα στα πολυώροφα κτήρια με τις υπέροχες τοιχογραφίες, τις οργανωμένες αποθήκες και
τους βιοτεχνικούς χώρους, ξεδιπλώνονταν οι λιθόστρωτοι δρόμοι (λεωφόροι, στενοί δρόμοι και
αδιέξοδα δρομάκια) και οι πλατείες του οικισμού.
Κάτω από τους λιθόστρωτους δρόμους περνούσε ένα υποδειγματικό –αν σκεφτούμε την εποχή–
κεντρικό αποχετευτικό σύστημα με χτιστούς υπονόμους. Αυτοί συνδέονταν απευθείας με τα σπίτια
με πήλινους κυλινδρικούς σωλήνες, που ήταν ενσωματωμένοι στους τοίχους των κτηρίων.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτηρίων εντυπωσιάζουν. Η τόλμη, η φαντασία, η ιδιαίτερη
φροντίδα και η βαθιά γνώση της οικοδομικής τέχνης είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία που προκαλούν
θαυμασμό και αποκαλύπτουν μια εξελιγμένη και εκλεπτυσμένη κοινωνία, με υψηλές απαιτήσεις,
κομψό γούστο και αγάπη στην πολυτέλεια και την πολυχρωμία.
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Τα σπίτια είχαν δύο ή τρεις ορόφους και πολλά δωμάτια, και διέθεταν ντουλάπες, ράφια, πάγκους
και κασέλες. Είχαν μόνο μία είσοδο, η οποία «έβλεπε» σε κεντρικό δρόμο και συνοδευόταν συνήθως
από παράθυρο. Η είσοδος οδηγούσε σε προθάλαμο, από τον οποίο περνούσε κανείς στο ισόγειο και
στους ορόφους. Οι όροφοι συνδέονταν συνήθως με πέτρινες και σπανιότερα με ξύλινες σκάλες.

Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από την Ξεστή 3
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρα, Φηρά)

Η Δυτική Οικία
(Μακέτα: Κλαίρη Παλυβού)
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Οι όψεις των κτηρίων, στα πλουσιόσπιτα ή στα δημόσια κτήρια είχαν κατασκευαστεί από πελεκητές πέτρες. Γι’ αυτό τα κτήρια αυτά ονομάστηκαν Ξεστές. Τα υπόλοιπα κτήρια είχαν κατασκευαστεί
με ακανόνιστες ηφαιστειακές πέτρες και λάσπη, η οποία συχνά ήταν ανάμικτη με άχυρα. Στα πιο
απλά κτίσματα, πελεκητές πέτρες χρησιμοποιούσαν μόνο στις γωνίες, γύρω από τα ανοίγματα των
θυρών και των παραθύρων ή για να δηλώσουν εξωτερικά τη στάθμη κάθε ορόφου. Συχνά χρησιμοποιούσαν ξυλοδεσιές στους τοίχους, για να τους κάνουν πιο ανθεκτικούς στις σεισμικές δονήσεις.
Οι εξωτερικές όψεις των τοίχων αλλά και οι εσωτερικές των αποθηκευτικών χώρων ήταν επιχρισμένες με πηλό που είχε ανακατευτεί με άχυρο. Οι χώροι κατοικίας, όμως, ήταν πιο προσεγμένοι:
το επίχρισμά τους ήταν λεπτό κονίαμα που περιείχε ασβέστη και συχνά ήταν χρωματιστό. Πάνω
στο λευκωπό, συνήθως, κονίαμα ζωγραφίζονταν οι τοιχογραφίες που κοσμούσαν τα καλύτερα
διαμερίσματα.
Η θεμελίωση κατά κανόνα ήταν ρηχή και πολλές φορές υπήρχε τεχνητή επίχωση. Σε δύο περι-
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Δεύτερος όροφος

Πρώτος όροφος

Κάτοψη της
Δυτικής Οικίας.
Το σχέδιο του
ισογείου και του
ορόφου διαφέρουν,
καθώς οι δύο όροφοι
εξυπηρετούσαν
διαφορετικές
λειτουργίες (Σχέδιο:
Κλαίρη Παλυβού).

Ισόγειο
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πτώσεις, βρέθηκε στρώση από χαλαρά θραύσματα πορώδους λάβας με διατομή 4-6 εκατοστά (αδράλια), που παρείχε σεισμική μόνωση.
Τα δάπεδα των ορόφων κατασκευάζονταν
από κλαδιά και καλάμια, τα οποία «πατούσαν» πάνω σε μεγάλα οριζόντια ξύλινα δοκάρια που έπιαναν από τοίχο σε τοίχο. Πάνω από
τη στρώση με τα κλαδιά ή τα καλάμια υπήρχε
πατημένο χώμα σε πάχος περίπου 25 εκατοστών. Πάνω και από αυτό συχνά έστρωναν πλάκες από σχιστόλιθο είτε μικρά βότσαλα ή θραύσματα από θαλασσινά κοχύλια. Πλακόστρωτα
ήταν συνήθως τα δάπεδα στον προθάλαμο των
σπιτιών και στα πιο πολυτελή δωμάτιά τους.
Με ξύλα και καλάμια κατασκευαζόταν και
η στέγη, που ήταν μάλλον οριζόντια. Πάνω σε
αυτήν τοποθετούσαν, επίσης, πατημένο χώμα,
το οποίο δρούσε ως μονωτικό και εξασφάλιζε δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα.
Τέτοιες στέγες υπάρχουν ακόμη και σήμερα
σε αρκετά ελληνικά χωριά.
Ο κάτω όροφος (ισόγειο) στέγαζε κυρίως
αποθήκες τροφίμων, εργαστήρια και μύλους για
το άλεσμα σιτηρών ή άλλων καρπών. Τα μικρά
παράθυρα των ισογείων τούς εξασφάλιζαν το
λιγοστό φως, τον απαραίτητο αέρα και τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που
απαιτεί η αποθήκευση τροφίμων. Τα ισόγεια που
είχαν μεγάλα παράθυρα ήταν εργαστήρια ή καταστήματα. Τα ισόγεια που αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι είναι στην πραγματικότητα ημιυπόγεια.
Πήραν αυτή τη μορφή μετά το σεισμό που έγινε
στις αρχές του 17ου αι. π.Χ., όταν τα μπάζα των
κατεστραμμένων κτηρίων απλώθηκαν στους δρόμους, ανεβάζοντας τη στάθμη τους.
Στους πάνω ορόφους έμεναν οι κάτοικοι του
οικισμού και υπήρχε ο αργαλειός. Τα δωμάτια των
ορόφων είχαν μεγάλα παράθυρα, που εξασφάλιζαν άπλετο φωτισμό. Στα περισσότερα σπίτια, οι
τοίχοι τους ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες.
Χώροι υγιεινής υπήρχαν στον όροφο ή
στο ισόγειο και συνδέονταν κατευθείαν με το
αποχετευτικό δίκτυο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ
Η πολύπλοκη κοινωνία του Ακρωτηρίου επινόησε και χρησιμοποίησε
συστήματα καταγραφής και μέτρησης που πιστοποιούν τόσο τον οργανωμένο της χαρακτήρα όσο και την ύπαρξη ενός είδους γραφειοκρατίας.
Γραφή: Κατά την Υστεροκυκλαδική περίοδο, οι Θηραίοι υιοθέτησαν το
κρητικό σύστημα της Γραμμικής Α γραφής για να δηλώσουν το είδος, τη
γνησιότητα, την κυριότητα ή την προέλευση του αγαθού που φυλασσόταν
στο αγγείο. Η ίδια γραφή χρησιμοποιήθηκε και σε πινακίδες που κατασκευάστηκαν από ντόπιο πηλό και αναφέρονταν σε ποσότητες λαδιού ή
υφασμάτων, που ήταν τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα του νησιού.
Μέτρηση: Στον οικισμό έχουν αποκαλυφθεί άφθονα
μολύβδινα σταθμά με μεγάλη ποικιλία στα μεγέθη, που
δείχνουν ότι οι Θηραίοι είχαν υιοθετήσει το μετρικό
σύστημα της Κρήτης. Παράλληλα δηλώνουν ότι για
την κοινωνία του Ακρωτηρίου, το εμπόριο αποτελούσε
σημαντική οικονομική δραστηριότητα.
Σφραγίδες και σφραγίσματα: Οι σφραγίδες αποτελούσαν μέρος του συστήματος καταγραφής και
διαχείρισης και δήλωναν ενδεχομένως κυριότητα, γνησιότητα ή προέλευση του αγαθού
που έφερε τη σφραγίδα. Η σφράγιση γινόταν
πάνω σε βώλο πηλού, που δενόταν με σπάγκο
πάνω στο αντικείμενο. Στο Ακρωτήρι βρέθηκαν
επίσης σφραγίσματα με παραστάσεις γνωστές
κυρίως από την Κρήτη (ταυροκαθάψια, αρματοδρομία,
γρύπας, σύμπλεγμα ζώων), τα οποία προφανώς συνόδευαν αγαθά από την
κοιτίδα του Μινωικού πολιτισμού.

Πήλινο σφράγισμα με παράσταση άρματος
και αναβάτη (17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Πινακίδα Γραμμικής Α γραφής
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Μολύβδινα σταθμά (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)
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Πίθος με γραπτό κόσμημα δηλωτικό
του περιεχομένου του (17ος αι. π.Χ.,
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
Το τυποποιημένο σχήμα και η τυποποιημένη
διακόσμηση ορισμένων αγγείων ίσως
υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας μονάδας
μέτρησης όγκου. Επιπλέον, η τυποποίηση
σχημάτων και διακόσμησης στα πήλινα
σκεύη ήταν μάλλον ένας από τους τρόπους
διαχείρισης αγαθών. Για παράδειγμα,
το υδροχαρές καλάμι ως διακοσμητικό θέμα
στους κωνικούς πίθους προφανώς δηλώνει
ότι σ’ αυτούς αποθηκευόταν νερό,
αφού τέτοιοι πίθοι κατά κανόνα σχετίζονται
με τις εγκαταστάσεις του λουτρού.
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Ενήλικη κροκοσυλλέκτρια
από την Τοιχογραφία των Κροκοσυλλεκτριών,
τμήμα της μεγάλης σύνθεσης που κοσμούσε
τον ανατολικό τοίχο του Δωματίου
3α (κεντρικό δωμάτιο), στον πρώτο όροφο
της Ξεστής 3. Αποτελεί θεματική ενότητα
με την Τοιχογραφία της «Πότνιας Θηρών»
που βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο και
πιθανότατα είναι έργο του ίδιου καλλιτέχνη.
Σε βραχώδες περιβάλλον με φόντο λιβάδι
με κρόκους, ένα νεαρό κορίτσι (δεξιά)
και μια ώριμη γυναίκα (αριστερά) συλλέγουν
τους στήμονες του κρόκου, πολύτιμου
φυτού στην αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές,
μυρεψικές και βαφικές του ιδιότητες.
Η ώριμη γυναικεία μορφή μοιάζει
να επιτηρεί με το βλέμμα τη μαθητευόμενη
νεαρή η οποία −επίσης στολισμένη
με πολύχρωμα ενδύματα και πλούσια
κοσμήματα− ίσως μετέχει σε δραστηριότητα
που αποτελεί βαθμίδα της μύησής της
στον κόσμο της ενήλικης γυναίκας
(17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής
Θήρας, Φηρά).
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Τοιχογραφίες: Η κΟρΩνίδα
της θηραϊκής τέχνης
Η πρακτική και η τέχνη της τοιχογραφίας πρωτοπαρουσιάστηκαν στην Κρήτη κατά τη Μέση Εποχή του
Χαλκού και από τις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (αρχές 17ου αι. π.Χ) διαδόθηκε αρχικά στις
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, και αργότερα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στο Ακρωτήρι διαδόθηκε ιδιαίτερα
μετά την ανέγερση των κτηρίων της τελευταίας πόλης, που διαδέχτηκε εκείνην που καταστράφηκε με το
σεισμό του τέλους του 18ου-αρχές 17ου αι. π.Χ.
Οι τοιχογραφίες αυτές κοσμούσαν τοίχους δημόσιων κτηρίων ή κατοικιών και υπολογίζονται σε
δεκάδες τετραγωνικά μέτρα. Διασώθηκαν χάρη στον ενταφιασμό της πόλης από την ηφαιστειακά υλικά
και αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη ζωή, την κοινωνία και τον πολιτισμό στο Ακρωτήρι
αλλά και σε περιοχές με τις οποίες ο θηραϊκός οικισμός είχε εμπορικές επαφές.

Λεπτομέρεια από την Τοιχογραφία
του Στόλου (17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Η εξαιρετική τεχνική και η θαυμάσια τεχνοτροπία τους τις κατατάσσει στις ωραιότερες και πιο διάσημες τοιχογραφίες του προϊστορικού κόσμου. H αποκατάστασή τους ήταν τεράστιο έργο και –σε κάποιες
περιπτώσεις– απαίτησε εργασία 40 ετών! Καθώς οι περισσότερες βρέθηκαν θρυμματισμένες στα ερείπια
του προϊστορικού οικισμού, χρειάστηκε γιγάντια προσπάθεια και υπομονετική εργασία για να ενωθούν
τα χιλιάδες μικροσκοπικά κομμάτια τους και να φανεί η αρχική εικόνα.
Η τεχνική που χρησιμοποίησαν οι Θηραίοι ζωγράφοι μοιάζει –αν και δεν ταυτίζεται– με εκείνη που
χρησιμοποίησαν 3.000 χρόνια μετά οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης. Είναι μια τεχνική που συνδυάζει στοιχεία νωπογραφίας και ξηρογραφίας και έχει ομοιότητες με τη μινωική τεχνική.
Αρχικά, κάλυπταν με επίχρισμα από ασβεστοκονίαμα τους τοίχους που θα ζωγράφιζαν και στη συνέχεια λείαιναν την επιφάνειά τους όσο ήταν ακόμη υγρή με ειδικές πέτρες που διάλεγαν από τη θάλασσα.
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Πάνω σε αυτήν τη επιφάνεια γινόταν προσχέδιο
του θέματος και σπάνια κάποιων λεπτομερειών, με
χάραξη ή/και γραμμή με αχνό χρώμα, που καλυπτόταν
κατά το ζωγράφισμα.
Στη συνέχεια εφάρμοζαν τα χρώματα, χωρίς να
φροντίζουν ιδιαίτερα να διατηρείται το κονίαμα υγρό.
Αρχικά ζωγράφιζαν τις μεγάλες επιφάνειες (π.χ. ενδύματα) στο υγρό ακόμη ασβεστοκονίαμα. Στα σημεία
αυτά το χρώμα πότιζε αρκετά μέσα στο ασβεστοκονίαμα (νωπογραφία), δεν ξεφλουδίζεται και παραμένει
ανεξίτηλο. Σε άλλα σημεία –επιμέρους λεπτομέρειες
(π.χ. διακοσμητικά στοιχεία)–, ο προϊστορικός καλλιτέχνης ζωγράφισε πάνω σε τοίχο που είχε εν τω μεταξύ
στεγνώσει ή στα ήδη ζωγραφισμένα τμήματα (ξηρογραφία). Σε αυτά τα σημεία, το χρώμα ξεφλουδίζεται σήμερα, αν δεν στερεωθεί με χημικά μέσα.
Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν ήταν το κόκκινο, το κίτρινο, το μαύρο του άνθρακα και το γαλάζιο.
Το λευκό το έπαιρναν από το ίδιο το ασβεστοκονίαμα
ενώ το κόκκινο και το κίτρινο από σιδηρούχες γαιώδεις ώχρες (αιματίτης, κίτρινη ώχρα). Το γεγονός
ότι ήταν ορυκτά εξηγεί γιατί δεν αλλοιώθηκαν με το
πέρασμα του χρόνου. Υπήρχαν, όμως, και τεχνητά
χρώματα, όπως το γαλάζιο, που προερχόταν από το
αιγυπτιακό γαλάζιο, μια τεχνητή χρωστική ύλη από τη
χώρα του Νείλου. Σε λεπτομέρειες της τοιχογραφίας
με τις κροκοσυλλέκτριες υπάρχει και ιώδες, το οποίο
είναι πορφύρα, και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας και πολιτισμού του νησιού.
Στη χρήση των χρωμάτων υπήρχαν ορισμένες συμβάσεις. Για παράδειγμα, οι ξύλινες κατασκευές αποδίδονταν με κίτρινο χρώμα, η γυναικεία σάρκα με λευκό
και η ανδρική με ερυθρό.
Τα θέματα των τοιχογραφιών παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία. Αφηρημένα ή γεωμετρικά σχήματα,
έμψυχα όντα, κατασκευές – όλα έχουν βρει τη θέση
τους για να δηλώσουν τόπο ή χρόνο σε συνθέσεις με
αφηγηματικό κυρίως χαρακτήρα.
Σημαντική θέση είχαν και οι μικρογραφικές τοιχογραφίες, με κυριότερη την Τοιχογραφία του Στόλου. Πρόκειται για επιμήκεις παραστάσεις με μορφές μικρού μεγέθους, οι οποίες ήταν τοποθετημένες
στο ύψος του ματιού.

Η Τοιχογραφία με τη Νεαρή Ιέρεια
από το Δωμάτιο 5 της Δυτικής Οικίας.
Η νεαρή γυναίκα −όπως προκύπτει
από τα χαρακτηριστικά και το ξυρισμένο
κεφάλι− έχει βαμμένα κόκκινα τα χείλη
και τα αυτιά, φοράει μακρύ χιτώνα και πλούσια
κοσμήματα (ενώτια, περιδέραιο). Στα χέρια
κρατάει πύραυνο με αναμμένα κάρβουνα
που τα πασπαλίζει ίσως με θυμίαμα (17ος αι.
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Η Τοιχογραφία της Πότνιας, από τον βόρειο τοίχο του Δωματίου 3Α, του πρώτου ορόφου της Ξεστής 3. Αποτελεί θεματική ενότητα
με την Τοιχογραφία των Κροκοσυλλεκτριών, που βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο. Η θεά κάθεται σε ειδική βαθμιδωτή κατασκευή
και πλαισιωμένη από δύο ζώα, ένα εξωτικό (γαλάζιο πίθηκο) και ένα φανταστικό (γρύπα), παρακολουθεί από ψηλά
τη διαδικασία συλλογής κρόκου από γυναίκες. Τα δύο της περιδέραια αποτελούνται από δικοσμητικά που εικονίζουν πάπιες
και λιβελλούλες, ενώ στο αυτί φοράει χρυσό σκουλαρίκι. Η Πότνια Θηρών (δέσποινα των ζώων) φορά πτυχωτή μινωική φούστα
και πουκάμισο που αφήνει ακάλυπτο το στήθος. Με τα εικονιζόμενα ζώα εκπροσωπείται όλος ο ζωικός κόσμος, δικαιώνοντας
το χαρακτηρισμό της γυναικείας μορφής ως Πότνιας Θηρών. Το φόντο της τοιχογραφίας είναι λιβάδι με κρόκους.
Στο τμήμα της τοιχογραφικής σύνθεσης απεικονίζεται μία κροκοσυλλέκτρια, η οποία μεταφέρει τον κρόκο σε καλάθι
στον ώμο της (17ος αι. π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Λεπτομέρεια από την Τοιχογραφία
των Κροκοσυλλεκτριών, στον ανατολικό
τοίχο του Δωματίου 3α, στον πρώτο όροφο
της Ξεστής 3 (17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)
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Κεραμική: άφθονο υλικό –
πολύτιμες μαρτυρίες
Τα ηφαιστειακά πετρώματα προστάτεψαν επί 3.500 χρόνια ένα πλήθος
αγγείων και άλλων κεραμικών. Πολλά από αυτά έχουν διατηρηθεί σε
τόσο καλή κατάσταση, που νομίζει κανείς ότι ο χρόνος σταμάτησε
μετά την ηφαιστειακή έκρηξη. Όταν οι αρχαιολόγοι τα ανακάλυψαν, είχαν μπροστά τους, σε μεγάλη αφθονία και ποικιλία, το υλικό
που τους έδωσε τις περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή μέσα στα
κτήρια που τα φιλοξενούσαν και στο Ακρωτήρι γενικά. Μόνο στη
Δυτική Οικία, εντοπίστηκαν 60 τύποι αγγείων, καθένας από τους
οποίους εξυπηρετούσε διαφορετικές ανάγκες.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αγγείων έχει κατασκευαστεί
στο νησί, από Θηραίους αγγειοπλάστες· τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί από άλλες περιοχές του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. Πολλά απ’ αυτά φέρουν παραστάσεις με φυτά που καλλιεργούσαν στο νησί (κριθάρι, αμπέλι κ.ά.) ή σύμβολα που σχετίζονται με
την καλή σοδειά. Άλλα έχουν μοτίβα από τον κόσμο της θάλασσας
και της στεριάς, με σκηνές γεμάτες κίνηση, φυσικότητα και ζωντάνια.
Τα κεραμικά διακρίνονται σε σκεύη που εξυπηρετούσαν καθημερινές-πρακτικές ανάγκες και σε σκεύη που χρησιμοποιούνταν σε
τελετές των προϊστορικών κατοίκων του Ακρωτηρίου.
Τα πήλινα σκεύη πρακτικής χρήσης εξυπηρετούσαν την παρασκευή φαγητών και ποτών (χύτρες, φορητές εστίες), την προσφορά
φαγητών και ποτών (κύπελλα, μικρές πρόχοι, σκύφοι) και την αποθήκευση τροφίμων (μεγάλες πρόχοι, αμφορείς, πίθοι). Καθημερινές
πρακτικές ανάγκες εξυπηρετούσαν και ορισμένα άλλα πήλινα σκεύη:
τα λυχνάρια, που χρησίμευαν για το φωτισμό, ή οι ασκοί, τα θήλαστρα
και τα αλάβαστρα, που χρησίμευαν για τη φύλαξη των αρωμάτων.
Τα τελετουργικά σκεύη χρησιμοποιούνταν σε διάφορες τελετές.
Αγγεία όπως η μαστοπρόχους ή το κυλινδρικό ρυτό χρησιμοποιούνταν
σε σπονδικές τελετουργίες. Στα τελετουργικά σκεύη περιλαμβάνονται
επίσης κύπελλα κοινωνίας, πήλινες τριποδικές τράπεζες, που πιθανώς
χρησίμευαν για την εναπόθεση στερεών προσφορών, ανθοδοχεία, που
χρησίμευαν για την προσφορά λουλουδιών στους θεούς, και θυμιατήρια, που χρησίμευαν για την προσφορά θυμιάματος.
Μια τρίτη κατηγορία κεραμικών που βρέθηκαν στο Ακρωτήρι είναι
αυτά που εξυπηρετούσαν τη βιοτεχνική δραστηριότητα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αγγεία βρέθηκαν τοποθετημένα με
απόλυτη τάξη στους διάφορους χώρους και ορόφους των σπιτιών του Ακρωτηρίου. Στους ορόφους, ήταν τακτοποιημένα κατά είδος σε ράφια, ντουλάπια και πήλι-

Πίθος δελφινιών (17ος αι. π.Χ., Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)
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νες κασέλες. Στα κελάρια των ισογείων και
των υπογείων, μεγάλοι πίθοι που περιείχαν στερεές τροφές ή υγρά ήταν τοποθετημένοι κατά μήκος των τοίχων ελεύθερα
ή ενσωματωμένοι σε πλινθόκτιστα πεζούλια. Η εικόνα που δίνουν τα πεζούλια με τα
κωνικά ρυτά θυμίζει τις αποθήκες του ανακτόρου του Οδυσσέα που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια (β 337-353).
Η θηραϊκή κεραμική δεν μας παρέχει πληροφορίες μόνο για τη ζωή στο νησί. Μας δίνει επιπλέον μια εικόνα για τις σχέσεις του Ακρωτηρίου
με άλλες κοινωνίες και πολιτισμούς του Αιγαίου.
Διακρίνουμε την επίδραση αυτών των πολιτισμών σε
πολλά αγγεία που κατασκευάστηκαν στο νησί.
Πέρα από αυτά, στον οικισμό έχουν βρεθεί επίσης
εισαγόμενα μινωικά και μυκηναϊκά κύπελλα, τα οποία
ήταν πολύ πιο λεπτοδουλεμένα από τα ντόπια. Γι’ αυτό
οι κάτοικοι τα φύλασσαν στα ντουλάπια των πιο επίσημων
δωματίων και τα χρησιμοποιούσαν μόνο σε ειδικές περιστάσεις.
Η εισαγωγή τέτοιων κυπέλλων από τη μινωική Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και ο τρόπος φύλαξής τους, αντανακλούν μια
κοινωνία στην οποία υπάρχει ένα αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο για
μια ευρεία ομάδα και επιζητείται το πιο εκλεπτυσμένο, καλαίσθητο και
εντυπωσιακό.

Τριποδική «Τράπεζα Προσφορών» που φέρει
πλούσια εικονογράφηση με δελφίνια
που κολυμπούν σε υποθαλάσσιο τοπίο.
Προέρχεται από τη Δυτική Οικία και
χρησιμοποιούνταν ίσως για προσφορές
σε κάποια θεότητα. Είναι κατασκευασμένη
με ασβεστοκονίαμα και η διακόσμησή της έχει
γίνει με την τεχνική της τοιχογραφίας (17ος αι.
π.Χ., Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).

Πήλινη κύμβη με παράσταση αγριοκάτσικων
(17ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα)
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Διατροφή: απόλαυση
με ποικιλία και μέτρο

Γυμνόστηθη γυναίκα με πλούσια
κόμμωση σκύβει προς τα εμπρός,
πιθανότατα σε τελετουργική σκηνή.
Λεπτομέρεια τοιχογραφίας που προέρχεται
από την Οικία των Γυναικών και κάλυπτε
τον βόρειο τοίχο του Δωματίου 1 στον δεύτερο
όροφο. Τρεις χρωματιστές και κυματοειδείς
ταινίες σχηματίζουν αψίδα, συμβολίζοντας
πιθανότατα τον ουράνιο θόλο.
Πάνω από αυτήν υπάρχει σύνθεση
που συμβολίζει τον έναστρο ουρανό (17ος αι.
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ποιες ήταν οι διατροφικές συνήθειες των προϊστορικών κατοίκων του Ακρωτηρίου; Τα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο
–κατάλοιπα τροφών, εγκαταστάσεις μαγειρέματος, σκεύη– μας
δίνουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Μας αποκαλύπτουν μια κοινωνία που γευόταν ποικιλία εδεσμάτων και ποτών, απολάμβανε την τροφή και τη ζωή, αλλά δεν είχε παραδοθεί στη χλιδή.
Άλλωστε, τα γεωγραφικά και περιβαλλοντικά όρια που έχει εκ των
πραγμάτων το νησί δεν ευνοούν τις υπερβολές αλλά έναν λιτοδίαιτο
και συνετό τρόπο ζωής.
Τα σιτηρά (κριθάρι κυρίως και σπανιότερα μονόκοκκο σιτάρι) και τα
όσπρια (λαθούρι, μπιζέλια, φάβα, φακές) ήταν τα βασικά προϊόντα που προμηθεύονταν οι κάτοικοι από τη θηραϊκή γη. Τα θέριζαν με ειδικά λίθινα ή μπρούντζινα δρεπάνια, διαχώριζαν τον καρπό επιτόπου στα χωράφια (αλώνισμα) και τον
μετέφεραν στα σπίτια. Εκεί τον αποφλοίωναν μερικώς και τον αποθήκευαν κοπανισμένο
ή αλευροποιημένο σε πιθάρια στο ισόγειο ή και τον όροφο των κτηρίων.
Το άλεσμα (= αλευροποίηση) των σιτηρών και η επεξεργασία των οσπρίων γινόταν στους μυλώνες, οι
οποίοι βρίσκονταν στην επιφάνεια ενός κτιστού θρανίου, στο ισόγειο των σπιτιών, κοντά στην είσοδο. Οι
μυλώνες ήταν κατασκευασμένοι από ηφαιστειακό πέτρωμα και αποτελούνταν από δύο μέρη: το κάτω
μέρος (η επίπεδη αλεστική επιφάνεια) ήταν σταθερό και είχε μεγαλύτερο μήκος, ενώ το
επάνω ήταν κινητό και είχε μικρότερο μέγεθος. Εκτός από τους μυλώνες, τα σιτηρά
και τα όσπρια θρυμματίζονταν ή αλευροποιούνταν επίσης με τη βοήθεια
μικρότερων λίθινων σκευών (γουδιά, ύπεροι, τριπτήρες).
Σημαντική πηγή υδατανθράκων ήταν και τα σύκα.
Οι απολιθωμένοι σπόροι που βρέθηκαν στους υπόνομους της πόλης μαρτυρούν ότι η κατανάλωσή τους
πρέπει να ήταν συστηματική. Πολύτιμος διατροφικός πόρος ήταν και η ελιά, που χάριζε στους κατοίκους τον καρπό της και το λάδι. Φαίνεται, μάλιστα,
πως το θηραϊκό λάδι δεν καταναλωνόταν μόνο στο
νησί, αλλά εξαγόταν και σε άλλες περιοχές.
Από τα ζωικά προϊόντα, οι Θηραίοι κατανάλωναν
κυρίως αιγοπρόβατα, σπανιότερα χοιρινά και πολύ
σπάνια βοοειδή και κυνήγι.
Κατανάλωναν, επίσης, άφθονα ψάρια και θαλασσινά
(κυδώνια, αχινούς, χτένια, πεταλίδες, τρίτωνες). Τα ψάρια
δεν καταναλώνονταν μόνο φρέσκα· έχουν βρεθεί πιθάρια στα οποία διατηρούνταν ψάρια παστωμένα ή ξεραμένα στον ήλιο.
Το διαιτολόγιο των Θηραίων περιλάμβανε, τέλος, ρόδια, που πιθανά εισάγονταν
από την περιοχή της Κασπίας, καθώς και αμύγδαλα.

Γουδί κατασκευασμένο από ηφαιστειακή πέτρα
(Mουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά)

Ζεύγος ειδικών στηριγμάτων που ονομάζονται
κρατευτές και χρησίμευαν για το ψήσιμο
κρεάτων. Σε αυτούς οι προϊστορικοί
κάτοικοι του Ακρωτηρίου έψηναν οβελούς,
δηλαδή κάτι σαν τα σημερινά σουβλάκια
(Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Φηρά).
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Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως αρκετά στοιχεία που
αφορούν το πώς και το πού μαγείρευαν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου.
Κάθε σπίτι διέθετε μια χαμηλή, λιθόχτιστη εξέδρα, που αποτελούσε την
εστία του. Πάνω της ακουμπούσε η πήλινη χύτρα με τα τρία πόδια μέσα
στην οποία μαγειρεύονταν οι τροφές. Υπήρχαν, βέβαια, και ορειχάλκινες
χύτρες, ήταν όμως λίγες και αποτελούσαν μάλλον σκεύη πολυτελείας.
Στην εστία έψηναν και το κρέας σε οβελούς, περίπου σαν τα σημερινά
σουβλάκια.
Τα αρωματικά φυτά και βότανα (ζαφορά, χαμομήλι, αψιθιά,
φασκόμηλο, ρίγανη, θυμάρι), για τα οποία ακόμη και σήμερα φημίζεται η Σαντορίνη, είχαν την τιμητική τους στο προϊστορικό τραπέζι.
Χρησιμοποιούνταν ως καρυκεύματα σε διάφορα φαγητά ή ως πρώτη
ύλη για την παρασκευή αφεψημάτων ή ροφημάτων και ζωμών.
Βασικές αγροτικές δραστηριότητες ήταν η αμπελουργία και
η οινοπαραγωγή, που σε ένα βαθμό ήταν προσανατολισμένη στις
εξαγωγές. Το επιβεβαιώνουν τα ευρήματα στο χώρο: τα κουκούτσια
από σταφύλι, ο ληνός (πατητήρι) και ο κάδος κάτω από αυτόν για τη
συγκέντρωση του μούστου. Μέσα σε έναν ληνό βρέθηκε ένα κοφίνι
γεμάτο με ασβέστη, που λειτουργούσε
μάλλον ως ένα είδος φίλτρου για τον καθαρισμό
του μούστου. Η φύλαξη του κρασιού γινόταν σε μεγάλα πιθάρια
που τα στεγανοποιούσαν με κερί. Η χρήση
του κεριού δείχνει ότι
είναι πιθανό να γνώριζαν και το µέλι.

Η αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα ήταν
συστηματική απασχόληση των κατοίκων
του Ακρωτηρίου. Στην εικόνα, έφηβος ψαράς
από το Δωμάτιο 5 της Δυτικής Οικίας κρατά
με περηφάνια τα ψάρια (τόνους) που έχει
ψαρέψει (17ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Πήλινη ηθμοπυξίδα
(αγγείο με ενσωματωμένο ηθμό
−σουρωτήρι− στο εσωτερικό),
με διακόσμηση λευκών κρίνων
σε σκούρο βάθος (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα). Οι ηθμοί, όπως και οι μικρές
σφαιρικές χύτρες, χρησιμοποιούνταν
για την παρασκευή αφεψημάτων.

Μεγάλη πήλινη πρόχους με γραπτή
διακόσμηση σταφυλιών. Εικονίζονται τέσσερα
τσαμπιά σταφύλια, συμμετρικά τοποθετημένα
σε κάθε όψη του αγγείου (17ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ενότητα Τέταρτη

οι κυκλαδεσ
στην 1η χιλιετια π.χ.

Κολοσσικοί λέοντες στημένοι στη σειρά,
σε ισοπεδωμένο άνδηρο στον αρχαιολογικό
χώρο της Δήλου. Παριστάνονται
μισοκαθισμένοι στα πίσω πόδια, έχουν μικρό
κεφάλι, στόμα ανοιχτό και είναι στραμμένοι
προς τα ανατολικά, ατενίζοντας την Ιερή
Λίμνη με τον φοίνικα, όπου είδε το φως
ο Απόλλων. Ήταν αφιέρωμα των Ναξίων
και χρονολογούνται στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Χρυσοί εξάφυλλοι ρόδακες που ήταν
προσαρμοσμένοι σε ταινία, σχηματίζοντας ένα
είδος διαδήματος. Προέρχονται από τη Μήλο
και χρονολογούνται στα 650-600 π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Η πρώτη προχριστιανική χιλιετία είναι η περίοδος κατά την οποία, κατά τα φαινόμενα, καθιερώθηκε
η ονομασία Κυκλάδες, για να περιγράψει τα νησιά που βρίσκονταν γύρω από τη Δήλο.
Ανάμεσα σε αυτήν την περίοδο, που καλύπτει τους Γεωμετρικούς (1100-750 π.Χ.), τους Αρχαϊκούς
(750-479 π.Χ.), τους Κλασικούς (478-323 π.Χ.) και τους Ελληνιστικούς χρόνους (320-30 π.Χ.), και στην προγενέστερή
της Υστεροκυκλαδική εποχή δεν υπάρχει απόλυτος
διαχωρισμός. Το πιστοποιούν η συνέχεια της υψηλού επιπέδου κεραμικής των Κυκλάδων, αλλά και
οι περιπτώσεις της Δήλου (όπου η ανάπτυξη του
μεγάλου θρησκευτικού κέντρου στηρίχτηκε στην
προηγούμενη χρήση του νησιού) και της Νάξου
(όπου οι κάτοικοι της προηγούμενης εποχής
μετέφεραν την κατοικία τους στην ενδοχώρα,
διατηρώντας τα προγενέστερα νεκροταφεία).
Όπως είναι προφανές, τα κυκλαδονήσια διατήρησαν κατά την περίοδο αυτή το ρόλο
τους ως κόμβων επικοινωνίας μεταξύ
ηπειρωτικής Ελλάδας, Μικράς Ασίας
και Κρήτης, και υπήρξαν ενδιάμεσοι
σταθμοί, προορισμοί ή και ορμητήρια του πρώτου (μέσα 11ου-τέλη 9ου
αι. π.Χ.) και του δεύτερου (8ος-6ος
αι. π.Χ.) ελληνικού αποικισμού. Το
ιωνικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο στα
νησιά· κατά περίπτωση, όμως, αναμειγνυόταν με το κρητικό (π.χ. Αμοργός), το
θρακικό (π.χ. Νάξος), το δωρικό (π.χ. Μήλος,
Θήρα) κ.ά.
Ήδη από τον 9ο και 8ο αι. π.Χ. είχαν τεθεί οι
βάσεις της μεγάλης ακμής των νησιών κατά την
Αρχαϊκή εποχή. Στην εποχή αυτή η Νάξος,
που ασκούσε την κύρια επιρροή στο ιερό
της Δήλου, διέθετε 8.000 οπλίτες, ενώ η
Πάρος κατοικούνταν από 12.000 ελεύθερους πολίτες.
Πολιτικά, οι πόλεις και τα νησιά των
Κυκλάδων κατά την Αρχαϊκή εποχή διοικήθηκαν με το ολιγαρχικό, με το τυραννικό και
προς το τέλος μερικές (π.χ. Νάξος) με δημοκρατικό πολίτευμα. Μάλιστα, αρκετές επαινέθηκαν από τον
Πλάτωνα (Κέα) και τον Αριστοτέλη (Κέα, Κύθνος).

ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΤΗΝ 1Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ
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Οικονομικά, η άνθησή τους, πέρα από την αξιοποίηση της προνομιακής θέσης στο Αιγαίο, στηρίχτηκε στην εκμετάλλευση του ορυκτού, βιοτεχνικού και γεωργοκτηνοτροφικού τους πλούτου: του
μαρμάρου (Νάξος, Πάρος, Τήνος), της σμύριδας (Νάξος), των ηφαιστειακών υλικών (Θήρα, Μήλος),
του χρυσού (Σίφνος), του χαλκού (Σέριφος), του πηλού, του λαδιού (Πάρος, Μήλος), του κρασιού
(Νάξος, Πάρος, Σέριφος, Σίκινος, Μήλος), του μελιού (Κέα) κ.ά.
Έχοντας κατακτήσει μια τόσο σημαντική θέση, οι Κυκλάδες ενεπλάκησαν στον ανταγωνισμό
των ελληνικών πόλεων που πρωτοεκδηλώθηκε με τον πόλεμο για το Ληλάντιο πεδίο στην Εύβοια.
Χαρακτηριστική, από αυτή την άποψη, είναι και η σύγκρουση Πάρου-Νάξου, με τα διάφορα «επεισόδιά» της.
Την ίδια εποχή, οι κυκλαδικές πόλεις-κράτη θα ιδρύσουν μια σειρά αποικίες: η Άνδρος
τα Στάγειρα, την Άκανθο, την Άργιλο και τη Σάνη (βόρεια Ελλάδα), η Πάρος στη Θάσο, στον
Ελλήσποντο (Πάριον) και στην Αίγυπτο (τις δύο τελευταίες σε συνεργασία με τη Μίλητο), η
Θήρα την Κυρήνη (βόρεια Αφρική) και η Νάξος την Αρκεσίνη στην Αμοργό και τη Νάξο στη
Σικελία.
Σημαντική ήταν, επίσης, η συνεισφορά των Κυκλάδων στις τέχνες και την πνευματική ζωή.
Στη μνημειώδη αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, συνεισέφεραν πολλαπλά: με τις γνώσεις γύρω
από την κατεργασία του μάρμαρου, με τα πρώτα βήματα σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά μέλη της
αρθρωτής αρχιτεκτονικής (π.χ. κατασκευή μαρμάρινων στεγών), με την ανάπτυξη του εσωτερικού
καλλιτεχνικού χώρου των οικοδομημάτων κ.ά. Η συμβολή τους υπήρξε, σε πολλές περιπτώσεις, πρωτοποριακή και επηρέασε έμμεσα ή άμεσα τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Κλασικής εποχής.
Στη μνημειακή γλυπτική, επίσης, συνέβαλαν
καταλυτικά, με πρωτοπόρα εργαστήρια, το ναξιακό
και το παριακό. Είναι ενδεικτικό ότι τα αρχαιότερα
γνωστά ολοκληρωμένα γλυπτά μεγάλου μεγέθους
προέρχονται από κυκλαδικά εργαστήρια. Η
λεγόμενη Άρτεμη της Νικάνδρης, οι κούροι
από τη Δήλο, τα ημιτελή κολοσσικά γλυπτά
από τη Νάξο είναι, μεταξύ άλλων, μερικά
από τα πιο γνωστά δείγματα αυτής της
παραγωγής.

Ταφικός πιθαμφορέας που φέρει ανάγλυφη
διακόσμηση με θέματα εμπνευσμένα
από την άλωση της Τροίας. Βρέθηκε
στη Χώρα της Μυκόνου, χρονολογείται
στα 675 π.Χ. και είναι έργο τηνιακού
εργαστηρίου (Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκόνου). Στο λαιμό, ο Δούρειο Ίππος
και πολεμιστές μέσα και γύρω του.
Στις τρεις ζώνες του ώμου και στην κοιλιά,
σκηνές ολέθρου και σφαγής που ακολούθησαν
την άλωση της πόλης.

Επιτύμβιος μαρμάρινος δίσκος που εικονίζει
δισκοβόλο τη στιγμή που ρίχνει το δίσκο.
Προέρχεται από το κυριότερο νεκροταφείο
της αρχαίας πόλης της Πάρου, το οποίο
βρισκόταν βορειοανατολικά της, έξω
από τα τείχη και κοντά στο αρχαίο λιμάνι
(α΄ μισό 5ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο
Πάρου).
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Κατά τους Κλασικούς χρόνους, τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων θα υποχωρήσουν,
καθώς θα πληγούν από τους Πέρσες κατά τις εκστρατείες τους, ενώ παράλληλα οι «υπερδυνάμεις» της εποχής, Αθήνα και Σπάρτη, θα ενισχύσουν το ρόλο τους. Βέβαια, η προσπάθεια των
Αθηναίων να κάνουν την παρουσία τους πιο αισθητή και να ελέγξουν το ιερό της Δήλου είχε
ήδη εκδηλωθεί από τα χρόνια του τύραννου της Νάξου Λύγδαμι.
Το 478 π.Χ. τα νησιά θα συμμετάσχουν στη Συμμαχία της Δήλου, την οποία όμως θα
αμφισβητήσει πολύ νωρίς η Νάξος, η οποία θα κυριευτεί και θα υποδουλωθεί από τους
Αθηναίους. Μερικά χρόνια αργότερα (456 π.Χ.), το ταμείο της Συμμαχίας θα μεταφερθεί
από τη Δήλο στην Αθήνα, γεγονός που θα υποβαθμίσει έτι περαιτέρω τις Κυκλάδες.
Η ένταξή τους στη σπαρτιατική σφαίρα επιρροής δεν θα αλλάξει τα πράγματα,
ούτε και η συμμετοχή τους, μετά το 375 π.Χ., στη Β' Αθηναϊκή Συμμαχία. Μόνο
η Πάρος φαίνεται πως εξακολουθούσε να διατηρεί αρκετά στοιχεία από την
παλαιά αίγλη της.
Μετά τη διάλυση της Β' Αθηναϊκής Συμμαχίας (338 π.Χ.), οι Κυκλάδες
παρέμειναν ελεύθερες και το 313 π.Χ. ίδρυσαν –με πρωτοβουλία του Αντίγονου και του γιου του, Δημήτριου Πολιορκητή– το Κοινόν των Νησιωτών,
μια ομοσπονδία με θρησκευτικό κέντρο
αρχικά τη Δήλο και αργότερα την
Τήνο. Στα χρόνια αυτά θα εκδηλωθεί μια νέα περίοδος άνθησης της Δήλου και ορισμένων
άλλων νησιών, ωστόσο αυτή
δεν θα φτάσει την ακμή της
Αρχαϊκής εποχής. Και τούτο γιατί ο χώρος ήταν πλέον
πεδίο ανταγωνισμού υπέρτερων
δυνάμεων (των Μακεδόνων και
των Πτολεμαίων αρχικά, κι αργότερα των Ροδίων) και πεδίο δράσης των
πειρατών. Έτσι, το Κοινό θα διαλυθεί
το 250 και το 167 π.Χ. και η Δήλος θα
ανακηρυχθεί ελεύθερο λιμάνι.
Στη συνέχεια, τα νησιά θα περιέλθουν στη ρωμαϊκή κυριαρχία: πρώτα η
Άνδρος (2ος αι. π.Χ.) και αργότερα (γύρω
στο 40 π.Χ.) η Δήλος και τα άλλα νησιά.

Μελανόμορφος αμφορέας με παράσταση
Γοργούς. Προέρχεται από τη Νάξο και
χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).

Κούρος από την Πάρο (περ. 540 π.Χ.,
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι)
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Χάλκινη εικονιστική κεφαλή αθλητή
από τη Δήλο (αρχές 1ου αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Ο πύργος Χειμάρου στην ανατολική Νάξο
(4ος-3ος αι. π.Χ.). Παρόμοιοι στρογγυλοί ή
τετράγωνοι αμυντικοί «πύργοι» χτίστηκαν
και σε άλλα νησιά την εποχή αυτή (Αγία Μαρίνα
Κέας, Άγιος Πέτρος Άνδρου, Αγία Τριάδα και Ρίχτι
Αμοργού). Επρόκειτο για οχυρά καταφύγια
μεγάλων αγροκτημάτων που κατασκευάστηκαν
για να παράσχουν προστασία από τις πειρατικές
επιδρομές, που είχαν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται
κατά τον 3ο αι. π.Χ.

Επιτύμβια στήλη από τη Ρήνεια,
που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο
του 2ου αι. π.Χ. Εικονίζεται η νεκρή μαζί
με τη θεραπαινίδα της (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Σύμπλεγμα Αφροδίτης, Έρωτα
και Πάνα από τη Δήλο (περ. 100 π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΙΦΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΥΒΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Γιγαντομαχία. Λεπτομέρεια από τη βόρεια
ζωφόρο του Θησαυρού των Σιφνίων
(Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών).

Άλογα άρματος από τη νότια ζωφόρο
του Θησαυρού των Σιφνίων
(Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών)
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Η Σίφνος φημιζόταν στην αρχαιότητα για τον πλούτο της, ο οποίος προερχόταν από την εκμετάλλευση
των μεταλλείων αργύρου και χρυσού. Στο απόγειό
της η Σίφνος έφτασε κατά τους Αρχαϊκούς χρόνους,
οπότε έκοψε δικά της νομίσματα εξαιρετικής ποιότητας, όπως οι στατήρες με την κεφαλή του Απόλλωνα στον εμπροσθότυπο.
Δείγμα του πλούτου του νησιού είναι και ο
λεγόμενος «Θησαυρός των Σιφνίων», ολομάρμαρος θησαυρός με εξαιρετικό γλυπτό διάκοσμο
που οι Σίφνιοι αφιέρωσαν το 525 π.Χ. στο ιερό του
Απόλλωνα στους Δελφούς. Μέσω του μνημείου,
οι Σίφνιοι επιζητούσαν την προβολή τους. Όμως,
η υπέρμετρη επίδειξη του πλούτου τους άγγιζε
τα όρια της ύβρεως και οι αρχαίοι συνέδεσαν την
παρακμή του νησιού με τη θεϊκή τιμωρία.
Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. η Σίφνος αναγκάστηκε να καταβάλει 100 τάλαντα σε Σάμιους
φυγάδες που τη λεηλάτησαν, ενώ αργότερα, ως
μέλος της Δηλιακής ή Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας, είδε τα πολύτιμα μεταλλεύματά της να κατευθύνονται στην Αθήνα. Σταδιακά, τα κοιτάσματα
εξαντλήθηκαν και το νησί παρήκμασε. Λεγόταν, μάλιστα, ότι τα μεταλλεία δεν εξαντλήθηκαν αλλά
πλημμύρισαν με θαλασσινό νερό. Πίσω από αυτήν τη φυσική καταστροφή ήταν ο θυμός του Απόλλωνα, επειδή οι κάτοικοι του νησιού είχαν πάψει να του αποδίδουν την οφειλόμενη δεκάτη.

Λεπτομέρεια του γλυπτού διάκοσμου
της ζωφόρου του Θησαυρού
των Σιφνίων (Αρχαιολογικό
Μουσείο Δελφών).
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ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εμπροσθότυπος αργυρού στατήρα της Σερίφου,
στον οποίο απεικονίζεται ο βάτραχος «σερίφιος»
(περ. 530 π.Χ., Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).

Εμπροσθότυπος αργυρού στατήρα της Νάξου
στον οποίο απεικονίζεται κάνθαρος, στοιχείο
της διονυσιακής λατρείας στο νησί (τέλη
6ου-αρχές 5ου αι. π.Χ., Νομισματικό Μουσείο,
Αθήνα).
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Ανάγλυφο στα λατομεία της Πάρου,
χαλκογραφία του J. Stuart

Αργυρό τετράδραχμο Νάξου Σικελίας. Στον
εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή Διονύσου
και στον οπισθότυπο Σιληνός που κρατάει
κάνθαρο (περ. 460 π.Χ., Staatliche Museen –
Munzkabinet, Βερολίνο).

Αργυρός στατήρας της Σίφνου.
Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται
κεφαλή Απόλλωνα και στον
οπισθότυπο αετός (αρχές 5ου αι.
π.Χ., Bibliothèque Νationale de
France – Cabinet des Médailles,
Paris).

Είσοδος λατομείου στην Πάρο, έγχρωμη
λιθογραφία, αρχικό σχέδιο J.B. Hilaire
(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)
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Είσοδος σπηλαίου που οδηγεί σε υπόγειες
στοές ορυχείων της Μήλου. Μεταγενέστερη,
έγχρωμη λιθογραφία, αρχικό σχέδιο του
Choiseul-Gouffier (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα).
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ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΝΗΣΙΑ
Η αναλυτική αναφορά στην ιστορία κάθε νησιού των Κυκλάδων την περίοδο αυτή, καθώς και στους
αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν σήμερα, ξεφεύγει από τις προθέσεις του παρόντος. Θα επιχειρηθεί, ωστόσο, μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων
νησιών, αρχίζοντας από την ιερή Δήλο. Η παρουσίαση αυτή θα καταστήσει
περισσότερο σαφές τι συνέβαινε στις Κυκλάδες την τελευταία χιλιετία πριν τη
γέννηση του Χριστού και ιδιαίτερα κατά την Αρχαϊκή εποχή.

Δήλος
Η Δήλος είχε αποκτήσει από νωρίς τη φήμη σημαντικού εμπορικού λιμανιού
και αξιόλογου θρησκευτικού κέντρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομηρική
Οδύσσεια και ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα (περ. 700 π.Χ.) μνημονεύουν τη Δήλο ως σημαντικό ιερό κέντρο των Ιώνων, στο οποίο τα
πλοία εκτός από τους προσκυνητές έφερναν και εμπορεύματα.
Στις λαμπρές γιορτές που οργανώνονταν, έρχονταν επισκέπτες
απ’ όλα τα μέση της Ιωνίας για να τιμήσουν τον Απόλλωνα με
γυμνικούς και μουσικούς αγώνες, χορούς και ύμνους (μετά
το 425 π.Χ. και ιπποδρομίες).
Δεν είναι γνωστό πώς και πότε ακριβώς ξεκίνησαν τα
Δήλια. Πιθανόν αρχικά να συνδέονταν με την «ξύνοδο» των
Ιώνων στη Δήλο, κατά την οποία οι προσερχόμενοι κάθε χρόνο
πρόσφεραν καρπούς στον Απόλλωνα και τον ιέτευαν να προστατεύσει τη συγκομιδή τους. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, αυτή
η ετήσια εορτή προς τιμήν του Απόλλωνα ονομαζόταν Απολλώνια, ενώ
τα Δήλια γίνονταν κάθε πέντε χρόνια.
Η Δήλος, σύμφωνα με το μύθο, είναι ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε ο θεός Απόλλων. Σε αυτήν κατέφυγε εξουθενωμένη η Λητώ, η νεαρή
ερωμένη του Δία, όταν περιπλανιόταν σε πόλεις και νησιά, αναζητώντας έναν τόπο για να γεννήσει τον καρπό του ζευγαρώματός της με τον
βασιλιά των θεών. Καθώς η τυφλωμένη από ζήλια Ήρα απειλούσε με
καταστροφή όποιον βοηθούσε τη Λητώ, εκείνη βρήκε καταφύγιο στο
μικρό κι ασήμαντο ξερονήσι, υποσχόμενη την αιώνια εύνοια του γιου
της στους κατοίκους του αν αψηφούσαν την οργή της νόμιμης συζύγου
του Δία.
Καθώς είχαν ήδη περάσει εννέα μερόνυχτα πόνων και η γέννα αργούσε, επειδή η Ειλείθυια, θεά του τοκετού, ήταν ζωσμένη στον Όλυμπο με
χρυσά σύννεφα από την Ήρα, χρειάστηκε να παρέμβει η Ίρις, η φωτεινή
αγγελιαφόρος των θεών, η οποία ειδοποίησε την Ειλείθυια να σπεύσει στο
νησί. Με τη βοήθειά της, η Λητώ γέννησε τελικά το παιδί που κυοφορούσε,
κρατώντας με τα δυο της χέρια τη φοινικιά που φύτρωνε εκεί και ακουμπώ-

Νίκη, έργο πιθανώς του Αρχέρμου
από τη Χίο. Προέρχεται από
τη Δήλο και χρονολογείται περίπου
στα 550 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Η γέννηση της Άρτεμης και του Απόλλωνα.
Έργο της Diana Scultori (1535-1612),
βασισμένο σε πίνακα του Giulio Romano
(Victoria and Albert Museum, Λονδίνο).

ντας τις πλάτες της στον Κύθνο, τον ιερό λόφο του νησιού. Έτσι, το φως της Ίριδας έφερε στον
κόσμο το φως του Απόλλωνα.
Η φήμη και ο ρόλος του νησιού δελέασε αρχικά τους Νάξιους, οι οποίοι προσπάθησαν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στο ιερό του Απόλλωνα, επειδή θεωρούσαν ότι
αν έλεγχαν το ιερό των Ιώνων θα ισχυροποιούσαν την πολιτική τους επιρροή. Από
το τέλος του 7ου αι. π.Χ. προσφέρουν πλήθος αφιερώματα και κοσμούν το ιερό του
Απόλλωνα με λαμπρά οικοδομήματα (Οίκος και Στοά Ναξίων, κολοσσικός Απόλλων,
λέοντες, ανάθημα Νικάνδρας κ.ά.).
Πολλά αφιερώματα πρόσφερε τον 6ο αι. π.Χ. και η Πάρος, ενώ γύρω στο 530 π.Χ.
ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης αφιέρωσε στον Απόλλωνα τη γειτονική Ρήνεια, την
οποία μάλιστα πρόσδεσε συμβολικά στη Δήλο με αλυσίδα. Τον πρώτο λόγο στο νησί προσπάθησαν να αποκτήσουν και οι Αθηναίοι στα χρόνια της τυραννίδας του Πεισίστρατου
(561-527 π.Χ.). Τότε έχτισαν τον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα και έκαναν την πρώτη κάθαρση
της Δήλου (540 π.Χ.), απομακρύνοντας όλους τους τάφους από το τμήμα του νησιού που
ήταν ορατό από το ναό του Απόλλωνα, ο οποίος, ως θεός του φωτός, απεχθανόταν το θάνατο.
Μετά την πτώση του Πεισίστρατου και τους Περσικούς Πολέμους (ας σημειωθεί: οι Πέρσες
σεβάστηκαν ως ιερούς τους κατοίκους του νησιού), η Δήλος θα βρεθεί μεν έξω από την επιρροή των
Αθηναίων, ταυτόχρονα όμως θα δει την αίγλη της να μειώνεται και την ιωνική αμφικτιονία να διαλύεται
καθώς, πέραν όλων των άλλων, στις ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας κυριαρχούσαν πλέον οι Πέρσες.
Το 478 π.Χ. θα ιδρυθεί η Δηλιακή Συμμαχία, με συμμετοχή όλων των πόλεων του Αιγαίου και

Αργυρός στατήρας της Δήλου.
Στον εμπροσθότυπό του εικονίζεται έγχορδη
λύρα, σύμβολο του Απόλλωνα (τέλη 6ου αι. π.Χ.,
Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).
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Χάλκινο νόμισμα της Αθήνας που απεικονίζει
τον Δήλιο Απόλλωνα και χρονολογείται
στους Ρωμαϊκούς χρόνους (Νομισματικό
Μουσείο, Αθήνα).

Οι αναστηλωμένοι κίονες του Κοινού
των Ποσειδωνιαστών (3ος αι. π.Χ.)

Ο Διόνυσος στη ράχη του Πάνθηρα, ψηφιδωτό
από την Οικία των Προσωπείων
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κυρίαρχο ρόλο της Αθήνας (εξ ου και η
ονομασία Α' Αθηναϊκή Συμμαχία). Το ιερό
του Απόλλωνα στη Δήλο γίνεται έδρα της
Συμμαχίας και εκεί φυλάσσεται το ταμείο
της. Το 456 π.Χ., όμως, το ταμείο θα μεταφερθεί στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού
Πολέμου, θα ξεσπάσει στην Αθήνα λοιμός, τον
οποίο οι κάτοικοί της απέδωσαν στην οργή
του Απόλλωνα. Για να εξευμενίσουν τον θεό,
προχώρησαν στην αναδιοργάνωση των Δηλίων, στα οποία προσέδωσαν ακόμη μεγαλύτερη
λαμπρότητα, στην οικοδόμηση ενός νέου δωρικού ναού και στη δεύτερη κάθαρση της Δήλου
(426/5 π.Χ.): στους κατοίκους του νησιού απαγορεύτηκε, πλέον, όχι μόνο να πεθαίνουν αλλά
και να γεννιούνται εκεί. Οι τάφοι των νεκρών
ανοίχτηκαν και τα οστά, μαζί με τα κτερίσματα,
μεταφέρθηκαν στη Ρήνεια.

Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό δάπεδο της Οικίας
του Διονύσου, στη Συνοικία του Θεάτρου
(2ος αι. π.Χ.)
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O ναός της Ίσιδας, θεότητας που προέρχεται
από την Αίγυπτο. Αποτελεί τεκμήριο του
κοσμοπολίτικου χαρακτήρα του νησιού.

Μαρμάρινο άγαλμα Γαλάτη πολεμιστή
σε στάση άμυνας. Χρονολογείται στα 100 π.Χ.
και βρέθηκε στην Aγορά των Ιταλών, στη Δήλο
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Όταν οι Μακεδόνες κυριάρχησαν στον ελλαδικό χώρο, η Δήλος αποσπάστηκε από την ηγεμονία
των Αθηναίων, κηρύχτηκε ανεξάρτητη και έγινε έδρα του Κοινού των Νησιωτών (314 π.Χ.). Ακολούθησε
περίοδος οικονομικής ανόδου και μετατροπής της –ειδικά μετά τη διάλυση του Κοινού, το 250 π.Χ.– σε
εμπορικό κυρίως λιμάνι, που έχανε σταδιακά τον ιερό του χαρακτήρα.
Όταν επικράτησαν οι Ρωμαίοι, κράτησαν για τον εαυτό τους το λιμάνι, το οποίο κήρυξαν ελεύθερο, και παραχώρησαν το ιερό στους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι έδιωξαν τους Δήλιους από το νησί,
στο οποίο πλέον εγκαταστάθηκαν Αθηναίοι και πολίτες απ’ όλα τα σημεία της Μεσογείου. Έτσι
στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. το νησί ήταν ανθηρή ρωμαϊκή αποικία και ο πληθυσμός του έφτανε τους
25.000 κατοίκους, δείγμα της οικονομικής ευημερίας που απολάμβαναν οι προστατευόμενοι του
Απόλλωνα.
Οι προχριστιανικοί χρόνοι θα κλείσουν με οδυνηρό τρόπο: ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης ο
Ευπάτωρ, στρεφόμενος κατά των Ρωμαίων, θα επιτεθεί το 88 π.Χ. στη Δήλο και θα την καταστρέψει,
αφήνοντας πίσω του 20.000 νεκρούς. Η καταστροφή θα ολοκληρωθεί το 69 π.Χ. από τον σύμμαχο
του Μιθριδάτη Αθηνόδωρο και τους πειρατές του. Έκτοτε η Δήλος θα περιπέσει στην αφάνεια.
Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου είναι από τους σημαντικότερους στην Ελλάδα.
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Σημείο αναφοράς είναι το ιερό του Απόλλωνα, το οποίο περιλάμβανε
πολλά οικοδομήματα που χρησίμευαν για τις ανάγκες της λατρείας, ως
αποθήκες ή για τη στέγαση του προσωπικού.
Στην πραγματικότητα, υπήρχαν τρεις ναοί του Απόλλωνα: ο
αρχαιότερος, στο βορρά (ή πώρινος ναός), και άλλοι δύο που
χτίστηκαν από τους Αθηναίους και τους Δήλιους.
Βορειοανατολικά των ναών βρίσκονται πέντε κτήρια
κατασκευασμένα από διάφορες πόλεις για να στεγάσουν
τα πολύτιμα αναθήματά τους. Τα κτήρια αυτά ονομάζονται θησαυροί.
Βόρεια του ιερού του Απόλλωνα υπήρχε η
Τροχοειδής ή Ιερή Λίμνη και δυτικά βρισκόταν το άνδηρο με τους λέοντες. Βορειότερα
υψωνόταν το Κοινό των Ποσειδωνιαστών της
Βηρυτού. Εδώ, ονόματα μεγαλεμπόρων της
εποχής έχουν χαραχτεί στο δωρικό περιστύλιο
της αυλής.
Νότια της λίμνης υπήρχε η Αγορά των Ιταλών. Βορειοανατολικά βρισκόταν το Στάδιο, το
Γυμνάσιο και, πιθανότατα, ο Ιππόδρομος, που συνδεόταν με μεγάλη λεωφόρο με την περιφέρεια του
ιερού.
Νότια του ιερού βρισκόταν η Αγορά της πόλης.
Στο γειτονικό Πρυτανείο οι Δήλιοι τιμούσαν τη θεά
Εστία, της οποίας η λατρεία συνδεόταν με τη λατρεία
του Πύθιου Απόλλωνα.
Στις πλαγιές του λόφου Κύθνος υπάρχουν ίχνη
από ιερά της Λητούς και της Άρτεμης. Εδώ υπήρχε,
επίσης, ένας ναός της Ήρας.
Στην άνω κοιλάδα του ποταμού Ινωπού, εκτός
από τα αρχαιότατα ιερά ελληνικών θεοτήτων, υπήρχαν και ιερά θεοτήτων που η λατρεία τους ήρθε από
την Αίγυπτο και τη Συρία τον 3ο και 2ο αι. π.Χ.
Η αγορά που βρισκόταν νότια του ιερού του
Απόλλωνα δεν πρέπει να επαρκούσε για τις ανάγκες της Δήλου στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Έτσι οι
Δήλιοι κατασκεύασαν ένα τεράστιο οικοδόμημα
στο μυχό του λιμανιού, κοντά σε αρχαίο ιερό του
Ποσειδώνα (γι’ αυτό και το ονόμασαν Στοά κοντά στο
Ποσειδώνιο).
Δημιουργήθηκαν επίσης δύο νέες μεγάλες αγορές, η Αγορά του Θεόφραστου και η Αγορά των
Κομπεταλιαστών.

Άγαλμα του Ποσειδώνα σε
μεγαλοπρεπή στάση με το δελφίνι
δίπλα του. Στο υψωμένο δεξί χέρι
κρατούσε την τρίαινα. Χρονολογείται
στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.
και προέρχεται από τη Δήλο (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Μαρμάρινο άγαλμα γυμνού άνδρα,
πιθανότατα αθλητή. Χρονολογείται
στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. και βρέθηκε
κοντά στη λεγόμενη Oικία του Διαδούμενου,
στη Δήλο (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Κέα (Τζια)
Για την Κέα των Γεωμετρικών χρόνων υπάρχουν λίγα στοιχεία. Κατά την
Αρχαϊκή εποχή ιδρύθηκαν τέσσερις καλά οχυρωμένες πόλεις-κράτη:
η Ιουλίς, στην ενδοχώρα, και οι παράκτιες Καρθαία, Κορησία
και Ποιήεσσα.
Κατά τους Κλασικούς χρόνους αυξήθηκαν οι αγροτικές
εγκαταστάσεις στο νησί, πολλαπλασιάστηκαν οι αμυντικοί
πύργοι σε διάφορα σημεία του, ενώ περίοδο ακμής γνώρισαν και οι πόλεις-λιμάνια, που κατείχαν καίρια θέση
στη διά θαλάσσης διακίνηση μίλτου και αργυρομολύβδου.
Η Καρθαία βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του
νησιού, πρωτοκατοικήθηκε κατά τον 8ο αι. π.Χ. και συνέχισε να κατοικείται έως τον 7ο αι. μ.Χ. Η αρχαιολογική
σκαπάνη έχει αποκαλύψει στη λοφοσειρά Άσπρη Βίγλα
την ακρόπολη της πόλης με ορισμένα από τα σημα-

Επιτύμβιο ανάγλυφο με παράσταση
ζεύγους από την Ιουλίδα
(Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας)

ντικότερα κτήρια που βρίσκονταν εκεί: το
ναό του Απόλλωνα (530 π.Χ.) και το ναό
της Αθηνάς (τέλη 6ου-αρχές 5ου αι. π.Χ.).
Στις νότιες υπώρειες της λοφοσειράς έχουν
αποκαλυφθεί το θέατρο και τμήμα του
συστήματος υδροδότησης της πόλης.
Η Ιουλίς είχε χτιστεί σε ύψωμα της
ενδοχώρας, σε προνομιακή θέση, που
επόπτευε το βόρειο τμήμα του νησιού
και τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κέας
και Αττικής. Στην ίδια θέση χτίστηκε
αργότερα το μεσαιωνικό κάστρο της
Ιουλίδας.

Άγαλμα της Αφροδίτης ελαφηβόλου
από τη Συνοικία του Θεάτρου (β΄μισό
2ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου)
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Ποιήεσσα. Ο πενταώροφος πύργος της Αγίας
Μαρίνας, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη
του 4ου αι. π.Χ.
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Σχεδιαστική αναπαράσταση του ναού της
Αθηνάς στην Καρθαία κατά την ολοκλήρωση
της πρώτης φάσης (500-490 π.Χ.)

Π. Χ .

Τείχη περιέβαλλαν και την τέταρτη πόλη της αρχαιότητας, την Ποιήεσσα, που ιδρύθηκε στα τέλη
του 6ου αι. π.Χ. και βρίσκεται στη δυτική ακτή της Κέας. Το σπουδαιότερο εύρημα στο χώρο είναι ο
πύργος της Αγίας Μαρίνας, ένα πενταώροφο αμυντικό κτίσμα του 4ου αι. π.Χ., το οποίο ελέγχει τις
διαβάσεις που οδηγούν από την Ιουλία και την Κορησία στην πόλη. Το ύψος του πύργου, που σωζόταν
σχεδόν ακέραιος έως τον 19ο αιώνα, πρέπει να έφτανε τα 20 μέτρα.

Η αρχαία πόλη προστατευόταν από διπλό τείχος, το εξωτερικό τμήμα του οποίου υψωνόταν στα
χαμηλά του λόφου, ενώ το εσωτερικό προστάτευε την ακρόπολη, που βρισκόταν στην ίδια θέση με
το σημερινό κάστρο.
Το μόνο αξιόλογο εύρημα που θυμίζει το αρχαίο παρελθόν της περιοχής είναι ο λεγόμενος Λέων
της Ιουλίδος. Πρόκειται για κολοσσικό λιοντάρι λαξευμένο στον φυσικό βράχο, που χρονολογείται
στα τέλη του 7ου-αρχές 6ου αι. π.Χ. Παρότι τα ευρήματα είναι ελάχιστα, οι αρχαίες πηγές αναφέρουν
ναούς της Αθηνάς, της Άρτεμης, του Απόλλωνα και του Διόνυσου. Αναφέρουν, επίσης, ότι η πόλη
ήταν τόπος καταγωγής των λυρικών ποιητών Συμωνίδη (6ος-5ος αι. π.Χ.) και Βακχυλίδη (481-431
π.Χ.) και του ιατρού Ερασίστρατου (4ος-3ος αι. π.Χ.).
Η τρίτη πόλη της αρχαιότητας, η Κορησία, βρισκόταν στο δυτικό άκρο του κόλπου του Αγίου
Νικολάου, πάνω από τον σύγχρονο οικισμό Λιβάδι. Είχε δύο ακροπόλεις, στα υψώματα του Αγίου
Σάββα και της Αγίας Τριάδας. Αρχικά οχυρώθηκε η πρώτη με τέσσερεις πύργους, αργότερα όμως
τειχίστηκαν και οι δύο ακροπόλεις. Στην περιοχή έχουν αποκαλυφθεί κατάλοιπα οικιών, ναού και
δύο νεκροταφείων. Σε ένα από αυτά τα νεκροταφεία βρέθηκε ο περίφημος Κούρος της Κέας.
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Ο Λέων της Ιουλίδος (τέλη 7ου-αρχές 6ου αι. π.Χ.)

Ο Κούρος της Κέας (530-520 π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Άνδρος
Στη δυτική ακτή του νησιού ιδρύθηκαν κατά τη Γεωμετρική εποχή δύο οικισμοί, η Ζαγορά, σε ένα
φύσει οχυρό οροπέδιο, και η Υψηλή, στον ομώνυμο λόφο στο μέσο της δυτικής ακτής. Οι οικισμοί
αυτοί κατέστησαν κατά το β΄ μισό του 8ου αι. π.Χ. την Άνδρο μια αξιόλογη δύναμη, η οποία διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με την Αττική και την Εύβοια και ίδρυσε αποικίες στη Χαλκιδική, μεταξύ
των οποίων και τα Στάγειρα, γενέτειρα του Αριστοτέλη.

Λείψανα αρχαϊκού ναού στην Υψηλή
(α΄ μισό 6ου αι. π.Χ.), που ήταν πιθανότατα
αφιερωμένος στη Δήμητρα.

Αναπαράσταση ναού
της Αρχαϊκής εποχής
στη Ζαγορά (575-500 π.Χ.).
Ο ναός ήταν πιθανότατα
αφιερωμένος στην Αθηνά
Πολιάδα.

Από τις εν λόγω πόλεις έχουν αποκαλυφθεί ορισμένα ευρήματα. Αγγεία
και όστρακα, καθώς και λείψανα τείχους και ναού μάλλον της Αθηνάς
έχουν εντοπιστεί στη Ζαγορά. Στην Υψηλή, που εγκαταλείφθηκε στο
τέλος του 7ου αι. π.Χ., έχουν εντοπιστεί λείψανα του ισχυρού τείχους
που προστάτευε την ακρόπολή της, αγγεία με γεωμετρική διακόσμηση, μικροαντικείμενα, κοσμήματα, καθώς και υπολείμματα
ιερού.
Από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. η ζωή του νησιού μεταφέρθηκε στην περιοχή της σημερινής Παλαιόπολης,
όπου ιδρύθηκε η πόλη της Άνδρου. Τον 4ο αι. π.Χ. η
πόλη, που εν τω μεταξύ είχε επεκταθεί και είχε μετατραπεί σε πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού,
προστατευόταν από ισχυρό τείχος. Έξω από το τείχος βρίσκονταν τα νεκροταφεία, ενώ πυρήνας της εμπορικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης ήταν το λιμάνι, στο οποίο βρισκόντουσαν η αγορά,
το βουλευτήριο και, πιθανώς, το πρυτανείο και το ιερό της Ταυροπόλου Αρτέμιδας.
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Μαρμάρινος κορμός Αρτέμιδας από την Παλαιόπολη.
Ρωμαϊκό αντίγραφο έργου του 2ου αι. π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου).

Ο Ερμής της Άνδρου από την Παλαιόπολη. Πρόκειται για ρωμαϊκό αντίγραφο
(1ος αι. π.Χ.) που μιμείται το πρότυπο του Πραξιτέλη. Βρέθηκε το 1833, μεταφέρθηκε
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με πρωτοβουλία του βασιλιά
Όθωνα και από το 1981 εκτίθεται στον φυσικό του χώρο,
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου.
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Μήλος
Η Μήλος κατοικήθηκε κατά τις αρχές των ιστορικών χρόνων από Μίνυες της Λήμνου και της Ίμβρου.
Η θέση Κλήμα άρχισε να κατοικείται κατά τη Γεωμετρική εποχή. Από τα νεκροταφεία της εποχής
αυτής, καθώς και από τα νεκροταφεία της Αρχαϊκής εποχής, προέρχονται σφραγιδόλιθοι, χρυσά
κοσμήματα, μεγάλοι αμφορείς με μυθολογικές παραστάσεις, πήλινα ανάγλυφα με παρόμοιες σκηνές
κ.ά. Δεν έχουν, ωστόσο, βρεθεί κτίσματα, εκτός από ορισμένα λείψανα του τείχους και ενδείξεις για
τη θέση του γυμνάσιου, του σταδίου και της αγοράς.
Στα σημαντικότερα ευρήματα του νησιού που χρονολογούνται σε αυτές τις περιόδους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαρμάρινος κούρος ύψους 2,14 μ. (550 π.Χ.), μαρμάρινος δίσκος με ανάγλυφη προτομή θεάς, πιθανώς της Αφροδίτης (περ. 460 π.Χ.), μεγάλος πιθαμφορέας με παράσταση
του κιθαρωδού Απόλλωνα σε άρμα με φτερωτά άλογα (540-530 π.Χ.) και χρυσοί ρόδακες (650-600
π.Χ.). Όλα εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Αθήνα.
Το 416 π.Χ. η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Αθηναίους, όπως μας πληροφορεί ο Θουκυδίδης. Ίσως γι’ αυτό τα ευρήματα από τους Κλασικούς χρόνους είναι ιδιαίτερα φτωχά. Εντούτοις,

Λεπτομέρεια από τη διακόσμηση πολύχρωμου κρατήρα που εικονίζει την αναχώρηση του Ηρακλή. Προέρχεται από τη Μήλο
και χρονολογείται στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας το νησί είχε μεγάλη ακμή. Μάλιστα εδώ στήθηκε τον
2ο αι. π.Χ. ένα από τα πρώτα αγάλματα της Ρώμης. Στα χρόνια αυτά χτίστηκε μάλλον
και το αρχαίο θέατρο της Μήλου, το οποίο αποκαλύφθηκε το 1836 από τον βασιλιά της
Βαυαρίας Λουδοβίκο.

Άγαλμα Κούρου από τη Μήλο. Χρονολογείται
στα 550 π.Χ. περίπου και είναι χαρακτηριστικό
έργο κυκλαδικού (μηλιακού) εργαστηρίου
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Μαρμάρινος δίσκος με ανάγλυφη
προτομή θεάς σε προφίλ, πιθανώς
της Αφροδίτης (περ. 460 π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

Κυκλαδικός κρατήρας από τη Μήλο με
παράσταση κιθαρωδού Απόλλωνα στο σώμα.
Ο θεός είναι πάνω σε άρμα με φτερωτά άλογα
και επιστρέφει πιθανώς από τη χώρα
των Υπερβορείων. Τον συνοδεύουν δύο
γυναίκες, Μούσες ή Υπερβόρειες Παρθένες,
και τον υποδέχεται η αδελφή του, Άρτεμη,
κρατώντας με το ένα της χέρι ένα ελάφι
από τα κέρατα και με το άλλο ένα τόξο.
Στο λαιμό του αγγείου απεικονίζεται ομηρική
μονομαχία. Πρόκειται για έργο παριανού
εργαστηρίου, που χρονολογείται την περίοδο
540-530 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Θήρα

Η φημισμένη Αφροδίτη της Μήλου,
έργο-πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς
κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο
γύρω στα 130-110 π.Χ. Βρέθηκε τυχαία
το 1820 από έναν αγρότη που έσκαβε
το χωράφι του στην περιοχή του Κλήματος,
σε χώρο που ταυτίστηκε με το Γυμνάσιο
της αρχαίας πόλης. Ο Ροντέν, από τους
μεγαλύτερους γλύπτες της σύγχρονης εποχής,
έγραψε γι’ αυτό το μοναδικό γλυπτό:
«Ιδού το θαύμα των θαυμάτων. Αυτό το έργο
είναι η έκφραση της υψηλότερης έμπνευσης
της αρχαιότητας. Είναι ο αισθησιασμός
που ισορροπείται με το μέτρο, η χαρά
της ζωής που σταθμίζεται από το λογικό…
Ο καλλιτέχνης εκείνης της εποχής είχε μάτια
να δει, ενώ οι σημερινοί είναι τυφλοί.
Οι Ελληνίδες ήταν όμορφες, αλλά η ομορφιά
τους υπήρχε πάνω απ’ όλα στο μυαλό
του γλύπτη» (Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
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Το όνομα της Θήρας προέρχεται από τον Λακεδαιμόνιο Θήρα, ο οποίος την αποίκισε τον 8ο αι. π.Χ.
μαζί με αρκετούς συμπατριώτες του και μερικούς Μίνυες. Έως τότε το νησί λεγόταν Καλλίστη και
δεν είχε ανακάμψει από την ηφαιστειακή έκρηξη του 1613 π.Χ. Η Θήρα αναπτύχθηκε γρήγορα και το
631 π.Χ., ακολουθώντας χρησμό του μαντείου των Δελφών κατά τον Ηρόδοτο, οι κάτοικοί της ίδρυσαν
στα παράλια της βόρειας Αφρικής την Κυρήνη, τη μοναδική τους αποικία.
Όταν ξέσπασε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η Θήρα
αναγκάστηκε (431/430 π.Χ.) να προσχωρήσει στην
Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Μετά τη νικηφόρα για τους
Σπαρτιάτες έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου, περιήλθε στη δική τους σφαίρα επιρροής,
ωστόσο το 376/375 π.Χ. έγινε μέλος της Β' Αθηναϊκής Συμμαχίας.
Το 288 π.Χ. βρέθηκε στην επικράτεια των Πτολεμαίων, οι οποίοι τη μετέτρεψαν σε κτήση τους
και εγκατέστησαν στρατιωτική φρουρά. Όμως, λόγω
της στρατηγικής της θέσης και του ενδιαφέροντος
που έδειξαν οι Πτολεμαίοι, το νησί στα χρόνια τους
γνώρισε περίοδο ακμής. Η πόλη της αρχαίας Θήρας
επεκτάθηκε, ενώ κατασκευάστηκαν μεγαλοπρεπή
δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Επιπλέον, χτίστηκαν
ιερά ξένων θεοτήτων, δείγμα της εισαγωγής νέων
λατρειών που συνδέονται με την έντονη παρουσία ξένων στο νησί. Η περίοδος αυτή έληξε το
145 π.Χ., όταν πέθανε ο Πτολεμαίος ΣΤ΄ και η
φρουρά αποχώρησε από το νησί.
Η πόλη που αποτελούσε διοικητικό και
θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας έχει
αποκαλυφθεί στην κορυφή του φυσικά οχυρού
Μέσα Βουνού (369 μ.), ενός απόκρημνου ακρωτηρίου στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, ανάμεσα στους οικισμούς Καμάρι και Περίσσα. Ίχνη
κατοίκησης ανακαλύφθηκαν, επίσης, και στα επίνεια
της αρχαίας Θήρας (Οία και Ελευσίς), που ταυτίζονται
στο χώρο με τους προαναφερθέντες σύγχρονους οικισμούς. Μάλιστα η Οία κατοικήθηκε ταυτόχρονα με την
Θήρα: οι ταφές στο νεκροταφείο της δείχνουν αδιάλειπτη
ανθρώπινη παρουσία από τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 7ο αι. μ.Χ.
Η μορφή της αρχαίας Θήρας που αποκάλυψε η αρχαιολογική
σκαπάνη αντιστοιχεί στην εικόνα της πόλης κατά τον 2ο αι. μ.Χ.,
δηλαδή κατά την τελευταία φάση της, τα δε κτήρια χρονολογούνται
κυρίως στην Ελληνιστική αλλά και στη Ρωμαϊκή εποχή. Είχε μήκος

Πίθος με ανάγλυφη διακόσμηση.
Στη μετόπη του λαιμού παριστάνεται κύκνος
και στον ώμο απεικονίζονται δύο άρματα
που τα σέρνουν φτερωτά άλογα. Προέρχεται
από το νεκροταφείο της αρχαίας Θήρας
και χρονολογείται γύρω στα 675 π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, Φηρά).
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Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής
δαιδαλικής τεχνοτροπίας με γραπτή
διακόσμηση. Προέρχεται από το νεκροταφείο
της αρχαίας Θήρας και, λόγω της κίνησης
των χεριών, η μορφή ερμηνεύεται
ως θρηνωδός (τέλη 7ου αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, Φηρά).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
1. Τέμενος Αρτεμίδωρου
2. Στρατώνας
3. Γυμνάσιο της Φρουράς
4. Ναός Διονύσου
5. Βόρεια Αγορά
6. Νότια Αγορά
7. Βασιλική Στοά
8. Θέατρο
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9. Ιερό Αιγύπτιων Θεών
10. Ιερό Πύθιου Απόλλωνα
11. Ναός Κάρνειου Απόλλωνα
12. Πλατεία Γυμνοπαιδειών
13. Γυμνάσιο Εφήβων
14. Ρωμαϊκά Λουτρά
15. Σπήλαιο Ερμή και Ηρακλή
16. Ηρώον
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Αρχαϊκός κούρος φυσικού μεγέθους, γνωστός
και ως Απόλλων της Θήρας. Χρονολογείται στα
590-570 π.Χ. και βρέθηκε το 1830 απέναντι
από τους λαξευτούς τάφους του Εξωμύτη.
Είναι ένας από τους πρώτους κούρους που
ανακαλύφθηκαν και από τα πρώτα εκθέματα
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
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γύρω στα 500 μ. (στον άξονα ανατολή-δύση) και πλάτος 150 μ.
Στο κέντρο της αρχαίας πόλης έχει αποκαλυφθεί η Αγορά, η οποία
είχε μήκος 111 μ. και πλάτος 17-30 μ. Γύρω της αναπτύσσονταν
δημόσια κτήρια και ιδιωτικές οικίες, με τρόπο που εξασφάλιζε
τη δεσπόζουσα παρουσία των πρώτων και τη θέα όλων προς
την ανατολή και τη θάλασσα.
Στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης υπήρχε πλάτωμα στο οποίο γίνονταν ήδη από τον 7ο αι. π.Χ.
γυμνοπαιδιές, δηλ. γιορτές προς τιμήν του μεγάλου δωρικού θεού, του Κάρνειου Απόλλωνα.
Σε περίοπτη θέση βόρεια από την πλατεία των Γυμνοπαιδειών βρίσκεται το ιερό
του Απόλλωνα Καρνείου, το οποίο ιδρύθηκε
πιθανόν τον 7ο αι. π.Χ. Βόρεια από την αγορά, πάνω σε ειδικό άνδηρο βρίσκεται και ο
μικρός ναός του Διονύσου.
Νότια από την πλατεία των Γυμνοπαιδιών και λίγο πιο χαμηλά βρίσκεται η
είσοδος μικρού φυσικού σπηλαίου αφιερωμένου στη λατρεία του Ηρακλή και του
Ερμή. Δίπλα του βρισκόταν το Γυμνάσιο
των Εφήβων, που χρονολογείται πιθανότατα στον 2ο αι. π.Χ. και φιλοξενούσε γυμνικούς αγώνες, που περιλάμβαναν τα αγωνίσματα της πάλης και του παγκρατίου. Σε
επαφή με αυτό κατασκευάστηκαν αργότερα
τα ρωμαϊκά λουτρά.
Λαξευμένο στο βράχο, βορειοδυτικά του
σπηλαίου και πιο ψηλά απ’ αυτό, βρισκόταν ιερό
που ιδρύθηκε στο α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. και στο
οποίο λατρεύονταν οι Αιγύπτιοι θεοί Άνουβις, Σάραπις και Ίσις. Στον ίδια περιοχή υπήρχε ναός του Πύθιου
Απόλλωνα, που καλύφθηκε από μεταγενέστερη παλαιοχριστιανική βασιλική.
Στα σημαντικότερα δημόσια κτήρια της αρχαίας Θήρας περιλαμβάνεται το θέατρο, χωρητικότητας 1.500 ατόμων περίπου. Βρισκόταν βορειοανατολικά της Αγοράς, στο πυκνά δομημένο κέντρο της πόλης,
και κατασκευάστηκε την εποχή των Πτολεμαίων (2ος αι. π.Χ.). Στο νοτιοανατολικό άκρο της Αγοράς βρισκόταν η Βασιλική Στοά, το κέντρο του
δημόσιου βίου της πόλης, ενώ νοτιοδυτικά της Αγοράς, στο ψηλότερο
σημείο της πόλης, βρισκόταν το Διοικητήριο.
Εκτός από αυτά τα δημόσια και λατρευτικά κτίσματα, στο χώρο έχουν ανασκαφεί και αρκετές
ιδιωτικές οικίες.

Αγγείο της Γεωμετρικής εποχής από την αρχαία
Θήρα (Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, Φηρά)
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Ανάγλυφες παραστάσεις λαξευμένες πάνω
σε βράχο. Πρόκειται για τμήμα του υπαίθριου
τεμένους (=ιερού) που ιδρύθηκε τον 3ο αι. π.Χ.
από τον Αρτεμίδωρο, ο οποίος καταγόταν
από την Πέργη της Μικράς Ασίας.
Το τέμενος φέρει το όνομά του, βρίσκεται
στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης και ήταν
αφιερωμένο στη λατρεία πολλών θεοτήτων
(Κάβειροι, Εκάτη, Ομόνοια, Διόσκουροι,
Ποσειδών, Απόλλων κ.ά.). Ήταν λαξευμένο
στο βράχο, ενώ στο χώρο υπήρχαν επίσης
αγάλματα και ψηφίσματα του δήμου
της Θήρας προς τιμήν του Αρτεμίδωρου.
Στις παραστάσεις της εικόνας διακρίνονται
η κεφαλή του στεφανωμένου Αρτεμίδωρου
(πάνω) και το δελφίνι, σύμβολο
του Ποσειδώνα (κάτω).

Η Βασιλική Στοά, το επιβλητικότερο δημόσιο
κτήριο της αρχαίας Θήρας, στο νοτιοανατολικό
άκρο της Αγοράς. Ήταν ένα ορθογώνιο
κτήριο μήκους 41,50 μ. και πλάτους 10,10 μ.,
με κιονοστοιχία 10 αράβδωτων δωρικών
κιόνων κατά μήκος του κεντρικού άξονα.
Η ανέγερσή της χρονολογείται στον πρώιμο
3ο αι. π.Χ.
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Άποψη τμήματος βαθμιδωτού δρόμου
της αρχαίας Θήρας, ο οποίος περνά δίπλα
από τη λεγόμενη Οικία του Φαλλού.
Έχοντας χτιστεί στην κορυφή του Μέσα
Βουνού, η πόλη ακολουθούσε το ανάγλυφο
του εδάφους και οι περισσότεροι δρόμοι της
στον άξονα ανατολής-δύσης είναι βαθμιδωτοί.
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Τα ερείπια του ναού του Δήλιου Απόλλωνα
στα Παλάτια, το μικρό νησάκι μπροστά
στο λιμάνι της Νάξου. Το γιγαντιαίο θύρωμα
του σηκού του ναού, που χρονολογείται
στα 530 π.Χ., είναι γνωστό ως «Πορτάρα»
και αποτελεί σύμβολο της Νάξου.

Νάξος
Η Νάξος, αναφέρει ο Ηρόδοτος, διακρινόταν από τα άλλα νησιά για την
ευτυχία και τη αυτάρκειά της. Η βάση αυτής της ευτυχίας κατά τους ιστορικούς χρόνους ήταν το μέγεθός της, η κομβική θέση της στο Αιγαίο, η
αναπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία και η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αργύρου και σμύριδας. Προστάτης της ήταν ο Διόνυσος, ο
οποίος αποτυπώθηκε στα νομίσματα της πόλης.
Μετά το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής, έφτασαν στο νησί
φορείς του πολιτισμού αυτού, ενώ στο εσωτερικό του διατηρήθηκαν
παλαιότεροι αιγαιακοί πληθυσμοί (Κάρες). Τα ποιοτικά καλά κεραμικά που βρέθηκαν σε νεκροταφεία γύρω από τον αρχαίο οικισμό
και χρονολογούνται στη Γεωμετρική εποχή δείχνουν ότι η ναξιακή
κοινωνία παρέμεινε σε αξιόλογο επίπεδο. Όλο το νησί ήταν τότε ενιαίο κράτος, με αστικό κέντρο την πόλη που βρισκόταν στην ίδια
θέση με τη σημερινή. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν αποικίες
στη Νάξο της Σικελίας (734 π.Χ.) και στην Αμοργό.
Η ακμή της Νάξου θα κορυφωθεί την περίοδο
650-550 π.Χ. και θα διατηρηθεί έως τους περσικούς πολέμους. Σε αυτό συνέβαλαν και οι
εξαγωγές μαρμάρου αλλά και η εφεύρεση
ενός νέου τύπου εμπορικού πλοίου, του
κανθάρου, που επέτρεψε στη Νάξο να
εγκαθιδρύσει θαλασσοκρατορία κατά
τον ύστερο 6ο αι. π.Χ. και να υπερβεί
το ρόλο ενός βασικά αγροτοκτηνοτροφικού νησιού. Ο ηγετικός ρόλος στο Αιγαίο
και η ισχύς της πιστοποιούνται και από
την ισχυρή παρουσία στο θρησκευτικό
κέντρο της Δήλου, όπως αποκαλύπτουν
βασικά οικοδομήματα (π.χ. Οίκος και Στοά
των Ναξίων) και ορισμένα σπουδαία αναθήματα (λέοντες, κολοσσικός Απόλλων Ναξίων,
Άρτεμη της Νικάνδρης, κούροι κ.ά.).
Στα χρόνια εκείνα οι καλλιτέχνες της Νάξου,
έχοντας το πλεονέκτημα της εγχώριας παραγωγής
μαρμάρου, άνοιξαν νέους δρόμους στη μνημειώδη

Αργυρή δραχμή της Νάξου, αποικίας
των Ναξίων στη Σικελία. Στον εμπροσθότυπο
απεικονίζεται κεφαλή Διονύσου
(περ. 530-490 π.Χ., Staatliche Museen –
Munzkabinet, Βερολίνο).
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Η Άρτεμη, ανάθημα στη Δήλο της Νικάνδρης, γυναίκας από τη Νάξο
που ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια. Βρέθηκε στο ιερό
της Άρτεμης (περ. 600 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

ελληνική πλαστική και αρχιτεκτονική: Τα προαναφερθέντα γλυπτά
τεκμηριώνουν αυτήν την άποψη. Επιπλέον, ιερά όπως του Διόνυσου
στα Ύρια ή της Δήμητρας στον Γύρουλα, δείχνουν ότι εδώ έγιναν τα
πρώτα βήματα της μεγάλης μαρμάρινης ιωνικής αρχιτεκτονικής,
πρωτοκατασκευάστηκε μαρμάρινη στέγη (αποδίδεται στον Βύζη
από τη Νάξο, το 570 π.Χ. περίπου), εμφανίστηκε ο αρθρωμένος
ιωνικός κίονας, επινοήθηκαν τα θυρώματα κ.ά.
Στο β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. η δύναμη της Νάξου θα υποχωρήσει, ενδεχομένως και γιατί το μάρμαρο της Πάρου κατακτούσε πλέον τις αγορές, αλλά δεν θα καταβαραθρωθεί.
Άλλωστε στα χρόνια του τύραννου Λύγδαμι (545-524 π.Χ.),
που κατέλαβε την εξουσία ως επικεφαλής των δυσαρεστημένων αγροτών και έχοντας τη στήριξη του τύραννου των
Αθηνών Πεισίστρατου, θα χτιστεί ο μεγάλος ναός του Δήλιου
Απόλλωνα στα Παλάτια της Νάξου, στο νησάκι μπροστά από το
λιμάνι της. Στο δε τελευταίο τέταρτο του αιώνα αυτού θα απο-

Επιτύμβιο με παράσταση νέου που κρατεί
κύλινδρο (1ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Νάξου).

Η σφίγγα των Ναξίων, κολοσσιαίο άγαλμα
που έστειλε γύρω στο 560 π.Χ. η Νάξος
ως προσφορά στο ιερό του Απόλλωνα
και στο μαντείο των Δελφών. Το συνολικό
του ύψος έφτανε σχεδόν τα 12,5 μ., κατείχε
περίοπτη θέση στο ιερό και συμβόλιζε
την πολιτική, οικονομική και καλλιτεχνική
υπεροχή της Νάξου κατά την Αρχαϊκή περίοδο
(Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών).
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Νύμφη πάνω σε θαλάσσιο ταύρο (3ος αι. π.Χ.).
Ψηφιδωτό δάπεδο από σπίτι της ύστερης
αρχαιότητας στην περιοχή των Απλωμάτων
της Νάξου (Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου).

Πάρος

κατασταθεί η δημοκρατία, θα αποκρουστεί η τετράμηνη πολιορκία της από Μιλήσιους και Πέρσες
που προκάλεσαν οι εξορισθέντες ολιγαρχικοί, θα επιβληθεί η δεκαετής ναξιακή θαλασσοκρατορία
και θα κατασκευαστεί ένα απαιτητικό τεχνικό έργο: ένα υδραγωγείο μήκους 11 χλμ., που μετέφερε
νερό από την περιοχή των Μελάνων στην πόλη της Νάξου.
Η περσική επίθεση το 490 π.Χ. θα βάλει τέλος στην ακμή της Νάξου, που είχε τότε 8.000 οπλίτες.
Θα ακολουθήσουν η ένταξη (479 π.Χ.) στη Συμμαχία της Δήλου και η καταπιεστική συμπεριφορά των
Αθηναίων. Οι κάτοικοι του νησιού θα επαναστατήσουν ανεπιτυχώς το 473/2 π.Χ., θα υποδουλωθούν
στους Αθηναίους, θα περάσουν (μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο) στη σπαρτιατική ηγεμονία και
το 378/7 π.Χ. θα περιέλθουν πάλι στην αθηναϊκή σφαίρα επιρροής.
Το νησί θα ανακάμψει κάπως μετά την ένταξή του (313 π.Χ.) στο Κοινό των Νησιωτών, όπως
δείχνει η εκ νέου επέκταση της πόλης στη περιοχή της Γρόττας. Ωστόσο, δεν θα ξαναβρεί την παλιά
του αίγλη και, αφού γνωρίσει την πτολεμαϊκη, μακεδονική και ροδιακή κυριαρχία, θα περιέλθει το
41 π.Χ. στους Ρωμαίους.
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Στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. εγκαταστάθηκαν στο νησί Ίωνες, οι οποίοι εξασφάλισαν μια δυναμική πορεία του. Ανέπτυξαν τη γεωργία, δημιούργησαν αστική κοινωνία από το τέλος του 8ου αι. π.Χ.
και μεγαλούργησαν στη ναυσιπλοΐα, εκμεταλλευόμενοι ένα μικρό και ελαφρύ πλοίο, τον πάρωνα,
που είχαν επινοήσει και ναυπηγήσει. Έτσι, μερικούς αιώνες αργότερα, γύρω στα 600 π.Χ., οι Πάριοι
προχώρησαν στην ίδρυση μιας σημαντικής αποικίας στη Θάσο. Μιας αποικίας που βρισκόταν κοντά
στα χρυσοφόρα κοιτάσματα του βορρά και του έμεινε πιστή καθ’ όλη την αρχαιότητα.
Παράλληλα, συνεργάστηκαν στενά με την Μίλητο, τη σπουδαία ιωνική πόλη των μικρασιατικών
παραλίων, αναπτύσσοντας ένα εμπορικό δίκτυο που εκτεινόταν
από την Αίγυπτο έως την Προποντίδα. Στην τελευταία ιδρύθηκε μία ακόμη αποικία, το Πάριον.
Στα χρόνια εκείνα (περ. 680-630 π.Χ.) έζησε και δημιούργησε η μεγαλύτερη πνευματική μορφή του νησιού, ο
λυρικός ποιητής Αρχίλοχος. Οι συμπατριώτες του τον
ηρωοποίησαν ήδη από την Αρχαϊκή εποχή και για να τον
τιμήσουν κατασκεύασαν ένα μικρό ναόμορφο κτίσμα, το
Αρχιλόχειο. Ήταν πιθανότατα ένα κενοτάφιο για την απόδοση τιμών, στο οποίο παράλληλα λειτουργούσε γυμνάσιο
(δηλ. χώρος δημόσιας εκπαίδευσης).
Κατά την Αρχαϊκή εποχή (6ος αι. π.Χ.), η Πάρος ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δύναμή της, έγινε σπουδαίο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο και διατήρησε σε γενικές γραμμές έναν
τέτοιο ρόλο έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Καθοριστική συνεισφορά σε αυτήν την πορεία της και γενικότερα στην ευμάρειά της είχε
το φημισμένο παριανό μάρμαρο, το καλύτερο σε ποιότητα σε όλο
τον ελλαδικό χώρο.
Στην αρχή του 5ου αι. π.Χ., περίοδο κατά την οποία το νησί
κατοικούνταν από 12.000 ελεύθερους πολίτες, η Πάρος δέχτηκε
επίθεση από τους Αθηναίους, με πρόσχημα ότι είχε «μηδίσει»
και ουσιαστική αιτία την προσπάθεια ελέγχου του πλούτου της. Το
480 π.Χ. ο Θεμιστοκλής απέσπασε από την Πάρο «χρήματα μεγάλα» (Ηρόδοτος). Παρότι, όμως, άρχισε να χάνει την αυτονομία της,
δεν έπεσε στην αφάνεια, η δε πόλη παρέμεινε λαμπρή έως τον 5ο
αι. μ.Χ. –τόσο λαμπρή ώστε να επιλεγεί από τον αυτοκράτορα του
Βυζαντίου Ιουστινιανό για την κατασκευή του ονομαστού ναού
της Εκατονταπυλιανής.
Έχοντας άμεση πρόσβαση στο εξαιρετικό της μάρμαρο, η Πάρος ανέπτυξε μια σπουδαία σχολή γλυπτικής, από τις σημαντικότερες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η οποία άνοιξε νέους δρόμους στην
αρχαιοελληνική γλυπτική και χαρακτηριζόταν
ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. από τόλμη και μεγάλη

Άγαλμα Γοργούς που κατεβαίνει με ορμή
από τον ουρανό και μόλις έχει πατήσει
στη γη (περ. 580 π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου, Παροικιά).
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ικανότητα στην απόδοση της στιγμής της κίνησης. Έργα Πάριων
γλυπτών κόσμησαν τα κυριότερα ιερά της αρχαιότητας, από τη
Δήλο έως τους Δελφούς, ενώ οι ίδιοι βρέθηκαν να σμιλεύουν το
πολύτιμο πέτρωμα της πατρίδας τους σε πολλές ελληνικές πόλεις.
Πιο γνωστοί γλύπτες από την Πάρο ήταν ο Αγοράκριτος (5ος αι.
π.Χ.), ο οποίος συνεργάστηκε με τον Φειδία στην οικοδόμηση του
Παρθενώνα, και κυρίως ο Σκόπας (4ος αι. π.Χ.), ο οποίος εργάστηκε
στο Αρτεμίσιο της Εφέσου και στο ονομαστό Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού.
Η αρχαία πόλη –στη θέση της σημερινής Παροικιάς– περιβαλλόταν
από τον 6ο αι. π.Χ. από τείχη μήκους 2,5 χλμ. Εντός τους (στο λόφο του
Κάστρου) βρισκόταν ο κύριος ναός της πόλης, ο οποίος χτίστηκε στα 525 π.Χ.
και ήταν αφιερωμένος στην προστάτιδά της, Αθηνά.
Γύρω του αναπτύσσονταν δημόσια κτίσματα (αγορά, στοά, αγορανομείο,
πρυτανείο κ.ά.) και ιδιωτικές οικίες, και λίγο μακρύτερα βιοτεχνικά εργαστήρια (κεραμέων, μαρμαρογλυπτών κ.ά.).
Έξω από την πόλη και βόρεια απ’ αυτήν, σε λόφο που βρίσκεται απέναντι
από τη Δήλο, υπήρχε ιερό του Απόλλωνος Δηλίου. Επιπλέον, σε παράκτιο λόφο
νότια της πόλης υπήρχε ιερό του Πύθιου Απόλλωνα (Αρχαϊκή εποχή) και αργότερα Ασκληπιείο (4ος αι. π.Χ.), ενώ βορειοανατολικά της πόλης, σε επαφή με τα
τείχη της, υπήρχε υπαίθριο ιερό από το οποίο προέρχονται εξαιρετικά γλυπτά
Παριανών καλλιτεχνών.
Σημαντικά ήταν, επίσης, τα αναθήματα (κολοσσικά γλυπτά, μικρότερα αγάλματα, πήλινες προτομές και ειδώλια, έργα μικροτεχνίας κ.ά.) που βρέθηκαν στο χώρο
του Δήλιου, το οποίο ήταν σε χρήση από τον 9ο-8ο αι. π.Χ έως τους Κλασικούς
χρόνους.
Κορμός από άγαλμα Νίκης
(περ. 580 π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου, Παροικιά)
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Ανάπτυγμα με παράσταση μάχης ανάμεσα
σε τοξότες και σφενδονιστές, με το σώμα
ενός νεκρού ανάμεσά τους. Η παράσταση
κοσμεί το κυρίως σώμα ενός γεωμετρικού
αμφορέα ο οποίος κατασκευάστηκε σε παριανό
εργαστήριο και βρέθηκε στο νεκροταφείο
της αρχαίας Πάρου (725-700 π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου, Παροικιά).

Η αρχαία πόλη της Πάρου έχει καλυφθεί
από τη σύγχρονη πόλη της Παροικιάς κι έτσι
τα λείψανά της δεν είναι ορατά. Ορατά
είναι, όμως, πολλά αρχιτεκτονικά μέλη
των κτισμάτων της και του ναού της Αθηνάς,
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό
υλικό κυρίως στον ενετικό πύργο του Κάστρου,
καθώς και σε ναούς και σπίτια της Παροικιάς.
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Η περίφημη επιτύμβια στήλη του Πάριου
γλύπτη Αγοράκριτου. Προέρχεται
από τη Σαλαμίνα ή την Αίγινα και σε αυτήν
παριστάνεται νέος που απλώνει το δεξί του
χέρι σε κλουβί, ενώ στο αριστερό κρατάει ένα
πουλάκι. Πάνω σε μια στήλη κάθεται ένας
σκύλος και κάτω ο μικρός δούλος περίλυπος για
το χαμό του κυρίου του (430-420 π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Μεγάλο ανάγλυφο, πιθανότατα από μικρό
επιτύμβιο ναό. Βρέθηκε στην Αθήνα, στην κοίτη
του Ιλισού ποταμού, και αποδίδεται σε γλύπτη
που βρισκόταν στον κύκλο του Σκόπα (περ. 340
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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