
 
 

 

 

 
          Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

Αρχαιολογική έκθεση 
«Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» 

για τα 30 χρόνια λειτουργιας του Μουσείου 
 

8 Δεκεµβρίου-31 Μαρτίου 2017 
 

 
Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν; 
Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας τους; 
Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση; 
Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης οι κάτοικοι των νησιών;(κτηνοτραφία, κυνήγι, 
αλιεία,γεωργία;) 
Yπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής ακόµη και καλαθοπλεκτικής; 
Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; 
Tί ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους; 
Ποιες ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες τους; 
Γνωρίζουµε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους; 
 
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια δηµιουργικής 
παρουσίας του, διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»,  
υπό την επιµέλεια του Διευθυντή του, Καθηγητή, Νίκου Σταµπολίδη, που θα διαρκέσει από 
8 Δεκεµβρίου 2016 µέχρι 31 Μαρτίου 2017. Καθώς έως σήµερα δεν υπάρχουν τεκµήρια 
γραφής της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, η έκθεση επιχειρεί να «αναγνώσει» µε απλό και 
εύληπτο τρόπο τη δοµή της κοινωνίας των Κυκλάδων κατά την  Πρώιµη Εποχή του Χαλκού 
(3200 έως 2000 π.Χ.), τις ασχολίες των κατοίκων, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, 
τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα από τα δηµιουργήµατα του ίδιου του 
Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.  
 
Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε σύµπραξη µε την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και περιλαµβάνει 191 αρχαία αντικείµενα: από τη συλλογή του ίδιου 
του Μουσείου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ( 98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, 
Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το 
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.  
 
Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 
 
Τα κυκλαδικά ειδώλια στη σηµερινή τους µορφή,  µε την απλότητα και τα λιτά τους 
περιγράµµατα, αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό, συνδέοντάς τα συχνά µε έργα τέχνης 
µοντέρνων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, όπως ο Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο 
Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή τυπολογική παρουσίαση, 



στέρησε συχνά τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές 
εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε.  Η  έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» 
έρχεται  να καλύψει αυτό το κενό και να αναδείξει µε κατανοητό τρόπο την καθηµερινή ζωή 
και τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.  

 
Ενότητες της έκθεσης  

 

1.ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών και θραύσµατα από 
συµπλέγµατα µορφών που σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την 
οικογενειακή σχέση, όπως π.χ. γυναικεία ειδώλια σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας 
(εγχαράξεις στην κοιλιακή χώρα)  και θραύσµα από σύµπλεγµα ειδωλίων που 
αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί». 
 
 
2. ΑΣΧΟΛΙΕΣ            
Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί το σύνολο του φάσµατος των ασχολιών 
των κατοίκων των Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου µέσα από τρεις υπο-ενότητες: 
 
-Αγροτοκτηνοτροφικές ασχολίες 
Στην πρώτη υπο-ενότητα εκτίθενται οµοιώµατα πτηνών, ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα 
χοίρων, ζωόµορφα ειδώλια, εγχάρακτες παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών, χάλκινα 
αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα φύλλου στη βάση 
τους επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ παραλλήλου ενασχόληση των νησιωτών µε την 
κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την κάλυψη των 
καθηµερινών αναγκών επιβίωσης. 
 
-Άµεσες ασχολίες 
Ξεκινούµε από την παρουσίαση του εξοπλισµού που είχαν στη διάθεσή τους οι τεχνίτες για 
την παραγωγή τεχνέργων, όπως π.χ. λεπίδες οψιανού, λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινοι 
πελέκεις, µαχαίρια, πριόνια και σµίλες, αγγεία προετοιµασίας και αποθήκευσης του 
χρώµατος. 
Στη συνέχεια εκτίθενται ποικίλα αντικείµενα που παραπέµπουν στην ύπαρξη λιθοξόων, 
µεταλλοτεχνιτών και αγγειοπλαστών, όπως π.χ. ηµίεργα και ολοκληρωµένα µαρµάρινα 
ειδώλια, µαρµάρινα αγγεία, µαρµάρινα ειδώλια και αγγεία µε ίχνη επιδιόρθωσης, πήλινη 
χοάνη για την τήξη του µετάλλου, µετάλλινα αντικείµενα και πήλινα αγγεία. 
 
-Έµµεσες ασχολίες 
Στην τελευταία υπο-ενότητα επιχειρείται η εικονογράφηση των έµµεσων ασχολιών, που 
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της κοινωνίας και του οίκου. Η γνώση της ναυπηγικής 
τεκµηριώνεται µέσα από την εγχάρακτη παράσταση πολύκωπου πλοίου σε τηγανόσχηµο 
σκεύος, ενώ η άσκηση της υφαντικής και της καλαθοπλεκτικής, που πιθανότατα 
εντασσόταν στη σφαίρα της οικοτεχνίας, αποδεικνύεται από τα πήλινα σφονδύλια και από 
τα πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους. 
 
 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
Στην τρίτη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί η συνήθεια του «συναθροίζεσθαι» στις 
Κυκλάδες κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Παρουσιάζονται µαρµάρινα ειδώλια µουσικών, όπως του 
«Αρπιστή» και του «Αυλητή», του «Εγείροντος πρόποσιν», καθιστών γυναικείων µορφών, 
θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών και η µαρµάρινη πλάκα µε 



επίκρουστη παράσταση χορού από τη Νάξο αποτελώντας µαρτυρίες για τη σηµασία που 
πρέπει να είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στην Πρωτοκυκλαδική κοινωνία.        
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
Στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται ίχνη της κοινωνικής διαστρωµάτωσης της εποχής. 
Τεκµηρίωση για την ύπαρξη της κοινωνικής ιεραρχίας παρέχεται τόσον από εµβλήµατα 
εξουσίας, όσον και από διακριτικά µιας υψηλής κοινωνικής τάξης, όπως π.χ. το χάλκινο 
επαργυρωµένο εγχειρίδιο και η µολύβδινη σφραγίδα από τη Νάξο,  τα χάλκινα όπλα, καθώς 
και τα κοσµήµατα. Επίσης, τεκµήριο για την ύπαρξη κοινωνικών διαφοροποιήσεων 
παρέχεται από µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλια που υποδηλώνουν «ταξική ιδιότητα», όπως 
π.χ. το µαρµάρινο κυκλαδικό ειδώλιο του πολεµιστή ή κυνηγού και της συντρόφου του. 
 
ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ 
Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται αντικείµενα, όπως π.χ. το «αγγείο των περιστεριών», 
το γυναικείο άγαλµα και το τµήµα ανδρικού αγάλµατος, το λεγόµενο «σερνικούδι», από το 
Μουσείο Κυκλάδικής Τέχνης, τηγανόσχηµα σκεύη, κέρνοι και η επίκρουστη πλάκα µε 
παράσταση σπείρας, τα οποία θα αποτελέσουν τεκµήριο για την ύπαρξη θρησκευτικών 
αντιλήψεων και την άσκηση τελετουργιών κατά την Πρωτοκυκλαδική περίοδο. 
 
H έκθεση θα συνοδεύεται από επιστηµονικό κατάλογο στα ελληνικά και τα αγγλικά. 

 
Χορηγός έκθεσης: Eurolife ERB Insurance Group 
 
 
Λίγα Λόγια για το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 
Το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εµπνεύστηκαν και ίδρυσαν το 1999 ο  Παύλος και η 
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου. Ο σκοπός του Ιδρύµατος είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στους εξής 
τοµείς: στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισµού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης, στην 
ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνοµιούχα άτοµα και κοινωφελείς φορείς. 
Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος αποτελεί το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 
το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισµό και της έγνοιας του να παραµείνει η πολιτιστική µας 
κληρονοµιά στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.pacanellopoulosfoundation.org 
 

 

Λίγα Λόγια για τον Ασφαλιστικό Όµιλο Eurolife ERB 
Ο Ασφαλιστικός Όµιλος Eurolife ERB µέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουµανία σχεδιάζει, διαθέτει και 
προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. 
Στην Ελλάδα, ο Όµιλος, περιλαµβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη µεσιτική ERB 
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance ενώ παράλληλα συνεργάζεται µε 
ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη Ρουµανία δραστηριοποιείται µε τη Eurolife ERB 
Asigurari de Viata, Eurolife ERB Asigurari Generale και στρατηγικό συνεργάτη την Bancpost. Ο Όµιλος Eurolife 
ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις 
Eυρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις. 
 
 

 

 

 

 



 

Έκθεση φωτογραφίας «Robert McCabe. Αναµνήσεις & µνηµεία του Αιγαίου» 
 
 
Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης παρουσιάζει από 8 Δεκεµβρίου µέχρι 19 Μαρτίου την έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο  
«Robert McCabe. Αναµνήσεις & µνηµεία του Αιγαίου».  
 
Η Πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης κα Σάντρα Μαρινοπούλου, προσκάλεσε τον 
κ. McCabe να παρουσιάσει την έκθεση αυτή γνωρίζοντας τις φωτογραφίες του των 
αρχαιολογικών χώρων αλλά και  τις φωτογραφίες του από εικόνες της καθηµερινής ζωής 
στο Αιγαίο. Οι δύο αυτές θεµατικές πλαισιώνουν αρµονικά την έκθεση «Κυκλαδικής 
Κοινωνία 5000 χρόνια πριν».  
 
Η έκθεση του γνωστού φωτογράφου, περιλαµβάνει δύο ενότητες µε διαφορετικό θέµα αλλά 
µε κοινό στοιχείο τις ελληνικές θάλασσες και τον ρόλο που διαδραµάτισαν στις κοινωνίες 
των ανθρώπων στο Αιγαίο ανά τους αιώνες. Η πρώτη ενότητα µε τίτλο «Τα νησιά όπου 
σταµάτησε ο χρόνος» παρουσιάζει πτυχές της ζωής στο Αιγαίο τις δεκαετίες του 1950 και 
του 1960.  Τότε που η καθηµερινότητα κυλούσε χωρίς ηλεκτρισµό, δρόµους, αυτοκίνητα, 
τηλέφωνα, τρεχούµενο νερό και οχηµαταγωγά πλοία. Οι υποδοµές που είχαν στη διάθεσή 
τους οι άνθρωποι το ’60, δεν φαίνεται να διέφεραν πολύ σε σχέση µε αυτές από το αρχαίο 
παρελθόν. Οι 40 φωτογραφίες αυτής της ενότητας καλύπτουν τέσσερα θέµατα: γιορτές, 
γυναικείες ασχολίες, ανδρικές ασχολίες και εργασία στη θάλασσα.  
 
Η δεύτερη ενότητα µε τίτλο «By the Sea, by the Beautiful Sea*»,  µε 33 φωτογραφίες, 
παρουσιάζει παραθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους. Οι περισσότερες είναι βγαλµένες 
το 1954 και το 1955, όταν οι χώροι αυτοί ελάχιστα είχαν αλλάξει σε σχέση µε τις περιγραφές 
των περιηγητών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον 19ο αιώνα. Τα πιο πολλά από τα σηµεία 
αυτά  έχουν µακρά ιστορία, κάποια ως θρησκευτικοί χώροι, άλλα ως εµπορικά κέντρα και 
άλλα για τη στρατηγική τους σηµασία. Το νήµα που τους ενώνει, ωστόσο, είναι η 
παραλιακή τους θέση. Μεταξύ των χώρων αυτών είναι η Περαχώρα, η Μεθώνη, η Δήλος, 
η Ρόδος, η Κως, η Πύλος, η Σαντορίνη και το Σούνιο. 
 
«Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» : 8 Δεκεµβρίου 2016 – 31 Μαρτίου 2017 
«Robert McCabe. Αναµνήσεις & µνηµεία του Αιγαίου»: 8 Δεκεµβρίου 2016 –19 Μαρτίου 2017 
 
Είσοδος και για τις δύο εκθέσεις: 7€   
Μειωµένη είσοδος:	
-	άτομα	άνω	των	65	ετών:	€	3,5	
-	φοιτητές,	άτομα	19-26	ετών:	€	3,5	
-	ομάδες	15	ατόμων	και	άνω:	€	5	(ανά	άτομο)*  
 
Γενική Είσοδος κάθε Δευτέρα:  5€ 
 
Για τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είσοδος δωρεάν.  
 
 
 

 	

 



 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέµπτη: 10.00-20.00, 
Κυριακή: 11.00-17.00, Τρίτη: Κλειστό. 
 
Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» 
Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00  
Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου 
Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης 
Δελτία προτεραιότητας θα ξεκινούν να δίνονται 1 ώρα πριν από κάθε προγραµµατισµένη 
ξενάγηση. 
 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  
Νεοφύτου Δούκα 4, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1 
106 74, Αθήνα 
Τηλ.: (+30) 210 7228321-3 
W: www.cycladic.gr 
Facebook: CycladicArtMuseum Instangram: Cycladic_museum 
 
 

 
 

 
 
	

	


