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Θ ΞΑΜΑ, Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΘ ΜΑΙ ΟΙ ΡΙΗΕ ΣΟΤ ΜΑΡΟΑΒΑΝΙΟΤ 
 

Θ μάςκα ι το προςωπείο, όπωσ αλλιώσ ονομάηεται, είναι ζνα αντικείμενο, 
ζνα ομοίωμα του προςώπου ειδικά καταςκευαςμζνο για να καλφπτει το 
πρόςωπο ι οριςμζνο τμιμα του ι και το κεφάλι. Ετυμολογικά θ λζξθ 
‘’προςωπείο’’ προζρχεται από τθν πρόκεςθ πρόσ και κζμα του ριματοσ ὁράω 
(ςυνθρθμζνο: ὁρῶ), (ὄψομαι ςτον Ξζλλοντα) και ςυγκεκριμζνα το κζμα οπ-, 
(ὄπωπα ςτον Παρακείμενο). Σο προςωπείο, δθλαδι, είναι ςυνυφαςμζνο με το 
«φαίνεςκαι», με αυτό που φαίνεται και που βλζπουμε, με τθν εικόνα, το είδωλο· 
με κάτι που φαίνεται αλλά που μπορεί να αντίκειται ςτο «είναι», ςτθν αλικεια, 
ςτθν ουςία. Θ λζξθ «μάςκα» ςχετίηεται με τθ λατινικι λζξθ ‘’masca’’, που 
ςθμαίνει “προςωπίδα”. Οι λζξεισ “προςωπείο” και “μάςκα” είναι ςχεδόν 
ταυτόςθμεσ, όταν αναφζρονται ςε ςυνάρτθςθ με το κζατρο.  

 
               Ωσ πολιτιςμικό αντικείμενο ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε παγκόςμια κλίμακα και 

ςε όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ διαφοροποιθτικά τόςο ωσ προσ τθ χριςθ όςο και ωσ 

προσ το ςυμβολιςμό. Το βζβαιον είναι ότι βαςίηεται ςτθν ζμφυτθ ανάγκθ του 

ανκρϊπου για κάλυψθ τθσ ταυτότθτάσ του και για τθν προβολι προσ τα ζξω 

κάποιου άλλου προςϊπου, μιασ «περςόνα» (persona), όπωσ αλλιϊσ ζχει ονομαςτεί.  

Θ επιςτιμθ τθσ Ψυχολογίασ ζχει διατυπϊςει ςθμαντικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με 

τισ οποίεσ θ εξάρτθςθ του ατόμου με τθ μεγαλφτερθ πάνω του ιςχφ είναι αυτι από 

τθν προςωπικι του εικόνα. Θ διατιρθςθ τθσ καλισ εξωτερικισ (προσ το εξωτερικό 

δθλαδι περιβάλλον) εικόνασ του είναι ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ τθσ Ψυχολογίασ 

ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ψυχικι του ιςορροπία. Θ αναηιτθςθ του αλθκινοφ μασ 

εαυτοφ, θ κατάκτθςθ τθσ αυτογνωςίασ, είναι ζνασ δια βίου ςτόχοσ για τον 

άνκρωπο. Στθν πορεία του προσ τθν αυτογνωςία, όταν ο άνκρωποσ δεν μπορεί ι 

δεν αντζχει να ανεχκεί ι να παρουςιάςει τθν αλθκινι του εικόνα καταφεφγει ςτα 

προςωπεία. Ζτςι, φορϊντασ το προςωπείο ο άνκρωποσ αποδεςμεφεται από τα 

«δεςμά» τθσ ταυτότθτασ του. Θ μάςκα με τθ μεταφορικι πλζον ςθμαςία και όχι ωσ 

χρθςτικό αντικείμενο απελευκερϊνει, οδθγεί ςε ζνα είδοσ αςυδοςίασ που πθγάηει 

από τθν ανωνυμία και γίνεται αναπόςπαςτο κομμάτι του χριςτθ, επικαλφπτοντασ 

το πρόςωπο με ςκοπό τθν παρουςίαςθ κάτι διαφορετικοφ από το κακθμερινό 

κοινωνικό πρόςωπο. Ππωσ αναφζρει θ Αναλυτικι Ψυχολογία του Καρλ Γιοφνγκ, 

όλοι οι άνκρωποι φζρουμε ζνα προςωπείο, τθν "περςόνα", όπωσ τθν ονομάηει ο 

διάςθμοσ ψυχαναλυτισ. Αυτι διαμορφϊνεται από εμάσ ανάλογα με τον εαυτό που 

κζλουμε να προβάλουμε προσ το περιβάλλον μασ. Θ ‘’περςόνα’’ προβάλλει ςτουσ 

άλλουσ τον εαυτό που κζλουμε να δείξουμε, αλλά ταυτόχρονα καλφπτει με ζντεχνο 

τρόπο και ζνα άλλο κομμάτι του εαυτοφ μασ, τον «κακό» μασ ςκοτεινό εαυτό, τον 

οποίο όχι μόνο κζλουμε να κρατιςουμε κρυμμζνο από το περιβάλλον μασ, 

αναφζρει ςχετικά ο Κάρλ Γιοφνγκ, αλλά και δεν αντζχουμε πρϊτα από όλα εμείσ οι 

ίδιοι να τον αντιμετωπίςουμε. Το προςωπείο διαφοροποιεί ουςιαςτικά το «είναι» 

από το «φαίνεςκαι», καλφπτει κάτι αλλά ςυγχρόνωσ εκφράηει και κάτι άλλο. Αυτόσ 

ακριβϊσ ο διττόσ χαρακτιρασ τθσ μάςκασ είναι που τθν κακιςτά μζςο 
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απελευκζρωςθσ. Ππωσ, λοιπόν, είναι πρόδθλο, το προςωπείο, θ μάςκα, αποτελεί 

αρχετυπικό ςτοιχείο τθσ προςωπικότθτασ, κακϊσ θ χριςθ τθσ βαςίηεται ςτθν 

ανκρϊπινθ ανάγκθ για μεταμφίεςθ που υπιρξε πάντοτε ζκδθλθ ςε διάφορεσ 

εκφάνςεισ τθσ ηωισ και κακθμερινότθτασ.  

Θ ιςτορία τθσ μάςκασ ανάγεται ςτθν παλαιολικικι εποχι. Στθ Γαλλία, ςτο 

φθμιςμζνο ςπιλαιο Λαςκϊ, ςε βραχογραφία απεικονίηεται ζνασ πλθγωμζνοσ 

βίςονασ να επιτίκεται ςε άνκρωπο. Στθν ουςία φαίνεται να διεξάγεται μάχθ μεταξφ 

δφο ςαμάνων, ο ζνασ από τουσ οποίουσ ιταν μεταμφιεςμζνοσ ςε βουβάλι και ο 

άλλοσ φορά μάςκα πουλιοφ. Γενικά οι ςπθλιζσ που κατοικοφνται από ανκρϊπουσ 

τθσ παλαιολικικισ εποχισ, ζχουν ςκθνζσ κυνθγιοφ ηωγραφιςμζνεσ ςτουσ τοίχουσ, οι 

οποίεσ απεικονίηουν μαςκοφόρουσ χορευτζσ.  

Θ διαχρονικι πορεία τθσ μάςκασ ωσ πολιτιςμικοφ αντικειμζνου, θ ζωσ τϊρα 

ιςτορία τθσ, παρουςιάηει τεράςτιο ενδιαφζρον. Ερευνϊντασ τθ χριςθ τθσ μάςκασ 

αποςταςιοποιθμζνοσ για λίγο από τθν αποκλειςτικά ψυχολογικι προςζγγιςθ 

διαπιςτϊνει κανείσ πωσ αυτι ςυνδζκθκε με κρθςκευτικά και πολιτιςτικά δρϊμενα 

ςε κάκε εποχι, όμωσ δεν ιταν πάντα ςυναρτθμζνθ με αυτά, αφοφ λειτοφργθςε και 

ανεξάρτθτα. Ωσ πολιτιςμικό αντικείμενο θ μάςκα ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε 

διάφορουσ πολιτιςμοφσ και ςε πολλζσ χρονικζσ περιόδουσ, με διαφοροποίθςθ ςτα 

μορφολογικά τθσ ςτοιχεία, ςτο ςκοπό τθσ χριςθσ τθσ αλλά και ςτο ςυμβολιςμό τθσ. 

Εδϊ και πολλοφσ αιϊνεσ θ μάςκα είναι ζνα μζςο ςτα χζρια των ανκρϊπων με ςκοπό 

τθ διακωμϊδθςθ, το ςαρκαςμό, τθν αμφιςβιτθςθ, τον εκφοβιςμό και γενικά 

προςφζρεται για πολλαπλά είδθ επικοινωνίασ.  

Θ μάςκα,επίςθσ, αντανακλά τθν πολιτιςμικι ιδιαιτερότθτα τθσ κοινωνίασ 

που τθν παριγαγε, τα κρθςκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιςτορικά και πολιτιςτικά 

τθσ χαρακτθριςτικά. Ρολλζσ μελζτεσ ζχουν γραφεί και από διαφορετικοφσ χϊρουσ ι 

επιςτιμεσ ςχετικά με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ μάςκασ. Λδιαίτερα για τθν κοινωνικι 

ανκρωπολογία, τθ λαογραφία, τθν αρχαιολογία τθν και τθ κρθςκειολογία θ μάςκα 

αποτελεί ζνα πολφ παλαιό αντικείμενο μελζτθσ. Για τθν τζχνθ επίςθσ είναι ιδιαίτερθ 

πθγι ζμπνευςθσ.  
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Θ καταγωγι τθσ μάςκασ αναηθτείται ςε ςυχνά διαπλεκόμενεσ μεταξφ 
τουσ ενότθτεσ/περιοχζσ.  

Κοινι διαπίςτωςθ των περιςςότερων μελετθτϊν αποτελοφν τα παρακάτω είδθ 
μάςκασ: 

1. Θ ΘΡΘΜΕΤΣΙΜΘ-ΣΕΝΕΣΟΤΡΓΙΜΘ ΞΑΜΑ/ΠΡΟΩΠΕΙΟ:  

Εντοπίηεται ςτισ αρχαίεσ κρθςκευτικζσ τελετζσ, από όπου αντλεί και τθν 

καταγωγι τθσ θ μάςκα. Ζχει ανκρωπομορφικά και κθριομορφικά μορφολογικά 

ςτοιχεία και αναπαριςτά προγόνουσ, υπερφυςικά όντα ι φανταςτικζσ φιγοφρεσ. Θ 

μάςκα εδώ λειτουργεί ωσ τελετουργικό εργαλείο και μζςο μφθςθσ. Το 

κρθςκευτικό προςωπείο διαχωρίηει τον μυθμζνο από αυτόν που δεν μυικθκε ςτον 

υπερβατικό κόςμο. Είναι θ ςυμβολικι ζκφραςθ του υπερφυςικοφ ςτοιχείου, το 

υποκατάςτατο ενόσ «όντοσ» διαφορετικοφ από τον άνκρωπο, ενόσ κεοφ, ενόσ 

δαίμονα ι ενόσ νεκροφ, και το μζςον επαφισ του ανκρϊπου με δυνάμεισ που 

πιςτεφει ότι υπάρχουν πζρα του γνωςτοφ και του οικείου.  

Στον ελλθνικό χώρο οι κατ’ εξοχιν κεοί του προςωπείου και των χορευτικϊν 

δρωμζνων, πρόδρομοι του κεάτρου, είναι ο Διόνυςοσ και θ Άρτεμθ. Θ μεταμφίεςθ 

ιταν αναπόςπαςτο κομμάτι των τελετϊν προσ τιμιν του κεοφ Διονφςου. Στθν 

αρχαία Ελλάδα οι κιαςϊτεσ του κεοφ Διονφςου, οι μεταμφιεςμζνοι Σάτυροι, 

φοροφςαν προςωπείο – μάςκα ςτισ τελετζσ μφθςθσ και λατρείασ του κεοφ. Τθ 

δεφτερθ θμζρα τθσ γιορτισ των Ανκεςτθρίων που ονομαηόταν Χόεσ, (γιορτισ όπου 

εντοπίηονται οι ρίηεσ του καρναβαλιοφ) γινόταν θ πομπικι είςοδοσ του Διονφςου 

ςτθν πόλθ πάνω ςε καράβι με τροχοφσ, όπου υπιρχαν οι κιαςϊτεσ του κεοφ μζςα 

ςε οργανωμζνεσ ομάδεσ, μεταμφιεςμζνοι ςε Σατφρουσ και μζςα ςε κλίμα κεφιοφ 

και χαράσ δθμιουργοφςαν ατμόςφαιρα κωμικισ διάκεςθσ πειράηοντασ τον κόςμο 

με βωμολοχίεσ. Οι μεταμφιεςμζνοι λοιπόν άτυροι φοροφςαν προςωπείο. Στο 

προςωπείο αυτό οι πιςτοί ζβλεπαν τον ίδιο τον Διόνυςο, που ςυμμετείχε ςτισ 

γιορτζσ και ςτα μυςτιρια. Οι προςωπίδεσ αυτζσ ιταν πιλινεσ και όμοιεσ μεταξφ 

τουσ και οι Σάτυροι προςπακϊντασ να μοιάηουν με τράγουσ φοροφςαν δζρματα/ 

προβιζσ ηϊων, άλειφαν το πρόςωπό τουσ με τθν τρυγία (κατακάκι του κραςιοφ), 

ϊςτε να μθν αναγνωρίηονται και ςτεφανϊνονταν με κιςςό, το αεικαλζσ ιερό φυτό 

του Διονφςου. Θ μεταμφίεςθ και το προςωπείο τουσ εξαςφάλιηε τθν ανωνυμία. Οι 

ίδιοι μετατοπίηονταν ςε ζναν άλλο κόςμο, αυτόν τθσ ζνκεθσ μανίασ, μυθμζνοι ςτθ 

λατρεία του κεοφ και χοροπθδοφςαν γφρω από το τροχοφόρο καράβι του Διονφςου 

χτυπϊντασ τθν γθ με τα πόδια τουσ. Τα κρθςκευτικά προςωπεία βζβαια είχαν και 

άλλεσ χριςεισ ςτθν αρχαία Ελλάδα. Τοποκετοφνταν ςε ιερά ναϊν ωσ τάματα και 

αφιερϊματα. 

Επίςθσ, ςτθν αρχαία Σπάρτθ ςτθ λατρεία τθσ Άρτεμθσ Ορκίασ τελοφνταν 

χοροί από μαςκοφόρουσ, που άλειφαν το πρόςωπό τουσ με λάςπθ. Ριλινα 
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ομοιϊματα αυτϊν των προςωπείων που φοροφςαν ςτουσ χοροφσ βρζκθκαν ςτο 

ιερό τθσ. 

Θ ΕΘΟΟΝΟΓΙΜΘ ΞΑΜΑ ανικει κατά ζναν βακμό ςτθν παραπάνω 
κατθγορία.  Καταςκευαηόταν από ξφλο, φελλό, φλοιοφσ δζντρων, φλοφδεσ 
καλαμποκιοφ, πθλό, ελεφαντοςτό, μζταλλο, όςτρακα και κζρατα που 
χρθςιμοποιοφςαν οι ικαγενείσ τθσ Αμερικισ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Αφρικισ. Είναι 
ευρεία θ χριςθ τθσ μάςκασ αυτοφ του είδουσ από μάγουσ, ιερείσ και αρχθγοφσ 
φυλϊν ςε ιερζσ τελετζσ ι εκιμικά δρϊμενα. Θ χριςθ τθσ αποςκοπεί ςτθν 
επικοινωνία με τα πνεφματα των προγόνων, ςτθν αφξθςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
γονιμότθτασ ι τθσ ευφορίασ του εδάφουσ, ςτθ μφθςθ των νεότερων ατόμων ςτισ 
παραδόςεισ των προγόνων αλλά και ςτο να προκαλζςει τρόμο ι καυμαςμό (ςε 
αυτό μοιάηει και με τθν αποτροπαϊκι μάςκα). Στθν Αφρικι χρθςιμοποιοφνται 
τζτοιεσ μάςκεσ ςε τελετζσ μυθτικζσ ςτθν ενθλικίωςθ, για το νζο ρόλο του μυθκζντοσ 
ςτθν κοινωνία. Στο Κιβζτ οι ιερείσ χρθςιμοποιοφν μάςκεσ που αναπαριςτοφν 
μορφζσ κεϊν ςε ιερζσ τελετουργίεσ εξορκιςμοφ δαιμόνων. Θ χριςθ τθσ μάςκασ 
αυτισ από Λνδιάνικεσ φυλζσ τθσ ακτισ του Ειρθνικοφ γινόταν ςε γάμουσ, κθδείεσ και 
τελετζσ μφθςθσ. Γενικά θ χριςθ των μαςκϊν ιταν προνόμιο οριςμζνων μελϊν τθσ 
ανϊτερθσ τάξθσ και περνοφςαν από γενιά ςε γενιά μζςω των γυναικϊν ςτα παιδιά 
τουσ. 

 
Στθν κατθγορία αυτι ανικει θ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΘ ΞΑΜΑ που χρθςιμοποιικθκε 

(ςε κοινωνίεσ τθσ Αμερικισ) ςε μαγικοκρθςκευτικζσ τελετζσ για τθν πρόλθψθ ι τθ 
κεραπεία διαφόρων αςκενειϊν και ςε τελετζσ γονιμότθτασ. Ιταν πιο πολφ 
διαδεδομζνθ γενικά ςτθν Ανατολικι Αςία (π.χ. ςτθ Σρι Λάνκα, όπου υπιρχαν 19 
διαφορετικζσ πολφχρωμεσ, δαιμονικζσ μάςκεσ με άγρια όψθ και παρουςίαηαν 
εμφάνιςθ δράκου·ςτθν Κίνα, όπου ανάμεςα ςτισ μάςκεσ για τθν προςταςία από τισ 
αςκζνειεσ, περιλαμβάνονται και οι μάςκεσ για τθν ιλαρά που φοριοφνταν από τα 
παιδιά ι οι μάςκεσ για τθ χολζρα που φοριοφνταν από τουσ ενιλικεσ). Επίςθσ ιταν 
διαδεδομζνθ και ςτουσ Λνδιάνουσ τθσ Βόρειασ Αμερικισ. Οι Αςιατικζσ μάςκεσ 
αρχικά αποτελοφςαν ιερά και τελετουργικά αντικείμενα που αναπαριςτοφςαν 
πνεφματα, κεότθτεσ, δαίμονεσ κ.α. με ςκοπό να διϊξουν μακριά τα κακόβουλα 
πνεφματα, τισ αςκζνειεσ ι να εξαςφαλίςουν τθ γονιμότθτα και τθν βροχι για 
άφκονθ ςυγκομιδι. Οι Αςιατικζσ μάςκεσ αργότερα χρθςιμοποιικθκαν και ςε 
κεατρικζσ παραςτάςεισ και ςε χοροφσ. 
 
 
2. Θ ΟΕΜΡΙΜΘ ΞΑΜΑ/ΠΡΟΩΠΕΙΟ: 

 
Σχετικι με τθν παραπάνω κατθγορία είναι και θ ΟΕΜΡΙΜΘ 

ΞΑΜΑ/ΠΡΟΩΠΕΙΟ: Ρρόκειται για τθ νεκρικι μάςκα, που ςυνοδεφει τουσ νεκροφσ 
ςτον άλλο κόςμο ωσ αποτφπωςθ τθσ μορφισ του κανόντοσ. Θ νεκρικι μάςκα 
(Αίγυπτοσ, Ελλάδα, Ρροκολομβιανοί Ρολιτιςμοί) ζχει ςκοπό να διατθριςει άφκαρτο 
το πρόςωπο του νεκροφ. Ζτςι ο νεκρόσ μποροφςε να διατθρεί επαφι με τουσ 
ηωντανοφσ. Επίςθσ, τον βοθκάει να αποχωριςει από αυτόν τον κόςμο και 
χρθςιμοποιείται, ϊςτε ο νεκρόσ να κρφψει καλά το αλθκινό του πρόςωπο. Κατϋ 
αυτόν τον τρόπο τον προςτατεφει από κακόβουλα πνεφματα ςτο ταξίδι του προσ 
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τον Άλλο Κόςμο. Το νεκρικό προςωπείο χρθςιμοποιοφταν ςε πολυάρικμουσ 
πολιτιςμοφσ. 
  Για πρϊτθ φορά εμφανίηεται ςτθν Ελλάδα κατά τουσ Μυκθναϊκοφσ χρόνουσ. 
Το νεκρικό προςωπείο, γνωςτό και ωσ «προςωπείο του Αγαμζμνονα», που 
ανακαλφφκθκε από τον Ερρίκο Σλιμαν το 1876 ςτον ταφικό κφκλο Α είναι το 
διαςθμότερο από τα ευριματα ςτουσ βαςιλικοφσ τάφουσ των Μυκθνϊν. Σε 
αρχαϊκοφσ και κλαςικοφσ τάφουσ τθσ Μακεδονίασ, εκτόσ από τα πλοφςια 
κτερίςματα που ςυνόδευαν το νεκρό, υπιρχε θ ςυνικεια να καλφπτεται το 
πρόςωπο ανδρϊν και γυναικϊν με χρυςά προςωπεία, γεγονόσ δθλωτικό τθσ 
ανϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ του νεκροφ.  

Οι Ρωμαίοι υιοκζτθςαν τθ χριςθ μάςκασ από τουσ Ζλλθνεσ. Επίςθσ 
χρθςιμοποιοφνταν νεκρικζσ μάςκεσ φτιαγμζνεσ πάνω ςε ξφλινεσ μιτρεσ, οι οποίεσ 
τοποκετοφνταν επάνω ςτο πρόςωπο του νεκροφ ι φοριόταν από ζναν θκοποιό, για 
να ςυνοδεφςει τθ νεκρικι πομπι ςτον τόπο ταφισ.  

Στον Αιγυπτιακό πολιτιςμό επίςθσ που ζδινε τθ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθ 
λατρεία των νεκρϊν από το 2000 π.Χ. κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ τα πρϊτα νεκρικά 
προςωπεία ςτισ μοφμιεσ τθσ Αιγφπτου. Οι Αιγφπτιοι φοροφςαν προςωπεία ςτουσ 
νεκροφσ βαςιλείσ-Φαραϊ, επειδι πίςτευαν ςτθ μετακανάτια ηωι και αντιμετϊπιηαν 
τουσ αυτοκράτορεσ ωσ θμίκεουσ που επικοινωνοφν με τουσ ηωντανοφσ. Θ 
διαςθμότερθ νεκρικι μάςκα ςε παγκόςμια κλίμακα είναι αυτι του Τουταγχαμϊν.  

Ρροζκταςθ τθσ νεκρικισ μάςκασ αποτελοφν τα προοριςμζνα για ταφικι 
χριςθ πορτραίτα Φαγιοφμ, νεκρικζσ ξφλινεσ προςωπογραφίεσ που ςυνόδευαν τθ 
μοφμια του νεκροφ, τα οποία τοποκετοφςαν ςτο πρόςωπο των νεκρϊν ςτουσ 
ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ και ιταν απαράμιλλθσ τεχνικισ και ηωντάνιασ. Τα Φαγιοφμ 
φιλοτεχνικθκαν από τον 1ο μζχρι τον 3ο αιϊνα από ςυνεχιςτζσ τθσ ελλθνιςτικισ 
παράδοςθσ τθσ Αλεξανδρινισ Σχολισ και διαςϊκθκαν ζωσ και ςιμερα. Ριραν το 
όνομά τουσ από τθν όαςθ Φαγιοφμ, όπου ανακαλφφκθκαν αρχικά (85 χλμ. νότια 
του Καΐρου).  

Οι Περουβιανοί επίςθσ ςτισ μοφμιεσ τουσ ζβαηαν ζνα προςωπείο από 
ςκαλιςμζνο ξφλο, βαμμζνο κόκκινο, ςτολιςμζνο με κοχφλια. Πςο για τισ μοφμιεσ των 
Κνκασ φοροφςαν προςωπεία από χρυςό, ςτολιςμζνα με πολφτιμεσ πζτρεσ και ζνα 
φφλλο μετάλλου, ελαφρά καμπυλωμζνο που δθμιουργοφςε τθν όψθ.  

Τα νεκρικά προςωπεία χρθςιμοποιικθκαν κατά κόρον από τθν Επιςτιμθ. 
Επιςτιμονεσ όπωσ ανκρωπολόγοι, εγκλθματολόγοι και ιατροδικαςτζσ από τα τζλθ 
του 18ου αιϊνα και μετά τα χρθςιμοποίθςαν, προκειμζνου να καταγράψουν και να 
μελετιςουν διαφοροποιιςεισ ςτθν ανκρϊπινθ φυςιογνωμία. Οι ανκρωπολόγοι τα 
χρθςιμοποιοφςαν (μαηί με τα προςωπεία ηωντανϊν ανκρϊπων), προκειμζνου να 
μελετιςουν τισ φυλετικζσ διαφορζσ, ενϊ οι εγκλθματολόγοι, για να διαπιςτϊςουν 
αν οι εγκλθματίεσ παρουςιάηουν κάποια κοινά φυςιογνωμικά χαρακτθριςτικά. Στθν 
ιατροδικαςτικι και κατά τθ διάρκεια του 18ου και 19ου αιϊνα τα νεκρικά 
προςωπεία ιταν ο ςυνικθσ τρόποσ να αποτυπϊνονται τα χαρακτθριςτικά του 
προςϊπου πτωμάτων αγνϊςτου ταυτότθτασ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 
αναγνϊριςι τουσ αργότερα. Θ χριςθ αυτι ςταμάτθςε με τθ διάδοςθ τθσ 
φωτογραφίασ. 
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3. ΑΠΟΣΡΟΠΑΛΜΘ ΞΑΜΑ/ΠΡΟΩΠΕΙΟ 

Το αποτροπαϊκό προςωπείο προςτατεφει αυτόν που το φζρει πάνω του, είτε 
είναι κνθτό άτομο είτε πόλθ. Το προςωπείο λειτουργεί και αποτροπαϊκά προσ τον 
παρείςακτο, όπωσ ακριβϊσ ζνα ςκιάχτρο που διϊχνει τα πουλιά από τισ 
καλλιζργειεσ. Στθν ίδια κατθγορία ανικουν και οι πολεμικζσ μάςκεσ που 
χρθςιμοποιικθκαν, για να τρομοκρατοφν τον εχκρό. Αποτροπαϊκά προςωπεία 
υπιρχαν ςτα τείχθ των πόλεων, ςτθ μία πλευρά οριςμζνων νομιςμάτων, ςτισ 
προςόψεισ ναϊν. Αναρτιόνταν επίςθσ και ςτισ πόρτεσ ςπιτιϊν και εργαςτθρίων, 
ϊςτε αυτόσ που ειςζρχεται να τρομάηει και να δείχνει ςεβαςμό ζςτω και από φόβο. 
Πμωσ παρά τον ςκοπό του εκφοβιςμοφ που υπθρετοφςαν, τα αποτροπαϊκά 
προςωπεία δεν ιταν πάντα υποχρεωτικά άςχθμα. Αντίκετα, μποροφςαν να 
μαγνθτίηουν και με τθν ομορφιά τουσ, ϊςτε τελικά μζςω αυτισ να πετυχαίνουν τον 
αποπροςανατολιςμό του «εχκροφ» ι του κάκε επιβουλεφοντοσ. Οπωςδιποτε τα 
αποτροπαϊκά προςωπεία ςε κάκε περίπτωςθ δθμιουργοφςαν δζοσ.  

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ χρθςιμοποιοφςαν αλλόκοτα προςωπεία ςτισ αςπίδεσ 
τουσ, ενϊ οι Μινζηοι πολεμιςτζσ τοποκετοφςαν τρομακτικά προςωπεία ςτισ 
πανοπλίεσ που φοροφςαν. Το γοργόνειο αποτροπαϊκό προςωπείο τθσ Ξζδουςασ, θ 
αςχιμια του οποίου μπορεί να τρομάξει και να διϊξει όποιον το αντικρίηει, 
αποτελεί κζμα και μεταγενζςτερων περιόδων τθσ τζχνθσ. Σφμφωνα με τον 
Αριςτοφάνθ, μικρά αγαλματίδια και γλυπτά, ςτα οποία απεικονιηόταν το 
προςωπείο τθσ Μζδουςασ, αποτελοφςαν απαραίτθτο ςτοιχείο διακόςμθςθσ κάκε 
ςπιτιοφ και δθμόςιου χϊρου. Ταυτόχρονα, αποτελοφςαν αντικείμενα προςταςίασ 
από τθ βαςκανία, το «κακό μάτι» και τθν κακι ενζργεια του επιβουλεφοντοσ. Τα 
προςωπεία αυτά ιταν γνωςτά και ωσ Γοργόνεια. 

 

4. Θ ΘΕΑΣΡΙΜΘ ΞΑΜΑ/ΘΕΑΣΡΙΜΟ ΠΡΟΩΠΕΙΟ:  
 

Θ μάςκα κατζχει ξεχωριςτι κζςθ ςτθν ιςτορία του κεάτρου. Το κεατρικό 
προςωπείο αποτελεί τθ λογικι ςυνζχεια του κρθςκευτικοφ. Χρθςιμεφει ςτθν 
εναλλαγι των θρώων και των καταςτάςεων.  

Θ κεατρικι μάςκα αποκτά μία ουςιαςτικι δυναμικι με διττι 

αποτελεςματικότθτα που αφορά τόςο τον θκοποιό όςο και τον κεατι. Το κεατρικό 

προςωπείο διαχωρίηει τον θκοποιό από τον μθ θκοποιό, τον ρόλο από τον μθ ρόλο 

και ορίηει αυτόν που το φζρει ωσ εκπρόςωπο ενόσ χαρακτιρα. Ο θκοποιόσ 

υπόκειται ςε μία ψυχολογικι αλλαγι. Ευριςκόμενοσ ςε μία ενδιάμεςθ κατάςταςθ 

(trance) αφομοιϊνει τθν πνευματικι δφναμθ του ιρωα που παριςτά θ μάςκα. Θ 

μάςκα λειτουργεί με τρόπο, ϊςτε να διευκολφνεται θ μζκεξθ του θκοποιοφ με το 

άλλο, θ ταφτιςθ με το άλλο, το πρόςωπο δθλαδι που αυτόσ ενςαρκϊνει, το αλθκινό 

ι το πλαςματικό. Θ μάςκα δθμιουργεί μια νζα ταυτότθτα ςε αυτόν που τθν φοράει. 

Το κεατρικό προςωπείο βοθκά τον θκοποιό να αναπτφξει αιςκιςεισ που ςυνικωσ 

παραμελεί, όπωσ είναι θ ακοι και θ αίςκθςθ τθσ παρουςίασ του άλλου, με 

αποτζλεςμα να χρθςιμοποιεί περιςςότερο το ςϊμα, τθν κίνθςθ και τθ φωνι του. 
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Ζτςι θ μάςκα λειτουργεί αντίςτροφα από αυτό που κα περιμζναμε, αντί δθλαδι να 

καλφπτει και να εμποδίηει, αποκαλφπτει τισ υποκριτικζσ του ικανότθτεσ. Στον κεατι 

θ μάςκα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά ςτο δρϊμενο ωσ ςτοιχείο παραπομπισ. Ο 

κεατισ «υιοκετεί» τθν προκακοριςμζνθ από τα χαρακτθριςτικά τθσ μάςκασ 

ςυναιςκθματικι φόρτιςθ. Αν για παράδειγμα θ μάςκα ζχει αλλόκοτα, αφφςικα ι 

εκφοβιςτικά χαρακτθριςτικά, θ επιρροι ςτο κεατι είναι πιο ζντονθ.  

Στθν αρχαία Ελλάδα θ κεατρικι μάςκα εμφανίηεται ςτθν Ελλάδα ςε αρχαία 

τραγωδία, που ανζβαςε ο Κζςπισ ςτθν 61θ Ολυμπιάδα, δθλ. μεταξφ 536-532 π.Χ. 

ςφμφωνα με το λεξικό Σοφδασ. Θ μεταμφίεςθ ιταν αναπόςπαςτο κομμάτι των 

διονυςιακϊν δρωμζνων. Θ λατρεία του Διονφςου ςυνδεόταν με τθ λατρεία τθσ 

γονιμότθτασ και τον κφκλο των αγροτικϊν εργαςιϊν. Αρχικά, θ λατρεία του 

Διονφςου, υιοφ του Δία και τθσ Σεμζλθσ, περιοριηόταν ςτουσ δικυράμβουσ, που 

ζψαλλε ο χορόσ 50 ανδρϊν. Λερό ζμβλθμα του Διονφςου ιταν ο τράγοσ και γιϋ αυτό 

οι χορευτζσ, οι πιςτοί κιαςϊτεσ του κατά τισ εορτζσ του κεοφ μεταμφιζηονταν ςε 

τραγόμορφουσ Σατφρουσ, ςτουσ ερωτοπακείσ δαίμονεσ τθσ αρχαιοελλθνικισ 

μυκολογίασ, φορϊντασ τραγίςια δζρματα, βάφοντασ το πρόςωπο τουσ με τρυγία 

(το κατακάκι του κραςιοφ) και τοποκετϊντασ ςτο κεφάλι τουσ κζρατα τράγου. Ζτςι 

ξζφευγαν από τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ και περνοφςαν ςε μία κεϊκι ζκςταςθ, 

κάνοντασ πράξεισ μιμθτικζσ των αναπαραγωγικϊν κυρίωσ ςτοιχείων τθσ ηωισ. Θ 

ζκςταςθ και θ ζνκεθ μανία που τουσ καταλάμβανε, ςιμαινε αυτομάτωσ τθν 

κατάλθψι τουσ από το πνεφμα του κεοφ. Από το δικφραμβο που χόρευε ο Χορόσ 

γφρω από τθ κυμζλθ, τον βωμό δθλαδι του κεοφ, προιλκε το «ςατυρικό δράμα» 

και θ τραγωδία.  

Θ δθμιουργία τθσ δραματικισ τζχνθσ αποδίδεται ςτον Κζςπι, ο οποίοσ ςτα 

μζςα του 6ου αιϊνα π.Χ. κατά τθ διάρκεια των διονυςιακϊν δρϊμενων, απζςπαςε 

τον εαυτό του από το ςφνολο του χοροφ και αποκρίκθκε ςε πεηό λόγο. Ο Κζςπισ 

ιταν ο πρϊτοσ υποκριτισ (όπωσ ονομαηόταν ο θκοποιόσ) και ο πρϊτοσ που 

ειςιγαγε αυτιν τθν καινοτομία που προκάλεςε τθ γζνεςθ τθσ τραγωδίασ. Αρχικά 

υπιρχε μόνον ζνασ υποκριτισ που ςυνδιαλεγόταν με τον χορό. Σφμφωνα με τθν 

παράδοςθ τα προςωπεία κακιερϊκθκαν ςτο Αττικό Κζατρο από το κρυλικό Κζςπι 

τον 6ο π.Χ αιϊνα. Ο Θζςπισ ιταν αυτόσ που ζφτιαξε τθν πρϊτθ μάςκα με 

ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά από λινό φφαςμα. Ο Κζςπισ εμπνευςμζνοσ από τον 

Ακθναίο ηωγράφο Εφμαρο, που απεικόνιηε λευκι τθ γυναικεία επιδερμίδα, 

μιμοφμενοσ τουσ Αιγυπτίουσ, κακιζρωςε τα λευκά γυναικεία προςωπεία, 

χρθςιμοποιϊντασ για το χρϊμα τουσ λευκι ςκόνθ από ανκρακικό μόλυβδο, το 

ψιμφθιον. Για τα ανδρικά προςωπεία χρθςιμοποιοφςε το κατακάκι του κραςιοφ.  

Στθ ςυνζχεια με τθν εξζλιξθ του αρχαίου δράματοσ ο Αιςχφλοσ προςζκεςε 

ζναν δεφτερο υποκριτι (δευτεραγωνιςτι) και ο Σοφοκλισ ζναν τρίτο 

(τριταγωνιςτι). Ο Αιςχφλοσ ειςιγαγε τθν πολυχρωμία ςτα προςωπεία των 

υποκριτϊν.  
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Με τθ ςταδιακι καταςκευι μεγαλφτερων κεάτρων και ςυνακόλουκθ 
επζκταςθ των κοίλων τα προςωπεία ζδειχναν περιςςότερο αρμονικά από τα φυςικά 
πρόςωπα των υποκριτϊν και διευκόλυναν τθν απόδοςθ τθσ ζκφραςθσ με καλφτερα 
ακουςτικά αποτελζςματα. Είχαν αρκετά μεγάλο άνοιγμα ςτο ςτόμα, ϊςτε να 
βγαίνει εφκολα θ φωνι και διζκεταν ζνα ορειχάλκινο επιςτόμιο ςαν χωνί 
επιτρζποντασ ςτθ φωνι με τθν είςοδο του αζρα μζςα να δυναμϊνει και να 
ακοφεται πιο κακαρά από μακριά. Αντίκετα, το ςτόμα ςτα προςωπεία των 
θκοποιϊν που ζπαιηαν βουβοφσ ρόλουσ ιταν κλειςτό. Ρολλζσ φορζσ τα προςωπεία 
είχαν ηωγραφιςτό το άςπρο μζροσ του ματιοφ και μερικζσ φορζσ ακόμα και τθν 
ίριδα. Τα προςωπεία είχαν ιλαρι, ςατυρικι ζκφραςθ ι τραγικι μορφι και με αδρζσ 
γραμμζσ ιταν ηωγραφιςμζνα τα χαρακτθριςτικά των προςϊπων του δράματοσ. Το 
χτζνιςμα και ο ςτολιςμόσ του προςωπείου υποδιλωναν τθν κοινωνικι και ψυχικι 
κατάςταςθ και τθ φυςιογνωμία του ιρωα. Τα προςωπεία ιταν αρχικά φτιαγμζνα 
από λινάρι, φελλό, δζρμα, ξφλο, φφαςμα και αλευρόπαςτα. Τα επικάλυπταν ςτθν 
επιφάνεια με ζνα λεπτό ςτρϊμα γφψου και φςτερα επάνω ηωγράφιηαν τα 
χαρακτθριςτικά του προςϊπου (φρφδια, χείλθ, ρυτίδεσ, χρϊμα επιδερμίδασ), με 
διαφορετικά χρϊματα, ανάλογα με τθ χριςθ.  
  

Οι Ρωμαίοι υιοκζτθςαν τθ χριςθ μάςκασ από τουσ Ζλλθνεσ. Τθν 

χρθςιμοποίθςαν ςε τραγικά και κωμικά κεατρικά ζργα και αργότερα θ 

ωμαιοκακολικι Εκκλθςία ςε κρθςκευτικά κεατρικά ζργα. Αρχικά, όςο το κοινό 

ιταν περιοριςμζνο, οι θκοποιοί αρκοφνταν ςε μια απλι χριςθ μακιγιάη, αλλά όταν 

τον 1ο μ.Χ. αι. οι πλατείεσ ζγιναν πολυπλθκείσ, προκειμζνου να ξεχωρίηουν τουσ 

χαρακτιρεσ, αναγκάςτθκαν να καταφφγουν ςτθ χριςθ τθσ μάςκασ, που ονομαηόταν 

persona από τθν ετρουςκικι λζξθ phersu. Θ ζκφραςθ dramatis personae ςθμαίνει 

«οι μάςκεσ του δράματοσ».  

Φυςικά δεν πρζπει να παραλειφκεί ότι θ μάςκα ευνόθςε και τθν ανάπτυξθ 

τθσ Commedia dell’arte το 16ο αι, του αυτοςχζδιου κεάτρου του δρόμου, (ςθμαίνει 

‘’κωμωδία τθσ τζχνθσ’’, με τθν ζννοια τθσ τεχνικισ και του επαγγελματιςμοφ, είναι 

δθλαδι θ κωμωδία που δθμιουργείται από επαγγελματίεσ θκοποιοφσ ςε αντίκεςθ 

με τουσ εραςιτζχνεσ τθσ λόγιασ κωμωδίασ). Επρόκειτο για ζνα ςφνολο λαϊκϊν 

κεατρίνων που ζπλακαν τουσ χαρακτιρεσ τθσ δθμιουργϊντασ μόνοι τουσ το 

κοςτοφμι, τθ μάςκα, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φωνισ τουσ και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ 

τουσ. Υπολογίηεται πωσ άνκιςε το 1550 περίπου κι άρχιςε να παρακμάηει ςτα τζλθ 

του 17ου αιϊνα. Οι κίαςοι τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ ιταν πλανόδιοι και θ 

παράςταςθ ιταν εμπλουτιςμζνθ με επίκαιρθ ςάτιρα. Ιταν ζνα από τα πρϊτα 

κεατρικά είδθ που ςυμπεριζλαβε ςτο κίαςο γυναίκεσ θκοποιοφσ, μια μορφι 

αντίδραςθσ ςτο κλαςικό κζατρο, κακϊσ ιταν ακριβϊσ το αντίκετο, ιτοι κορυβϊδεσ 

και πολφχρωμο και παιηόταν όχι ςε ςτακερά κζατρα αλλά παντοφ ςτθν Λταλία 

επθρεάηοντασ ςθμαντικά τθν εξζλιξθ του κεάτρου. Τα ζργα τθσ Commedia dell’arte 

παίηονται ακόμθ και ςιμερα. Θ Commedia dell’arte χρθςιμοποιοφςε ςυνικωσ μιςζσ 

κωμικζσ μάςκεσ κατϋ επίδραςθ πιο πολφ από το ιταλικό καρναβάλι παρά από το 

ελλθνορωμαϊκό κζατρο, με πιο γνωςτζσ από αυτζσ αυτιν του Αρλεκίνου και τθσ 
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Κολομπίνασ, όπωσ πιο αναλυτικά αναφζρεται παρακάτω ςτα ςχετικά με τθ 

βενετςιάνικθ μάςκα και το καρναβάλι.  

Εξετάηοντασ τισ κεατρικζσ και καρναβαλικζσ ςυνάφειεσ και επιρροζσ αξίηει 

να αναφζρουμε τθν καλλιτεχνικι ςυγγζνεια που ζχουν με τθν COMMEDIA DELL' 

ARTE και τα λεγόμενα «Πετεγολζτςα» (=κουτςομπολιά), του Μερκυραϊκοφ 

Μαρναβαλιοφ που βαςίηονται ςτθν Κερκυραϊκι διάλεκτο και κάκε χρόνο παίηονται 

ςτθν κεντρικι αγορά τθσ παλιάσ πόλθσ ςτθν Ρίνια. Το κεατρικό αυτό είδοσ που είχε 

καλλιεργιςει ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ Κεόδωροσ Ηαμάνθσ μοιάηει πάρα πολφ με 

τθν COMMEDIA DELL' ARTE. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυγγραφισ του 

ςπονδυλϊνεται από ςατιρικά δεκαπενταςφλλαβα που παρουςιάηονται από 

θκοποιοφσ-παρουςιαςτζσ και εμπερικλείουν αναδρομζσ ςε διάφορα ζκιμα, 

αναφορζσ ςε παραδοςιακοφσ τφπουσ παλαιότερων Κερκυραίων και όλα 

αποδίδονται ςτθν Κερκυραϊκι/κορφιάτικθ διάλεκτο. Τα κείμενα ςυνοδεφονται από 

ελαφρά ι ςατιρικά τραγοφδια τοπικισ ςφνκεςθσ ι γενικά από επτανθςιακζσ 

καντάδεσ. Με γενικότερο φόντο μια εφκυμθ καρναβαλίςτικθ ζκφραςθ το φινάλε 

κάκε παράςταςθσ κορυφϊνεται με πρόηα (ζνα ςκετσ) που γίνεται από τα παράκυρα 

των παρακείμενων ςπιτιϊν, χωρίσ τθ χριςθ μάςκασ.  

Στο παςίγνωςτο κζατρο ΟΟ, τθσ Ιαπωνίασ, γενικά χάνεται θ κρθςκευτικι 

ςθμαςία τθσ μάςκασ και γίνεται εξωτερίκευςθ των ανκρϊπινων πακϊν που ο 

επιδζξιοσ θκοποιόσ τα αναδεικνφει παίηοντασ με το φωσ. Καταγράφονται 125 

διαφορετικζσ κεατρικζσ μάςκεσ, οι οποίεσ είναι όλεσ παραδοςιακζσ και 

αναπαριςτοφν μορφζσ θλικιωμζνων ανκρϊπων, κεοφσ, κεζσ, δαίμονεσ και ξωτικά.  

 

5 ΜΑΡΟΑΒΑΝΙΜΘ ΞΑΜΑ/Προςωπείο καρναβαλιοφ  

Το καρναβάλι ςυνδζεται με τον εορταςμό τθσ ατζρμονθσ διαδοχισ των 
εποχϊν αλλά και με τισ νεκρικζσ τελετζσ, με αρχζγονεσ ρίηεσ ςτθ λατρεία του 
Διονφςου, κεοφ τθσ χαράσ, του κεφιοφ, του κραςιοφ και των ανκρϊπινων 
απολαφςεων, ςτθ μεταμφίεςθ των Σατφρων και ςτθ γιορτι των Ανκεςτθρίων, όπου 
ςτθρίηονται και ςφγχρονα ζκιμα, όπωσ αυτό τθσ μεταμφίεςθσ.  

Στθν αρχαία Ακινα διακοςμοφςαν τα ςπίτια τουσ με πιλινα προςωπεία και 
γιρλάντεσ ςε διάφορεσ γιορτζσ και ςυνεςτιάςεισ, για να υποδεχκοφν τουσ 
καλεςμζνουσ τουσ και ζτςι αναπαρίςταναν το ιερό του Διονφςου με προςωπεία που 
ςυμβολίηουν χαρά και διαςκζδαςθ.  

Αν και ςτθ ςθμερινι Ελλάδα τα προςωπεία, ζχοντασ δεχκεί επιρροζσ 
διαπολιτιςμικζσ, απεικονίηουν κλαςικοφσ ιρωεσ των παιδικϊν παραμυκιϊν-και όχι 
μόνο-, ςυνοδεφουν τισ ςτολζσ μασ ι ςατιρίηουν πολιτικά πρόςωπα με τθν ςκωπτικι 
και (αυτό)ςαρκαςτικι διάκεςθ που ανακφπτει, υπάρχουν ακόμα περιοχζσ τθσ 
Ξακεδονίασ και τθσ Θράκθσ, ςτισ οποίεσ διατθρείται θ αρχαία καταβολι. Για 
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παράδειγμα, οι ηωόμορφεσ μάςκεσ αποτελοφν προζκταςθ τθσ παραδοςιακισ 
αποκριάτικθσ ςτολισ των Κουδουνάτων, που ςυνδζουν ζτςι το καρναβάλι με τισ 
προχριςτιανικζσ παγανιςτικζσ τελετζσ, με τθ λατρεία του Διονφςου. 
 

Στθν Μίνα μία τεράςτια δρακόμορφθ μάςκα, τθν οποία κινοφν με καλάμια 
άνκρωποι που βρίςκονται από κάτω τθσ, παρελαφνει κάκε Ρρωτοχρονιά ςτισ 
μεγάλεσ λεωφόρουσ των πόλεων. 

Στον κακολικό κόςμο, τθ Μεγάλθ Ραραςκευι οι πιςτοί ‘’ξορκίηουν τθ 
κλίψθ’’ ντφνοντασ με χρϊμα τουσ εαυτοφσ τουσ και τουσ δρόμουσ, χωρίσ βζβαια να 
καταςτρζφουν το νόθμα τθσ θμζρασ. Κάκε χρόνο αυτιν τθ μζρα φοροφν 
πολφχρωμεσ μάςκεσ και κυκλοφοροφν ςτουσ δρόμουσ μεταφζροντασ θκοποιό που 
παριςτά τον Χριςτό, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα περίεργο πανθγφρι χαρμολφπθσ. Και 
όπωσ ςτον οχό οι κουδουνοφόροι, εμφανι κατάλοιπα του ςατυρικοφ χοροφ, 
βγαίνουν αμζςωσ μετά τα Κεοφάνεια, ζτςι και ςτθν Λταλία οι μάςκεσ εμφανίηονται 
τθν Ρρωτοχρονιά, τα Κεοφάνεια και τθν θμζρα του Αγίου Αντωνίου ςτισ 17 
Λανουαρίου.  

Λδιαίτερθ όμωσ αναφορά πρζπει να γίνει για τθ βενετςιάνικθ μάςκα που 
κάνει τθν εμφάνιςι τθσ το Μεςαίωνα.  

Κεωρείται ότι οι απαρχζσ τθσ ιδζασ για το πιο διάςθμο καρναβάλι τθσ 
Ευρώπθσ εντοπίηονται ςτο 1094, όταν ο δόγθσ τθσ Βενετίασ ζδωςε άδεια για τθ 
γιορτι των ψυχϊν, "προσ τιμιν και δόξα των ψυχϊν" και πάνω ςε αυτό το γεγονόσ 
ςτθρίχκθκε θ δθμιουργία καρναβαλιοφ ςτθν πόλθ, που βακφτερα όμωσ ζχει τισ 
ρίηεσ του ςτα ρωμαϊκά Σατουρνάλια και ςτισ γιορτζσ τισ αφιερωμζνεσ ςτον Διόνυςο. 
Συγκεκριμζνα, τα ατουρνάλια ιταν μεγάλθ και ςθμαντικι γιορτι για τουσ 
ωμαίουσ, οι οποίοι τα ταφτιηαν με τα αρχαία Κρόνια. Ιταν ρωμαϊκι γιορτι 
αφιερωμζνθ ςτο κεό Saturnum (Saturnus ςτθν Ονομαςτικι) ο οποίοσ αντιςτοιχεί 
ςτον ελλθνικό κεό Κρόνο. Εκτόσ από τισ τυπικζσ κυςίεσ, θ γιορτι περιλάμβανε 
δθμόςια αργία, ανταλλαγι μικρϊν δϊρων, τυχερά παιχνίδια ακόμα και για τουσ 
δοφλουσ, ατιμωρθςία δοφλων, χλευαςμό προσ τουσ κυρίουσ τουσ και γενικότερα 
αντιςτροφι ρόλων ανάμεςα ςε δοφλουσ κι ιδιοκτιτεσ, κάτι που οδθγοφςε ςε 
ξζφρενο γλζντι, άφκονθ οινοποςία και ακολαςίεσ. Επίςθσ, τθν πρϊτθ θμζρα των 
Ανκεςτθρίων (γιορτι ςτθν οποία βρίςκονται οι ρίηεσ του καρναβαλιοφ) που λεγόταν 
Πικοίγια κακϊσ και τθν επόμενθ θμζρα, οι Ακθναίοι, επζτρεπαν ςτουσ δοφλουσ να 
πίνουν μαηί τουσ. Οι γιορτζσ που ζχουν ωσ επίκεντρο τθν αντιςτροφι των ρόλων 
λειτουργοφςαν ςαν βαλβίδα αποςυμπίεςθσ, αφοφ θ αποςυμπίεςθ που επζβαλαν 
ςτθν κοινωνικι ζκφραςθ βοθκοφςε τελικά ςτθν εμπζδωςθ τθσ κακεςτθκυίασ τάξθσ 
και ςτθν αποτροπι οργανωμζνων εξεγζρςεων. Το ίδιο ςυνζβαινε και με το 
περίφθμο καρναβάλι τθσ Βενετίασ του Μεςαίωνα, ςτο οποίο καμία παρεκτροπι δεν 
τιμωροφταν.  

Θ χριςθ τθσ μάςκασ ςτθ Βενετία ξεκίνθςε από μια νίκθ τθσ «Repubblica 
della Serenissima» (προθγοφμενο όνομα τθσ Βενετίασ) κατά του Ρατριάρχθ τθσ 
Aquileia, το ζτοσ 1162. Πταν αυτι θ αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ μάχθ τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Βενετίασ κατζλθξε ςε νίκθ, οι άνκρωποι άρχιςαν να κάνουν 
ςυγκεντρϊςεισ ςτθν πλατεία του Αγίου Μάρκου, να χορεφουν οδθγϊντασ το πλικοσ 
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ςε χοροφσ και πανθγφρι. Ζκτοτε το Καρναβάλι τθσ Βενετίασ ζγινε κεςμόσ. Σε αυτό 
ςυνετζλεςε ιδιαίτερα και θ παρουςία τθσ μάςκασ που αρχικά χρθςιμοποιικθκε ςαν 
επαναςτατικι πράξθ για απόκρυψθ ταυτότθτασ ι ςυναιςκθμάτων. 

Θ βενετςιάνικθ μάςκα, λοιπόν, κυριαρχεί κατά το Μεςαίωνα τον 12ο και 
13ο αιϊνα, ςε μια εποχι δθλαδι που κυριαρχοφςε ο φόβοσ. Γενικά υπάρχουν πολφ 
λίγα ςτοιχεία που να εξθγοφν το κίνθτρο και τουσ ακριβείσ λόγουσ υιοκζτθςθσ τθσ 
μάςκασ και των κουςτουμιϊν μεταμφίεςθσ ςτθ Βενετία. Είναι όμωσ βζβαιο ότι θ 
χριςθ τθσ μάςκασ είναι απόρροια διαφόρων κοινωνικϊν ςυνκθκϊν.  

Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά γνωρίηουμε ότι θ Βενετία είχε αναπτφξει μια 
μοναδικι κουλτοφρα, μζροσ τθσ οποίασ ιταν θ ιδιαιτερότθτα του να κρφβουν οι 
κάτοικοι τθν ταυτότθτά τουσ και τισ αςχολίεσ τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι. Οι 
Βενετςιάνοι ςυνικιηαν να μεταμφιζηονται με πολυτελι κοςτοφμια και 
μυςτθριϊδεισ μάςκεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, για να κρατάνε τα 
αδιάκριτα βλζμματα μακριά από τισ ιδιωτικζσ τουσ ςτιγμζσ. Τον 12ο και 13ο αιϊνα 
ςτθ Βενετία τισ μάςκεσ φοροφςαν διάφορα πρόςωπα για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
χοροφσ αλλά και για τθν κάλυψθ παράνομων δραςτθριοτιτων, όπωσ είναι θ 
ςυμμετοχι ςε τυχερά παιχνίδια, θ ςφναψθ παράνομων ςχζςεων ι ακόμα και θ 
εμπλοκι ςε πολιτικά ςκάνδαλα. Θ μάςκα φοριόταν ςτθν πόλθ τθσ Βενετίασ από 
πρόςωπα που ικελαν να κρυφτοφν από τουσ δανειςτζσ τουσ ι ανακατεφονταν ςε 
κουτςομπολιά και ςκάνδαλα· διευκόλυνε επίςθσ άτομα που διζπρατταν κλοπζσ, 
βιαςμοφσ, φόνουσ. Θ χριςθ μάςκασ ευνόθςε και πολλοφσ ευγενείσ, ϊςτε να 
μποροφν να κυκλοφοροφν ανενόχλθτοι ςε λαϊκζσ γειτονιζσ, κζατρα, χοροφσ και 
μοναςτιρια, ιεροεξεταςτζσ, καταςκόπουσ, πλοφςιουσ και φτωχοφσ, ακόμθ και 
μοναχοφσ και μοναχζσ που με τθν κάλυψθ μιασ μάςκασ, επιδίδονταν ςε αςυδοςίεσ 
ι και άτομα ςαν τον διαβόθτο καρδιοκατακτθτι Τηάκομο Καηανόβα, που ξελόγιαηε 
το «αδφναμο φφλο» και ειδικά τισ καλόγριεσ, αφοφ τα μοναςτιρια φιλοξενοφςαν 
τότε και χοροφσ. Θ ανωνυμία τθσ μάςκασ δθμιοφργθςε μια ιδιότυπθ “ιςότθτα” 
ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ τθσ Βενετίασ επιτρζποντάσ τουσ να παραβλζψουν ι να 
ξεπεράςουν τθν κοινωνικι τουσ κζςθ. Ζωσ τον 18ο αιϊνα θ προςωπιδοφορία άρχιηε 
από τθ δεφτερθ μζρα των Χριςτουγζννων και εξακολουκοφςε μζχρι τθν Τετάρτθ τθσ 
πρϊτθσ βδομάδασ τθσ μεγάλθσ Σαρακοςτισ και μζχρι τισ μζρεσ τθσ λεγόμενθσ 
μικρισ Αποκριάσ (Carnevalone). Σταδιακά θ χριςθ μάςκασ δθμόςια απαγορεφτθκε 
με νομοκετικζσ διατάξεισ και περιορίςτθκε ςτα κρυλικά βενετςιάνικα καρναβάλια.  

Φυςικά δεν πρζπει να παραλειφκεί ότι θ μάςκα ευνόθςε και τθν ανάπτυξθ 

τθσ Commedia dell’arte το 16ο αι, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ςτα ςχετικά με 

το κεατρικό προςωπείο. 
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Οι βενετςιάνικεσ μάςκεσ 

Σε γενικζσ γραμμζσ όλεσ οι βενετςιάνικεσ μάςκεσ μποροφν να ταξινομθκοφν 
ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ. Στισ αποκριάτικεσ μάςκεσ και ς’ αυτζσ τθσ Commedia 
dell’arte  

 Οι βενετςιάνικεσ μάςκεσ αρχικά ιταν πολφ απλζσ ςτο ςχζδιο και ςτθ 
διακόςμθςθ και υπιρχαν εκατοντάδεσ καταςτιματα που τισ καταςκεφαηαν. Οι 
καλλιτζχνεσ που καταςκεφαηαν μάςκεσ, ανικαν ςτθ ςυντεχνία των ηωγράφων και 
ονομάηονταν από τθν εποχι του Δόγθ Φόςκαρι «mascareri». Βοθκοί τουσ ιταν οι 
«targhieri», επιγραφογράφοι χαράκτεσ, που χάραηαν πάνω ςτο γφψο λεπτομερείσ 
εκφράςεισ. Το 1436, µία Ζνωςθ Ηωγράφων ςτθν Βενετία, ανακοίνωςε μζςω ςειράσ 
διαταγμάτων, παρουςίαςε και επζβαλε το επάγγελµα του «mascareri», δθλαδι του 
επαγγελματία που καταςκευάηει αποκλειςτικά µάςκεσ. Θ ηιτθςθ τθσ μἀςκασ ζγινε 
τόςο μεγάλθ, που οι μάςκεσ άρχιςαν να μετατρζπονται ςε πιο περίτεχνεσ 
καταςκευζσ από δζρμα, πορςελάνθ, papier mache (όταν οι καταςκευαςτζσ 
δοφλευαν τισ µορφζσ τουσ πάνω ςε πεπιεςμζνο χαρτί). Άλλοτε καταςκευάηονταν 
πάνω ςε κερωµζνουσ καµβάδεσ και ςε διάφορα καλοφπια ι με μια πρωτότυπθ 
τεχνικι από γυαλί, ενϊ αργότερα άρχιςαν να ηωγραφίηονται ςτο χζρι και να 
διακοςμοφνται με βελοφδο, γοφνα, φυςικά φτερά, πολφτιμα μζταλλα και λίκουσ και 
να γίνονται διάςθμεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Ζτςι θ καταςκευι τθσ μάςκασ 
εξαπλϊκθκε πλζον ςε ολόκλθρθ τθν Λταλία.  

Σιμερα θ βενετςιάνικθ μάςκα κεωρείται το ζμβλθμα του Βενετςιάνικου 
Καρναβαλιοφ, αποτελεί όχι μόνο κεντρικό πυρινα του καρναβαλιοφ τθσ, αλλά 
αποκτά και κρυλικι διάςταςθ. Κάκε χρόνο, δζκα θμζρεσ πριν από τθ Σαρακοςτι, 
κορυφϊνονται οι εκδθλϊςεισ, που ζχουν ιδθ αρχίςει από τον Οκτϊβριο ςε ζνα 
απζραντο ςκθνικό κεάτρου. Ταυτιςμζνοι με το ρόλο τουσ, χιλιάδεσ άνκρωποι 
ξεχφνονται ςτο λαβφρινκο των ςτενϊν τθσ Βενετίασ. Στθν Βενετία ςιμερα οι 
άνκρωποι δεν μεταμφιζηονται απλϊσ, αλλά ενςαρκϊνουν ρόλουσ που ορίηει θ 
καρναβαλικι επιτροπι. Ξεκινάει ζνα αιςκθςιακό ταξίδι ςτο παρελκόν με αμζτρθτεσ 
φορεςιζσ, εμπνευςμζνεσ ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθν Commedia dell’ arte, 
φτιαγμζνεσ μζςα ςε κεατρικά εργαςτιρια ι και ςε ςπίτια ιδιωτϊν. Αρλεκίνοι, που 
πάνω ςτο γαηωμζνο από κομμάτια φφαςμα ι ηωγραφιςμζνο με ρόμβουσ μανδφα 
τουσ υπάρχει θ μακρινι ανάμνθςθ του κουρελι, φαςουλιδεσ, δόγθδεσ, κοντεςίνεσ, 
ντόμινα, ςάτυροι, βαρόνοι, μαρκιςιοι, καηανόβεσ, γλιςτροφν ςαν φαντάςματα 
ανάμεςα ςτα υπζροχα βενετςιάνικα κτίρια και τα ςτενά. Γενικά όλθ θ ιςτορία του 
καρναβαλιοφ αποτυπϊνεται ςτισ ςτολζσ, υπενκυμίηοντασ ενίοτε και γεγονότα όχι 
τόςο ευχάριςτα, όπωσ προαναφζρκθκε. Ωσ αριςτουργιματα τζχνθσ οι 
βενετςιάνικεσ μάςκεσ είναι χειροποίθτεσ, ηωγραφιςμζνεσ ςτο χζρι, από δζρμα, 
πεπιεςμζνο χαρτί, πορςελάνθ ι με βάςθ μια πρωτότυπθ τζχνθ από γυαλί, 
διακοςμθμζνεσ με γοφνα, φφαςμα, κοςμιματα, πολφτιμα μζταλλα, λίκουσ και 
φτερά.  
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Ξερικζσ από τισ πιο γνωςτζσ μάςκεσ είναι οι εξισ: 

α)Bauta: μια μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο. H μάςκα αυτι από τον 18ο 

αιϊνα και ακόμθ πιο πριν αποτελεί αναγκαίο ςτοιχείο όχι μόνο του Καρναβαλιοφ 

τθσ Βενετίασ αλλά και γενικότερα του κοινωνικοφ βίου των Βενετϊν. Ζχει μείνει 

γνωςτι ωσ θ μάςκα του Καηανόβα. Θ ετυμολογία τθσ λζξθσ «Βauta» (ι Baùtta) είναι 

αβζβαιθ. Στο Βενετο-Λταλικό ετυμολογικό λεξικό των Durante και Turato γίνεται 

λόγοσ για τθ ςφνδεςθ τθσ λζξθσ με τθ βενετικι ζκφραςθ «Βau bao», μια λζξθ που 

χρθςιμοποιοφςαν οι Βενετοί, για να φοβίηουν και να ςυνετίηουν τα παιδιά και είναι 

ςχετιηόμενθ με τον δικό μασ «Μπαμποφλα» και το αγγλικό «Bogeyman. Σφμφωνα 

με το Vocabolario Universale Italiano θ λζξθ προζρχεται από το γερμανικό ριμα 

«behüte» που ςθμαίνει «προςτατεφω», αφοφ θ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μάςκασ 

και ενδυμαςίασ ςτόχευε κυρίωσ ςτθν προςταςία και ςτθν ανωνυμία του κατόχου 

τθσ. Θ μάςκα είχε κλίςθ προσ τα πάνω, για να επιτρζπει ςτο χριςτθ να μιλά, να 

τρϊει και να πίνει εφκολα χωρίσ να χρειάηεται να τθν βγάηει διαφυλάςςοντασ ζτςι 

τθν ανωνυμία του. Στο 18ο αιϊνα, μαηί με μια μαφρθ κάπα που ονομάηεται 

«Tabarro», θ Bauta ιταν υποχρεωτικό να τθν φοροφν οι πολίτεσ -και μόνο αυτοί- ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ λιψθσ πολιτικϊν αποφάςεων, όταν ςτα γεγονότα ιταν 

υποχρεωμζνοι να ενεργοφν ανϊνυμα. 

β) Medico della Peste (=γιατρόσ τθσ πανοφκλασ): Θ μάςκα αυτι είναι μία από τισ 

πιο παράξενεσ και αναγνωρίςιμεσ βενετςιάνικεσ μάςκεσ, γιατί ζχει ζνα μακρφ 

ράμφοσ, ςε ςχιμα γερακιοφ. Ο Γάλλοσ γιατρόσ Charles de Lorme, τθν υιοκζτθςε 

μαηί με άλλεσ υγειονομικζσ προφυλάξεισ, για να κεραπεφςει κφματα τθσ αςκζνειασ. 

Στο ράμφοσ τθσ μάςκασ τοποκετοφςαν αρωματικά βότανα, όπωσ μζντα, 

γαρφφαλλο, μφρο, ροδοπζταλα και λάβδανο, ςε μια προςπάκεια να προςτατευτεί ο 

γιατρόσ από τθ δυςοςμία. Ο κόςμοσ τότε πίςτευε ότι θ αςκζνεια μεταφερόταν με 

τον αζρα και θ μάςκα χρθςίμευε για τθν προςταςία του γιατροφ. Μία από τισ 

κεωρίεσ των γιατρϊν ιταν ότι θ αςκζνεια προερχόταν από τα πουλιά και πωσ, αν ο 

γιατρόσ φοροφςε τθ μάςκα, θ μόλυνςθ κα μεταφερόταν ςτα ροφχα και δεν κα 

άγγιηε τον ίδιο. Επομζνωσ, θ μάςκα αυτι είναι μια ανάμνθςθ τθσ φοβερισ αυτισ 

επιδθμίασ του 1630, που αφάνιςε το ζνα τρίτο του πλθκυςμοφ τθσ Βενετίασ και θ 

οποία ζγινε αιτία, για να χτιςτοφν μερικζσ από τισ πιο όμορφεσ εκκλθςίεσ τθσ, όπωσ 

είναι θ Σάντα Μαρία Ντε Λα Σαλοφτε *SANTA MARIA DELLA SALUTE]. 

γ) Moretta: πρόκειται για μια οβάλ μάςκα με μεγάλεσ τρφπεσ για τα μάτια, που 

φοριόταν από τισ γυναίκεσ των πατρικίων. Θ μάςκα διακζτει επίςθσ πζπλο που 

κρζμεται ςτο λαιμό.  

δ)Larva ι Volto(=πρόςωπο ςτα Λταλικά): Είναι μια μάςκα που καλφπτει όλο το 

πρόςωπο και που απεικονίηει ζνα πρόςωπο χωρίσ ςυναίςκθμα.  

ε) Στισ μάςκεσ που βαςίηονται ςε χαρακτιρεσ τθσ Commedia dell’arte 

περιλαμβάνονται θ Colombina(=μικρό περιςτζρι), τθν υπθρζτρια, θ οποία είναι 
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μιςι μάςκα και καλφπτει μόνο τα μάτια και ο Arlecchino (ο Αρλεκίνοσ). Τον 

Αρλεκίνο και τθν Μολομπίνα ςυναντάμε ςτθν Commedia dell Arte, ωσ απλζσ μαφρεσ 

μάςκεσ, οι οποίεσ δεν εκφράηουν ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα αντίκετα με τισ 

περιςςότερεσ αρχαίεσ μάςκεσ. Οι πρϊτεσ μάςκεσ Αρλεκίνου ιταν από ξφλο, και 

μάλλον άγριεσ, μζχρι που άρχιςαν να φτιάχνονται από δζρμα. Επίςθσ βαςιηόμενεσ 

ςτθν Commedia dell’ arte είναι οι μάςκεσ Briqhella (υπθρζτθσ ι μερικζσ φορζσ 

ταβερνιάρθσ), Burrattino (ι Ρινόκιο), Capitan Scaramouche, Il Dottore (ο γιατρόσ), 

Pantalone (ο πλοφςιοσ βενετόσ ζμποροσ, άπλθςτοσ και απλοϊκόσ, θλικιωμζνοσ αλλά 

ακλθτικόσ, ο αντίποδασ του Αρλεκίνου), Pierrot (ο Ριερότοσ), Pulcinella, (ο 

μελαγχολικόσ, ονειροπόλοσ ναπολιτάνοσ, που πάντα φιλοςοφεί προβλθματιςμζνοσ, 

εμπλζκεται ςε περιπζτειεσ και πάντα γλιτϊνει), Zanni (ο ανόθτοσ και πάντα 

πειναςμζνοσ υπθρζτθσ), Gatto (είναι μια παραδοςιακι μάςκα καρναβαλιοφ, ςε 

ανάμνθςθ του κρφλου που μιλοφςε για ζναν πάμφτωχο Κινζηο που ζγινε 

πάμπλουτοσ, όταν ιρκε ςτθ Βενετία μόνο με μια γζρικθ γάτα που απάλλαξε το 

παλάτι από τα ποντίκια)., Jester ι Jolly (ο γνωςτόσ μασ από τθν τράπουλα Joker) 

κ.α.  

 

Αξίηει μια μικρι ζςτω μνεία για τον ευρφτερο ρόλο τθσ μάςκασ ςτθν Σζχνθ 

πζρα από τθ κεατρικι τθσ χριςθ. Οι ειδικοί ανάγουν τθν εμφάνιςθ τθσ μάςκασ ςτθν 

εποχι που πρωτοεμφανίςτθκε ο άνκρωποσ ςτθ γθ και τθν κεωροφν ωσ ζνα από τα 

πιο ςθμαντικά ζργα τζχνθσ που ζχουν δθμιουργθκεί, ωσ ζνα πνευματικό προϊόν του 

ανϊτερου εξελικτικά όντοσ. Θ παραδοςιακι εκιμικι μάςκα ζχει επθρεάςει πολλοφσ 

καλλιτζχνεσ ςτθ δθμιουργία τουσ. Για παράδειγμα, ςτθ λογοτεχνία, Το "Σιδθροφν 

Ρροςωπείον", γνωςτό και ωσ "Ο Άνκρωποσ με τθ Σιδερζνια Μάςκα", αποτελεί το 

τελευταίο μζροσ του ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ του Αλζξανδρου Δουμά. Στο χϊρο 

τθσ μουςικισ και του τραγουδιοφ θ μάςκα ζχει αποτελζςει κεντρικό ι επιμζρουσ 

κζμα διαφόρων εμπνεφςεων όπωσ για παράδειγμα ςτο τραγοφδι «Μάςκεσ» του 

Βαγγζλθ Γερμανοφ, με χαρακτθριςτικοφσ τουσ ςτίχουσ «το καρναβάλι τζλειωςε κι 

αυτοί μάςκεσ πουλάνε ςτο παηάρι». Στθν «ζβδομθ τζχνθ» ταινίεσ όπωσ «Ο 

άνκρωποσ με τθ ςιδερζνια μάςκα» (1998) και επίςθσ θ ταινία «Μάςκα» (1994) 

αποτελοφν παραδείγματα επίδραςθσ τθσ μάςκασ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Τζχνθσ. 

Στισ εικαςτικζσ τζχνεσ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ηωγραφικι οι Αφρικάνικεσ μάςκεσ είχαν 

επθρεάςει πίνακεσ του Ντερζν, του Ματίσ και του Ρικάςο, ιδιαίτερα κατά τθ 

περίοδο από το 1905 μζχρι και το 1909. Επίςθσ το αποτροπαϊκό προςωπείο, θ 

Μζδουςα, αποτελεί το κζμα του ζργου Μζδουςα, μιασ ελαιογραφίασ του Λταλοφ 

ηωγράφου του Μπαρόκ Καραβάτηιο. Θ Μζδουςα του Καραβάτηο προςομοιάηει ςτον 

αρχαίο μφκο, αφοφ ο ηωγράφοσ ςτερζωςε τθν ελαιογραφία του ςε μουςαμά πάνω 

ςε κυρτι αςπίδα από ξφλο λεφκασ, κυμίηοντασ τθν κίνθςθ τθσ Ακθνάσ, όταν ο 

Ρερςζασ τθσ ζφερε το κεφάλι τθσ Μζδουςασ. 
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Με μια διαχρονικι λοιπόν κεϊρθςθ τθσ χριςθσ του διαπιςτϊνουμε ότι 

προςωπείο φορά ο κεόσ, π.χ. ο Διόνυςοσ αλλά και ο άνκρωποσ, ο πιςτόσ, ο νεκρόσ, 

ο θκοποιόσ, ο ιρωασ τουσ ζργου τζχνθσ (ο άνκρωποσ με το ςιδερζνιο προςωπείο, ο 

Ηορό και το Φάνταςμα τθσ Ππερασ που κρφβει το παραμορφωμζνο πρόςωπό του 

πίςω από μια μάςκα), ο μεταμφιεςμζνοσ του καρναβαλιοφ κ.α. Ο ςφγχρονοσ 

πολιτιςμόσ διακζτει μάςκεσ ιατρικζσ π.χ. αυτι του χειρουργοφ, του αρρϊςτου, 

μάςκεσ προςτατευτικζσ από αζρια αλλά και μάςκεσ ακλθτικζσ, όπωσ είναι θ μάςκα 

ξιφαςκίασ ι εκείνεσ ςτο άκλθμα ελεφκερθσ πάλθσ του Μεξικοφ, οι πολφχρωμεσ και 

ςχεδιαςμζνεσ ζτςι, ϊςτε να μοιάηουν με κάποιο ηϊο, ιρωα, κεό ι γενικότερα 

αρχζτυπο με το οποίο ταυτίηεται ο παλαιςτισ, κακϊσ θ μάςκα κεωρείται «ιερι» για 

τον παλαιςτι και θ απϊλειά τθσ κεωρείται ντροπι. Βλζπουμε μάςκεσ για τεχνίτεσ 

και επαγγζλματα, όπωσ αυτό του οξυγονοκολλθτι, του πυροςβζςτθ, του δφτθ ςτο 

υποβρφχιο ψάρεμα. Διακζτουμε λοιπόν τθ μάςκα που αποκρφπτει, τθ μάςκα που 

μεταμορφώνει, τθ μάςκα που προςτατεφει, τθ μάςκα που τρομάηει, τθ μάςκα που 

με κάκε τρόπο λειτουργεί επικοινωνιακά.  

 

Και μια ςφντομθ γλωςςολογικι κεώρθςθ: Χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ 

«μάςκα» και «προςωπείο», ςε πολλζσ εκφράςεισ, όπωσ όταν αναφερόμαςτε ςτθν 

ομορφιά, ςτθ φράςθ «μάςκα ομορφιάσ» (ματιϊν, προςϊπου, μαλλιϊν), αυτι 

δθλαδι που κα διατθριςει τθ φυςικι ομορφιά και κα επιτρζψει τθν ανάςχεςθ του 

χρόνου, ςτθ φράςθ «μάςκα οξυγόνου» που παρζχει οξυγόνο και ηωι.· Μάςκα 

ονομάηουμε και το μπροςτινό προςτατευτικό τμιμα διάφορων πραγμάτων, όπωσ 

για παράδειγμα ςτθ ναυτικι ορολογία μάςκα ονομάηεται το κυρτό μζροσ τθσ 

πλϊρθσ ενόσ ςκάφουσ από τθν καρίνα μζχρι το ανϊτερο κατάςτρωμα, όπου κατά 

τθν κίνθςθ του πλοίου χτυποφν τα κφματα ι επίςθσ μιλάμε για μάςκα του 

αυτοκινιτου. Θ μάςκα ςτον ακλθτιςμό ωσ λζξθ αναφζρεται ςτα φάρμακα που 

δρουν ςαν φίλτρο ςτα νεφρά για να αποτρζψουν τθν ανίχνευςθ των 

απαγορευμζνων ουςιϊν ςτα οφρα κατά τον ζλεγχο για χριςθ αναβολικϊν. Στθν 

φωτογραφικι τζχνθ μιλοφμε για μαςκάριςμα ςτθ φωτεινότθτα, μια τεχνικι που 

επιτρζπει ςτον φωτογράφο να ςκιάςει ζνα μζροσ τθσ φωτογραφίασ και να αναδείξει 

φωτίηοντασ ζνα άλλο. Μιλοφμε για το προςωπείο του δοςίλογου/καταδότθ, του 

κλζφτθ, του τρομοκράτθ, του χοφλιγκαν κλπ. Και φυςικά αναφορικά με τισ λζξεισ 

«μάςκα» και «προςωπείο» επιςτρατεφεται και θ ςυνυποδθλωτικι χριςθ π.χ. ςτισ 

φράςεισ «ζχουμε τον καιρό ςτθ μάςκα» που ςθμαίνει «ο άνεμοσ μασ χτυπά μια από 

τισ παρειζσ του πλοίου, λοξά ςτθν πλϊρθ» ι για να περιγράψουμε τθν προςποιθτι 

ςυμπεριφορά ςτθ φράςθ «βγάηω τθ μάςκα από κάποιον», που ςθμαίνει «τον κάνω 

να δείξει τον πραγματικό του εαυτό». Θ φράςθ «ζπεςαν οι μάςκεσ» δθλϊνει τθν 

αποκάλυψθ του αλθκινοφ προςϊπου, θ φράςθ «υπό το προςωπείο του ςυμμάχου» 

χρθςιμοποιείται, για να δθλωκεί ο δικεν ωσ ςφμμαχοσ κ.ο.κ.  
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Θ μάςκα, αρχετυπικό ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ςυνυφαςμζνθ με τθν 
ανκρϊπινθ ψυχολογία, τθν ανάγκθ για κάλυψθ, τθν (αυτ)απάτθ, τα εκιμικά 
δρϊμενα και τον πολιτιςμό κα ςυνεχίηει να αποτελεί ζνα αντικείμενο απόλυτα 
ςυνδεδεμζνο με τθν ανκρϊπινθ ηωι και ςυμπεριφορά. 
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Η μάςκα ή το προςωπείο, όπωσ αλλιώσ ονομάζεται, είναι 
ένα αντικείμενο, ένα ομοίωμα του προςώπου ειδικά 
καταςκευαςμένο για να καλύπτει το πρόςωπο ή οριςμένο 
τμήμα του ή και το κεφάλι. Ετυμολογικά η λέξη 
‘’προςωπείο’’ προέρχεται από την πρόθεςη πρόσ και θέμα 
του ρήματοσ ὁρϊω (ςυνηρημένο: ὁρῶ), (ὄψομαι ςτον 
Μέλλοντα) και ςυγκεκριμένα το θέμα οπ-, (ὄπωπα ςτον 
Παρακείμενο). Το προςωπείο, δηλαδή, είναι ςυνυφαςμένο 
με το «φαίνεςθαι», με αυτό που φαίνεται και που βλέπουμε, 
με την εικόνα, το είδωλο· με κάτι που φαίνεται αλλά που 
μπορεί να αντίκειται ςτο «είναι», ςτην αλήθεια, ςτην 
ουςία. Η λέξη «μάςκα» ςχετίζεται με τη λατινική λέξη 
‘’masca’’, που ςημαίνει “προςωπίδα”. Οι λέξεισ “προςωπείο” 
και “μάςκα” είναι ςχεδόν ταυτόςημεσ, όταν αναφέρονται 
ςε ςυνάρτηςη με το θέατρο.  
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