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Κυκλαδικός  πολιτισμός.  Συμβατική  ονομασία  του  πολιτισμού  που  άνθησε  στις 
Κυκλάδες κατά την περίοδο του χαλκού. Η μελέτη του ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αι.  και  οφείλεται  κυρίως στον αρχαιολόγο Χρήστο  Τσούντα,  που ανάσκαψε 

πολλά κυκλαδικά νεκροταφεία στη Σύρο, στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στη Σίφνο κ.α. Ο 
πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός, που καλύπτει όλη την 3η χιλιετία π.Χ., είναι παράλληλος 

με  τον πρωτοελλαδικό πολιτισμό  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας  και  τον πρωτομινωικό  της 

Κρήτης.  Η  ανάπτυξή  του  βασίστηκε  στην  προνομιούχα  θέση  των  νησιών  μεταξύ 
Ευρώπης  και  Ασίας.  Το  εμπόριο  μέσω  των  θαλάσσιων  δρόμων  του  Αιγαίου πελάγους 

ανάγεται στις αρχές της πρώιμης χαλκοκρατίας. Οι Κυκλαδίτες έρχονταν σε επαφή με 

τις  γύρω  από  το  Αιγαίο  περιοχές,  ανταλλάσσοντας  παράλληλα  με  τα  προϊόντα  τους 
πολιτιστικά στοιχεία. Το εμπόριο κάλυπτε σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων τους· 

εργαλεία και μαχαίρια από οψιανό λίθο της Μήλου, πήλινα αγγεία, χάλκινα αντικείμενα 

και  μαρμάρινα  ειδώλια  εξάγονταν  στη Μικρά  Ασία,  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα  και  στην 
Κρήτη. Η μεταλλουργία στις Κυκλάδες εμφανίστηκε μέσω επαφών με πολιτισμούς της 

Ανατολής και επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Τα σπίτια των Κυκλαδιτών 

στην  πρώιμη φάση  της  πρωτοκυκλαδικής  εποχής  ήταν  κατασκευασμένα  από φθαρτά 
υλικά  και  εξαφανίστηκαν  χωρίς  να  αφήσουν  ίχνη.  Στη  δεύτερη  φάση  (ΚέροςΣύρος) 

εμφανίστηκαν  μονόχωρα  ή  δίχωρα  οικήματα  ποικίλων  κατόψεων  λόγω  του 

περιορισμένου από τις οχυρώσεις χώρου, ενώ στην τρίτη φάση (Φυλακωπή, πόλις I) οι 
κατόψεις έγιναν ορθογώνιες και οι τοίχοι έφεραν εσωτερικά κονιάματα. Η στέγη πρέπει 

να  ήταν  επίπεδη  και  ελαφριά,  κατασκευασμένη  από  ξύλα  ή  καλάμια  και  στρώση 

πατημένου  πηλού,  όπως  και  στα  σημερινά  κυκλαδίτικα  σπίτια.  Σε  λοφοπλαγιές  κοντά 
στον οικισμό βρίσκονταν τα νεκροταφεία, με κιβωτιόσχημους και τραπεζοειδείς τάφους, 

με  πρωτόγονη θολωτή μορφή  (Σύρος)  ή  λαξευμένοι στον μαλακό βράχο  (Μήλος). Οι 

νεκροί  τοποθετούνταν στον τάφο σε συνεσταλμένη στάση, με τα χέρια μπροστά στο 
πρόσωπο  και  τα  γόνατα  κοντά  στο  σαγόνι.  Στους  τάφους  αυτούς  υπήρχαν  πολλά 

κτερίσματα: αντικείμενα της καθημερινής ζωής, πήλινα και μαρμάρινα αγγεία, εργαλεία 

και  σκεύη  για  τον  καλλωπισμό,  βελόνες,  λεπίδες  οψιανού  και  μαρμάρινα  ειδώλια.  Η 
θρησκεία  τους  είναι  σχεδόν  άγνωστη,  όμως  από  τα  ταφικά  έθιμα  προκύπτει  το 

συμπέρασμα ότι αποτελούσε ένα κράμα δεισιδαιμονίας και μαγείας. Οι Κυκλαδίτες δεν 

ανέπτυξαν  μνημειακή  τέχνη·  η  καλλιτεχνική  τους  δραστηριότητα  διακρίνεται  σε 
διάφορα  αντικείμενα,  στα  αγγεία  και  κυρίως  στα  ειδώλια.  Στα  πρώτα  στάδια  του 

πολιτισμού τα αγγεία ήταν χειροποίητα: κυλινδρικές ή σφαιρικές πυξίδες, πολλές φορές 

με εγχάρακτη διακόσμηση (ψαροκόκαλο), άλλοτε με πόδι ή λαιμό, και μικροί κρατήρες 
με ή χωρίς πόδι. Χαρακτηριστικά της δεύτερης φάσης είναι τα περίεργα τηγανόσχημα 

σκεύη, που σύμφωνα με μία ερμηνεία χρησιμοποιούνταν ως κάτοπτρα. Συχνά ήταν τα 

ραμφόστομα αγγεία με τη συμβατική ονομασία σαλτσιέρες, όπως και οι ραμφόστομες 
πρόχοι  και  τα  ζωόμορφα  αγγεία.  Η  διακόσμηση  είναι  εμπίεστη  (σπείρες,  κύκλοι). 

Μερικές φορές  οι  εγχαράξεις  είναι  βαθιές  και  γεμίζονται  με  λευκή  ύλη.  Πολλά  αγγεία 

εμφανίζουν μελανό αλείφωμα (ουρφίρνις) καθώς και λευκά χρώματα πάνω σε σκοτεινό 
βάθος  ή  αντίστροφα.  Στην  τρίτη  φάση  (Φυλακωπή  I)  παρουσιάζονται  νέοι  τύποι



αγγείων, όπως ο ασκός και ο κέρνος. Η γραπτή διακόσμηση υποκατέστησε βαθμιαία την 

εγχάρακτη.  Το  λεπτόκοκκο,  λευκό  μάρμαρο  των  Κυκλάδων  χρησιμοποιήθηκε  πολύ 
νωρίς  για  την  κατασκευή  αγγείων.  Δείγματα  αυτής  της  τεχνικής  αποτελούν  οι  μικρές 

ορθογώνιες  παλέτες  για  την  τοποθέτηση  των  χρωμάτων,  κυλινδρικές  πυξίδες  και 

ποτήρια,  μικρές  φιάλες  και  κρατηρίσκοι  με  κωνικό  πόδι·  αργότερα  κατασκευάζονταν 
κομψότερα αγγεία  (κύλικες και  ζωόμορφα), ενώ χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι λίθοι για 

την  κατασκευή  αγγείων.  Οι  Κυκλαδίτες  διέπρεψαν  επίσης  στη  μεταλλοτεχνία  και  στη 

μικροτεχνία  (εργαλεία,  αργυρές  καρφίτσες,  διαδήματα,  περιδέραια  από  χάντρες  ή 
κοχύλια).  Παραστάσεις  με  κυνήγια  ή  χορούς  και  άλλες  σκηνές  της  καθημερινής  ζωής 

έχουν βρεθεί χαραγμένες σε πλάκες ή σε βράχους (Κορφή τ’ Αρωνιού, Νάξος). Όμως, 

το  κυριότερο  δημιούργημα  του  πρωτοκυκλαδικού  πολιτισμού  είναι  τα  θαυμάσια 
μαρμάρινα ειδώλια. Η παραγωγή τους συνεχίστηκε αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια της 3ης 

χιλιετίας  π.Χ.  Εντελώς  σχηματικά  στην  αρχή,  εξελίχθηκαν  σε  θαυμάσιες  πλαστικές 

δημιουργίες παράλληλα με την αύξηση της πείρας των τεχνιτών και της τελειοποίησης 
των  εργαλείων  και  των  τεχνικών.  Τα  απλοϊκά  σχηματικά  (που  όμως  παραδοσιακά 

εξακολουθούσαν να παράγονται και σε νεότερες περιόδους) εξελίχθηκαν στα λεγόμενα 

βιολόσχημα  αγάλματα.  Με  την  πάροδο  του  χρόνου  άρχισαν  να  εμφανίζονται  πιο 
νατουραλιστικές μορφές, όπου αποδόθηκαν λεπτομέρειες του σώματος, χαρακτηριστικά 

του  προσώπου  κλπ.  Τα  πιο  πολλά  αποδίδουν  γυναικείες  μορφές,  μερικές  φορές  σε 

κατάσταση εγκυμοσύνης, μετωπικές και δισδιάστατες· οι ανδρικές μορφές περιορίζονται 
σε πολεμιστές ή αρχηγούς. Αργότερα, όταν οι τεχνίτες είχαν πια υποτάξει το υλικό τους 

και κινούνταν στις τρεις διαστάσεις του χώρου, προέκυψαν συμπλέγματα και θαυμάσιες 

δημιουργίες, όπως ο αρπιστής από την Κέρο και ο αυλητής του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου. Τα θαυμάσια αυτά δημιουργήματα αποτελούν ορισμένα από τα παλαιότερα 

γλυπτά της Ευρώπης, ενώ η ερμηνεία και η χρησιμότητά τους παραμένουν ασαφείς. 

Κατά τη μεσοκυκλαδική περίοδο οι άνθρωποι εξακολούθησαν να ασχολούνται με το 
εμπόριο  και  τη  γεωργία.  Ζούσαν  πλέον  σε  μικρές  οχυρωμένες  πόλεις  με  δρόμους, 

αποχετευτικό σύστημα  και  πλούσια σπίτια,  πολλές φορές στολισμένα με τοιχογραφίες 
που μαρτυρούσαν κρητική επίδραση. Επίσης, λάτρευαν μια γυναικεία θεότητα, ιερό της 

οποίας  βρέθηκε  στην  Αγία  Ειρήνη  της  Κέας,  μαζί  με  πήλινα  αγάλματά  της.  Τα 

νεκροταφεία  τους  βρίσκονταν  έξω  από  τους  οικισμούς,  τα  μικρά  παιδιά  όμως 
εγχυτρίζονταν σε αγγεία και πολλές φορές θάβονταν μέσα στον οικισμό. Η τέχνη τους 

έγινε  γνωστή  μέσω  της  αγγειοπλαστικής:  συνεχίστηκε  η  πρωτοκυκλαδική  παράδοση, 

αλλά παρουσιάστηκε και μια νέα, αμαυρόχρωμη τεχνική (ματ). Υπήρχε στενή επαφή με 
την  Κρήτη,  αν  και  έχουν  βρεθεί  και  μινυακά  αγγεία  από  την  ηπειρωτική  Ελλάδα.  Η 

υστεροκυκλαδική  εποχή  χαρακτηριζόταν  από  έντονη  κρητική  επίδραση:  η  ζωή  ήταν 

εκλεπτυσμένη όπως και στην Κρήτη, με πολυώροφα σπίτια, στολισμένα με ωραιότατες 
τοιχογραφίες  (Ακρωτήρι  Θήρας).  Έχει  γίνει  λόγος  για  την  ύπαρξη  μιας  πρωιμότατης 

μεγαλοαστικής  τάξης  και  μιας  αστικής  κοινωνίας  γενικότερα  (Χ.  Ντούμας).  Μετά  την 

καταστροφή της Κρήτης και την επικράτηση των Μυκηναίων οι Κυκλάδες βρέθηκαν υπό 
την επίδραση του μυκηναϊκού πολιτισμού.



Γεωμετρική εποχή  (900700 π.Χ.). Η  γεωγραφική θέση  του συμπλέγματος καθώς 
και το ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα των Ιώνων, που έθεσαν υπό το έλεγχό τους τα 
νησιά,  οδήγησαν  σε  μια  νέα  περίοδο  ακμής  των  Κυκλάδων,  της  οποίας  η  αφετηρία 

σχετίζεται  με  τη  λήξη  του  αντίκτυπου  της  διάλυσης  του  μυκηναϊκού  πολιτισμού. 

Ελάχιστα  είναι  γνωστά  για  την  πρωτογεωμετρική  εποχή  (10ος  αι.  π.Χ.).  Όμως,  η 
γεωμετρική  περίοδος  στις  Κυκλάδες  εμφάνισε  περισσότερα  ευρήματα,  τα  οποία 

προσφέρουν  σαφέστερη  εικόνα  της  εποχής.  Οι  ανασκαφές  έχουν  αποκαλύψει 

γεωμετρικούς οικισμούς στην Πάρο (Κάστρο Παροικιάς), στη Νάξο  (Χώρα και περιοχή 
Τραγαίας),  στη  Σαντορίνη,  στη Δήλο,  στη  Σίφνο,  στη Δονούσα  (Α  της Νάξου)  κ.α. Η 

ακριβέστερη εικόνα των οικισμών της περιόδου προέρχεται από τη Ζαγορά της Άνδρου. 

Ήταν χτισμένη πάνω σε ψηλό και απόκρημνο ακρωτήρι, ενώ προστατευόταν με τείχος 
από την  ανατολική πλευρά,  που ήταν  και  η μοναδική  ευπρόσβλητη· τα σπίτια, πυκνά 

δομημένα  και  χωρίς  δρόμους  ανάμεσά  τους,  είχαν  λίθινους  τοίχους  και  στεγάζονταν 

(όπως  πολλά  σημερινά  σπίτια  των  Κυκλάδων)  με  σχιστολιθικές  πλάκες  και  στρώσεις 
πηλού. Ένας μεγαρόσχημος ναός στο πιο επιφανές μέρος του χώρου (μια άτυπη αγορά) 

στέγαζε  βωμό,  ο  οποίος  πρέπει  κάποτε  να  ήταν  υπαίθριος.  Τα  ίχνη  από πυρές  κοντά 

στον  ναό  υποδηλώνουν  τέλεση  θυσιών.  Αντίστοιχα,  στις  πλαγιές  του  Εξωμβούργου 
στην  Τήνο  βρέθηκε  ναός μέσα  σε  μεγαλύτερο  συγκρότημα  ιερού.  Σε  ένα  διαμέρισμα 

του  ιερού  βρέθηκε  μια  σειρά  από  πολύ  ενδιαφέροντα  αγγεία  μεγάλου  μεγέθους  με 

ανάγλυφη διακόσμηση. Τα στοιχεία που βρέθηκαν στον ναό συνηγορούν στη λατρεία 
μιας γυναικείας θεότητας με χθόνια φύση και μυστηριακό χαρακτήρα. Οι νεκροί, όπως 

δείχνουν τα στοιχεία από τις ανασκαφές σε νεκροταφεία, αποτεφρώνονταν μαζί με τα 

κτερίσματά τους. Μερικές φορές συναντώνται τρόποι ταφής που θυμίζουν ομηρικά έπη. 
Στην  περιοχή  Τραγαίας  Νάξου  (Τσικαλαριό)  πάνω  στην  πυρά  σχηματίζονταν 

εντυπωσιακοί  τύμβοι  από  χώμα  που  συγκρατείτο  με  λίθινη  κατασκευή,  με  διάμετρο 

μέχρι  10 μ.  Η  αγγειοπλαστική  της  εποχής  αντιπροσωπεύεται  από  πολλά δείγματα  και 
από πολλά νησιά. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε νησί ή ομάδα διαθέτει και  ξεχωριστό 

εργαστήριο.  Η  εξάρτηση,  όμως,  από  την  Αττική  είναι  περισσότερο  από  εμφανής,  με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι δύσκολη η ταυτοποίηση ενός αγγείου ως ντόπιο ή 
ως αττικό. 

Αρχαϊκή  εποχή  (700480  π.Χ.).  Η  εξοικείωση  των  Κυκλαδιτών  με  τη  θάλασσα 
τελειοποίησε  τις  ναυτικές  τους  ικανότητες.  Τα  λίγα  αλλά  εκλεκτά  προϊόντα  τους 

(γεωργικά, κτηνοτροφικά και βιοτεχνικά) εξάγονταν παντού στον γνωστό τότε κόσμο. 

Περιζήτητα ήταν τα ορυκτά των νησιών: ο χρυσός και ο άργυρος της Σίφνου, η κιμωλία 
γη,  η  κίσσηρη  της  Μήλου  και  η  μίλτος  της  Κέας.  Η  οικονομική  ακμή  οδήγησε  σε 

πνευματική άνθηση, με τη Νάξο να κατέχει πρωτεύουσα θέση. Οι πελώριοι κούροι που 

στέκουν  ακόμα  ημίεργοι  στα  λατομεία  της  φανερώνουν  το  ευρύ  πνεύμα  και  την 
ικανότητα των τεχνιτών της, που αναλάμβαναν την εκτέλεση μεγάλων έργων. Το ιερό 

του Απόλλωνα στη Δήλο (7ος αι. π.Χ.) κοσμήθηκε με μοναδικά γλυπτά, όπως η Άρτεμη 

της  Νικάνδρας  (το  πρώτο  μεγάλο  έργο  της  ελληνικής  πλαστικής),  ο  Κολοσσός  του 
Απόλλωνα  (τέσσερις  φορές  μεγαλύτερος  από  το  φυσικό  μέγεθος)  καθώς  και  οι 

περίφημοι Λέοντες και ο Οίκος των Ναξίων. Στην ίδια τη Νάξο χτίστηκε περίπου το 530



π.Χ.  ο  μεγάλος  ναός  του  Απόλλωνα  στη  νησίδα  Παλάτια,  το  πελώριο  θύρωμα  του 

οποίου  στέκεται  ακόμα  στη  θέση  του.  Πολλά  γνωστά  κυκλαδικά  αγγεία  αποδίδονται 
στην παραγωγή του νησιού. Εκτός από τη Νάξο, και άλλα νησιά μαρτυρούν την ακμή 

τους: η πλούσια Σίφνος κοσμήθηκε με θαυμάσια κτίρια και δώρισε στους Δελφούς τον 

περίφημο θησαυρό (θησαυροφυλάκιο) της, ένα από τα πολυτελέστερα και πιο αξιόλογα 
μνημεία της αρχαϊκής τέχνης (525 π.Χ.)· η Πάρος αντιπροσωπεύεται επάξια με μία σειρά 

από κούρους, που βρέθηκαν στη Δήλο και αλλού, καθώς και με τον μεγάλο ναό της, 

του  οποίου  λείψανα  σώζονται  στο  Κάστρο  της  Παροικιάς.  Πολλά  εργαστήρια 
αγγειοπλαστικής της περιόδου αποδίδονται στο νησί, ενώ πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η 

σπουδαιότερη  και  μεγαλύτερη  ομάδα  αγγείων  της  αρχαϊκής  κυκλαδικής  τέχνης,  τα 

λεγόμενα μηλιακά αγγεία του 7ου αι. π.Χ., είχαν παριανή προέλευση. Πολλοί κούροι και 
κόρες  βρέθηκαν  στη  Θήρα,  στην  Κέα,  στην  Άνδρο,  ακόμα  και  στην  απομονωμένη 

Ανάφη. Σε όλα αυτά τα έργα, η ιωνική χάρη συνδυάζεται θαυμάσια με σοβαρότητα και 

ήθος που χαρακτηρίζουν την αττική τέχνη. Ο χαριτωμένος κούρος από τη Μήλο (μέσα 
6ου αι. π.Χ.) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί θαυμάσια απόδειξη της ακμής 

των Κυκλάδων. 

Κλασική  και  ελληνιστική  περίοδος  (48040  π.Χ.).  Οι  Περσικοί  πόλεμοι  και  τα 
γεγονότα  που  ακολούθησαν  έκαμψαν  την  ακμή  των  Κυκλάδων,  αλλά  η  σπουδαία 

καλλιτεχνική παράδοση της περιοχής συνεχίστηκε. Ο 5oς αι. π.Χ. χαρακτηρίστηκε από 
σημαντικά έργα, όπως η περίφημη επιτύμβια στήλη από την Πάρο (μουσείο Βερολίνου), 

όπου  η  απεικονιζόμενη  νεαρή  νεκρή  κρατά πυξίδα  με  τα  κοσμήματά  της.  Ο  γλύπτης 

Αγοράκριτος από την Πάρο εργαζόταν μαζί με τον Φειδία στον Παρθενώνα, ενώ κατά 
τον  4ο  αι.  π.Χ.  ο  –επίσης  Πάριος–  Σκόπας  θεωρήθηκε  ένας  από  τους  μεγαλύτερους 

γλύπτες  της  εποχής.  Χαρακτηριστικά  τεχνουργήματα  της  ελληνιστικής  περιόδου 

αποτελούν  η  Αφροδίτη  και  ο  Ποσειδώνας  της  Μήλου  (2ος  αι.  π.Χ.).  Η  Δήλος,  το 
σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της ελληνιστικής και της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου, 

εκτός των άλλων, διασώζει σημαντικά κτίρια: ένα θέατρο του 2ου αι. π.Χ., την Αγορά 

των  Ιταλών  της  ίδιας  περιόδου  καθώς  και  διάφορες  πολυτελείς  οικίες  με  πλήθος 
ευρημάτων (Οικία των Ηθοποιών, Οικία του Διονύσου, Οικία του Ερμή κ.ά.). 

Βυζαντινή περίοδος. Η ασταθής ζωή στις Κυκλάδες κατά τη βυζαντινή περίοδο δεν 
εμπόδισε  την  πολιτιστική  δραστηριότητα,  η  οποία  διασώζεται  κυρίως  μέσω  κάποιων 

αξιόλογων  ναϊκών  κτισμάτων.  Το  σημαντικότερο  από  αυτά  είναι  η  Εκατονταπυλιανή 
(Καταπολιανή)  της  Πάρου,  του  6ου  αι.  μ.Χ.,  τρουλαία  βασιλική  με  στοιχεία  της 

κωνσταντινουπολίτικης  ναοδομίας.  Άλλοι  αξιόλογοι  ναοί  είναι  ο  Ταξιάρχης  Μεσσαράς 

(1158) και ο Άγιος Νικόλαος Κορθίου (12ος αι.) στην Άνδρο. Οχυρώσεις της περιόδου 
δεν σώζονται με σαφήνεια. 

Λαϊκή  τέχνη.  Η  λαϊκή  τέχνη  των  Κυκλάδων,  εκτός  από  την  αρχιτεκτονική, 
αντιπροσωπεύεται κυρίως από την κεντητική και τη γλυπτική. Η κυκλαδίτικη κεντητική 

χαρακτηρίζεται βασικά από τα κεντήματα της Νάξου, της Φολεγάνδρου, της Ανάφης και 

της Μήλου.  Πρόκειται  κυρίως  για  κεντήματα  του  κρεβατιού,  κουρτίνες,  μαξιλάρια  και



σεντόνια  του  18ου  αι.  Τα  ωραιότερα  και  τα  σπουδαιότερα  από  αυτά  είναι  μεγάλες 

ορθογώνιες κουρτίνες, που κρέμονταν από τις τραβέρσες του σοφά για να στολίσουν 
και να απομονώσουν το κρεβάτι. Οι κουρτίνες της Νάξου είναι από τα πιο δύσκολα έργα 

της  νεοελληνικής  κεντητικής.  Ήταν  ολοκέντητες,  συνήθως  με  κόκκινο  μετάξι,  χωρίς 

πάντως  να  αποκλείεται  και  η  πολυχρωμία.  Τα  θέματα,  αυστηρά  γεωμετρικά, 
σχηματίζονται  με  τα  κενά  του  κεντήματος,  ενώ  ο  κάμπος  γεμίζει  με  πυκνή  μετρητή 

βελονιά.  Μια  ιδιορρυθμία  της  τεχνικής  ρυθμίζει  την  κατεύθυνση  των  βελονιών  κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε το χρώμα να σχηματίζει νερά και να αποκτά τονικές διαβαθμίσεις. 

Οι  κουρτίνες  της  Φολεγάνδρου  έχουν  το  ίδιο  σχήμα  με  αυτές  της  Νάξου.  Το 

κέντημα  σε  αυτές,  παρά  την  τυποποίηση  των  μοτίβων,  έχει  σαφώς  φυσιοκρατικό 
χαρακτήρα  και  μοιάζει πολύ με  τα  κεντήματα  της Πάτμου. Επικρατεί  και  σε  αυτές  το 

κόκκινο  χρώμα,  ενώ  τα  μοτίβα,  συνήθως  φύλλα  και  φιγούρες  ζώων  και  πουλιών, 

κατανέμονται έτσι ώστε να σχηματίζουν παράλληλες κατακόρυφες ταινίες. 

Συγγενή  τεχνοτροπία  έχουν  και  τα  κεντήματα  της  Μήλου,  τα  οποία 
αντιπροσωπεύονται  κυρίως  από  γύρους σεντονιών με  λεπτότατο  κόκκινο  κέντημα  και 

παραστάσεις πυκνών τυποποιημένων φυτικών και ζωικών μοτίβων. Μια άλλη κατηγορία 

μηλιακών κεντημάτων αποτελεί λαμπρό δείγμα της νεοελληνικής κεντητικής· πρόκειται 
για τρυπητά έργα (φιλτιρέ), εκτελεσμένα με χρυσή κλωστή και πολύχρωμα μετάξια. Η 

κοινή επίδραση της δυτικής τέχνης στα ελληνικά νησιά παρομοιάζει τα κεντήματα της 

Μήλου  με  την  τεχνοτροπική  και  διακοσμητική  αντίληψη  των  κεντημάτων  των 
Επτανήσων. 

Τα ωραία κεντήματα της Ανάφης,  επίσης τρυπητά,  είναι  κυρίως  κρεβατόγυροι  και 
πετσέτες  κεντημένες  συνήθως  με  πράσινο  και  παχύ  μετάξι.  Ο  διάκοσμός  τους 

αποτελείται από καβαλάρηδες, πετεινούς και σχηματοποιημένα μοτίβα. 

Η Τήνος υπήρξε το διασημότερο κέντρο της λαϊκής γλυπτικής των Κυκλάδων κατά 
τον  18ο  και  τον  19ο  αι.  Τα  Υστέρνια  και  ολόκληρη  η  παραλία  προς  την  πλευρά  της 
Σύρου  ανέδειξαν  ονομαστούς  μαρμαρογλύφους.  Από  εκεί  κατάγονται  πολλοί  μεγάλοι 

δάσκαλοι  της  νεότερης  ελληνικής  γλυπτικής,  όπως  οι  Σώχοι,  οι  Χαλεπάδες  και  οι 

Ταμέρηδες. Οι μαρμαρογλύφοι της Τήνου δεν περιόριζαν  τη  δραστηριότητά τους στα 
στενά όρια της Τήνου ή των Κυκλάδων. Περιόδευαν σε όλη την Ελλάδα, φτάνοντας έως 

τις  χώρες  της  Βαλκανικής.  Μάλιστα,  στη  Ρουμανία  και  στη  μητρόπολη  της  Σόφιας 

αναφέρεται ως πρωτομάστορας ο Τήνιος Ιωάννης Σώχος. Τα χαρακτηριστικότερα έργα 
της τηνιακής λαϊκής γλυπτικής είναι οι μαρμάρινοι φεγγίτες, που στολίζουν τα παράθυρα 

και  τις  πόρτες  των  κυκλαδίτικων  σπιτιών.  Ο  τηνιακός  φεγγίτης  είναι  μία  ανάγλυφη 

αψιδωτή  πλάκα  με  πολλά  ανοίγματα  για  να  μπαίνει  το  φως.  Τα  πιο  συνηθισμένα 
διακοσμητικά  μοτίβα  είναι  φυτικά  και  ζωικά  μοτίβα  (λουλούδια,  ψάρια  και  πουλιά), 

θέματα  της  νησιώτικης  ναυτικής  ζωής  (ιδιαίτερα  πολύπλοκοι  ναυτικοί  κόμποι  και 

καράβια)  και  συμβολικές  παραστάσεις  (σταυροί,  δικέφαλοι  αετοί,  αγιώργηδες  και 
πεντάλφες). Χαρακτηριστικά έργα της κυκλαδίτικης γλυπτικής των αρχών του 18ου αι.



αποτελούν  τα  ανάγλυφα  που  στολίζουν  το  καμπαναριό  της  Παναγίας  της  Τουρλιανής 

στη Μύκονο.


