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Μαζευτήκαµε σε µια τάξη. Κάθε οµάδα έγραψε σε ένα χαρτί τι
είναι τέχνη και τι είναι πολιτισµός. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος
κάθε οµάδας ανακοίνωσε στις υπόλοιπες αυτά που έγραψαν:

Αγάλµατα, αρχαία νοµίσµατα, βάζα από πυλό, γλυπτά, χρυσό
στεφάνι, αγγεία, περικεφαλαία, θρησκείες, γλώσσα, επιστήµες,
παραδόσεις, τεχνολογία, µουσεία, γραφή, τέχνη, γράµµατα,
σεβασµός, κουλτούρα, ανθρωπισµός, αγάπη, φιλία,
ανθρωπότητα, αλληλεγγύη.

Με αφορµή την επίσκεψή µας στο θέατρο Κολοσσαίον στη
Θεσσαλονίκη όπου παρακολουθήσαµε τη θεατρική µουσική
παράσταση ΝΤΑΝΤΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ και αφού συζητήσαµε
σχετικά µε τα όσα είδαµε, τα παιδιά αποφάσισαν να
ζωγραφίσουν κάτι από αυτά που είδαν και τους εντυπωσίασαν.
«

»

Στο θέατρο τα παιδιά πήραν συνέντευξη από τον
πρωταγωνιστή και την πρωταγωνίστρια κ.Φώτη Σπύρο και
Φανή Παναγιωτίδου η οποία δηµοσιεύτηκε στη σχολική
εφηµερίδα µας.

Στη συνέχεια κάθε οµάδα ανέλαβε να κατασκευάσει και να
ζωγραφίσει κάτι από όσα είδαν και συζητήθηκαν.

Μιλήσαµε για µεγάλους πολιτισµούς και τα µεγαλύτερα
επιτεύγµατα αυτών των πολιτισµών. Τα παιδιά έψαξαν στο
διαδίκτυο και έφεραν πληροφορίες: Πολιτισµοί των Μάγια και
των Ίνκας, Ελληνικός Πολιτισµός, Ρωµαϊκός Πολιτισµός,
Βυζαντινός Πολιτισµός.
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Το 15ο και 16ο αιώνα η αυτοκρατορία των Ίνκας ήταν η µεγαλύτερη που
είχε
γνωρίσει
ποτέ
η
Νότια
Αµερική.
Πλούσιοι σε τρόφιµα, υφάσµατα, χρυσό και κόκα, οι Ίνκας που είχαν
αναπτύξει µια ξεχωριστή αριστοτεχνία στην κατασκευή κτιρίων, δεν
είχαν
καθόλου
χρήµατα.
Για την ακρίβεια, στην κοινωνία τους δεν υπήρχε καν η έννοια της
αγοράς.
Με κέντρο το Περού, η επικράτεια των Ίνκας εκτεινόταν στις Άνδεις και
έφτανε µέχρι την Κολοµβία, τη Χιλή, τη Βολιβία, το Εκουαδόρ και την
Αργεντινή, µε τις περιοχές που τους ανήκαν να συνδέονται µε ένα
δαιδαλώδες σύστηµα δρόµων, η πολυπλοκότητα του οποίου
ξεπερνούσε
οποιοδήποτε
της
εποχής
εκείνης.
Ο πολιτισµός των Ίνκας ήταν ίσως ο µοναδικός στην ιστορία που δεν
είχε στις τάξεις του εµπόρους, και την έννοια του εµπορίου και της
αγοράς σε καµία του έκφανση, µέσα στα όριά του.

Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό
κόσµο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι µόνο στις
περιοχές
του
σύγχρονου ελληνικού
κράτους,
αλλά
όπου
εγκαταστάθηκαν στους αρχαίους χρόνους ελληνικοί πληθυσµοί,
συµπεριλαµβανοµένων
της Κύπρου,
της Ιωνίας,
της Μεγάλης
Ελλάδας και των διάσπαρτων ελληνικών εγκαταστάσεων στις ακτές της
Μεσογείου, αλλά µέχρι και τον Εύξεινο Πόντο.
Μετά την κατάρρευση των µυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων το 12ο
αιώνα, τα ελληνικά φύλα εισήλθαν στη φάση των "σκοτεινών αιώνων"
για την οποία λίγες γνώσεις διαθέτουµε. Η πληθυσµιακή πίεση οδήγησε
τα ελληνικά φύλα της ηπειρωτικής Ελλάδας σε µετανάστευση στα νησιά
και την αντίπερα ακτή του Αιγαίου. Την επόµενη περίοδο, οι
εντεινόµενες επαφές των ελληνικών φύλων µε την Ανατολή συνέβαλαν
στη δηµιουργία αλφαβήτου και την ανάπτυξη της ναοδοµίας και της
γλυπτικής. Με µονάδα οργάνωσης την
, οργανώθηκε η ίδρυση
αποικιών στις ακτές της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου από
περίπου το 750 έως το 550. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από
έντονες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό
των
,
που
στην Αθήνα κατέληξαν
στην
εγκαθίδρυση δηµοκρατίας. Στις αρχές του 5ου αιώνα, ένας
συνασπισµός ελληνικών πόλεων απέκρουσε την επίθεση της Περσικής
αυτοκρατορίας. Μετά τη λήξη των πολέµων, την ηγεµονία της
συµµαχίας ανέλαβε η Αθήνα, που αναδείχθηκε σε πολιτικό και
πολιτιστικό κέντρο του ελληνικού κόσµου και οδηγήθηκε σε σύγκρουση
µε την άλλη µεγάλη ελληνική δύναµη, τη Σπάρτη. Ο Πελοποννησιακός
πόλεµος έληξε το 404 π.Χ. µε ήττα της Αθήνας και των συµµάχων της.
Εξασθενηµένες από τους συνεχείς µεταξύ τους πολέµους κατά τον 4ο
αιώνα π.Χ., οι ελληνικές πόλεις υποτάχθηκαν στην ανερχόµενη ισχύ
του µακεδονικού βασιλείου.


















Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος οδήγησε τους Έλληνες σε µία
επιτυχή εκστρατεία κατάλυσης της Περσικής Αυτοκρατορίας. Μετά το
θάνατο του Αλέξανδρου το 323, οι διάδοχοί του διαµοίρασαν την
αυτοκρατορία του σε διάφορα βασίλεια. Ο ελληνικός πολιτισµός
γνώρισε µεγάλη διάδοση στα εδάφη των βασιλείων αυτών και, µετά την
κατάκτησή τους από τη Ρώµη, σε πολλές περιοχές της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας. Στους νεώτερους χρόνους, ο πολιτισµός των αρχαίων
Ελλήνων άσκησε σηµαντική επίδραση στη γλώσσα, την πολιτική,
τη φιλοσοφία, την επιστήµη και τις τέχνες, ιδίως κατά την περίοδο
τηςΑναγέννησης στη ∆υτική
Ευρώπη και
κατά
τις κλασικιστές περιόδους
το 18ο και 19ο αιώνα
στην Ευρώπηκαι
τις ΗΠΑ, και η ρωµαϊκή εκδοχή του αποτελεί το θεµέλιο λίθο του
νεώτερου δυτικού πολιτισµού.[1]

Βυζαντινή
Αυτοκρατορία ή Βυζάντιο ή Ανατολική
Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία αναφέρεται
στην αυτοκρατορία µε πρωτεύουσα
την Κωνσταντινούπολη η οποία ήταν κληρονόµο κράτος του
γεωγραφικού χώρου της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, µε χρονικά όρια που
ξεκινούν από τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης στις 11
Μαΐου του 330 και φτάνουν ως την τελική της πτώση, την
από
τους Οθωµανούς Τούρκους, στις 29 Μαΐου του 1453 . Τα όριά της µέσα
στα εκτεταµένα χρονικά όρια ζωής άλλαξαν πολλές φορές αλλά στη
µεγαλύτερή της έκταση διοικούσε εδάφη που περιελάµβαναν την
Ιταλική χερσόνησο, τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, Συρία και Παλαιστίνη,
την Αίγυπτο, τη σηµερινή Τυνησία καθώς και µικρό τµήµα της Ιβηρικής
χερσονήσου.








Πρόκειται για µία νέα φάση της ελληνικης ιστορίας που διαµορφώθηκε
κάτω από την επιρροή του ελληνικού πολιτισµού και παραδόσεων και

της ελληνικής γλώσσας, µε µετάθεση του πολιτικού κέντρου του
κράτους στην εξελληνισµένη Ανατολή, της χριστιανικήςπίστης και της
ρωµαϊκής πολιτικής θεωρίας. Οι διαφορές δηµιουργούνταν µόνο µε
βάση το µερίδιο που διατηρούσαν οι τρεις αυτοί παράγοντες στη
συσπείρωση της αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της ακατάπαυστης
και αγωνιώδους προσπάθειας επιβίωσής της.

Είδαν βιντεάκι µε θέµα το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και
µετά µόνα τους σερφάροντας στην ιστοσελίδα του Μουσείου
είδαν ότι τους ενδιέφερε.

Τα δέκα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου

Λούβρο, Παρίσι
Θα βρείτε πάντα µεγάλες ουρές στη είσοδό του, αλλά η αναµονή αξίζει τον κόπο στο
µεγαλύτερο και πιο διάσηµο µουσείο του κόσµου. Η Mona Lisa του Leonardo DaVinci,
αποτελεί το πιο διάσηµο έκθεµα του µουσείου, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες ακόµη
πολιτισµικοί θησαυροί από την Αίγυπτο, την Ασία, την αρχαία Ελλάδα (µεταξύ των
οποίων η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαµοθράκης) και την Ρώµη. Το µουσείο
βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, στις όχθες του Σηκουάνα και έχει 35.000 έργα
τέχνης.
Ερµιτάζ, Αγία Πετρούπολη
Αυτό το γιγαντιαίο µουσείο διαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή από πίνακες ζωγραφικής
στον κόσµο. Φιλοξενείται σε ένα συγκρότηµα έξι κτιρίων, τα παλαιά Χειµερινά Ανάκτορα,
στις όχθες του ποταµού Νέβα. Είναι ένα εκπληκτικό µουσείο, που καλύπτει την ιστορία
του κόσµου από τη Λίθινη Εποχή, έως τη σύγχρονη, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα
Golden Rooms µε τα χρυσά στολίδια τους. Ο συνολικός αριθµός των έργων που ανήκουν
στις συλλογές του Ερµιτάζ ξεπερνούν τα 3.000.000.

Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο

Το Βρετανικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1753, βασιζόµενο κυρίως στις συλλογές του
φυσιολόγου και επιστήµονα Σερ Χανς Σλόαν (Sir Hans Sloane) και πλέον φιλοξενεί
εκατοµµύρια έργα τέχνης από όλο τον κόσµο (από την Αίγυπτο, την Ελλάδα, το ρωµαϊκό
πολιτισµό, την Ασία, την Αφρική και τη µεσαιωνική Ευρώπη). Το πιο διάσηµο έκθεµά του
είναι µια µεγάλη συλλογή από µαρµάρινα γλυπτά που κοσµούσαν κάποτε τον
Παρθενώνα στην Αθήνα.

Αιγυπτιακό µουσείο, Κάιρο
Όπως θα περιµένατε, εδώ θα βρείτε την πιο ολοκληρωµένη συλλογή της αιγυπτιακής
τέχνης στον κόσµο. Μεταξύ των χιλιάδων θησαυρών του µουσείου (που περιλαµβάνει τη
δηµοφιλή αίθουσα µε τις µούµιες) είναι τα περίφηµα αρχαιολογικά ευρήµατα από τον
τάφο του Τουταγχαµών.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, το οποίο θα στεγάσει περισσότερα από 100.000 έργα
τέχνης και µνηµεία από τη φαραωνική εποχή, θα εγκαινιαστεί το 2015. Θα στοιχίσει
συνολικά 828 εκατ. ∆ολάρια και οικοδοµείται σε έκταση 117 εκταρίων στα περίχωρα του
Καΐρου. Το σηµερινό µουσείο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα

Εδώ, µπορείτε να θαυµάσετε τα αριστουργήµατα της αρχαίας Ελλάδας. Η ασυναγώνιστη
συλλογή του µουσείου, περιλαµβάνει µεταξύ άλων τον xάλκινο Ποσειδώνα ή ∆ία του
Αρτεµισίου, του 460 π.Χ. Στις συλλογές του µουσείου, εκπροσωπούνται όλοι οι
πολιτισµοί που άνθισαν στον ελληνικό χώρο από την προϊστορική εποχή ως το τέλος της
Ρωµαιοκρατίας.
Uffizi, Φλωρεντία
Αυτό το παλάτι του 16ου αιώνα –από τα παράθυρου του οποίου µπορεί κανείς να
θαυµάσει το Παλάτσο Πίτι, τον τρούλο της Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε και το Φρούριο του
Μπελβεντέρε- φιλοξενεί εκατοντάδες αριστουργήµατα, όπως θαυµάσια γλυπτά από την
εποχή της Αναγέννησης και τον διάσηµο πίνακα του Botticelli, «η γέννηση της
Αφροδίτης», µεταξύ άλλων θησαυρών της Αναγέννησης. Τα έργα που εκτίθενται στο
µουσείο, καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 13ο µέχρι το 18ο αιώνα.
Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη
Είναι ένα πραγµατικά εξαιρετικό µουσείο µε πολλά εκθέµατα από την ισλαµική, την
αιγυπτιακή, την ελληνική, την ινδική τέχνη και την ευρωπαϊκή ζωγραφική. Ιδρύθηκε το
1872 και βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Φιλοξενεί πάνω από 2 εκατοµµύρια
έργα από όλο τον κόσµο, από την προϊστορία µέχρι τον 21ο αιώνα.
ΜΟΜΑ, Νέα Υόρκη
Πρόκειται για το πιο σηµαντικό µουσείο µοντέρνας τέχνης στον κόσµο. Καλύπτει µια
περίοδο από το τέλος του 19ου αιώνα έως σήµερα, µε πιο διάσηµα έργα τα «∆εσποινίδες
της Αβινιόν» του Πικάσο και «έναστρη νύχτα» του Van Gogh.

Το 2002 ο αρχιτέκτονας Yoshio Taniguchi σχεδίασε το
νεότερο κτίριο που στεγάζει σήµερα το µουσείο και το οποίο εγκαινιάστηκε στις 20
Νοεµβρίου του 2004.

Μουσεία του Βατικανού, Ρώµη

Πρόκειται για µια σειρά εκθεσιακών χώρων, γεµάτων µε ανεκτίµητους θησαυρούς που
εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες για το µεγαλείο και την οµορφιά τους. ∆ιαθέτουν
εκθέµατα της µακραίωνης και τεράστιας συλλογής της Ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας,
συµπεριλαµβανοµένων διάσηµων αγαλµάτων του αρχαίου κόσµου και αριστουργηµάτων
της Αναγέννησης και του σήµερα. Για να τα επισκεφτείτε, θα περάσετε από την Καπέλα
Σιξτίνα και τα «∆ωµάτια του Ραφαήλ», που είναι πασίγνωστα για τη διακόσµησή τους µε
νωπογραφίες (frescoes).
Prado, Μαδρίτη
Αυτό το περίφηµο µουσείο τέχνης, περιλαµβάνει γλυπτά και πίνακες, µε σηµαντικότερη
συλλογή, αυτή των ισπανικών αριστουργηµάτων των Γκόγια, Ελ Γκρέκο και Velazquez
(του οποίου το Las Meninas είναι το πιο γνωστό έργο του µουσείου). Κατέχει µια από τις
σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσµου και συγκεκριµένα ένα µεγάλο πλήθος
πινάκων από τον 14ο, έως τις αρχές του 19ου αιώνα.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος (1541 – 7 Απριλίου 1614), γνωστός επίσης µε τo
ισπανικό προσωνύµιο













,[i] δηλαδή





,

ήταν Kρητικός ζωγράφος, γλύπτης καιαρχιτέκτονας της Ισπανικής Αναγέννησης. Έζησε
το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του µακριά από την πατρίδα του, δηµιουργώντας το κύριο
σώµα του έργου του στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εκπαιδεύτηκε αρχικά
ως αγιογράφος στην Κρήτη, που αποτελούσε τότε τµήµα της ενετικής επικράτειας, και
αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία. Στην Ιταλία επηρεάστηκε από τους µεγαλύτερους
δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως τον Τιντορέττο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε
µαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον µανιερισµό. Το 1577 εγκαταστάθηκε στοΤολέδο,
όπου έζησε µέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε ορισµένα από τα πιο γνωστά
έργα του.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (15 Απριλίου 1452 — 2 Μαΐου 1519) ήταν Ιταλός αρχιτέκτονας,
ζωγράφος, γλύπτης, µουσικός, εφευρέτης, µηχανικός,
ανατόµος, γεωµέτρης και επιστήµονας που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης.

Θεωρείται αρχέτυπη µορφή του Αναγεννησιακού Ουµανιστή,[1] του Αναγεννησιακού
καλλιτέχνη,





















και µια ιδιοφυής προσωπικότητα. Μεταξύ των πιο

διάσηµων έργων του βρίσκονται η







και ο





















.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, υπήρξε ακόµα σηµαντικός εφευρέτης και επιστήµονας, µε
σηµαντική συνεισφορά στην ανατοµία, και την αστρονοµία.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































