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                                               πρόλογος 
 
  Η επιλογή της ελληνικής τέχνης ως θέματος του project 

μας δεν έχει να κάνει με κανενός είδους κλείσιμο στον 

εαυτό μας. Διότι η αυτογνωσία ενός λαού, και μάλιστα 

της νεολαίας του, οδηγεί στη σοβαρή και ελεύθερη 

αντιμετώπιση της τέχνης σε όλο τον κόσμο. 

      Όταν μιλάμε για σταθμούς της Ελληνικής Τέχνης θα      

αναφερθούμε στην ελληνική τέχνη, προϊστορικά και 

κατά τους ιστορικούς χρόνους. Πρόθεσή μας είναι να 

μιλήσουμε για κάποια έργα που πιστεύουμε ότι 

σηματοδοτούν την πορεία της τέχνης στον ελλαδικό 

χώρο.  

 

                         

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η τέχνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον χώρο στον 

οποίο ζει              

ο άνθρωπος, εργάζεται και επικοινωνεί. Η ζωγραφική, η 

γλυπτική, η αρχιτεκτονική και η κεραμική είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την καθημερινή ζωή, το 

χώρο εργασίας, το θρησκευτικό αίσθημα, την πίστη στην 

μεταθανάτια ζωή, το εμπόριο και τη ναυτιλία 

 
ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθούν οι 

μορφές τέχνης και οι ιδιαιτερότητες κάθε πολιτισμού 

στον ελλαδικό χώρο. Να δούμε πως επηρεάσθηκε  η 

τέχνη και τεχνική της από τις κοινωνικές τάξεις, τη 

θρησκεία, το εμπόριο, τη ναυτιλία, την καθημερινότητα. 

Να θαυμάσουμε μέσα από την έρευνα τα κυκλαδικά 

ειδώλια, τις τοιχογραφίες της Θήρας τα δαιδαλώδη 

ανάκτορα της Κνωσού, τις μυκηναικές χρυσές μάσκες, 

τη γεωμετρική αγγειογραφία, τους  κούρους και τις 

κόρες τα ανάγλυφα, τις μετώπες, τα αετώματα του 

κίονες, που μέσα στους αιώνες εμπνεύστηκε και 

κατασκεύασε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Χωρισμός προιστορικής τέχνης και τέχνη των ιστορικών 

χρόνων 

ΠΗΓΕΣ 

Η σπουδαία βιβλιογραφία από τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου μας 

Internet 

DVD για την τέχνη 

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων 



Κυκλαδικός πολιτισμός 

 

Εισαγωγή στον Κυκλαδικό Πολιτισμό 

Οι ανασκαφές μας βεβαιώνουν ότι οι Κυκλαδίτες είχαν ανεπτυγμένο εμπόριο και ναυτιλία. 
Στην οικονομική και γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής συνέβαλαν οπωσδήποτε τα ορυχεία 
χαλκού, μολύβδου, χρυσού και αργύρου, που υπήρχαν σε ορισμένα νησιά, καθώς και τα 
λατομεία της Πάρου και της Νάξου. 

Ο Κυκλαδικός πολιτισμός μας είναι γνωστός κυρίως από την Τέχνη του. Η ύπαρξη άφθονου 
μάρμαρου σε πάρα πολλά νησιά, συντέλεσε ώστε πολύ νωρίς οι Κυκλαδίτες να δαμάσουν 
το σκληρό αυτό υλικό και να δημιουργήσουν εξαιρετικά έργα. Τα δημιουργήματά τους, 
ευθύγραμμα και απλά στην πρώτη φάση, γίνονται περισσότερο πολύπλοκα και 
ενδιαφέροντα αργότερα.  

Τά πλέον γνωστά και διάσημα έργα τους είναι τα λεγόμενα "ειδώλια".Τα ειδώλια είναι 
μικρά αγάλματα (το μέγεθός τους κυμαίνεται από λίγα εκατοστά έως ενάμισυ μέτρο), και 
προκαλούν ακόμη και σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μοιάζουν πολύ με τις 
σχηματοποιημένες μορφές της σύγχρονης γλυπτικής. Εικονίζουν, συνήθως, γυναικείες 
φιγούρες. Ο σκοπός της κατασκευής τους παραμένει άγνωστος. Πιθανόν να είχαν κάποια 
θρησκευτική ή μαγική σημασία ή να σχετίζονταν με δοξασίες σχετικές με τους νεκρούς και 
το θάνατο.  

Πολλά από τα ειδώλια, τα αγγεία και τα άλλα δημιουργήματα του Κυκλαδικού πολιτισμού 
υπάρχουν σήμερα, τόσο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όσο και σε άλλα 
Μουσεία της χώρας (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης κ.α.) καθώς και σε Μουσεία του 
Εξωτερικού. 

Χρονολογικός Πίνακας 

 Πρωτοκυκλαδική Περίοδος, (ΠΚ Ι, ΠΚΠ, ΠΚ ΙΙΙ) 3000-2000 π.Χ. περίπου 

 Μεσοκυκλαδική Περίοδος, (ΜΚ Πρώιμη, ΜΚ Ύστερη) 2000-1500 π.Χ. 

 Υστεροκυκλαδική Περίοδος, (ΥΚ Ι, ΥΚ ΙΙ, ΥΚ ΙΙΙ) 1500-1100 π.Χ. 

 

Χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου 

Η Πρωτοκυκλαδική Περίοδος χαρακτηρίζεται, κατεξοχήν, από την ανάπτυξη της 

μεταλλουργίας, της ναυσιπλοΐας και της επικοινωνίας. Θεωρείται η εποχή της μεγαλύτερης 

ακμής των Κυκλάδων ως αυτόνομου πολιτιστικού κέντρου. 

Κατά τη Μεσοκυκλαδική Περίοδο, μία επίσης περίοδο ανάπτυξης για τις Κυκλάδες, 

φτιάχνονται σημαντικά λιμάνια, η δημιουργία σε μάρμαρο υποχωρεί αλλά δημιουργούνται 

τώρα εντυπωσιακά σχήματα σε πηλό, και πλούσια εικονογράφηση αναπτύσσεται σε όλες 

τις μορφές της κεραμικής. 



 
 
 
 
 

                                           Τα ειδώλια 
 
Σε όλη την περίοδο του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, υπάρχει μια πλούσια σειρά 
αγαλματιδίων, συνήθως από μάρμαρο, που αποτελούν μία από τις πλέον 

χαρακτηριστικές και γνωστές δημιουργίες 
των Κυκλάδων. Με μέσο ύψος από 20 
έως 30 εκ., απαντούν σχεδόν πάντοτε σε 
τάφους, όπου σ' ένα μόνο νεκρό 
μπορούν να αντιστοιχούν πολλά ειδώλια. 
Συνήθως παριστάνουν μια όρθια 
γυναικεία μορφή, προφανώς γυμνή 
(στην πραγματικότητα η εντύπωση αυτή 
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
χρώματα έχουν εξαφανιστεί), με τα χέρια 
σταυρωμένα ή διπλωμένα στο στήθος. 
Οι γραμμές ωστόσο είναι γεωμετρικές, η 

μορφή επίπεδη και η ανατομία αποδίδεται σχηματικά. Μερικές φορές, τα δηλωμένα 
με απλή πλαστικότητα χαρακτηριστικά, οι εγχαράξεις οι ενθέσεις ή τα ίχνη χρώματος 
υπογραμμίζουν ορισμένες λεπτομέρειες. Άλλα ειδώλια, σπανιότερα, παριστάνουν μια 
ανδρική μορφή, άλλοτε όρθια, άλλοτε καθιστή. 

 

Σε τι χρησίμευαν 

Συχνά προτείνεται μια θρησκευτική ερμηνεία για τα λίθινα αυτά ειδώλια. 

Υποστηρίζεται από τους περισσότερους μελετητές ότι πρόκειται για παραστάσεις της 

Μητέρας Θεάς ή τουλάχιστον μιας γυναικείας θεότητας, ίσως αρωγού στον κάτω 

κόσμο, και τους αποδίδεται έτσι ένας ρόλος στις ταφικές συνήθειες. Η ερμηνεία αυτή 

όμως δεν εξηγεί την παρουσία των 

ανδρικών μορφών, ούτε την παντελή 

απουσία ειδωλίων από τους 

περισσότερους τάφους, και πάνω από 

όλα, δεν στηρίζεται σε κανένα θετικό 

επιχείρημα.Τα ίδια ισχύουν και για την 

άλλη κλασσική ερμηνεία που θέλει τα 

ειδώλια συμβολικές συντρόφους, που 

προορίζονται να υπηρετούν το νεκρό 

στον κάτω κόσμο και ιδιαίτερα να 

ικανοποιούν τις ερωτικές του ανάγκες. Εξάλλου, υπάρχουν 

ίχνη χρήσης και κυρίως θραύσης και επισκευής που 

δείχνουν ότι τα ειδώλια δεν είχαν από την αρχή ταφική χρήση αλλά ένα ρόλο ακόμη 

ανεξιχνίαστο, ανάμεσα στα υπάρχοντα των ζωντανών. 

Οι κύριες κατηγορίες των ειδωλίων 

Διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες ειδωλίων. Τα Σχηματικά, 

τα Φυσιοκρατικά και τα Υβριδικά. Στα σχηματικά ανήκουν τα πολύ απλά και μικρά 



σε μέγεθος πλακοειδή ειδώλια, τα οποία είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να 

προσλαμβάνουν ένα αδρά ανθρωπομορφικό περίγραμμα. Στα φυσιοκρατικά 

περιλαμβάνονται τα ειδώλια, στα οποία επιχειρείται η φυσιοκρατική απόδοση της 

ανθρώπινης μορφής. Τέλος, στα υβριδικά περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσες, 

μεταβατικές μορφές, οι οποίες συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά δύο τουλάχιστον, 

τύπων. 

 

 

Τα σχηματικά ειδώλια 

Στα σχηματικά ειδώλια διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους: 

 Βιολόσχημος  

 Βιολοειδής  

 Τύπος με τονισμένους ώμους  

 Πτυόσχημος  

 Πτυόσχημος με δύο γωνιώδεις εγκοπές  

 Σπαθιδόσχημος  

 Βοτσαλόσχημος  

 Πολυμερής  

 Τύπος Τροίας  

 Τύπος Beycesultan  

 Τύπος Απείρανθου  

 Τύπος Φυλακωπής Ι ή Αγίας Ειρήνης  

 

               ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΑ 

Είναι ο πιο γνωστός τύπος σχηματικών ειδωλίων και αποτελεί 

εξέλιξη του νεολιθικού βιολοειδούς. Κεφάλι και λαιμός δηλώνονται 

με ραβδόσχημη προεξοχή και η μέση με πλατειές εγκοπές, από 

μία σε κάθε πλευρά, κατά τρόπο ώστε το περίγραμμα του 

ειδωλίου να προσλαμβάνει σχήμα βιολιού. Μερικές φορές 

δηλώνονται οι μαστοί ή υπάρχουν εγχαράξεις, συνήθως στην 

μπροστινή και μερικές φορές και στην πίσω όψη, προς δήλωση 

κάποιων ανατομικών λεπτομερειών, όπως είναι η βάση του 

λαιμού, οι βραχίονες, οι πτυχές στην 

περιοχή της μέσης, η ηβική χώρα και η 

σπονδυλική στήλη. Το ύψος των βιολόσχημων 
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ειδωλίων κυμαίνεται από 2,5 έως 31,50 εκ. 

 

 

 

                                      Τα φυσιοκρατικά ειδώλια 

Στα φυσιοκρατικά ειδώλια διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους: 

 Πλαστήρα  

 Λούρου  

 Προκανονικός  

 Κανονικός  

 Καψάλων  

 Σπεδού  

 Δωκαθισμάτων  

 Χαλανδριανής  

  Κουμάσας  

ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΙΑ 

Οφείλει την ονομασία από το ομώνυμο ΠΚ νεκροταφείο της Πάρου. Ο 

τύπος αυτός αποτελεί την πρωιμότερη προσπάθεια φυσιοκρατικής 

απόδοσης της ανθρώπινης μορφής την 3η χιλιετία. Περιλαμβάνει 

όρθιες ανδρικές και γυναικείες μορφές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

οποίων είναι ο συνήθως εξαιρετικά ψηλός λαιμός, οι καμπτόμενοι 

στους αγκώνες βραχίονες με τα άκρα των χεριών τοποθετημένα 

αντικριστά κάτω από τους μαστούς, τα λαξευμένα χωριστά σε όλο το 

ύψος τους σκέλη, η λεπτομερής απόδοση των χαρακτηριστικών του 

προσώπου και των ανατομικών γνωρισμάτων του σώματος, οι 

ιδιαίτερα τονισμένες καμπυλότητες στην περιοχή της λεκάνης και των μηρών, τα 

οριζόντια ή ελαφρώς τοξωτά πέλματα, η πλαστικότητα στην απόδοση των επιμέρους 

στοιχείων, αλλά και η επιπεδικότητα σε κατατομή. Μερικές φορές έχουν κυλινδρικό ή 

κωνικό πίλο με διακόσμηση οριζόντιων αυλακώσεων, έχουν κοιλότητες με ένθετα 

μελανά βότσαλα στη θέση των οφθαλμών και επάλληλες οριζόντιες εγχαράξεις στην 

περιοχή της κοιλιάς. 
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                      ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
 
Από τις Κυκλάδες, τις περίφημες για τα μαρμάρινα ειδώλια και τις τοιχογραφίες τους, 
μας έρχονται και μια σειρά από έξοχα αγγεία με ανάγλυφο και ζωγραφικό διάκοσμο. 
Αν συγκρίνουμε τα αγγεία αυτά με την επιβλητική οργάνωση και την αυστηρότητα 
των αγγείων του Σέσκλου και του Διμηνίου και με τη μετρημένη πορεία των Κρητικών 
προς την παραστατικότητα (φιγκουρατίβο), δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε 
ότι οι τεχνίτες των Κυκλάδων ξεχωρίζουν με την ελαφράδα, την ελευθερία, τη χαρά 
της ζωής και την αποφασιστική στροφή τους προς τον φυσικό κόσμο. Λίγο 
πριν από την τρομερή έκρηξη που κατέστρεψε τη Σαντορίνη γύρω στα 1500 π.Χ. 
(σύμφωνα με τον Σ. Μαρινάτο, 1450 π.Χ.) χρονολογούνται τα κυκλαδικά αγγεία του 
Εθνικού Μουσείου. Ο ανάγλυφος διάκοσμός τους θυμίζει μάτια (οπότε το αγγείο 
ονομάζεται συμβατικά από τους αρχαιολόγους οφθαλμοπρόχους ) και άλλοτε θηλές 
γυναικείων μαστών (μαστοπρόχους). Η αναφορά στην ανθρώπινη μορφή έχει 
οπωσδήποτε συμβολική σημασία, αφού η κοιλιά του αγγείου με τα γυναικεία στήθη 
μοιάζει να είναι χορηγός των αγαθών. Ο ζωγραφικός διάκοσμος ξεχωρίζει για τη 
λιτότητα και την επάρκεια των μέσων, τα χαριτωμένα θέματα –δελφίνια, χελιδόνια και 
άλλα πτηνά, φυτά – δίνονται με λίγες αρχιτεκτονικές πινελιές. Για τη χάρη, την 
ελευθερία και τη δύναμη τους, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την μαστοπρόχουν με 
χελιδόνια που πετούν και τις οφθαλμοπρόχους με το δελφίνι και με το πολύχρωμο 
πτηνό ανάμεσα σε φυτά που αποδίδονται πειστικά με μεγάλες, ελεύθερες πινελιές. 
 

 

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Με τον όρο Μινωικός πολιτισμός εννοείται ο προϊστορικός 

πολιτισμός της Κρήτης, διακριτός του προϊστορικού πολιτισμού 

που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Αρχαία Ελλάδα (Ελλαδικός 

πολιτισμός) και τα νησιά του Αιγαίου (Κυκλαδικός πολιτισμός). 

Το όνομα «μινωικός» προέρχεται από τον μυθικό βασιλέα 

Μίνωα και δόθηκε από τον  Άρθουρ  Έβανς, τον αρχαιολόγο 

που ανέσκαψε το ανάκτορο της Κνωσού. Η ανάλυση του Έβανς 

για τον Μινωικό πολιτισμό ολοκληρώθηκε το 1935, και έθεσε 

το θεμέλιο για τη μελέτη των διαδικασιών και 

μετασχηματισμών που οδήγησαν στην ανάπτυξη, την εδραίωση 

και την παρακμή των Μινωιτών. 

 
ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΑΙΩΝΕΣ 

   Με το συνδυασμό της σχετικής και της απόλυτης 

χρονολόγησης, το χρονολογικό σύστημα του Μινωικού κόσμου 

διαμορφώνεται ως εξής: 
i. Προανακτορική περίοδος (2600-1900 π.Χ.) 



ii. Παλαιοανακτορική περίοδος (1900-1700 π.Χ.) 

iii. Νεοανακτορική περίοδος (1700-1400 π.Χ.) 

iv. Μετανακτορική περίοδος (1400-1100 π.Χ.) 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 

   Η πυραμίδα της κοινωνικής ιεραρχίας στη μινωική Κρήτη είχε 

ως εξής: 

 Οι βασιλείς ήταν εκπρόσωποι των θεοτήτων. Η εξουσία 

τους συγκεντρωνόταν  

Η κοινωνική διαστρωμάτωση έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη 

διαμόρφωση της τέχνης. 

Οι βασιλείς ,οι το ιερατείο, οι ευγενείς , οι συγγενείς της 

βασιλικής οικογένειας, Οι επαγγελματίες τεχνίτες, οι 

γραφείς και οι υψηλοί αξιωματούχοι καθώς και  οι 

άνθρωποι στις πόλεις που ασχολούνταν με τη γεωργία, 

την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία, τη ναυτιλία και το 

εμπόριο συνέβαλλαν να δημιουργηθούν ανάκτορα  με 

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες , περίοπτα 

κοσμήματα,  τάφοι, κτερίσματα , κεραμικά για οικιακή 

χρήση και για τη λατρεία κ.λ.π 

 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

   Η οικονομία της Κρήτης σε όλη τη διάρκεια της Εποχής του 

Χαλκού έμεινε προνομισματική, είχε δηλαδή ως βάση τις 

ανταλλαγές προϊόντων και όχι τα νομίσματα. Οι βασικοί 

οικονομικοί πόροι ήταν η γεωργία, η κτηνοτροφία και το 

εμπόριο των βιοτεχνικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της 

Ανακτορικής περιόδου, τα ανάκτορα είχαν τον πλήρη έλεγχο 

της οργάνωσης του εμπορίου. Οι εμπορικές ανταλλαγές με 

μακρινές χώρες εξυπηρετούνταν από τους εμπορικούς σταθμούς 

που είχαν ιδρύσει οι Μινωίτες σε σπουδαία λιμάνια της 

Μεσογείου. Τα κυριότερα προϊόντα που εισήγαγαν ήταν τα 

μέταλλα, οι πολύτιμοι λίθοι, το ελεφαντόδοντο, καθώς και 

πολυτελή αντικείμενα ανατολικής και αιγυπτιακής προέλευσης. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της γεωργικής και 



κτηνοτροφικής οικονομίας, προϊόντα εξαγωγής ήταν τα 

γεωργικά προϊόντα, η ξυλεία και τα προϊόντα βιοτεχνίας. Όλο 

αυτό το εμπόριο και η ναυτιλία έπαιξαν σημαντικό  ρόλο 

στην τέχνη της Μινωικής Κρήτης. Για τη μεταφορά και 

εμπορία σίτου , λαδιού κλπ  φτιάχτηκαν μεγάλα κεραμικά 

σκεύη στα εργαστήρια της Κρήτης. 
 

 

ΤΕΧΝΕΣ 

   Στον τομέα των τεχνών ο μινωικός πολιτισμός γνώρισε 

πολυποίκιλη ανάπτυξη. Η μεταλλουργία έκανε την εμφάνισή 

της στο χώρο του Αιγαίου την Τελική Νεολιθική Εποχή (3500 

π.Χ.). Η έλλειψη, ωστόσο, μεταλλευμάτων της κρητικής γης 

οδήγησε σε αναζήτηση χαλκού, κασσίτερου και χρυσού σε 

άλλες χώρες, χάρη στο εμπορικό δαιμόνιο και στην άριστα 

οργανωμένη ναυτιλία. Βαρύνουσας σημασίας ήταν ο τομέας της 

μεταλλουργίας, η χρυσοχοΐα. Ο χρυσός και το ασήμι 

χρησιμοποιούνταν ως πρώτες ύλες για την κατασκευή 

κοσμημάτων, όπλων και τελετουργικών σκευών. Η τέχνη της 

χρυσοχοΐας έφτασε στο απόγειό της την περίοδο 1900-1450 

π.Χ., ενώ αποτελούσε απόδειξη κύρους των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων. Κατά την Προανακτορική-Πρωτομινωική 

περίοδο αναπτύχθηκαν οι τέχνες της σφραγιδογλυφίας, της 

λιθοτεχνίας, της κατεργασίας φαγεντιανής και της κεραμικής. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύσταση του υλικού κατασκευής της 

φαγεντιανής. Το μείγμα αποτελούνταν από κονίαμα, χαλαζία, 

αμμόλιθο ή πυριτόλιθο και διάλυμα ανθρακικού νατρίου, το 

οποίο ψηνόταν αφού τοποθετούνταν σε ειδικά καλούπια στους 

870°C. Το αποτέλεσμα ήταν η στερεοποίηση του υλικού, το 

οποίο θύμιζε ελεφαντόδοντο. Στην Προανακτορική-

Μεσομινωική Ι περίοδο οι τοιχογραφίες έκαναν δυναμικά την 

εμφάνισή τους. Οι πολύχρωμες παραστάσεις εμφανίστηκαν 

ως διακόσμηση σε ανάκτορα και πολυτελείς επαύλεις και 

ακολουθούσαν την τεχνική της νωπογραφίας. Η ζωγραφική 

τεχνοτροπία πέρασε από διάφορα στάδια, τα οποία 

χαρακτηρίζονταν από τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων κάθε 

φορά. Ξεκίνησε στη Μεσομινωική I με απλή διχρωμία, πέρασε 

στην πολυχρωμία της Μεσομινωικής ΙΙ και συνέχισε την ίδια 



περίοδο καταλήγοντας στη χαρακτηριστική τριχρωμία 

κόκκινου, μαύρου και λευκού. Τη Νεοανακτορική περίοδο το 

χρωματολόγιο των ζωγραφικών παραστάσεων εστίαζε 

περισσότερο στο κίτρινο και το γαλάζιο, όπως φαίνεται και 

από την «τοιχογραφία των γυναικών» στην Κνωσό.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Προκειμένου οι επιστήμονες να εξετάσουνε τα διαδοχικά 

στάδια της εξέλιξης της τεχνολογίας και το καλλιτεχνικό 

αισθητήριο των Μινωιτών, απ’όλες τις μορφές τέχνης, 

προτίμησαν την κεραμική. Έχουν βρεθεί ένα πλήθος αγγείων 

και οστράκων στους τάφους, τα ανάκτορα και τους 

μινωικούς πολιτισμούς. Με τον καιρό η αξία της κεραμικής 

ξεπέρασε τα όρια του νησιού και τα έργα των Μινωικών 

κεραμικών εργαστηρίων έγιναν περιζήτητα σε ολόκληρο τον 

αιγαιακό χώρο. 

Τα σχήματα των αγγείων παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. 

Έχουμε, για την ακρίβεια, αγγεία σε σχήμα ζώου ή ανθρώπου, 

ρυτά με κωνικό ή ωοειδές σχήμα και άλλα σε μορφή 

ταυροκεφαλής ή γυναίκας που κρατεί τους μαστούς. Βρέθηκαν 

μάλιστα πολύ μεγάλα πιθάρια από την Παλαιοανακτορική 

Περίοδο που προκαλούν εντύπωση σε πολλούς επισκέπτες λόγω 

των πολλών λαβών στο βαρύ σώμα του κάθε πίθου, μέσα από 

τις οποίες περνούσαν σκοινί για τη μεταφορά τους. 



Γενικά οι Μινωίτες είχαν ιδιαίτερη κλίση στη διακοσμητική 

ζωγραφική, η οποία εκδηλώθηκε με τον λαμπρότερο τρόπο στη 

κεραμική. Σώθηκαν μάλιστα μεγάλες ποσότητες ανακτορικής 

κεραμικής στα δύο μεγάλα ανάκτορα της Κνωσού και της 

Φαιστού. Τα περισσότερα σκεύη αντιπροσωπεύουν τον 

πολύχρωμο καμαραικό ρυθμό. Όλοι συμφωνούν ότι η κεραμική 

του καμαραικού ρυθμού είναι η περισσότερο διακοσμητική 

κεραμική σ’ολόκληρο τον κόσμο. 

Το αποκορύφωμα της ανακτορικής κεραμικής παρατηρείται 

την Υστερομινωική περίοδο, τότε που απολάμβανε την 

εκτίμηση του αγοραστικού κοινού σε όλο το γνωστό κόσμο. Στη 

παραγωγή εκείνης της περιόδου διακρίνονται δύο κύριοι 

ρυθμοί, ο βασικός και ο ανακτορικός, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στα ανακτορικά εργαστήρια. 

Οι επιμέρους ρυθμοί της ανακτορικής κεραμικής είναι ο 

θαλάσσιος, ο φυτικός, ο αφηρημένος ή γεωμετρικός και ο 

εναλλασόμενος, στον οποίο συνδιάζονταν στοιχεία από τους 

άλλους τρείς. 

Σημαντικά είναι τα χρηστικά καραμικά που ήταν ογκόδη και τα 

χρησιμοποιούσαν στις αποθήκες για το λάδι και τα σιτηρά 

καθώς και  στο εμπόριο για τη μεταφορά του λαδιού και των 

σιτηρών. 
 

 

Μεσομινωική περίοδος (2000 - 1550 π.Χ.) 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ 

Περίπου το 1950 π.Χ. χτίστηκε στην Κνωσό ένα μεγάλο 

οικοδόμημα, το οποίο είναι γνωστό ως το πρώτο ανάκτορο. Η 

μέθοδος που εφαρμόστηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας 

(ισοπέδωση χώρου, κάθετη τομή στην ανατολική πλευρά του 

χαμηλού λόφου, ανέγερση πολυώροφων οικοδομικών 

συγκροτημάτων) μαρτυρεί την ιδιαίτερη ανάπτυξη των 

Μινωιτών της εποχής. 

Η οικοδόμηση του ανακτόρου στηρίχθηκε σε ένα συγκεκριμένο 

αρχιτεκτονικό σχέδιο. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν πέτρα, ξύλο και πλάκες για τις αυλές και τις 

ορθομαρμαρώσεις. Το πρώτο ανάκτορο, όπως και τα επόμενα, 



τόσο και στην Κνωσό όσο και στα άλλα κέντρα του νησιού, δεν 

ήταν τειχισμένα. Ξαφνικά, περίπου το 1700 π.Χ. , το ανάκτορο 

της Κνωσού καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, πιθανότατα 

από σεισμό. Η καταστροφή, όμως, αυτή δεν διέκοψε την 

εξέλιξη του μινωικού πολιτισμού. Το ανάκτορο ξαναχτίστηκε 

πιο μεγαλοπρεπές, ενώ η νέα αρχιτεκτονική γραμμή που 

τηρήθηκε περιλάμβανε προπύλαια, κλιμακοστάσια για την 

πρόσβαση στους πολλούς ορόφους, πολύθυρα, κιονοστοιχίες 

και φωταγωγούς για τον φωτισμό των σκοτεινών χώρων. Στα 

υλικά του παλαιού ανακτόρου προστέθηκε και ο γυψόλιθος. Η 

χρήση του γενικεύτηκε (βάσεις για κίονες και παραστάδες, 

πλάκες για την κάλυψη κάθετων επιφανειών) γεγονός που 

συνέβη και στην περίπτωση του πυρόλιθου , ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων και 

των δοκών (αντισεισμικά μέτρα). Κίονες από κορμό δέντρου με 

τη στενή πλευρά προς τα κάτω και με λιτό, επίσης ξύλινο, 

κιονόκρανο ορθωνόταν σε διάφορα σημεία του ανακτόρου. Με 

κύριο άξονα την κεντρική αυλή, διαμερίσματα του βασιλιά και 

της βασίλισσας, αποθηκευτικό χώροι, εργαστήρια, ο λεγόμενος 

θεατρικός χώρος. Γύρω από τα ανακτορικά συγκρότημα, 

χτίστηκαν οι κατοικίες των αξιωματούχων(μικρό ανάκτορο, 

βασική έπαυλη, νοτιοανατολική οικία αρχιερέα, οικία του ιερού 

βήματος) ενώ λίγο μακρύτερα απλωνόταν η πόλη. Οι τοίχοι του 

ανακτόρου και των οικιών καλύπτονταν με θαυμάσιες 

πολύχρωμες τοιχογραφικές παραστάσεις, πολλές από τις 

οποίες ήταν ανάγλυφες (ταύρος βόρειας εισόδου, Πρίγκιπας με 

τα κρίνα). Προς τα τέλη της περιόδου, επικρατήσαν οι 

μικρογραφικές τοιχογραφίες με παραστάσεις θρησκευτικού και 

τελετουργικού περιεχομένου.  
 

Υστερομινωική περίοδος  (1550 – 1200 π.Χ.) 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Το ανάκτορο, οι οικίες των αξιωματούχων και γενικά το 

μινωικό κέντρο της Κνωσού λειτούργησε ως το βασικό σημείο 

γύρω από τον οποίο κινήθηκε το πνεύμα και η διάθεση των 

καλλιτεχνικών, των τεχνιτών και των υπάλληλων. Οι τοίχοι των 



ανακτορικών κάτοικων διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες που 

περιείχαν καινούρια μοτίβα. Έκτος από τις τοιχογραφίες που 

αναπαρίσταναν σκηνές εμπνευσμένες από τη φύση (φυτό, 

λουλούδια, πούλια, πίθηκοι), οι πιο γνωστές και 
1
χαρακτηριστικές τοιχογραφίες της περιόδου ήταν η 

ταυροπαιδίες, η λεγόμενη παριζιάνα, καθώς επίσης και 

εκείνη που απεικόνιζε τη μεγαλόπρεπη πομπή των νέων να 

προσφέρουν δώρα στο βασιλιά. Σε περίοδο μεγάλης ακμής, 

περίπου το 14590 π.Χ. μια αιφνίδια καταστροφή ισοπέδωσε το 

σύνολο των μινωικών κέντρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

όπως και σε εκείνη της Κνωσού, η καταστροφή συνοδεύτηκε 

από μεγάλης έκτασης πυρκαγιές. Η θεωρία ότι η καταστροφή 

οφειλόταν στην έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης κερδίζει 

συνεχώς έδαφος, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τις ανασκαφές των 

τελευταίων  ετών.  

Κνωσός, το μνημειώδες κλιμακοστάσιο 
Το μνημειώδες κλιμακοστάσιο οδηγεί στα βασιλικά 

διαμερίσματα θεωρείται αρχιτεκτονικό αριστούργημα. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί η σημασία που απέδιδαν 

οι Μινωίτες στους φωταγωγούς ως συστατικό στοιχείο της 

ανακτορικής αρχιτεκτονικής. 

Το συγκεκριμένο τμήμα του παλατιού δεν είναι σήμερα 

προσπελάσιμο, για λόγους συντήρησης και προστασίας του 

μνημείου. Χτισμένο στην πλαγιά του λόφου μπόρεσε να 

διατηρηθεί μέχρι ένα ικανοποιητικό ύψος. 

Η ανατολική πλευρά του ανακτόρου ήταν πενταόροφη, ενώ η 

δυτική τριώροφη.Θυμίζουμε ότι η δυτική πλευρά είναι αυτή απο 

την οποία μπαίνουμε στην Κνωσό. 

Το κλιμακοστάσιο του παλατιού αποτελείται απο δύο πτέρυγες 

και περιβάλλεται απο κιονοστοιχείες που στηρίζουν  τους 

ορόφους. Τα δύο κατώτερα επίπεδα είναι στην αυθεντική τους 

μορφή ενώ τα δύο ανώτερα ανακατασκευασμένα.Το πλάτος, το 

ύψος και η ελαφρά κλίση των σκαλοπατιών κάνουν το 

ανέβασμα και το κατέβασμα ιδιαίτερα άνετο. 

Τα διαμερίσματυα του Μίνωα είναι γνωστά και σαν αίθουσα 

των Διπλών Πελέκων, απο τα χαρακτηριστικά σύμβολα στους 
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τοίχους. Πρόκειται για ιδιαίτερα προσεγμένο στην κατασκευή 

του δωματίου. Χτίστηκε απο πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό 

ανάμεσά τους. Αποτελείται από την κυρίως αίθουσα με 

πολύθυρα, και  γύρω στοές από τις οποίες φωτιζόταν και 

αερίζονταν. Στη δυτική στοά υπάρχουν τα υπολείμματα ενός 

εντυπωσιακού θρόνου, που προστατεύονται σήμερα με γυάλινη 

βιτρίνα. Οι τοίχοι ήταν τοιχογραφημένοι. Αποσπασματικά 

σώζονται οι << οκτάσχημες ασπίδες>>// <<ο αργοναύτης>> και 

ο << Ταύρος>>. 

     Οι πρώτες ανακαλύψεις στο παλάτι του Πριάμου ενίσχυσαν 

την πίστη του Σλήμαν στην ιστορικότητα της Ιλιάδας και της 

Οδύσσειας Ο ίδιος ο Σλήμαν, με την βοήθεια και άλλων 

γερμανών αρχαιολόγων, ανέσκαψαν τις Μυκήνες και την 

Τίρυνθα έχοντας πάντα για οδηγό τους τον Όμηρο. 

     Με την ίδια πεποίθηση ο Σλήμαν είχε προγραμματίσει και 

την ανασκαφή της Κνωσού, μιας πόλης που τόσο ο Όμηρος όσο 

και άλλοι μεταγενέστεροι  Έλληνες συγγραφείς συσχέτιζαν με 

την βασιλεία του Μίνωα, δύο γενεές πριν από την πτώση της 

Τροίας.Το όνειρο του Σλήμαν πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 

περασμένου αιώνα από τον βρετανό  αρχαιολόγο Σερ Άρθουρ  

Έβανς, που αξιοποίησε ευρήματα κάποιον Ελλήνων, όπως ο Μ. 

Καλοκαιρινός και άλλοι, που είχαν ήδη ερευνήσει την περιοχή 

της Κνωσού. 

      Με τις ανακαλύψεις του Έβανς οι γνώσεις γύρω από την 

αρχαία αρχιτεκτονική προχωρούν ως το 3000 π.Χ. Εκείνο που 

έχει σημασία όμως, είναι ότι με την ανακάλυψη του πολιτισμού 

της Κρήτης, του γνωστού ως μινωικού πολιτισμού, προστέθηκε 

ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης και της 

αρχιτεκτονικής και άλλαξε εντελώς η αντίληψη που υπήρχε ως 

τότε και που έβλεπε τις Μυκήνες σαν το κυριότερο κέντρο ενός 

προϊστορικού πολιτισμού, που τον ονόμαζαν μυκηναϊκό. 

       Ένας  Έλληνας αρχαιολόγος, ο νεότατος τότε, Χρήστος 

Τούντας, αναλαμβάνει στα 1886 την έρευνα των Μυκηνών και, 

κατόπιν, (1894-1897), των Κυκλάδων και τέλος του νεολιθικού 

πολιτισμού της Θεσσαλίας. Με τις ανασκαφές του Τούντα, που 

αποτελούν τη βάση για τις κατοπινές έρευνες της προϊστορικής 

Ελλάδας, οι γνώσεις μας για την τέχνη και, ειδικότερα, για την 



αρχιτεκτονική στην πατρίδα μας φτάνουν μέχρι και τα 

νεολιθικά χρόνια. 

 

Ιδιωτική αρχιτεκτονική.Το μέγαρο  
Πριν αρχίσουμε τη μελέτη της μνημειακής αρχιτεκτονικής είναι 

σκόπιμο να πούμε λίγα λόγια για την ιδιωτική αρχιτεκτονική 

των περιόδων που αναφέραμε ως τώρα. 

Το σπίτι, το κατάλυμα του ανθρώπου, πέρασε μια σειρά από 

μεταβατικά στάδια πριν φτάσει στη μορφή που συναντούμε 

σήμερα. Τα στάδια αυτά, ιδίως στα χρόνια που η τεχνολογία δεν 

είχε ακόμα αναπτυχθεί, εξαρτιόταν από παράγοντες οι οποίοι 

σταθμίζονταν κυρίως απο το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. 

     Το σπίτια είναι ανάλογο με τη γεωγραφική προέλευση της 

κοινωνίας που το δημιουργεί. Όταν λοιπόν συγκρίνουμε μια 

βόρεια με μια νότια φυλή, είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές 

στον τρόπο που κατασκευάζουν τα σπίτια τους. Οι διαφορές 

αυτές οφείλονται στις κλιματολογικές συνθήκες, στα υλικά 

κατασκευής , που ο άνθρωπος βρίσκει στο άμεσο περιβάλλον 

του, και στους δυνατούς τρόπους κατασκευής. 

Είναι επίσης φανερό ότι υπήρχε και ένας άλλος τύπος του 

σπιτιού, που ανήκε στους αυτόχθονες κατοίκους της 

χερσονήσου. Γι’αυτό ακριβώς παρατηρείται 

αλληλοσυμπλήρωση ανάμεσα στον αυτόχθονα και το νέο, τον 

<<μεταναστεύοντα>> τύπο κατοικίας, έως ότου δημιουργείται ο 

χαρακτηριστικός τύπος κατοικίας της ελληνικής χερσονήσου, το 

μέγαρο. 

       Στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου μεταναστεύουν 

φυλές που προέρχονται όπως είπαμε από το Νότο και την 

Ανατολή. Οι λαοί αυτοί φέρνουν μαζί τους ένα τύπο σπιτιού 

φαρδύ, με ορθογώνια κάτοψη, και με επίπεδη στέγη. 

        Οι αυτόχθονες, είχαν ήδη χάσει κάθε σχέση με την κυκλική 

καλύβα των νομάδων. Έτσι, η επικράτηση του 

παραλληλεπίπεδου τύπου κατοικίας γίνεται γι’ αυτούς 

ευκολότερη. Τα παλαιότερα κατάλοιπα τέτοιων σπιτιών 

βρέθηκαν στο Μαγκασά. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο χώρο με 

ένα άνοιγμα για πόρτα. Με τον καιρό, το ένα δωμάτιο 

επεκτείνεται και ενώνεται με άλλα δωμάτια, ανάλογα με τις 



ανάγκες, και με μία κεντρική αυλή που επιτρέπει  τον φωτισμό. 

Ένα τυπικό γνώρισμα των κρητικών σπιτιών είναι η χρήση 

ξύλινων κιόνων. 

      Η επίπεδη στέγη υποδηλώνει την ανάπτυξη των σπιτιών σε 

ύψος. Μία επιπλέον μαρτυρία είναι τα πλακίδια από φαγεντιανή 

του Μουσείου του Ηρακλείου, που χρονολογούνται γύρω στα 

1700 π.Χ. και δείχνουν προσόψεις σπιτιών με περισσότερα 

πατώματα (πόρτες, παράθυρα) και επίπεδη στέγη. 

        Συνήθως, το μόνο άνοιγμα για τον φωτισμό, την 

κυκλοφορία και την έξοδο του καπνού ήτν το άνοιγμα της 

πόρτας. Αργότερα, ένα εγκάρσιο χώρισμα κοντά στην πόρτα 

διαχώρισε τον προθάλαμο. Τέτοια παραδείγματα σπιτιών 

εμφανίζονται στην Θερμή, στην Λέσβο και στη Τροία. Με τον 

καιρό, προστέθηκε ένα εγκάρσιο χώρισμα για το δωμάτιο του 

ύπνου και, ανάλογα με τις ανάγκες σε πλάτος, προστέθηκαν μία 

η δύο σειρές στηριγμάτων που έδωσαν τη δυνατότητα να 

υπερυψωθεί η στέγη και να σχηματίσει οπή (τρύπα) στην οροφή 

για φωτισμό και για να φεύγει ο καπνός της εστίας. Αυτός ήταν 

ο πιο εξελιγμένος τύπος σπιτιού, που εμφανίζεται με δύο κάθετα 

στηρίγματα στην πρόσοψη (Διμήνι και Σέσκλο Θεσσαλίας) και 

αποτελεί το λεγόμενο μέγαρο. 

 

Το Μινωικό ανάκτορο 
Μετά την ιστορική ανάλυση της γέννησης και της διαμόρφωσης 

της κατοικίας, είμαστε σε θέση να αρχίσουμε τη μελέτη της 

μνημειακής αρχιτεκτονικής. Έχοντας ως πρότυπο το κοινό σπίτι 

για τον άνθρωπο, θα μελετήσουμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε 

το σπίτι για το βασιλιά: το ανάκτορο. 

        Όπως για την ιδιωτική αρχιτεκτονική, έτσι και για την 

αρχιτεκτονική του ανακτόρου υπάρχουν δύο περιοχές που 

ενδιαφέρουν: η Κρήτη και η ηπειρωτική Ελλάδα. Το κυριότερο 

παράδειγμα μινωικού ανακτόρου στην Κρήτη είναι στην 

Κνωσό, αν και υπάρχουν δύο μικρότερα ανάκτορα είναι των 

Μυκηνών, της Τίρυνθας και της Πύλου.  

         Το κύριο χαρακτηριστικό σ’ όλα τα κρητικά ανάκτορα 

είναι η έλλειψη οχυρώσεων, ένδειξη δύναμης και αισθήματος 

ασφάλειας που είχε αναπτύξει η Κρήτη στην εποχή της ακμής 



του πολιτισμού της. 

          Το ανάκτορο της Κνωσού όπως και όλα τα μινωικά 

ανάκτορα αναπτύσσεται γύρω από μια κεντρική αυλή. 

          Στο νοτιοδυτικό όπου υπάρχουν η βασιλική είσοδος, τα 

δημόσια διαμερίσματα του βασιλιά, τα ιερά και οι αποθήκες. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συνοψίζοντας, μέσα από την μελέτη του Μινωικού πολιτισμού 

και της Μινωικής Τέχνης συμπεράναμε ότι υπήρξε μεγάλη 

ανάπτυξη στην αρχιτεκτονική  και στις τοιχογραφίες ,ειδώλια 

μικρού μεγέθους και ρυτά που χρησιμοποιούσαν για σπονδές 

στα μυστήρια. Επιπλέον, έντονη ανάπτυξη παρατηρήθηκε στην 

κεραμική και στην μεταλλουργία. Τέλος, αναπτύχθηκε η 

τέχνη της  χρυσοχοΐας. 

 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Το κορύφωμα και συνάμα το τέλος της ελλαδικής χαλκοκρατίας 

αποτελεί η περίοδος που ονομάζεται Μυκηναϊκή. Είναι η πρώτη 

φορά που στην νοτιότερη ηπειρωτική Ελλάδα θα κατακτηθεί το 

επίπεδο του υψηλού πολιτισμού με την αστική μνημειώδη τέχνη και 

στο τέλος την γραφή. 

 

 

 ΤΕΧΝΕΣ 

 

Η μυκηναϊκή τέχνη μέχρι το 1400 π.Χ. ήταν βαθιά επηρεασμένη 

από τη μινωική. Στη συνέχεια οι Μυκηναίοι διαμόρφωσαν την 

τέχνη τους συμφώνα με τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού 

τους. Στις τοιχογραφίες ακλουθούσαν την τεχνική της 

νωπογραφίας (οι ζωγραφικές συνθέσεις ζωγραφίζονταν πάνω σε 

νωπό ασβεστοκονίαμα). Στα εργαστήρια είχαν αναπτυχθεί 

ακόμα οι τέχνες της κεραμικής, της υφαντικής, της 

ελεφαντουργίας (κατασκευή αντικειμένων από την κατεργασία 

χαυλιοδόντων ελεφάντων και δοντιών ιπποπόταμου), της 

λιθοτεχνίας, της σφραγιδογλυφίας, της χρυσοχοΐας, της 



μεταλλοτεχνίας και της γλυπτικής. Στις τοιχογραφίες οι 

Μυκηναίοι προτιμούν θέματα παρμένα από τον πόλεμο και το 

κυνήγι. Η χαλκουργία και ειδικότερα η οπλουργία γνώρισαν 

μεγάλη ανάπτυξη, όπως μαρτυρούν τα χάλκινα εγχειρίδια.  

 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

Την εποχή του μυκηναϊκού πολιτισμού 1600-1100 π.Χ, 

ακμάζει στις πόλεις-κράτη της ηπειρωτικής Ελλάδας από τα 

ελληνόφωνα φύλα η μεταλλοτεχνία (χαλκός, ασήμι, 

κασσίτερος, χρυσός) και αναπτύσσεται ιδιαίτερα η τέχνη της 

χρυσοχοΐας και η επεξεργασία των ημιπολύτιμων λίθων 

(σφραγιδογλυφίας). Πολλές ανασκαφές ταφών 

αποκαλύπτουν σκεύη της καθημερινής ζωής από χαλκό και 

ασήμι, εγχειρίδια και ξίφη με  εμπίεστη διακόσμηση αλλά 

κυρίως πληθώρα χρυσών κοσμημάτων, όπως αυτά που 

βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους των ταφικών κύκλων Α 

και Β της ακρόπολης των Μυκηνών. Τα περισσότερα από 

αυτά τα κοσμήματα είναι σφυρήλατα με εξώγλυφο διάκοσμο, 

δουλεμένα περίτεχνα σε χρυσό έλασμα όπως οι χρυσές 

βασιλικές μάσκες της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου. Συχνά 

όμως συνδυάζουν και άλλες ύλες όπως το ασήμι, το χαλκό, 

το σμάλτο και τους ημιπολύτιμους λίθους. Τα μυκηναϊκά 

κοσμήματα που φορούσαν τόσο οι βασιλείς και η άρχουσα 

τάξη, ήταν σύμβολα εξουσίας, κατασκευασμένα με ποικίλες 

τεχνικές και πλούσια θεματολογία. Διαδήματα και βραχιόλια 

από λεπτό φύλλο χρυσού, με έκτυπο διάκοσμο από 

σπειροειδή μοτίβα και πολύφυλλους ρόδακες. Περόνες 

χρυσές, ασημένιες ή χάλκινες για το στήθος, με σφαιρικές 

κεφαλές από ορεία κρύσταλλο/κρύσταλλα ή ελεφαντόδοντο. 

Βαριές ζώνες από μονοκόμματο χρυσό έλασμα με έκτυπη 

γεωμετρική διακόσμηση, συχνά και με επιπρόσθετα 

ασημένια στοιχεία, σφηκωτήρες για να συγκροτούν τα 

μαλλιά των γυναικών. Επίσης χρυσά δαχτυλίδια, σφραγίδες 

με ελλειψοειδής σφεντόνες, συχνά διακοσμημένα με 

εγχάρακτες παραστάσεις αντίστοιχες των  σφραγιδόλιθων 



άλλοτε πάλι, στολισμένα με κοκκιδόσεις ή με ένθετο σμάλτο 

και ημιπολύτιμους λίθους. Τα μυκηναικά περιδέραια, από τα 

μέσα του 1500 π.Χ είναι επεξεργασμένα με περίτμητα χρυσά 

ελάσματα σε ποικίλα ζωτικά και φυτικά σχέδια όπως 

κρινοπάπυροι,  αχοιβάδες, χταπόδια ενώ το θεματολόγιο 

εμπλουτίζεται και από την σχηματική καινοτομία της 

βιολόσχημης χάντρας. Ανάμεσα στα χρυσά αυτά στοιχεία 

των περιδέραιων οι Μυκηναΐοι χρυσοχόοι τοποθετούσαν 

χάντρες από αχάτη, αμέθυστο, ίασπη και κύανο 

ταγιαρισμένες σε διάφορα επίσης σχήματα ή και απλή 

υαλόμαζα κατασκευασμένη σε χάντρα πάνω σε λίθινες 

μήτρες. 

 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

Οι τοιχογραφίες στολίζουν τα ανάκτορα και τις πολυτελέστερες 

ιδιωτικές κατοικίες, μένοντας πιστές στα αρχικά μινωικά τους 

πρότυπα. Εκτός από την προσθήκη μερικών θεμάτων 

εμπνευσμένων από τις δικές τους τραχύτερες 

και πολεμικές συνήθειες, δεν άλλαξαν το 

παραμικρό ούτε στην τεχνική ούτε στους 

τρόπους αποδόσεως των μορφών.  

Η προσήλωση αυτή τους έδωσε την ακαμψία 

που χαρακτηρίζει κατά κανόνα την παραδοσιακή τέχνη και 

ανέκοψε την εξέλιξη τους, με αποτέλεσμα να μείνουν 

ανεπηρέαστες από την πρόοδο των αιώνων.  

Εκτός από μερικές σπάνιες εξαιρέσεις, όπως ο μικρός 

αναθηματικός πίνακας και η βαμμένη ανάγλυφη γυναικεία 

κεφαλή των Μυκηνών, όλα τα άλλα διακοσμούν κυρίως τα 

μυκηναϊκά κέντρα της Θήβας, της Τίρυνθας, της Πύλου, των 

Μυκηνών και του Ορχομενού.  

Παρά την ποικιλία των θεμάτων τους, οι 

τοιχογραφίες διακρίνονται εύκολα σε δύο 



βασικές κατηγορίες. Η πρώτη επαναλαμβάνεται σχεδόν 

αυτούσια στα ανάκτορα των Θηβών, της Πύλου, των Μυκηνών 

και της Τίρυνθας, απεικονίζοντας σειρές γυναικών σε φυσικό 

μέγεθος, οι οποίες προχωρούν σε πομπή κρατώντας διάφορα 

αντικείμενα (πυξίδες, άνθη, αγγεία), προσφορές σε κάποια 

θεότητα. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από ποικίλες 

παραστάσεις εμπνευσμένες από την καθημερινή ζωή και τις 

ασχολίες των Μυκηναίων και περιλαμβάνει πλήθος θεμάτων σε 

ορισμένους συνδυασμούς. Υπάρχουν φυτά, θαλασσινά, 

πουλιά, ζώα, άνθρωποι , άρματα και αρχιτεκτονήματα, 
καθώς και ποικίλα αφηρημένα διακοσμητικά σχέδια. 

Όλα αυτά, ζωγραφισμένα σε μικρό μέγεθος, συνθέτουν σκηνές 

πολεμικές, κυνηγιού (το κυνήγι κάπρου της Τίρυνθας), 

θρησκευτικές (θυσίες Πύλου) και άλλα στιγμιότυπα. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν οι δύο κατηγορίες, χωρίς 

εμφανή σχέση μεταξύ τους, όπως ο Κιθαιρώνας με τους γύπες, 

στην αίθουσα του θρόνου της Πύλου.  

Το σχέδιο είναι πάντοτε δισδιάστατο, χωρίς βάθος και 

προοπτική. Οι μορφές αποτελούν επίπεδα σχήματα σχεδιασμένα 

συνήθως με έντονο μαύρο περίγραμμα και γεμισμένες με αμιγές 

χρώμα πάνω σε μονόχρωμο φόντο. Τα πρόσωπα είναι 

ζωγραφισμένα πάντοτε σε κατατομή, τα μάτια τους, όμως, κατά 

πρόσωπο. Η δορά των ζώων και το πτέρωμα των πουλιών 

αποδίδεται συχνά με σταυρούς, κυματοειδής γραμμές και άλλα 

παραπληρωματικά κοσμήματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση 

με την πραγματικότητα. Το σχέδιό τους, όμως, έχει αρκετή 

φυσικότητα και κίνηση και, προπάντων, μία αξιόλογη 

ικανότητα στη σύλληψη της γενικής εντύπωσης που τονίζεται 

ιδιαίτερα, εις βάρος των λεπτομερειών. Έτσι ζωντανεύουν 

ακόμη και πιο άκαμπτες μορφές. 

 

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Για να τοιχογραφηθεί ένα δωμάτιο απλωνόταν στους τοίχους 

στρώμα αργίλου, συνήθως κίτρινου χρώματος, ενισχυμένο με 

άχυρα. Έπειτα, αλειφόταν η αδρή και μη λεία επιφάνεια αυτού 



του υποστρώματος με ασβεστοκονίαμα, με δύο ή τρεις 

επάλληλες λεπτές και ισοπαχείς στρώσεις. Η τελευταία στρώση 

λειαινόταν με προσοχή και επάνω σε αυτή ζωγραφίζονταν οι 

τοιχογραφίες με την μέθοδο που σήμερα ονομάζεται «fresco 

seco», δηλαδή όχι στο νωπό ακόμη και μόλις ασβεστωμένο 

τοίχο αλλά στο στεγνό κονίαμα, το οποίο βρεχόταν τμηματικά 

και σκεπαζόταν με χρώματα διαλυμένα σε αραιό διάλυμα 

ασβέστη.  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΜΥΚΗΝΑ’Ι’ΚΟ   ΚΟΣΜΟ 

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές από το δεύτερο 

μισό του 19ου αι. μέχρι σήμερα έχουν φέρει 

στο φως σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. Σε αυτά 

συγκαταλέγονται τειχισμένες ακροπόλεις, ανάκτορα, οικισμοί 

και ταφικά μνημεία. Τα αρχιτεκτονήματα αυτά αποτελούν 

αξιοθαύμαστα τεχνολογικά επιτεύγματα. 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ 

Οι μυκηναϊκές ακροπόλεις είναι οχυρά 

ανακτορικά συγκροτήματα πάνω σε βραχώδη 

υψώματα, που δεσπόζουν στη γύρω περιοχή. 

Δεν είναι οχυρές πόλεις, όπως κατά κανόνα 

στους πολιτισμούς της Ανατολής, θα 

μπορούσαν όμως να δεχτούν τους κατοίκους των γύρω 

οικισμών σε περιόδους πολεμικών αναταραχών. Δεν είναι ούτε 

ανοχύρωτα ανάκτορα, όπως τα μινωικά. Προστατευμένα από 

ισχυρά τείχη μέσα στην ακρόπολη βρίσκονται το κυρίως 

ανάκτορο στην πιο εξέχουσα θέση, οι κατοικίες της ηγετικής 

τάξης γύρω από τον ανώτατο άρχοντα, αποθήκες, βιοτεχνικά 

εργαστήρια, αρχεία, ιερά, ακόμα και ταφικά μνημεία. 

Τειχισμένες είναι οι ακροπόλεις της 

Τίρυνθας, των Μυκηνών και της Μιδέας 

στην Αργολίδα, της Λάρισας του Άργους, 



καθώς και η ακρόπολη της Αθήνας. Σημαντικά κτήρια 

ανακτορικού χαρακτήρα υπάρχουν όμως πριν και μετά την 

εμφάνιση των οχυρωμένων ακροπόλεων. Οι επιβλητικές 

οχυρώσεις, τουλάχιστο στην αρχική τους σύλληψη, πρέπει 

συνεπώς να θεωρηθούν κυρίως έκφραση της δύναμης και του 

κύρους των ηγεμόνων. Η επιβλητικότητα της κατασκευής από 

μεγάλους πελεκημένους ογκόλιθους και οι μνημειώδεις πύλες 

δεν ταιριάζουν με βεβιασμένα μέτρα προστασίας από εχθρικές 

επιδρομές. Οι ακροπόλεις χρονολογούνται εξάλλου στην 

περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής, τεχνολογικής και 

καλλιτεχνικής ακμής του Μυκηναϊκού Πολιτισμού και 

κυριαρχίας του στο Αιγαίο. Οι Έλληνες της πρώτης χιλιετίας 

αισθάνονταν δέος βλέποντας τα ερείπια των μυκηναϊκών 

ακροπόλεων και απέδιδαν την κατασκευή τους στους 

Κύκλωπες. Από εκεί προήλθε ο χαρακτηρισμός των 

μυκηναϊκών τειχών ως «κυκλώπειων». 

. 

. 

ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

Τα μυκηναϊκά ανάκτορα είναι χτισμένα στις 

πιο εξέχουσες θέσεις των ακροπόλεων και 

αποτελούνται από συμπλέγματα κτηρίων και 

πλακόστρωτων υπαίθριων χώρων με κέντρο 

το λεγόμενο μέγαρο. Το μέγαρο έχει τη 

μορφή ορθογώνιου παραλληλόγραμμου κτηρίου με είσοδο στη 

μια στενή πλευρά. Από έξω προς τα μέσα συναντάμε διαδοχικά 

μια ανοιχτή προς την είσοδο στοά με δύο κίονες, έναν 

προθάλαμο και μια μεγάλη αίθουσα με τέσσερις κίονες που 

περιβάλλουν μια χαμηλή κυκλική εστία στο κέντρο της 

αίθουσας. Στα ανάκτορα σώζεται συχνά και το βάθρο του 

θρόνου ή το ίχνος του στο δάπεδο, στο μέσο του τοίχου δεξιά. 

Οι πρώτοι ερευνητές του Μυκηναϊκού Πολιτισμού θεώρησαν 

ότι τα ανάκτορα που περιγράφει ο Όμηρος τον 8ο αι. π.Χ. είναι 

τα μυκηναϊκά του 13ου αι. π.χ. και καθιέρωσαν τους ομηρικούς 



όρους αίθουσα, πρόδομος και δόμος για τους παραπάνω τρεις 

χώρους αντίστοιχα. Ανάκτορα αυτής της μορφής έχουν 

ανακαλυφθεί στις Μυκήνες, την Τίρυνθα και τη Μιδέα της 

Αργολίδας, καθώς και στην Πύλο της Μεσσηνίας. Τα 

τυποποιημένα μέγαρα της είναι αποτέλεσμα μακράς εγχώριας 

εξέλιξης.  

 

 

ΤΑΦΟΙ 

Στη μυκηναϊκή ταφική αρχιτεκτονική 

κυριαρχούν τρεις τύποι τάφων: ο λακκοειδής, ο 

λαξευτός θαλαμοειδής ή θαλαμωτός και ο 

θολωτός. 

Λακκοειδείς τάφοι υπάρχουν ήδη από την Πρωτοελλαδική 

Περίοδο στη Λευκάδα και τη Μεσοελλαδική Περίοδο στην 

Αίγινα. Κυριάρχησαν στο μυκηναϊκό κόσμο και 

εγκαταλείφθηκαν με την εμφάνιση των λαξευτών θαλαμοειδών 

και την εξάπλωση των θολωτών τάφων. Στο λακκοειδή τάφο ο 

νεκρικός θάλαμος είναι υπόγειος, με χτιστά τοιχώματα και 

πρόσβαση από πάνω. Μετά την τοποθέτηση του νεκρού το 

άνοιγμα καλύπτεται με ξύλινα δοκάρια και πλάκες. Στη 

συνέχεια ο τάφος καλύπτεται με τεχνητή επίχωση που 

σχηματίζει ένα μικρό λοφίσκο, τον τύμβο. Συχνά οι λακκοειδείς 

τάφοι κατασκευάζονταν κατά συστάδες, πάνω από τις οποίες 

σχηματιζόταν ένας ενιαίος κυκλικός τύμβος. Μεγάλοι τέτοιοι 

ταφικοί κύκλοι έχουν βρεθεί στις Μυκήνες και περιείχαν 

βασιλικές ταφές. 

Οι μυκηναϊκοί θαλαμωτοί ή θαλαμοειδείς τάφοι 

είναι ακανόνιστου 

σχήματος 

σπηλαιώδη 

υπόγεια 

λαξεύματα στο 



μαλακό βράχο, στα οποία οδηγεί μια επίσης λαξευμένη 

κατωφέρεια, ο δρόμος, όπως ονομάζεται στην αρχαιολογική 

ορολογία. Ήταν μάλλον οικογενειακοί τάφοι και 

χρησιμοποιούνταν από τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού. 

Και αυτοί κατασκευάζονταν κατά συστάδες σχηματίζοντας 

νεκροταφεία. 

Οι θολωτοί τάφοι συγκαταλέγονται χωρίς αμφιβολία στα πιο 

λαμπρά αρχιτεκτονήματα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. 

Διαθέτουν και αυτοί δρόμο, ο οποίος οδηγεί σε ένα θάλαμο 

κυκλικής κάτοψης, στεγασμένο με θόλο. O θόλος είναι 

χτισμένος με μεγάλες πλάκες τοποθετημένες κατά στρώσεις με 

τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε στρώση να εξέχει λίγο περισσότερο 

προς το εσωτερικό του θόλου από την αμέσως κατώτερή της 

(εκφορικό σύστημα). Η είσοδος είναι μνημειακή, με χτιστές 

παραστάδες, μονολιθικά ανώφλια και υπέρθυρα με κουφιστικό 

τρίγωνο.  

Αντίθετα με τους μινωικούς θολωτούς τάφους, 

που είναι υπέργειοι και δεν καλύπτονται με 

τύμβο, οι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι της 

Αργολίδας είναι υπόγειοι, διαθέτουν δρόμο και 

καλύπτονται με τεχνητή επίχωση, τον τύμβο. Χωρίς αμφιβολία 

πρόκειται για βασιλικούς τάφους ή για τάφους υψηλών 

αξιωματούχων, αν και η απόδοσή τους σε συγκεκριμένα μέλη 

των μυθολογικών δυναστειών από τον Ερρίκο Σλήμαν είναι 

εντελώς φανταστική. Οι θολωτοί τάφοι συνδυάζουν τη 

μεγαλοπρέπεια του μνημειώδους ταφικού οικοδομήματος με το 

ινδοευρωπαϊκό στοιχείο του τύμβου, που απαντά ήδη από τη 

Μεσοελλαδική περίοδο σε λακκοειδείς τάφους. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Έτσι , αποδείξαμε ότι ο μυκηναϊκός πολιτισμός ανέπτυξε τέχνη 

η οποία μάλιστα επηρέασε σημαντικότατα  την τέχνη που 

αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο τα επόμενα χρόνια. Γι’αυτό 

αν τολμούσαμε να αρνηθούμε την ελληνικότητα του 



μυκηναϊκού κόσμου θα αποκόβαμε τις ρίζες της εθνότητας , τις 

ρίζες του ελληνικού πολιτισμού. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
 
Οι αιώνες που ακολουθούν μετά τη κάθοδο των Δωριέων στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζονται ως Γεωμετρική εποχή. Η εσωστρεφής τότε Ελλάδα που 

την εποχή εκείνη σφυρηλατεί το μέλλον της, αντικατοπτρίζεται και στην 

τέχνη, ιδιαίτερα στην αγγειογραφία. Παραστάσεις που είναι 

εμπνευσμένες από επικά τραγούδια , μύθους και παραδόσεις κάνουν την 

εμφάνισή τους, καθώς και νεκρικές συνθέσεις με "πρόθεση" και 

"εκφορά" του νεκρού, όπως τις συναντάμε σε αμφορείς και κρατήρες της 

Διπύλου. 

 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

 Άφθονα -συνήθως μικρά σε μέγεθος- έργα της πλαστικής 

δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο. Υπερίσχυσαν τα χάλκινα ειδώλια, 

καθώς και κάποια ολόσωμα ειδώλια ή μόνο κεφάλια που προορίζονταν 

για προσαρτήματα αγγείων. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε 

με έργα συμπαγή, χυτά σε πήλινη μήτρα φτιαγμένη γύρω από ένα 

κέρινο πρόπλασμα, το οποίο όμως έλιωνε στο ψήσιμο και έτσι το κάθε 

έργο γινόταν μοναδικό, αφού το καλούπι του καταστρεφόταν και δεν 

μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

 



ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

Χαρακτηριστικό της Πρωτογεωμετρικής 

εποχής είναι οι ομόκεντροι κύκλοι ή ημικύκλια που είναι 

κατασκευασμένα με διαβήτη, που συνήθως διακοσμούν μία ζώνη του 

αγγείου, ενώ το υπόλοιπο έχει το χρώμα του πηλού. Για πρώτη φορά 

εμφανίζεται μία μορφή, το άλογο. 

 Κατά τη Γεωμετρική εποχή, βλέπουμε διακόσμηση που ακολουθεί τις 

αρχές της αναλογίας, της συμμετρίας, της λιτότητας, της ακρίβειας. 

Σύμβολα όπως ομόκεντροι κύκλοι και ημικύκλια στην αρχή, αργότερα 

παράλληλες ή διασταυρωμένες γραμμές, μαίανδροι και άλλα, 

διακοσμούν τα αγγεία. Οι επιφάνειές τους καλύπτονται με μελανό χρώμα 

και γάνωμα, ενώ προσθέτουν ζώνες με φωτεινά γεωμετρικά κοσμήματα. 

Κατά τη μέση περίοδο, κατασκευάζονται μεγάλου μεγέθους αγγεία που 

χρησιμεύουν ως ταφικά σήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

αμφορέας του Διπύλου, με ύψος 1,55μ, που απεικονίζει τη πρόθεση του 

νεκρού. Τεχνική της διακόσμησης είναι η σκιαγραφία, που σημαίνει ότι 

οι μορφές αποδίδονται μαύρες/μελανές χωρίς λεπτομέρειες ή βάθος. 

Επίσης, δειλά-δειλά κάνουν την εμφάνισή τους υδρόβια πτηνά και ζώα. 

Προς το τέλος της περιόδου θα προστεθούν ανθρώπινες φιγούρες. 

 

 

 

 

 

 



ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

Ενώ η γεωμετρική κεραμική συνεχίζει μια μακρότατη 

παράδοση, αυτήν την εποχή δεν έχουμε μεγάλα πλαστικά έργα.  

Μέσα στον Η’ αιώνα κατασκευάζονται μικρά ειδώλια, που 

αφιερώνονται αυτοτελή στα ιερά ή κοσμούσαν χάλκινους τριποδικούς 

λέβητες.  

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 

Όσον αφορά τη Γεωμετρική αρχιτεκτονική, τα κτίρια της εποχής ήταν 

μικρά και απλά, από υλικά που φθείρονται και με πέτρινα θεμέλια. 

Γενικά παρατηρείται μικρή ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής. 

Χαρακτηριστική είναι η παρουσία οικοδομημάτων αυτού του τύπου σε 

όλη σχεδόν την έκταση του Ελλαδικού χώρου, όπως στην Χίο, Δήλο, 

Νάξο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Εύβοια κτλ. Ιδιαίτερη σημασία για την 

ιστορία της Γεωμετρικής αρχιτεκτονικής έχει ο πρώτος ναός της Ήρας 

στην Σάμο. 

 

ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Οι χάλκινοι τρίποδες είναι τα μόνα σχεδόν έργα των γεωμετρικών 

εργαστηρίων χαλκουργίας που έχουν σωθεί και μας επιτρέπουν να 

ολοκληρώσουμε την εικόνα μας τόσο για την οικονομική και τεχνική 

ακμή των χρόνων αυτών, όσο και για την υψηλή καλλιτεχνική τους 

στάθμη. Τρίποδες έχουν βρεθεί μέσα σε τάφους ή στα μεγάλα 

πανελλήνια ιερά, την Ολυμπία, τους Δελφούς και άλλα. Η κατασκευή 

αυτών των ακριβών σκευών μαρτυρεί τον πλούτο, που άρχισε να 

συγκεντρώνεται στον Η’ αιώνα, π.χ.  την ίδια μαρτυρία προσφέρουν και 

τα χρυσά κοσμήματα, κυρίως σε τάφους της Αττικής. Μια άλλη μεγάλη 

κατηγορία της γεωμετρικής μεταλλοτεχνίας αποτελούν οι περόνες και οι 

πόρπες, που συγκρατούσαν τον πέπλο στους ώμους των γυναικών και 

αποτελούν σπουδαία καλλιτεχνικά κοσμήματα. Σπουδαίες είναι οι 

λεγόμενες βοιωτικές πόρπες και περόνες. 

 

 



Αρχαϊκή Εποχή 700-480π.Χ 
 
Εισαγωγή 
 

Ξεκινώντας μία επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας της Aρχαϊκής 
περιόδου οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τον υποθετικό 
χαρακτήρα που σε πολλά σημεία παρουσιάζει η όποια προσπάθεια 
ανασύνθεσής της. Η περίοδος από τις αρχές του 7ου αιώνα ως τις 
αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. σηματοδοτείται από τη διαμόρφωση της 
οργάνωσης των πόλεων και από μία σειρά 
εσωτερικών συγκρούσεων. Φαίνεται ότι ο 7ος αιώνας υπήρξε 
καθοριστικός για την εξέλιξη των πόλεων, τόσο λόγω 
των πολιτειακών μεταβολών που τότε ξεκίνησαν, όσο και εξαιτίας 
των αποτελεσμάτων του φαινομένου του αποικισμού. 

Στις μεγαλύτερες πόλεις η ανάπτυξη του 
υπερπόντιου εμπορίου με τις κοινωνικές μεταβολές που επέφερε 
και το πρόβλημα της διανομής των γαιών και της υποδούλωσης των 
αγροτών από τους δανειστές τους οδήγησαν συχνά, κατά τον 6ο 
αιώνα π.Χ., σε βίαιες στάσεις ενάντια στα αριστοκρατικά ή 
ολιγαρχικά καθεστώτα, οι οποίες πολλές φορές κατέληξαν στη 
μεσολάβηση νομοθετών ή την επιβολή τυραννίδας. 

Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. η περσική εισβολή που 
ακολούθησε την Iωνική επανάσταση και η απόκρουσή της 
συνιστούν μία καμπή στη διαμόρφωση της κοινής συνείδησης, 
καθώς και την αφετηρία της αντιπαράθεσης της Αθήνας και της 
Σπάρτης στη διάρκεια του ίδιου αιώνα. 

 

Η άνθηση της αρχαϊκής τέχνης 625 
– 480 π.Χ. 

 

Στα τελευταία χρόνια του Ζ΄ αιώνος π.Χ. επισημαίνουμε μιαν 
ουσιαστική μεταβολή της ελληνικής τέχνης. Τα ρεύματα που έφερε η 
ανατολίζουσα περίοδος αναστάτωσαν τον ελληνικό κόσμο 

http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/politics/200esw_intro.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/city_intro_gen.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/col_intro_gen.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/tr_intro_gen.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/politics/400poli_intro.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/politics/300exw_intro.html


προσφέροντας νέα στοιχεία και ανοίγοντας νέους δρόμους. Οι νέες 
αυτές τάσεις μαρτυρούν δυναμισμό και, όπως ήταν φυσικό, 
προκάλεσαν γόνιμες ανακατατάξεις. Ύστερα από την «έξαψη» των 
αρχών του Ζ΄ αι. π.Χ. οι έλληνες τεχνίτες αρχίζουν να ξαναβρίσκουν 
τον εντελώς δικό τους δρόμο. 

  

 

Αρχιτεκτονική 
 
Στις παλιότερες περιόδους της ελληνική ιστορίας (π.χ. στη μινωική ) δεν 
υπήρχαν ξεχωριστοί ναοί και η λατρεία των θεών γινόταν στα ιερά που 
βρίσκονταν ή μέσα στα ανάκτορα ή στις επαύλεις. Μετά τα γεωμετρικά 
χρόνια και αφού οι Έλληνες γνώρισαν τους πολιτισμούς των ανατολικών 
λαών και επηρεάστηκαν από αυτούς, άρχισαν να κτίζουν ξεχωριστά 
οικήματα, τους ναούς, για να λατρεύουν εκεί τους θεούς τους. Μέσα 
στο ναό δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από το άγαλμα του θεού ή της 
θεάς. Ο κόσμος παρέμενε γύρω από το ναό. Εξάλλου ο βωμός για τη 
θυσία βρισκόταν κι αυτός έξω από το ναό, εκτός από σπάνιες 
εξαιρέσεις. Μετά την ξεχωριστή φροντίδα που έδειχναν για την 
κατασκευή του αγάλματος φρόντιζαν και την εμφάνιση του ναού. Για 
τους αρχαίους Έλληνες κι ο ναός ήταν κι αυτός ένα «άγαλμα». Άλλωστε 
η λέξη άγαλμα σημαίνει αυτό που κάνει το θεό να αγάλλεται, να 
χαίρεται. Στην αρχή οι πρώτοι ναοί είναι ξύλινοι, αργότερα όμως, 
γίνονται από μάρμαρο. Η κατεύθυνση ενός ναού είναι από την Ανατολή 
προς τη Δύση, σ' αντίθεση με τους χριστιανικούς ναούς που έχουν 
κατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή. 

 
 
Τα μέρη του ναού 
 

Ο ναός χωρίζεται σε τρία μέρη:  
1) ο πρόναος. Είναι  ένας μικρός χώρος που το συναντάμε στο 
μπροστινό μέρος του ναού.  
2) ο  σηκός. Είναι το κυρίως μέρος του ναού. Εδώ ήταν τοποθετημένο 
το άγαλμα του θεού.  



3)  ο  οπισθόδομος. Είναι ένας χώρος που βρίσκεται στο πίσω μέρος 
του ναού. 
4) Σε μερικούς ναούς, όπως στον Παρθενώνα, υπάρχει και ένας 
τέταρτος χώρος πίσω από τον οπισθόδομο που λέγεται οπισθόναος. 

 
κάτοψη ναού (Παρθενώνα) 
Ως συνήθως ένας ναός έχει κίονες στις στενές πλευρές του. Αν έχει 
κίονες μόνο στη μια στενή πλευρά λέγεται πρόστυλος. Αν έχει κίονες 
και στις δύο στενές πλευρές ονομάζεται αμφιπρόστυλος. (Στο σχέδιο 
διακρίνονται οι κίονες, ως τελείες, στις στενές πλευρές στα σημεία 1 
και 4. 
Σε πολλές περιπτώσεις γύρω - γύρω από το ναό υπάρχουν κίονες 
(κολόνες) που δημιουργούν το πτερόν ή περιστύλιο. Όταν ο ναός 
περιβάλλεται από μια σειρά κιόνων, λέγεται περίπτερος. Όταν 
περιβάλλεται από δύο σειρές κιόνων λέγεται δίπτερος.  
Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω ο Παρθενώνας είναι περίπτερος 
αμφιπρόστυλος ναός. 

 
Οι Μετόπες  

Οι μετόπες είναι οι ορθογώνιες πλάκες που εναλλάσσονται με τρίγλυφα 
στο διάζωμα του ναού πάνω από τα επιστύλια. Ήταν τα πρώτα τμήματα 
του ναόυ που διακοσμήθηκαν με ανάγλυφες μυθολογικές παραστάσεις 
από σπουδαίους γλύπτες της εποχής ( 445- 440 π.Χ).  

Κίονες Δωρικού Ρυθμού 
Κύριο χαρακτηριστικό των κιόνων είναι η απουσία βάσης: οι κίονες 
στηρίζονται απευθείας στον στυλοβάτη. Τα κιονόκρανα είναι λιτά σε 
σχέση με τους άλλους δύο ρυθμούς. Αποτελούνται από δύο μέρη, τον 
"εχίνο" και τον "άβακα".  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των δωρικών 
κιόνων είναι ότι οι αιχμές των ραβδώσεών τους είναι οξύες και όχι 
επίπεδες όπως στον Ιωνικό και τον Κορινθιακό. 

Κίονες Ιωνικού Ρυθμού 
Το κιονόκρανο είναι λεπτεπίλεπτο, στηρίζεται πάνω στον αστράγαλο, 
μια λεπτή πλάκα μεταξύ του κίονα και του κιονόκρανου. Έχει πολλά και 
φαρδιά διακοσμητικά ανάγλυφα και καταλήγει στους κοχλίες δεξιά και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF


αριστερά, πάνω στους οποίους στηρίζεται ένας λεπτός άβακας 
διακοσμημένος με κυματισμούς. 

Κίονες Κορινθιακού Ρυθμού 
Οι κίονες χαρακτηρίζονται από κιονόκρανο που αποτελείται από υψηλό 
έχινο ("κάλαθος"), που περιβάλλεται από σειρές φύλλων ακάνθης και 
έλικες στις τέσσερις γωνίες. Μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως εξέλιξη 
του Ιωνικού λόγω αυτών των ελίκων. 

Γλυπτική 

Στην αρχαϊκή εποχή η γλυπτική τέχνη έχει μία εξελικτική πορεία που 
δεν είναι ενιαία αλλά διαφοροποιείται από αιώνα σε αιώνα. Συνοπτικά 
η πορεία αυτή μπορεί να αποδοθεί ως εξής :  

7ος – 6ος αιώνας 

Τα αγάλματα δεν έχουν 
αποδεσμευτεί από τη στατικότητα 
και την προσκόλληση στα πρότυπα 
των κούρων και των κορών. Είναι 
μεγάλων διαστάσεων με 
κολλημένα τα χέρια στον κορμό, 
και μόνο το ένα πόδι παρουσιάζει 
κάποια κίνηση. Τα πρόσωπα δεν 
εκφράζουν συναισθήματα, απλώς 
διαγράφεται ένα μειδίαμα. Οι 
βόστρυχοι καλύπτουν τα 
ζυγωματικά και καλύπτουν τους 
ώμους. 

Τέλος 6ου – αρχές 5ου αιώνα π.Χ. 

Γίνεται ανανέωση στην έκφραση 
και την κίνηση. Κάνει την 
εμφάνιση του ο <<αυστηρός 
ρυθμός>> και η κίνηση γίνεται 
ελεύθερη (Ηνίοχος Δελφών, Δίας ή 
Ποσειδώνας Αρτεμισίου).  

4ος αιώνας 

Στα πρόσωπα οι εκφράσεις 
γίνονται έντονες και 
αποτυπώνονται τα ισχυρά 
συναισθήματα (αγωνία, ανησυχία, 
πάθος, πόνος ή φόβος). 

 
Κούροι - Κόρες 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%28%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AF%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82


Ο κούρος εικονίζει ένα γυμνό νέο που στέκεται κατενώπιον (δηλαδή 
στέκεται προς τα εμπρός). Προβάλλει το αριστερό του πόδι, ενώ τα 
χέρια ακουμπούν στους μηρούς με τα δάχτυλα σφιγμένα σε γροθιές. Το 
σώμα είναι γυμνασμένο και τα μαλλιά είναι μακριά σχηματίζοντας 
πλεξούδες που πέφτουν δεξιά και αριστερά στο λαιμό. Το πρόσωπο 
είναι μεγάλο και τριγωνικό. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το 
ελαφρύ χαμόγελο, γνωστό ως «αρχαϊκό μειδίαμα».  

Η κόρη είναι ντυμένη, με βαθμιαία την απογύμνωση όσο περνούν 

τα χρόνια. Το ένδυμα μπορεί να προσθέτει περισσότερες δυσκολίες, 

ταυτόχρονα όμως προσφέρει νέες δυνατότητες στην επεξεργασία. Τα 

πόδια είναι κολλητά το ένα με το άλλο. Το ένα χέρι ακουμπά στο 

μηρό ενώ το άλλο διαγώνια στο στήθος. Το πρόσωπο είναι τριγωνικό 

και τα μαλλιά σε πλεξούδες πέφτουν δεξιά και αριστερά από το 

κεφάλι. 

 

  

 



   
 
 
Σπουδαίοι Γλύπτες 

  

Αριστοκλής 

6ος αιώνας π.Χ.  
Σικυώνιος γλύπτης, αδελφός του Κάναχου. Ο Αριστοκλής ήταν ιδρυτής 
σχολής της γλυπτικής στη Σικυώνα. Από τα έργα του ξέρουμε μόνο ένα, 
αυτό των Τριών Μουσών, το οποίο έκανε μαζί με τον αδελφό του 
Κάναχο και τον Αργείο Αγελάδα, δάσκαλο του Πολύκλειτου και Φειδία. 
Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ήταν εξ’ ίσου γνωστός, όπως ο Κάναχος. 
 

 

Πάτροκλος 

4ος αιώνας π.Χ.  
Σικυώνιος γλύπτης, πατέρας του Δαίδαλου. Για τα έργα του δεν έχουμε 
ακριβή γνώση. Από τον Πλίνιο μαθαίνουμε ότι δημιούργησε αγάλματα 
αθλητών, στρατιωτικών, κλπ. 
 

 

Κεραμική 

 
Η Αρχαϊκή εποχή επιδρά σε όλες τις τέχνες. Τα ομηρικά έπη, θρύλοι και 
παραδόσεις, θεοί και ημίθεοι, ήρωες και κοινοί θνητοί, πράξεις παλιές 



αλλά και σύγχρονες προσφέρουν ένα ανεξάντλητα θεματολόγιο που 
εμπνέει συνέχεια και που βρίσκει την εικαστική του έκφραση, σ’ ένα 
καινούριο, ταιριαστό για την περίπτωση είδος αναπαράστασης, τις 
διηγηματικές αφηγηματικές σκηνές που αφθονούν στην αρχαϊκή 
αγγειογραφία. Στην Κεραμική μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο 
μπορούμε να διακρίνουμε 3 μεγάλες φάσεις. Κατά την «Ανατολίζουσα 
Περίοδο» (700 – 630 π.Χ.) διακρίνουμε πως η κεραμική έχει αλλάξει 
ριζικά. Η δημιουργία αποικιών στα τέλη της γεωμετρικής εποχής κι η 
άμεση επαφή της Ελλάδας με νέους κόσμους είχε ως αποτέλεσμα την 
αλλαγή κι έτσι από τα Γεωμετρικά σχέδια η Ελλάδα οδηγήθηκε σε νέου 
τύπου σχέδια. Ουσιαστικά η Ανατολίζουσα Περίοδος είναι η χρήση του 
Μελανόμορφου Ρυθμού από τους δημιουργούς του τους Κορίνθιους. 
Από το 630 με 620 π.Χ. περίπου η Μελανόμορφη Αγγειογραφία 
εμφανίζεται και στην Αθήνα. Η Αθήνα δημιουργεί μοναδικά έργα 
Κεραμικής κι έτσι εισερχόμαστε πλέον σε μια νέα περίοδο στην περίοδο 
που ο Μελανόμορφος ρυθμός έχει βρει πλέον τον δρόμο του. Έργα της 
περιόδου έχουν βρεθεί παντού και σε μέρη έξω από την Ελλάδα καθώς 
κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της τα οποία εκείνη την περίοδο 
εκτείνονταν σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά το 
500 περίπου π.Χ. θα δώσει την θέση του σε μια νέα μορφή 
Αγγειογραφίας η οποία είναι γνωστή ως «Ερυθρόμορφος Ρυθμός» κι η 
οποία θα καταφέρει να κρατηθεί μέχρι και τα τέλη της Κλασικής 
Περιόδου! Φαίνεται πως σιγά σιγά η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα φάση 
καθώς προσπαθεί να αγγίξει το τέλειο και την λεπτομέρεια. Αυτό το 
βλέπουμε κι από διάφορα άλλα μικροαντικείμενα όπως το Κτένι του 
Ιερού της Αρτέμιδος στην Σπάρτη (650 – 625 π.Χ.).  
  

Μελανόμορφος ρυθμός 

Από το 600 π.Χ. ο μελανόμορφος ρυθμός της Αθήνας ξεπερνά την 
Κόρινθο και κυριαρχεί στις αγορές της Μεσογείου. Πολλά μελανόμορφα 
αγγεία βρέθηκαν σε τάφους των ετρουσκικών νεκροπόλεων, με την 
ανακάλυψη των οποίων το 18ο αιώνα και τη δημιουργία των πρώτων 
συλλογών το β’ μισό του αιώνα ξεκίνησε το ενδιαφέρον για την 
ελληνική κεραμική. 

Ο πρώτος αγγειογράφος που υπέγραφε τα έργα του είναι ο Σοφίλος. Σε 
ένα λέβητα που βρίσκεται πάνω σε ένα υποστατό, στην πάνω ζώνη του 



οποίου έχουμε το γάμο του Πηλέα και στην κάτω ζώα. Συνήθως 
ανάμεσα στα ζώα έχουμε και μυθικά π… 

Μία μοναδική σε ποιότητα παράσταση του Διονύσου σε κύλικα είναι 
έργο του Εξηκία, ενός πολύ προικισμένου αγγειογράφου, στον οποίο 
αποδίδεται η επινόηση του καλυκωτού (;) κρατήρα. Η αρέσκειά τους 
την απόδοση της λεπτομέρειας τον οδήγησε στη δημιουργία εξαίρετων 
έργων. Ένας άλλος νεωτερισμός που εισήγαγε ήταν η επάλειψη με 
κόκκινο χρώμα του φόντου της παράστασης για την απόδοση του 
βάθους (intentional red). Το αγγείο Francois, ένας ελικωτός 
μελανόμορφος κρατήρας, με πολλά θέματα, 260 μορφές και επιγραφές 
που ονομάζουν ως και αντικείμενα (π.χ. ΚΡΕΝΕ) είναι σταθμός στην 
εξέλιξη της μελανόμορφης κεραμικής πριν τον Εξηκία. 

 

 

 

Ερυθρόμορφος ρυθμός 

Από τους μαθητές του Εξηκία, συγκεκριμένα το Ζωγράφο του Ανδοκίδη, 
και μέσα στο εργαστήριό του πρέπει να δημιουργήθηκε ο 
ερυθρόμορφος ρυθμός. Τα πρώτα αγγεία του ρυθμού φέρουν 
μελανόμορφη παράσταση από τη μία πλευρά και ερυθρόμορφη με 



διαφορετικό θέμα από την άλλη, γνωστά ως δίγλωσσα. Η διακόσμηση 
αρχικά ήταν ανθέμια κατά το μελανόμορφο ρυθμό και αργότερα κατά 
τον ερυθρόμορφο. 

Περίπου το 515/0 στην Αθήνα υπάρχει μια ομάδα αγγειοπλαστών, που 
την ονομάζουμε «ομάδα των πρωτοπόρων» (pioneer group). Σε αυτήν 
την ομάδα ανήκει ο Ευφρόνιος, που κατασκεύασε καλυκωτούς 
κρατήρες, με την απεικόνιση του Ηρακλή εναντίον του γίγαντα, αγγείο 
που σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου, ελικωτούς κρατήρες, 
όπως αυτόν με το θάνατο του Σαρπηδόνα. Θέμα της κυρίως ζώνης είναι 
η αμαζονομαχία και η διακόσμηση είναι ερυθρόμορφη. Άλλοι δύο 
αγγειογράφοι της ομάδας αυτής είναι ο Ευθυμίδης και ο Φιντίας, που 
είναι λίγο μεγαλύτεροι από τον Ευφρόνιο. Πρώτη φορά στο έργο της 
ομάδας αυτής εμφανίζεται το θέμα των ανακεκλιμένων εταίρων, οι 
οποίες παριστάνονται καλυμμένες από το Φιντία και ολόγυμνες από 
τον Ευφρόνιο. Οι εταίρες απεικονίζονται σε τολμηρές στάσεις, με το 
σώμα, δηλαδή, να στρέφεται με ελευθερία κινήσεων en face, Ύ και 
προφίλ, ενώ γίνεται προσπάθεια απόδοσης του βάθους. 

Από την πρώτη γενιά μετά την ομάδα των πρωτοπόρων, τη γενιά των 
υστεροαρχαϊκών αγγειογράφων περί το 480 π.Χ. ξεχωρίζουν ο 
Ζωγράφος του Βερολίνου και ο Ζωγράφος του Κλεωφράδη. Σε έναν 
αμφορέα του Ζωγράφου του Βερολίνου παριστάνεται στη μία πλευρά ο 
Ηρακλής που κρατάει κάνθαρο και στην άλλη η Αθηνά με μία οινοχόη. 
Ο Ζωγράφος του Βερολίνου αναπαριστούσε στα αγγεία του μορφές 
μεμονωμένες. Η κάθε πλευρά ενός αγγείου παριστάνει μία μνημειακή 
μορφή ένα σύμπλεγμα μορφών, όχι πολυπρόσωπες παραστάσεις ή 
ζώνες. Συνήθως οι παραστάσεις των δύο πλευρών συνδεόταν. Σε αυτόν 
ανήκει και το αγγείο με την παράσταση του Ηρακλή που κουβαλάει τον 
τρίποδα του Απόλλωνα, αλλά και του συμπλέγματος Σατύρου, Ερμή και 
Διονύσου. Οι λεπτομέρειες των μυών φαίνονται με αραιωμένο πηλό, 
ενώ τα εξωτερικά περιγράμματα αποδίδονται με σχεδόν ανάγλυφη 
χάραξη. Την ίδια εποχή δρα και ο Ζωγράφος του Κλεωφράδη. Είναι ο 
ζωγράφος της έντονης έκφρασης Η επόμενη γενιά δέχεται επιδράσεις 
από τους μεγάλους ζωγράφους, π.χ. τον Πολύγνωτο το Θάσιο, που 
αποδίδουν το βάθος και την ψυχολογική κατάσταση των μορφών. 
Κυρίως επηρεάστηκε ο Ζωγράφος των Νιοβιδών (460 π.Χ.). Σε έναν 
καλυκωτό κρατήρα ζωγραφίζει τις μορφές σε διαφορετικά επίπεδα για 
να δώσει το βάθος (μέθοδος για την οποία έχουμε διεξοδική περιγραφή 
από τον Παυσανία για τη λέσχη των Κνιδίων), ενώ λευκές γραμμές 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%28%CE%B5%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82


δηλώνουν το έδαφος και το μισό σώμα ορισμένων μορφών φαίνεται να 
κρύβεται από ένα έξαρμα του εδάφους. 

  

 

Επιτύμβιες Στήλες 
Εκτός από τους κούρους και τις κόρες στην αρχαϊκή εποχή έχουμε και 
τα επιτύμβια και αναθηματικά γλυπτά, που τα τοποθετούσαν πάνω 
στους τάφους επιφανών Ελλήνων (σπουδαίων πολεμιστών και 
ανθρώπων των γραμμάτων). Θέμα αυτών των γλυπτών ήταν συνήθως η 
ζωή του νεκρού. Υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις που τα επιτύμβια 
γλυπτά είχαν ως θέμα τις Τιτανομαχίες, τη γέννηση της Αθήνας κτλ. 
Ανάλογα γλυπτά έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία 
και την Πελοπόννησο, ενώ και στο Μουσείο του Λούβρου μπορεί κανείς 
να δει μία τέτοια ελληνική επιτύμβια στήλη. 

   

 



Kλασική εποχή (480-323 π.Χ) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κλασική τέχνη, όπως και η κλασική σκέψη, αποτελεί έργο επαναστατικό. 

Αρνείται βασικά την αρχαϊκή νοοτροπία και στρέφεται προς νέους δρόμους. 

Στα αρχιτεκτονικά μνημεία, στα πλαστικά δημιουργήματα και στις ζωγραφικές 

συνθέσεις, βλέπουμε την απελευθέρωση των δυνάμεων και τη συνειδητή 

αναζήτηση νέων εκφραστικών τρόπων. Αυτή η τέχνη επηρέασε βαθιά το 

ρωμαϊκό κόσμο και κατόπιν την ευρωπαϊκή τέχνη. 

 

Ιστορικοί Χρόνοι: 

 Πρώιμη Κλασική Περίοδος (480-450 π.Χ) 

 Ώριμη Κλασική Περίοδος  (450-420 π.Χ) 

    Πλούσιος Ρυθμός (430-390 π.Χ)   

 Ύστερη Κλασική Περίοδος (390-323 π.Χ) 

 

Η οικονομία της Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ 

Η οικονομία της Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ. δεν βασίστηκε στην 

πρωτογενή παραγωγή. Ο αγροτικός τομέας ήταν μόνιμα 

ελλειμματικός ενώ η βιοτεχνία είχε μικρή συμβολή στη δημόσια 

οικονομία. Η μόνη επωφελής για το Δημόσιο παραγωγική 

δραστηριότητα ήταν η εκμετάλλευση των μεταλλείων, που μόνο 

από τις εκμισθώσει και τους φόρους απέφερε. Οι κοινωνικοί 

αποκλεισμοί ήταν συνήθεις στην αρχαία Ελλάδα  αλλά είχαν 

περισσότερο πολιτική παρά οικονομική διάσταση. Περισσότερο 

αποτελεσματική ήταν η εισπρακτική πολιτική του κράτους. Η 

φορολογία επί των κατοίκων ήταν μια σταθερή πηγή εισόδων, 

αν και βέβαια, βασικά της λειτουργία ήταν να ανακατανέμει 

παρά να δημιουργεί πλούτο. Αντίθετα, το εμπόριο απέφερε 



καθαρά κέρδη, τόσο στους ίδιους εμπόρους όσο και στο 

Δημόσιο. 

 
Αθήνα, 

τετράδραχμο,   

449-413 π.χ. 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 

  

  

Αυτή την περίοδο αρχίζει να 

εγκαταλείπεται το έγκυλο από τον 

οπισθότυπο και να καθιερώνεται, εκτός 

από λίγες εξαιρέσεις, ο διπλός τύπος. Οι 

μορφές αποδίδονται με περισσότερη 

φυσικότητα και οι παραστάσεις αρχίζουν 

να γίνονται πιο σύνθετες. Λίγα χρόνια 

αργότερα, σε ορισμένα νομίσματα 

αρχίζουν να εμφανίζονται και 

υπογραφές χαρακτών. Η ανακάλυψη των 

μεταλλείων αργύρου στο Λαύριο 

έδωσαν στην Αθήνα την δυνατότητα να 

αποκτήσει μια διεθνούς προβολής 

νομισματοκοπία. 

  
Κόρινθος, αργυρός  

στατήρας, 405 - 307 

π.χ. 

Στην Ελλάδα στα μέσα του 5
ου

 αιώνα π.χ. έχουμε και 

απεικονίσεις μορφών σε μετωπική προοπτική, αντί για προφίλ 

που ήταν μέχρι τότε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, 

ότι οι χαράξεις των νομισμάτων στις Ελληνικές αποικίες της 

Σικελίας και της κάτω Ιταλίας, της Μεγάλης Ελλάδας όπως 

ονομάζονταν, ήταν έξοχες και ξεχωριστές και επηρέασαν την 



μετέπειτα νομισματοκοπία σε όλο τον Ελληνικό χώρο. Ο 5ος 

αιώνας, εκτός από περίοδος σημαντικών επιτευγμάτων ήταν και 

περίοδος μετάβασης, μια και βλέπουμε μια σημαντική διαφορά 

στο καλλιτεχνικό ύφος των νομισμάτων στην αρχή του αιώνα, 

με αυτό στο τέλος του. 

Επίσης, άρχισαν να χαράζονται  ανθρώπινες κεφαλές. Έτσι 

έχουμε μια μετάβαση από τις απεικονίσεις θεϊκών μορφών με 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά, στη χάραξη, του κεφαλιού ενός 

συγκεκριμένου θνητού,  ηγεμόνα συνήθως της Ανατολής, μια 

και στον Ελληνικό χώρο κανείς δεν τολμούσε να απεικονίσει 

μορφές θνητών σε νομίσματα, καθώς επικρατούσε η άποψη, ότι 

τα νομίσματα τα είχαν υπό την προστασία τους οι θεοί. Στην 

Αθήνα ο Πελοποννησιακός πόλεμος το 407 π.χ. ανάγκασε τους 

Αθηναίους, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, να 

λιώσουν τις οκτώ από τις δέκα χρυσές νίκες που ήταν 

τοποθετημένες στην ακρόπολη, σαν αφιέρωμα στην θεά Αθηνά, 

από τις δέκα Αθηναϊκές φυλές και για πρώτη φορά να κόψουν 

χρυσά νομίσματα. 

Η Σπάρτη άρχισε να κόβει πολύ καθυστερημένα νομίσματα. 

Στις αρχές του 4ου αιώνα η Αθήνα, που βρίσκεται πια στην 

ακμή της, επιστρέφει και πάλι στην κυκλοφορία των ατόφιων 

αργυρών νομισμάτων, με μερικές βελτιώσεις στην απεικόνιση. 

Λόγω του ακανόνιστου σχήματος και του χοντρού πετάλου 

τους, τα νομίσματα αυτά περιπαιχτικά λέγονταν και 

"κούτσουρα".  

 

Η κλασική αγγειογραφία και ζωγραφική 

 Κατά την κλασική εποχή συνεχίζονται στην αγγειογραφία οι 

δύο τεχνοτροπίες  

α. Ο ερυθρόμορφος ρυθμός 
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α.    β.    γ.      

β. Ο μελανόμορφος ρυθμός 

 δ. (*)    ε.  

Μια άλλη ομάδα αττικών αγγείων είναι χαρακτηριστική του 

5ου αιώνα, οι λευκές λήκυθοι, που τοποθετούνταν στους 

τάφους γεμάτες με αρωματικά έλαια. Τα χρώματα των 

σχεδίων πάνω στο λευκό φόντο είναι περισσότερα, ενώ τα 

θέματα θυμίζουν τις παραστάσεις των επιτύμβιων στηλών.  

Στα μέσα του 5
ου

 αι. ανήκει ο ζωγράφος του Αχιλλέα, μορφή 

που ταυτίζεται από ορισμένους με το Δορυφόρο του 

Πολύκλειτου. Ο ίδιος ζωγράφισε κυρίως πολλές λευκές 

λήκυθους, που χρησίμευαν ως ταφικά αγγεία, η επιφάνεια 

του καλυπτόταν με ένα λευκό επίχρισμα, το οποίο δεν 

χρησιμοποιούνταν σε αγγεία που προορίζονταν για οικιακή 

χρήση, και εκεί δηλώνονταν οι μορφές με λεπτομέρειες. Οι 

λευκές λήκυθοι, όμως, δεν αποτελούν καινοτομία του 

ζωγράφου του Αχιλλέα, αλλά υπήρχαν ήδη από την πρώιμη 

κλασική εποχή, το λεγόμενο αυστηρό ρυθμό.  
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Κατά τον 4ο αιώνα π. Χ. συνεχίζεται η ίδια παράδοση, αλλά οι 

αγγειοπλάστες και αγγειογράφοι της Αττικής έχουν 

ανταγωνιστές στις ελληνικές πόλεις της Κάτω Ιταλίας και 

Σικελίας που αναγκάζουν τους Αθηναίους σιγά - σιγά να 

εγκαταλείψουν και να σταματήσουν την παραγωγή τους (γύρω 

στο 320 π. Χ.) 

 

Η μεγάλη ζωγραφική 

    Μέσα στον 5ο αι. π. Χ. εμφανίζονται οι πρώτοι μεγάλοι 

ζωγράφοι, γνωστοί μόνο από την παράδοση. Τα έργα τους 

δεν σώθηκαν. 

 Ο Πολύγνωτος ασχολήθηκε με την απόδοση του 

βάθους στον πίνακα και στα πρόσωπα των μορφών 

προσπάθησε να αποδώσει την ψυχική τους κατάσταση.  

 Ο Παρράσιος έδινε βάθος στις μορφές μόνο με τη 

γραμμή.  

 Ο Απολλόδωρος έδινε το βάθος του πίνακα με τη 

φωτοσκίαση.  

 Ο Αγάθαρχος κατάφερε να απεικονίσει αντικείμενα με 

προοπτική.  
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 Ο Ζεύξης , ο Μίκων και άλλοι διέπρεψαν στη 

ζωγραφική του 5ου αι. π. Χ.  

 

 

 

 

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΝ 5
Ο
 ΑΙΩΝΑ Π.Χ.  

 Η χρήση και ρόλος των κλασικών γλυπτών 

Η γλυπτική ήταν η υψηλότερη μορφή έκφρασης της κλασικής 

τέχνης.Η κλασσική γλυπτική ήταν δήμοσια τέχνη και 

αναπτύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο πλαίσιο της 

θρησκευτικής λατρείας.  Ως δημόσια τέχνη, η γλυπτική είχε 

έντονα συμβολικό χαρακτήρα.Τα αγάλματα και τα ανάγλυφα 

της περιόδου αυτής χαρακτηρίζονται από την τάση των 

καλλιτεχνών να αποδίδουν μορφές, τις οποίες απεικονίζουν με 

τρόπο ιδεατό..Ελάχιστη εμφάνιση δινόταν στα ατονικά 

χαρακτηριστικά, μέχρι τα μέσα του 4
ου

 αιώνα π.Χ. 

 

 
 

Τα υλικά 

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

αγαλμάτων στην Κλασική Περίοδο ήταν ο 

χαλκός και το μάρμαρο.Οι αρχαίοι 

Έλληνες είχαν σε εκτίμηση τη 



χαλκοπλαστική απο τη μαρμαρογλυπτική.Η χρήση άλλων 

υλικών,όπως ο ασβεστόλιθος περιορίστηκε σημαντικά αυτήν 

την περίοδο. 

 

Η εξέλιξη της τεχνοτροπίας 

5
ος 

 αιώνας π.Χ. : Επρόκειτο για την περίοδο του λεγόμενου 

<<αυστηρού ρυθμού>> που ονομάστηκε έτσι λόγω της 

στιβαρότητας και της μεγαλοπρέπειας των μορφών, αλλά και 

μια σχετικής προσήλωσης στις άκαμπτες σχέσεις και στα βαριά 

ενδύματα της Αρχαϊκής Περιόδου. Εκείνο τον αιώνα οι γλύπτες 

απέδωσαν με πολύ πιο φυσικό τρόπο στην κίνηση στον 

τρισδιάστατο χώρο και κυρίως κατέκτησαν την ισορροπία και 

την αρμονία στη σύνθεση. Την περίοδο 450-400 π.Χ. διέπρεψαν 

τρεις κορυφαίοι δημιουργοί: ο Μύρων, ο Πολύκλειτος και ο 

Φειδίας. 

 Ο  Μύρωνας  μελέτησε συστιματικά την κίνηση του 

ανθρώπινου σώματος. Το σημαντικότερο έργο του, ο 

Δισκοβόλος.
 


 Ο  Πολύκλειτος από το Άργος ασχολήθηκε με τις 

αναλογίες του ανθρώπινου σώματος. Ο Δορυφόρος 

θεωρείται σταθμός στην παγκόσμια τέχνη για τις 

πολύπλοκες αναλογίες του, που ενσαρκώνουν το κλασικό 

ιδανικό της ανδρικής ομορφιάς.  
 


 Ο Φειδίας ήταν κορυφαίος δημιουργός των κολοσσιαίων 

χρυσελεφάντινων αγαλμάτων της Αθηνάς στην Ακρόπολη 

και του Δία στην Ολυμπία, καθώς και πολυάριθμων 

χάλκινων και μαρμάρινων αγαλμάτων που γνωρίζουμε 

μόνο από αντίγραφα και περιγραφές. ΟΦειδίας θεωρείται 

ότι πέτυχε να εξισορροπήσει τις υψηλές τεχνικές 

δεξιότητες με μια μοναδική αίσθηση υπερβατικότητας και 

πνευματικότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδυασμένα 

με μια μοναδική αρμονία στη σύνθεση, αντανακλώνται σε 

ένα άλλο σπουδαίο έργο.το οποίο σχεδίασε ο ίδιος και 



ήταν επικεφαλής του γλυπτού διάκοσμου του 

Παρθενώνα(447-432 π.Χ.)
 

 

Επιτάφια Ανάγλυφα 

Μια άλλη κατηγορία σημαντικών γλυπτών έργων της πέριοδου 

αυτής ήταν τα ανάγλυφα που τοποθετούνταν στα ιερά ή 

στήνοταν ως σήματα τοφών στα νεκροταφεία.Όταν άρχισαν να 

κατασκευάζονται και τα άττικα επιτάφια μνημεία,απέκτησαν τη 

μορφή ορθογώνιας στήλης με χαμηλή,συνήθως αετωματική   

επίσκεψη.Η πιο συνηθισμένη σκήνη ήταν εκείνη του 

αποχαιρετισμού.Σε αυτές τις σκηνές <<δεξίωσης>> ο νεκρός 

απεικονιζόταν κατά κανόνα καθιστός ,να δείνει το δεξί του χέρι 

σε όρθια συγγενική μορφή.Τον 4
ο 
αιώνα π.Χ. οι στήλες έγιναν 

πιο βαθίες και απέκτησαν ναόμορφη όψη.                        

Γενικά,πάντως,μέχρι το τέλος της Κλασικής Περιόδου οι νεκροί 

συνέχισαν να απεικονίζονται με εξιδανικευμένο τρόπο,οι άνδρες 

ως σφριγηλοί αθλητές ή πολεμιστές,ένω οι γυναίκες ως 

θλιμμένες αλλά όμορφες κυρίες.Ένα άλλο είδος επιτάφιου 

μνημείου που χρησιμοποιήθηκε από τα τέλη του 5
ου 

αιώνα π.Χ. 

ήταν οι μεγάλου μέγεθος μαρμάρινες απομιμήσεις ταφικών 

αγγείων,και συγκεκριμένα ληκύθων και λουτροφόρων.Τα 

μαρμάρινα αυτά αγγεία έφεραν στις επιφάνειές τους ανάγλυφες 

σκηνές παρόμοιες με αυτές των στηλών.Προς το τέλος του 4
ου

 

αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε ένα ακόμη είδος μαρμάρινου ταφικού 

μνημείου:η σαρκοφάγος.Οι μεγάλες επιφάνειες της σαρκοφάγου 

επέτρεπαν στους γλύπτες να απεικονίζουν πολυπρόσωπες 

συνθέσεις ή ακόμη και ολόκληρες μυθολογικές σκηνές.Τα 

ανάγλυφα ήταν κατά κανόνα ορθογώνια,είχαν  αρχιτεκτονικό 

πλαίσιο και απεικόνιζαν θεότητες,σκήνες της μυθολογίας,ενίοτε 

και τον ίδιο τον ανάθετη. 

 

Τα ειδώλια εκείνη την εποχή 

Νέοι τύποι ειδωλίων που εμφανίστηκαν εκελινη την περίοδο 

ήταν τα ομοιώματα ηθοποιών,καθώς και κια μεγάλη σειρά από 



χειροποίητα ομοιώματα απλών ανθρώπων σε καθημερινές 

ασχολείες.Στη μεταλλοτεχνία,η παραγωγή χαλκινών ειδωλίων 

ακολούθησε ανάλογη με την πήλοπλαστική και επηρεάστηκε 

έντονα από τη γλυπτική. 

 

Η κοσμηματοτεχνία 

Η κοσμηματοτεχνία γνώρισε επίσης σημαντική 

ανάπτυξη,ιδιαίτερα τον 4
ο 
αιώνα π.Χ.,και ειδικά σε περιοχές που 

είχαν ευκολότερη πρόσβαση σε κοιτάσματα χρυσού.Οι 

χρυσοχόοι και οι αργυροχόοι τελειωποίησαν τις μεθόδους 

κατεργασίας και συγκόλλησης λεπτότατων μετάλλινων 

ελασμάτων σε πολύ μικρή κλίμακα.Συνδυάζοντας διάφορες  

τεχνικές,δημιουργούσαν μικροσκοπικά αριστουργήματα με 

απολήξεις σε σχήμα ανθρώπινων μορφών ή ζώων που 

απ’επνεαν τη δύναμη πλαστικών  συνθέσεων.Γνωρίζουμε  

πολυάριθμα δαχτυλίδια με ένθετους ημιπολύτιμους 

λίθους,σπειροειδείς σφηκωτήρες για τα μαλλία,λαμβοειδή 

σκουλαρίκια με επίθετες μορφές,σκουλαρίκια και βραχίολια με 

ζωόμορφες απόληξεις,διαδήματα με εκτύπες μορφές,περίτεχνες  

πόρπες με κεφαλές σε σχήμα καρπών,εντυπωσιακά  περιδέραια 

με αλυσιδωτές ταινίες και φυλλόσχημα εξαρτήματα. 

 

Χρυσά στεφάνια 

Οι κορυφαίες δημιουργίες της Κλασικής Περιόδου ήταν τα 

εντυπωσιακά χρυσά στεφάνια στεφάνια με φύλλα 

βελανιδιάς,μυρτίας,κισσού,δάφνης ή ελίας,φύλλα που 

απόδοθηκαν με τόση ακρίβεια ώστε έμοιαζαν με αληθινά.Τα 

λεπτότατα αυτά στεφάνια,έργα υψήλης τεχνίκης 

δεξιότητας,είχαν κυρίως ταφική χρήση.Μιμούνταν πιστά τα 

στεφάνια τα οποία προσφερόταν στους νικητές των αθλητικών 

αγώνων και ίσως θεωρόνταν ένα είδος επάθλου για το νεκρό 

που είχε διαδάγει έναν επιτυχημένο βίο. 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Η μνημειακή αρχιτεκτονική στο Αιγαίο γεννήθηκε στα τέλη 

του 7
ου

 αιώνα π.Χ. στο πλαίσιο της δημόσιας θρησκευτικής 

λατρείας. Στους χώρους των ιερών οι αρχαίοι  Έλληνες 

δοκίμασαν για πρώτη φορά τις ικανότητές τους στην 

οικοδόμηση κτηρίων κατασκευασμένων εξ’ ολοκλήρου από 

λίθο. Μόνο όμως από τα μέσα του 5
ου

 αιώνα, όταν 

τελειοποίησαν τις γνώσεις τους γύρω από τα νέα υλικά (κυρίως 

τον ασβεστόλιθο και το μάρμαρο), άρχισαν να τις εφαρμόζουν 

και σε άλλα δημόσια κτήρια, όπως για παράδειγμα στοές, 

βουλευτήρια, θόλους, καθώς και σε πολλά ακόμη. 

   Ακόμη, στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 5
ου

 

και του 4
ου

 αιώνα παρατηρούνται ιστορικές μεταβολές και 

διάφορα πνευματικά ρεύματα τα οποία τις προκάλεσαν. 

 

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 

 5ος ΑΙΩΝΑΣ 

   Στις αρχές του 5
ου

 αιώνα η αρχιτεκτονική βρίσκεται κάτω από 

την επίδραση των αισθητικών αντιλήψεων και των τεχνικών 

γνώσεων της αρχαϊκής εποχής. Οι πρωιμότεροι ναοί 

χαρακτηρίζονται από ατέλειες που δίνουν βαρύτητα στα 

μνημεία, όπως συμβαίνει με το ναό της Αφαίας Αθηνάς στην 

Αίγινα. Η εξέλιξη όμως ήδη από το πρώτο μισό του 5
ου

 αι. π.Χ. 

είναι φανερή. Πολλά από τα ναϊκά οικοδομήματα συνδύασαν το 

δωρικό ρυθμό με ιωνικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά μνημεία που 

παρουσιάζουν την εικόνα της ανοδικής εξελικτικής πορείας της 

αρχιτεκτονικής είναι ο ναός του Διός στην Ολυμπία, ο ναός του 

Απόλλωνος στη Φυγάλεια και τα οικοδομήματα της Ακρόπολης 

των Αθηνών και εντυπωσιακότερο όλων ο Παρθενώνας. Άλλα 

σημαντικά κτίσματα είναι ο ιδιόρρυθμος ναός της Πολιάδας 

Αθηνάς (το γνωστό Ερέχθειον) και ο ναός της Απτέρου Νίκης.    

    

   Το δεύτερο μισό του αιώνα κατασκευάστηκαν πολλά νέα 

οικοδομήματα, τα περισσότερα στην Αττική, που επικυρώνουν 

τον μεγαλείο της πόλης-κράτους των Αθηνών, ακόμα και κατά 

τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν ο ναός του Ηφαίστου, ο γνωστός ως 



Θησείο, ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Ωδείο του 

Περικλή στην Αθήνα και το Τελεστήριο στην Ελευσίνα. 

 

   Αν και φαντάζει περίπλοκος, ο αρχαίος ελληνικός ναός είχε 

απλή οργάνωση. Η εντελώς ιδιαίτερη φυσιογνωμία του 

οφειλόταν στους κίονες που περιέβαλαν (και ως ένα βαθμό 

απέκρυπταν) το κεντρικό ορθογώνιο οικοδόμημα. Το 

οικοδόμημα αυτό ήταν ο κυρίως ναός και αποτελούνταν από: 

 Το σηκό, μία μεγάλη κεντρική αίθουσα στην οποία 

βρισκόταν το άγαλμα της θεότητας που λατρευόταν (η 

λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα ναίω , που σημαίνει 

κατοικώ, και δήλωνε την κατοικία του θεού). 

 Τον πρόδομο ή πρόναο, ένα μικρό ανοιχτό χώρο, με ή 

χωρίς κίονες στην όψη. Βρισκόταν στα ανατολικά του 

σηκού και αποτελούσε την είσοδο στο ναό. 

 Τον οπισθόδομο, στο πίσω μέρος του σηκού. 

    Η κιονοστοιχία, η οποία περιέβαλε το ναό, ονομαζόταν 

περίσταση ή περιστύλιο, ενώ ο διάδρομος μεταξύ του ναού και 

της κιονοστοιχίας, πτερό. Γι’ αυτό και οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί 

περιγράφονται συχνά ως περίστυλοι ή περίπτεροι. Οι κίονες και 

το κεντρικό κτίσμα πατούσαν πάνω σε λίθινη βαθμιδωτή 

κρηπίδα, η οποία χρησίμευε κυρίως για την ευθυγράμμιση των 

διάφορων αρχιτεκτονικών στοιχείων, αλλά και για να 

υποστηρίζει το τεράστιο βάρος του. 

   Επιπλέον, πάνω από την κιονοστοιχία υπήρχε το επιστήλιο, 

μία σειρά επιμήκων ορθογώνιων δομών, που συνείχαν τους 

κίονες και στήριζαν τη στέγη. Πάνω από το επιστήλιο υπήρχε 

δεύτερη σειρά λίθινων πλακών, όπου διακοσμούνταν ανάγλυφες 

παραστάσεις. Στους ιονικούς ναούς οι παραστάσεις αυτές 

σμιλεύονταν σε συνεχή ζωφόρο που περιέτρεχε όλο το κτήριο, 

ενώ στους δωρικούς αποδίδονταν σε τετράγωνες μετώπες, οι 

οποίες χωρίζονταν μεταξύ τους με τρίγλυφα. 

   Πάνω από αυτή τη διακοσμητική ζώνη υπήρχε περιμετρικό 

λίθινο γείσο, το οποίο προεξείχε αρκετά για να προστατεύει τα 



ανάγλυφα από τα νερά της βροχής. Στην αρχαιότητα, το γείσο 

χρησίμευε επίσης για να συγκρατεί τον ξύλινο σκελετό του 

συστήματος στέγασης. Ο σκελετός αυτός στήριζε τόσο τα 

λίθινα φατνώματα που διακοσμούσαν την οροφή, όσο και τα 

κεραμίδια, τα ποία κάλυπταν την αμφικλινή στέγη. Οι 

απολήξεις της στέγης στις δύο στενές πλευρές του ναού 

σχημάτιζαν λίθινα τριγωνικά αετώματα, που διακοσμούνταν με 

ανάγλυφες ή ολόγλυφες μορφές. 

   Εκτός από το ναό, βέβαια, τα ιερά είχαν επίσης περίβολο, 

βωμό, καθώς και άλλα βοηθητικά κτήρια, στοές, χώρους 

διαμονής των ιερέων, αναθήματα, καθώς και πολλά άλλα. 

 

ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ 

   Τα τεχνικά προβλήματα που παρουσίαζε η οικοδόμηση ενός 

λίθινου ναού αντιμετωπίστηκαν με παρόμοιο τρόπο σε κάθε 

περιοχή. Όμως, οι κατά τόπους αρχιτεκτονικές παραδόσεις 

οδήγησαν στη δημιουργία αρχιτεκτονικών ρυθμών. Οι διαφορές 

μεταξύ τους εντοπίζονται κυρίως στη μορφή των κιόνων, καθώς 

και στη διαμόρφωση της ανωδομής ή του θριγκού του ναού, 

δηλαδή του τμήματος που περιλάμβανε το επιστύλιο, τη 

διακοσμητική ζώνη και το αέτωμα. Δύο ήταν οι βασικοί ρυθμοί 

της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής: 

Α. Δωρικός ρυθμός 

   Αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 7
ου

 αιώνα π.Χ. στην 

ηπειρωτική Ελλάδα και στις αποικίες της Κάτω Ιταλίας και της 

Σικελίας. Πρόκειται για λιτό και στιβαρό ρυθμό, που 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη περιττών διακοσμητικών 

στοιχείων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του δωρικού ρυθμού 

είναι: 

1. Οι κίονες που πατούν απευθείας στο στυλοβάτη και 

φέρουν απλό κωνικό κιονόκρανο. 

2. Η διακόσμηση της ζώνης πάνω από το επιστύλιο με 

τετράγωνες μετώπες, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με 

τρίγλυφα.  

 



 

 
 

Β. Ιωνικός ρυθμός 

   Αναπτύχθηκε τον 6
ο
 αιώνα π.Χ. στην Ιωνία και στα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου και απέκτησε την οριστική του μορφή στην 

Αττική τον 5
ο
 αιώνα π.Χ.. Είναι πιο ανάλαφρος και, έχει 

περισσότερο διακοσμητικό χαρακτήρα και συνδυάζει αιγιακά 

και ανατολικά στοιχεία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ιωνικού 

ρυθμού είναι: 

1. Οι κίονες που έχουν περισσότερες ραβδώσεις, πατούν 

πάνω σε περίτεχνη βάση και φέρουν κιονόκρανο με 

ελικοειδείς απολήξεις. 

2. Η διακόσμηση της ζώνης πάνω από το επιστύλιο με 

συνεχή ζωφόρο. 

  
   Γενικά, ο δωρικός ρυθμός άνθισε στη δύση και ο ιωνικός στην 

ανατολή. Οι ονομασίες τους, ωστόσο, δεν ταυτίζονται 

απαραίτητα με την προέλευση των κατοίκων της κάθε περιοχής. 



Αρκετοί δωρικοί ναοί έχουν βρεθεί στην Ιωνία, όπως και 

ιωνικοί στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι Αθηναίοι, άλλωστε, ήταν  

Ίωνες και όμως κατασκεύασαν το διασημότερο δωρικό ναό της 

αρχαιότητας, τον Παρθενώνα. 

 

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 

   Ανέκαθεν υπήρχε η τάση να θαυμάζουμε τους αρχαίους 

ελληνικούς ναούς, μεταξύ άλλων, για τη γλυπτή διακόσμησή 

τους. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα γλυπτά δεν 

ήταν το μόνο μέσο διακόσμησης ενός ναού. Σχεδόν όλα τα 

αρχιτεκτονικά μέλη, εκτός ίσως από τους κορμούς των κιόνων, 

έφεραν έντονη χρωματική διακόσμηση, όπως άλλωστε και τα 

ανάγλυφα, ενώ με χρώματα βάφονταν και τα κεραμίδια. Ενίοτε 

δε, υπήρχαν και επιθέματα από άλλα υλικά, όπως μέταλλο ή 

γυαλί. 

   Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι  Έλληνες ήταν 

γαιώδη, κόκκινη και κίτρινη ώχρα, πράσινος μαλαχίτης, 

αιγυπτιακός κύανος, καθώς και άλλα. Αν και τα χρώματα αυτά 

διέφεραν σε ένταση από εκείνα που απεικονίζονται σε 

σύγχρονες αναπαραστάσεις η εντύπωση που θα έδινε ένας ναός 

στην αρχαιότητα ήταν σίγουρα πολύ διαφορετική από αυτή που 

αποκομίζουμε σήμερα. 

 

 
 

 

   

 

  

 

 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ                    
 



Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμήν της Αθηνάς, προστάτιδας της 
πόλης της Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών 

αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 
5ου π.Χ αιώνα. Η εποχή της κατασκευής 
του συνταυτίζεται με τα φιλόδοξα 
επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της 
πολιτικής κύρους που ακολούθησε έναντι 
των συμμάχων της κατά την περίοδο 
της αθηναϊκής ηγεμονίας. Χιλιάδες 
άνθρωποι, μέσα σ' έναν πρωτοφανή 

πυρετό, εργάστηκαν για πολλά χρόνια για να γίνουν οι ασύγκριτοι σε 
πλούτο και ομορφιά ναοί της Ακρόπολης και τα αριστοτεχνικά 
αγάλματα. Τα καράβια ξεφόρτωναν συνέχεια στον Πειραιά πολύτιμη 
ξυλεία της Θράκης και του Λιβάνου. Από την Αίγυπτο έφτασαν πολλά 
φορτία με ελεφαντόδοντο. Η Θράκη και η Λιβύη προμήθευσε το 
χρυσάφι που χρειαζόταν για τα αγάλματα. Και η κοντινή Πεντέλη 
πρόσφερε το ολοκάθαρο και πολύτιμο μάρμαρο της. 
Ο Ικτίνος έκανε τα σχέδια της Ακρόπολης και ο Καλλικράτης. σπουδαίος 
αρχιτέκτονας, είχε την επίβλεψη των έργων. Τα αγάλματα τα ανάλαβε ο 
μοναδικός Φειδίας, ο πιο ονομαστός γλύπτης της Αθήνας, που όμοιος 
του δεν παρουσιάστηκε ποτέ και πουθενά ως την εποχή μας. Βοηθούς 

του 
ο 

Φειδίας είχε τον αδελφό του τον Πάναινο, που ήταν άξιος και στη 
ζωγραφική, καθώς και τον Κολώτη, που ήταν ειδικός στο να δουλεύει το 
χρυσάφι και το ελεφαντόδοντο. 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής 
πολιτείας και τον κολοφώνα του δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή του 
ξεκίνησε το 448/7 π.Χ και τα εγκαίνια έγιναν το 438 π.Χ στα 
Μεγάλα Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος περατώθηκε το 433/2 
π.Χ . Σύμφωνα με τις πηγές, οι αρχιτέκτονες που εργάστηκαν ήταν 
ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας, που είχε και την ευθύνη 
του γλυπτού διακόσμου. Είναι ένας από τους λίγους 
ολομάρμαρους ελληνικούς ναούς και ο μόνος δωρικός με ανάγλυφες 
όλες του τις μετόπες. Πολλά τμήματα του γλυπτού διακόσμου, του 
επιστυλίου και των φατνωμάτων της οροφής έφεραν γραπτό διάκοσμο 
με κόκκινο, μπλε και χρυσό χρώμα. Χρησιμοποιήθηκε πεντελικό 
μάρμαρο, εκτός από το στυλοβάτη που κατασκευάστηκε από 
ασβεστόλιθο... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΟΝΕΣ 

Κάθε κίονας έχει ύψος 10,43 μ. και 

μέση διάμετρο 1,91 μ. Ο καθένας 

αποτελείται από 11 κομμάτια 

(σπονδύλους). Για να αποφευχθούν 

στις στενές πλευρές τα προβλήματα 

που δημιουργούνται από την 

πυκνότητα των κιόνων σε 

συνδυασμό με το επιστήλιο βρέθηκε η εξής λύση:  η απόσταση του 

πρώτου ακραίου κίονα από το δεύτερο είναι μικρότερη από την 

απόσταση του δεύτερου με τον τρίτο. Ο κίονας λεπταίνει προς το επάνω 

τμήμα, η λέπτυνση όμως αυτή γίνεται μ' ένα ανόμοιο τρόπο. Περίπου 

στο 1/3 του ύψους του παρουσιάζει μια εξόγκωση η οποία 

ονομάζεται ένταση. Με την ένταση δίνεται η εντύπωση ενός ζωντανού 

οργανισμού που "υποφέρει" από το βάρος που σηκώνει. Το πτερό είχε 

8 κίονες κατά πλάτος και 17 κατά μήκος. Η τοποθέτηση των κιόνων 

είναι ασυνήθιστα πυκνή. Στις στενές πλευρές υπήρχε και δεύτερη σειρά 

6 κιόνων που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση δίπτερου ναού. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΟΠΕΣ   

 Γύρω-γύρω στον Παρθενώνα, πάνω από τους εξωτερικούς κίονες 
βρίσκονταν εναλλάξ τα τρίγλυφα και οι μετόπες. Αντίθετα από τη 
ζωφόρο που φαινόταν δύσκολα πίσω από τους κίονες του ναού, οι 
μετόπες βλέπονταν ελεύθερα. Ήταν 92 στο σύνολό τους, 32 σε κάθε 
μεγάλη πλευρά του ναού και 14 σε κάθε μικρή. Κάθε μετόπη είχε δύο 
ανθρώπινες μορφές ή σύμπλεγμα ανθρώπου και ζώου. Οι παραστάσεις 
είναι όλες εμπνευσμένες από τη μυθολογία. Τα θέματά τους είναι 
επιλεγμένα ώστε να συμβολίζουν και να θυμίζουν τους παλαιούς και 
τους πρόσφατους νικηφόρους αγώνες των Ελλήνων κατά των εχθρών, 
που απείλησαν τη γη και την ελευθερία τους. Οι μετόπες της 
ανατολικής πλευράς απεικονίζουν τη Γιγαντομαχία. Στην δυτική 
παριστάνεται Αμαζονομαχία, στη νότια Κενταυρομαχία και στη βόρεια 
σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο. Σήμερα από τις 92 μετόπες, 39 
βρίσκονται στην Αθήνα και 15 στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΦΟΡΟΣ 

Μια άλλη ιδιομορφία ήταν η 
ύπαρξη ζωφόρου που περιέτρεχε το 
σηκό σε όλο του το μήκος και αποτελεί 
ίσως την πιο φανερή από τις ιωνικές 
επιδράσεις. Η ζωφόρος απεικονίζει την 
πομπή των Παναθηναίων, την πιο 
μεγάλη θρησκευτική γιορτή των 
Αθηνών. Είχε 160 μέτρα μήκος και 

σχεδόν ένα μέτρο πλάτος. Υπάρχουν 
ενδείξεις πως η ζωφόρος ολοκληρώθηκε 
αφού οι λίθοι που την αποτελούσαν είχαν 



υψωθεί στο κτίριο. Αν και η ζωφόρος λαξεύτηκε από ένα μεγάλο 
αριθμό τεχνιτών, το συνολικό σχέδιο είχε εκπονηθεί από ένα μόνο 
καλλιτέχνη. Το όνομα αυτό δεν είναι γνωστό αλλά υποθέτουμε πως 
είναι ο Φειδίας ή ένας από τους μαθητές του. Το θέμα της ζωφόρου 
είναι πρωτοποριακό, γιατί δεν διηγείται ένα μυθολογικό αλλά ένα 
πραγματικό γεγονός. Είναι η στιγμή της πομπής και της παράδοσης του 
πέπλου από τον λαό της Αθήνας στη προστάτιδα θεά Αθηνά. Στη δυτική 
πλευρά της ζωφόρου φαίνεται η ετοιμασία στον Κεραμικό. Στην 
ανατολική πλευρά, όπου ήταν και η είσοδος του ναού παριστάνονταν η 
Αθηνά, ο Ζευς, η Ήρα και άλλοι θεοί, που ήρθαν να πάρουν μέρος στην 
πομπή και ανάμεσά τους εμφανίζεται παιδί που παραδίνει στον ιερέα 
τον πέπλο. Την σύνταξη, την πορεία και το τέρμα εκπροσωπούν 400 
μορφές ανθρώπων και θεών, 200 μορφές ζώων, όπως πρόβατα, βόδια 
και άλογα. Η μεγάλη ποικιλία των παρισταμένων, η θελκτική σεμνότητα 
των παρθένων, η ελεύθερη και αβίαστη στάση των συνδιαλεγόμενων 
ανδρών, η ζωηρότητα των αλόγων, η δύναμη των δυστροπούντων 
βοδιών και τέλος η χάρη όλων των μορφών και των κινήσεων καθιστούν 
τη ζωφόρο, όχι μόνο αυθεντική ταινία της θρησκευτικής πομπής των 
Παναθηναίων και διαρκές μνημείο της δόξας των Αθηνών αλλά και 
αριστουργηματικό έργο του μεγάλου καλλιτέχνη του Παρθενώνα. Στη 
δυτική πλευρά της ζωφόρου, που απεικονίζονται οι σκηνές 
προετοιμασίας, υπάρχει μία πλάκα, στην οποία υπάρχει μόνο ένας 
άνθρωπος και ένα άλογο. Τα χαρακτηριστικά τους είναι εξαιρετικά 
λεπτομερή και πιστεύεται ότι η πλάκα αυτή είναι έργο του ίδιου του 
Φειδία. Στη βόρεια πλευρά παρουσιάζονται μορφές όπως οι αποβάτες, 
οι μουσικοί, οι σκαφηφόροι, οι θαλλοφόροι, οι κανηφόροι και οι 
υδριαφόροι. 

 

 

 

ΑΕΤΩΜΑΤΑ 
 

 

    Η γλυπτική διακόσμηση στα 
αετώματα του Παρθενώνα διήρκεσε 
πέντε χρόνια, 437 - 432 π.Χ. και ήταν 
το τελευταίο μέρος των εργασιών 
στο ναό.  



    Καθεμιά από τις συνθέσεις των δύο αετωμάτων είχε μήκος 28μ. και οι 
μορφές στο κέντρο είχαν ύψος περίπου 3μ. Συνολικά ξεπερνούσαν τις 
50 μορφές και στις δύο συνθέσεις μαζί, από τις οποίες σήμερα 
σώζονται μόνο ελάχιστες. 
    Τα θέματα και στις δύο συνθέσεις ήταν εμπνευσμένα από την 
μυθολογία και αφορούν και τα δύο τη θεά Αθηνά που ήταν η 
προστάτιδα της Αθήνας. Το αέτωμα πάνω από την κύρια είσοδο του 
Παρθενώνα (ανατολικό αέτωμα) παριστάνει τη γέννηση της Αθηνάς από 
το κεφάλι του Δία. Το αέτωμα της πίσω πλευράς του ναού (δυτικό 
αέτωμα) παριστάνει τη διαμάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για το 
ποιος θα γινόταν προστάτης της Αθήνας. 
 Τα περισσότερα αετώματα αρπάχτηκαν από τον Έλγιν και βρίσκονται 
σήμερα στο Βρετανικό μουσείο. Στο ανατολικό αέτωμα όπου 
παριστάνεται με θεϊκή μεγαλοπρέπεια η γέννηση της θεάς Αθηνάς, 
δεσπόζουν στο κέντρο αντικριστές οι δύο κύριες μορφές. Ο Δίας 
αριστερά καθισμένος στο θρόνο του, με το σκήπτρο στο αριστερό του 
χέρι και τον κεραυνό στο δεξί, έχει απέναντί του όρθια, πάνοπλη και 
ολόχαρη την Αθηνά που μόλις έχει γεννηθεί μέσα από το κεφάλι του. 
Πίσω της εικονίζεται γυμνός και όρθιος ο θεός Ήφαιστος, κρατώντας το 
τσεκούρι με το οποίο είχε χτυπήσει το κεφάλι του Δία. Στο δυτικό 
αέτωμα , όπου παριστάνεται ο μύθος της φιλονικίας του Ποσειδώνα και 
της Αθηνάς για την πόλη Αθήνα δεσπόζουν στο κέντρο αντικριστές οι 
δύο κύριες μορφές. Οι δύο θεοί, εικονίζονται με τα σύμβολά τους, 
όρθιοι με ζωηρή παραστατικότητα. Το γυμνό ρωμαλέο κορμί του 
Ποσειδώνα τινάζεται βίαια προς τα πίσω, είναι νευρικός και αβέβαιος 
για τη νίκη του στον αγώνα. Αντίθετα η θεά Αθηνά με τη μεγαλόπρεπη 
στάση της φανερώνει τη σιγουριά της για τη νίκη. Κοντά στους δύο 
θεούς εικονίζονται τα σημάδια - σύμβολα, η ελιά και η πηγή με το 
θαλάσσιο νερό, τα δώρα που πρόσφεραν οι δύο θεοί για να 
αποκτήσουν την προστασία της πόλης.  
Πολλές αμφισβητήσεις και ποικίλες γνώμες διατυπώθηκαν σχετικά με 
το ποιος καλλιτέχνης δημιούργησε τα αετώματα του Παρθενώνα. 
Τελικά όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το έργο αυτό είναι του 
μεγάλου γλύπτη Φειδία και των μαθητών του. 

 

 

 

ΤΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 



Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά 

και ως Ελγίνεια Μάρμαρα, είναι 

μεγάλη συλλογή από μαρμάρινα 

γλυπτά που μεταφέρθηκαν 

στην Βρετανία το 1806 από τον Τόμας 

Μπρους, Ζ'Κόμης του 

Έλγιν, πρέσβη στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Εκμεταλλευόμενος 

την Οθωμανική ηγεμονία στην 

ελληνική επικράτεια, κατάφερε και απέκτησε φιρμάνι από τον 

Οθωμανό Σουλτάνο για την αποκαθήλωσή τους από τον Παρθενώνα  με 

σκοπό την μέτρηση και την αποτύπωσή τους σε σχέδια, και στη 

συνέχεια προχώρησε στην αφαίρεση και φυγάδευσή τους. Τα γλυπτά 

αυτά αποθηκεύτηκαν στο  Μουσείο του Λονδίνου το 1816.  

Το 1936 τοποθετήθηκαν στην έκθεση Duveen που δημιουργήθηκε για 

αυτό το σκοπό. Από το 1983, με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού 

Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, η Ελλάδα έχει καταβάλλει 

προσπάθειες να φέρει τα Ελγίνεια πίσω στην Αθήνα.Σε ανακοίνωση που 

εξέδωσε το Βρετανικό Μουσείο τον Απρίλιο του 2007, αναφέρεται ότι 

δεν προτίθεται να παραχωρήσει την κυριότητα των Γλυπτών του 

Παρθενώνα σε ελληνικό μουσείο. Νεότερη ανακοίνωση του Βρετανικού 

Μουσείου (2009) ανέφερε πως, με την ευκαιρία των εγκαινίων του 

Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, θα ήταν διατεθειμένο να δανείσει τα 

Ελγίνεια, αρκεί η Ελληνική Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το δικαίωμα 

ιδιοκτησίας τους στο Μουσείο. Η Ελληνική Κυβέρνηση απέρριψε την 

πρόταση. 

Η εν λόγω συλλογή γλυπτών περιλαμβάνει μερικά από τα γλυπτά 

των αετωμάτων, των μετοπών που απεικονίζουν μάχες μεταξύ 

των Λαπίθων και των Κενταύρων, αλλά και 

της Ζωφόρου του Παρθενώνα που κοσμούσε το ανώτερο τμήμα των 

τοίχων του σηκού του ναού σε όλο τους το μήκος. Ως εκ τούτου, 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 1/2 από ότι απομένει από τη 

γλυπτική διακόσμηση του Παρθενώνα που διασώθηκε: 75 μέτρα από τα 

αρχικά 160 μέτρα, 15 από τις 92 μετόπες, 17 τμηματικές φιγούρες από 

τα αετώματα, όπως επίσης και άλλα τμήματα της αρχιτεκτονικής. Ο 

λόρδος Έλγιν πήρε περίπου τα μισά από τα γλυπτά του Παρθενώνα και 

από τα υπόλοιπα δημιουργήθηκαν εκμαγεία σε γύψο. Στη συλλογή των 

μαρμάρων δόθηκε το όνομα του λόρδου Έλγιν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1806
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1816
http://el.wikipedia.org/wiki/1936
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82


Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

Ο Παρθενώνας παρουσιάζει τέλεια αρμονικές αναλογίες μέχρι την 
παραμικρή του λεπτομέρεια· μολονότι ο ναός αυτός ήταν μεγαλύτερος 
από τους άλλους δωρικούς ναούς της εποχής του (με 8x17 κίονες, αντί 
για 6x13 που συνηθίζονταν τον 5ο αι. π.Χ.), οι αναλογίες του ήταν τόσο 
αρμονικές, ώστε να του προσδίδουν εκπληκτική ομοιογένεια μορφής, 
μνημειώδη μεγαλοπρέπεια και πρωτοφανή χάρη σε σύγκριση με τους 
πιο βαρείς δωρικούς προκατόχους του. 

Στη φήμη του ναού συνέτειναν και οι ασύλληπτες εκλεπτύνσεις, οι 
αδιόρατες αποκλίσεις από την κατακόρυφο και την οριζόντια 
κατεύθυνση και οι αρμονικές αναλογίες. Ο στυλοβάτης παρουσίαζε 
ελαφρά τυμπανοειδή καμπύλωση, οι ραδινοί κίονες απέκλιναν από την 
κατακόρυφο προς το κέντρο του ναού και η συνολική σχεδίαση ήταν 
πυραμιδοειδής. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχανόταν μία κίνηση προς τα 
μέσα και προς τα πάνω που μετέτρεπε τον Παρθενώνα σε ένα 
παλλόμενο οργανικό σύνολο. Η ένταση των κιόνων (ένα ανεπαίσθητο 
«φούσκωμα» στο μεσαίο τμήμα τους) απέδιδε οπτικά το γεγονός ότι οι 
κίονες σήκωναν μεγάλο βάρος. Οι αναρίθμητες αυτές λεπτότητες 
σχεδιάστηκαν με μεγαλοφυή τρόπο και εκτελέστηκαν με απαράμιλλη 
μαθηματική ακρίβεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 



Ο αρχιτέκτονας Μανόλης Κορρές στο βιβλίο του Από το Λατομείο στον 
Παρθενώνα ισχυρίζεται ότι σήμερα, με την υπάρχουσα τεχνολογία, θα 
ήταν αδύνατο να χτιστεί ο Παρθενώνας στα εννιά μόνο χρόνια που τον 
έχτισαν οι αρχαίοι.  

Ένα από τα μυστικά της κατασκευής ήταν η μεταλλουργία των 
λιθοξοϊκών εργαλείων και η απίστευτη επιδεξιότητα των αρχαίων 
λιθοξόων. Από την ποιότητα των ιχνών που άφησαν στα μάρμαρα, 
φαίνεται ότι τα εργαλεία τους ήταν πολύ ανώτερα από τα σημερινά. 
Είναι προφανές ότι εκείνη την εποχή είχαν καταλήξει σε κάποιες 
αξεπέραστες μεταλλουργικές συνταγές, μετά από πολύ αυστηρή 
πειραματική έρευνα.  

 

ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΜΟΛΙΣ ΧΡΟΝΙΑ 

Τα έργα στην Ακρόπολη ξεκίνησαν το 447 π.Χ με την ανέγερση του 
Παρθενώνα. Κατάπληξη προκαλεί ακόμα και σήμερα η ταχύτητα 

εκτέλεσης του έργου. Το 438 π.Χ, εννέα 
μόλις χρόνια μετά την έναρξη των 
εργασιών, ο ναός ήταν έτοιμος να 
αφιερωθεί στη θεά, το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της οποίας στέγαζε ήδη. Απέμενε 
μόνο η διακόσμηση των αετωμάτων, που 
πήρε άλλα έξι χρόνια. Την ίδια περίοδο 
χτίστηκαν πολλά δημόσια κτίρια στην 
Αγορά και στους πρόποδες της Ακρόπολης, 
αλλά και άλλοι μεγάλοι ναοί, όπως του 
Ηφαίστου (στο Θησείο) και του Ποσειδώνα 
(στο Σούνιο). Μόλις τελείωσε ο 
Παρθενώνας άρχισε η κατασκευή ενός 
άλλου μεγαλεπήβολου και δαπανηρότατου 

έργου στην Ακρόπολη: των Προπυλαίων. Κατόπιν ακολούθησε - αφού 
είχε πεθάνει πλέον ο Περικλής, αλλά σύμφωνα με το δικό του 
πρόγραμμα- ο ναός της Νίκης.  

Τα έργα στην Ακρόπολη ολοκληρώθηκαν τριάντα χρόνια μετά την 
κατασκευή του Παρθενώνα, το 406 π Χ., με την αποπεράτωση του 
Ερεχθείου.  

 

 



 

 

 

 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

 

 
 
Ο Παρθενώνας πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. 
Ο Παρθενώνας του Nashville, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι 
ένα αρχιτεκτονικό αντίγραφο του Αυθεντικού Παρθενώνα της Αθήνας, 
τόσο στο σχέδιο όσο και στο μέγεθος 

Σύμφωνα με το Κέντρο για την παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, ο 
Παρθενώνας ως τμήμα του ευρύτερου μνημειακού συμπλέγματος έχει 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας 
πολιτισμικής κληρονομιάς από τις 11 Σεπτεμβρίου 1987. Ωστόσο, δεν 
είναι η τυπική πρόσθεση σε έναν κατάλογο εκείνη που κάνει τον 
Παρθενώνα τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ως υλικό εγχείρημα 
είναι η πλέον αξιόπιστη μαρτυρία ενός προηγμένου τεχνολογικά και 
αισθητικά πολιτισμού, που λίγο-πολύ έχει επηρεάσει σημαντικά την 
ανάπτυξη του σύγχρονου -"δυτικού", όπως αποκαλείται κόσμου. 

 

 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 
Από τη στιγμή που η δυτική σκέψη επιχείρησε μια συνολική ερμηνεία 
της πορείας της ανθρωπότητας με κριτήριο την πολιτισμική και 
κοινωνική σχέση των διαδοχικών εποχών της, η Ελλάδα των κλασικών 
χρόνων κατάκτησε μια ξεχωριστή θέση: αναγνωρίστηκε ότι στην 
αθηναϊκή δημοκρατία, για  πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, όλες 
οι δημιουργικές εκφράσεις μιας κοινωνίας κορυφώθηκαν ταυτόχρονα.  



Κι αφού κάθε σημαντικό δημιούργημα μιας κοινωνίας αποτελεί πιστή 
έκφραση του πνεύματος της εποχής, ο Παρθενώνας αναγνωρίστηκε ως 
η τελειότερη έκφρασή της. Γιατί σε ένα και μόνο κτίριο, ένα έργο τέχνης 
στο σύνολό του, δε συνοψίστηκε μόνο η δεινότητα των δημιουργών του 
αλλά η ιδανική σύνθεση της πολιτικής και φιλοσοφικής σκέψης της 
κοινωνίας που το δημιούργησε  
 

 

    

 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέσα από συζήτηση συμπεράναμε ότι χρειάζεται περαιτέρω 

έρευνα ο κάθε πολιτισμός. 

 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επιτύχαμε τους στόχους μας κατά το μεγαλύτερο μέρος. 

Χάθηκαν κάποιες εβδομάδες και βγήκαμε έξω από τον 

προγραμματισμό μας. Είναι ακόμα δύσκολη η 

ομαδοσυνεργατική εργασία και η ενότητα των ομάδων. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μέσα από τους διάφορους πολιτισμούς ερευνήθηκαν οι 

ιδιαίτερες μορφές τέχνης  που εκφράστηκαν στην 

καθημερινότητα, στα ήθη και τα έθιμα, στις ιδιαίτερες 

κοινωνικές συνθήκες, και στις σχέσεις τους με άλλους λαούς. 

Οι τεχνίτες έδωσαν την ιδιαιτερότητα και το ύφος στις 

κατασκευές του κάθε πολιτισμού. Με τα αυτοσχέδια εργαλεία 

τους, τα φυσικά χρώματα και με πρώτες ύλες την πέτρα, το 

χώμα και το μέταλλο στιγμάτισαν τους πολιτισμούς τους και 

έδωσαν στην παγκόσμια κοινότητα το μεγαλείο της ελληνικής 

τέχνης.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

Ιστορία του Παπαρηγόπουλου 



Πολλά σχολικά βιβλία ιστορίας και τέχνης 

Σταθμοί στην ιστορία της ελληνικής τέχνης 

 


