


  ΞΘ ΡΣΛΛΔΔΥΞΜΔΡ : 

 

• ΙΑΜΑΜΖ ΛΑΠΘΑ 

 

• ΟΚΑΑΜΞΣ       

ΟΑΠΑΡΙΔΣΖ 

 

• ΟΑΟΑΠΠΖΓΞΟΞΣΚΞΣ 

ΑΡΖΛΘΜΑ 

 

•ΡΘΔΔΠΖ ΑΗΖΜΑ 

 

•ΟΑΟΑΡΩΓΞΜΞΟΞΣΚΞΣ 

ΓΔΩΠΓΘΑ 



 Ήδη από ςημ αουαψκή επξυή παοαςηοείςε έμςξμα η 
εμαρυόλσρη με ςιπ ςέυμεπ             

                                                 κεοαμική                       

                                                  ζχγοατική 

Λε ςιπ γμχρςέπ μξοτέπ: μελαμόμξοτη  

                                    εοσθοόμξοτη (κλαρική  

                                                        πεοίξδξπ) 

 πξσ σιξθεςήθηκαμ και υοηριμξπξιήθηκαμ και ρςημ 
επόμεμη πεοίξδξ, ςημ κλαρική (479-323 π. Υ.) 

                                                

 

  Ιαμςάμη Λαοία                                                      



                                         
Ρςημ κλαρική επξυή ξι 

μελαμόμξοτεπ απεικξμίρειπ 
ρςαδιακά απξρύοξμςαι , εμώ 

ιδιαίςεοη έμταρη δίμεςαι 
ρςξμ εοσθοόμξοτξ οσθμό 

πξσ ποξρδίδει τχςειμόςηςα 
και καθαοόςηςα ρςα έογα 
ςέυμηπ. Διαςηοήθηκε μόμξ 
ρςημ Αςςική ρε ξοιρμέμα 
ςελεςξσογικά αγγεία και 

ρςξσπ παμαθημαψκξύπ 
αμτξοείπ πξσ λόγχ 

παοάδξρηπ ρσμέυιραμ μα 
καςαρκεσάζξμςαι με ςημ 

παλιά ςευμική.  

 

Διόμσρξπ και Λαιμάδεπ  

ςηπ κλαρικήπ επξυήπ 



  Ζ ζχγοατική παοάδξρη ςχμ μελαμόμξοτχμ 
αγγείχμ ςηπ αουαψκήπ επξυήπ σπξυχοεί, όςαμ 
εμταμίζεςαι ρςημ Αθήμα, γύοχ ρςα 530 π.Υ, η 
εοσθοόμξοτη ςευμική, πξσ κσοιαουεί και 
αμςικαθιρςά βαθμιαία ςημ ποξηγξύμεμη ςηπ 
μελαμόμξοτη. Ασςή η αλλαγή ςηπ πηγήπ ςξσ 
τχςόπ ήςαμ μια επαμάρςαρη ςηπ ρκέφηπ.  



    Ρε ρσμβξλικό επίπεδξ, η 

αμξιυςόυοχμη μξοτή ρςημ 

εοσθοόμξοτη αγγειξγοατία, 

βγήκε ρςξ ποώςξ επίπεδξ, 

ρςξ τχπ, ρσμβξλίζξμςαπ ςημ 

απελεσθέοχρη ςξσ αςόμξσ 

ρε αμςίθερη με ςημ 

ςοαγικόςηςα ςηπ 

μελαμόμξοτηπ, πξσ μξιάζει 

μα κιμείςαι ραμ ρκιά ςηπ γηπ 

πάμχ ρςξ τχςειμό τόμςξ, ςξ 

ξπξίξ ρσμβξλίζει ςξμ εμιαίξ 

για ςη ρσμείδηρη κόρμξ, πξσ 

δεμ είμαι άλλξπ από ςξμ 

κόρμξ ςχμ θεώμ.  

 



 Υοηριμξπξιήθηκε εκςεμώπ 

ρςημ Αςςική και ρςιπ 

απξικίεπ ςηπ Θςαλίαπ. 

Έδιμε ρςξσπ  

αγγειξγοάτξσπ 

μεγαλύςεοεπ εκτοαρςικέπ 

δσμαςόςηςεπ και ςξσπ 

επέςοεπε μα απξδίδξσμ 

με λεπςξμέοεια ςημ 

αμθοώπιμη αμαςξμία και 

κίμηρη (απ’ όςι ξ 

μελαμόμξοτξπ) 

 Ξι θεμαςικέπ ςξσ ατξοξύμ 

ρκημέπ απλώμ αμθοώπχμ 

ρε ρςιγμέπ ςηπ 

καθημεοιμήπ ςξσπ ζχήπ. 

 

 

 

 

Ολήθσμαμ και ξι μσθξλξγικέπ 

παοαρςάρειπ                   

 ρσμύπαονη θεώμ και 

αμθοώπχμ 

    πξλεμικέπ ρσγκοξύρειπ 

Δλλήμχμ-Αμαζόμχμ, 

Δλλήμχμ-Ιεμςαύοχμ 

 

Ρσμπόρια  

Ηοηρκεσςικέπ ςελεςέπ 

Αμαυχοήρειπ πξλεμιρςώμ 

Ρκημέπ γάμξσ 

Δοχςικέπ ρκημέπ 

 



 

 Ρςημ ποξρπάθεια απόδξρηπ ςξσ ςοιρδιάρςαςξσ 

υώοξσ ςα εοσθοόμξοτα αγγεία επηοεάρςηκαμ 

από ςημ Λεγάλη Εχγοατική είςε με ςημ 

ςξπξθέςηρη ςχμ μξοτώμ ρε διατξοεςικά 

επίπεδα είςε με ςημ απόδξρή ςξσπ ρε ςοία 

ςέςαοςα και όυι ρε καςαςξμή. 

 

Ξι ζχγοατικέπ μξοτέπ ςχμ αγγείχμ 

παοξσριάζξσμ ιδιαίςεοη ρσγγέμεια με ςα γλσπςά 

ςηπ επξυήπ ρςημ αμαςξμία ςχμ ρχμάςχμ ρςιπ 

πςσυώρειπ ςχμ εμδσμάςχμ και ρςημ έμςξμη 

κιμηςικόςηςα ςχμ μξοτώμ. 

 



Έογξ εμόπ από ςξσπ 

ρπξσδαιόςεοξσπ 

αγγειξγοάτξσπ ςξσ 

εοσθοόμξοτξσ 

οσθμξύ, ςξσ 

Εχγοάτξσ όπχπ 

ξμξμάρςηκε λόγχ ςηπ 

θασμάριαπ 

απεικόμιρηπ ςξσ 

ξμηοικξύ ήοχα 

Αυιλλέα ρε αμτξοέα. 

Υοξμξλξγείςαι ςξ 450 

π.Υ.  



I. Δστοόμιξπ 

II. Δπίκςηςξπ 

III. Ξ Εχγοάτξπ ςξσ Βεοξλίμξσ ( αμώμσμξπ) 

IV. Ξ Εχγοάτξπ ςξσ Αυιλλέα 

 

                    ξ ρπξσδαιόςεοξπ όλχμ έυξμςαπ 
δώρει και παοαρςάρειπ ρε λεσκέπ ληκύθξσπ 

      καθώπ και αγγεία με ρκημέπ αουαίξσ 
δοάμαςξπ. 

                     

                      

                



 

480 π.Υ = η ατεςηοία ςηπ κλαρικήπ ςέυμηπ. Οιξ 

οεαλιρςική η απεικόμιρη ςχμ μξοτώμ, 

τσρικόςηςα ρςημ κίμηρη. 

έλη 4ξσ αι π.Υ.-->μεγάλη ρειοά ρπξσδαίχμ 

ζχγοατικώμ έογχμ ρε ςξίυξσπ μακεδξμικώμ 

ςατώμ με έμςξμξ δοαμαςικό πάθξπ 

μαοςσοώμςαπ ιρςξοικά μςξκξσμέμςα και 

πξλεμικέπ καςακςήρειπ με ςξμ πιξ καςαμξηςό 

ςοόπξ ( παοάθσοξ αμαβίχρηπ ςξσ δξναρμέμξσ 

παοελθόμςξπ).  



   Ζ ζχγοατική παοάδξρη 

διαςηοήθηκε και ρςιπ 

λεσκέπ ληκύθξσπ πξσ 

ποξξοίζξμςαμ για 

ςατική υοήρη. 

    Ρ’ ασςέπ ξι 

αγγειξγοάτξι απέδιδαμ 

ςιπ μξοτέπ με έμςξμα 

υοώμαςα πάμχ ρε λεσκό 

τόμςξ και επιυειοξύραμ 

μα εμςάνξσμ ρςη 

ρύμθερη αουιςεκςξμικά 

ρςξιυεία ποξκειμέμξσ μα 

ποξρδώρξσμ ςημ 

αίρθηρη ςξσ βάθξσπ  

    Κεσκή λήκσθξπ 

με ρκημή 

απξυαιοεςιρμξύ 

πξλεμιρςή. 

Έογξ ςξσ 

Εχγοάτξσ ςξσ 

Αυιλλέα 



Ξι κλαρικξί υοόμξι ήςαμ η 

πεοίξδξπ καςά ςημ ξπξία η 

ελλημική ςέυμη έτςαρε ρςημ 

ύφιρςη ακμή ςηπ, 

καςακςώμςαπ σφηλέπ 

ςευμικέπ δενιόςηςεπ με ςημ 

αομξμία και ςξ μέςοξ ρςη 

ρύμθερη. Δνέτοαρε ςα 

ιδαμικά ςηπ ελεύθεοηπ 

πξλιςείαπ και αμέδεινε ςημ 

ανία ςξσ αςόμξσ. Γι’ ασςό 

και απξςέλερε ρημείξ 

αματξοάπ αλλά και μέςοξ 

ρύγκοιρηπ για όλεπ ςιπ 

καςξπιμέπ επξυέπ. 



                         ΑΘΙΖ ΙΔΠΑΛΔΘΙΖ 

              Λελαμόμξοτξπ 540-530π.Υ. 

       ( Δνηκίαπ και Εχγοάτξπ ςξσ Άμαρη ) 

 

            

           

                  πειοαμαςιρμξί με μέεπ ςευμικέπ 

 

                    

                   

                      Δοσθοόμξοτξπ οσθμόπ 

 

 

 

 

                                              

Ολαςάμξσ Βίβιαμ 

 

 



ΛΞΠΤΔΡ 

• ΛΑΣΠΔΡ 

• ΔΠΣΗΠΔΡ 

ΔΟΘΤΑΜΔΘΑ 

• ΟΞΠΞΙΑΚΞΙΞΙΙΘΜΖ 

• ΛΑΣΠΖ 

ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ 

• ΔΓΥΑΠΑΝΖ 

• ΡΥΔΔΘΑΡΖ (ΑΜΑΓΚΣΤΖ Ή ΔΟΘΟΔΔΖ) 





 

       EΟΞΥΖ ΞΣ ΟΠΩΘΛΞΣ ΔΚΔΣΗΔΠΞΣ             

ΔΠΣΗΠΞΛΞΠΤΞΣ ΠΣΗΛΞΣ (475-450 π.Υ. ) 

 

      Ζ πεοίξδξπ ςηπ ποώιμηπ κλαρικήπ αςςικήπ 

εοσθοόμξοτηπ αγγειξγοατίαπ πξσ διαδέυεςαι 

ςημ αουαψκή  και ρσμπίπςει με ςημ επξυή ςξσ 

ασρςηοξύ οσθμξύ ρςημ πλαρςική 



 αμθοώπιμεπ μξοτέπ ρςξ «τσρικό» υοώμα ςηπ 

ράοκαπ 

 

 λεπςξμέοειεπ με διαγοάμμιρη, όπχπ δηλαδή 

γίμεςαι αμςιληπςό από ςξ αμθοώπιμξ μάςι 

 

 ρυεδιαρςική απόδξρη ςχμ μξοτώμ 

    

   ζχγοατική δενιόςηςα ςξσ αγγειξγοάτξσ 



 

Ξ εοσθοόμξοτξπ οσθμόπ βξηθάει, επξμέμχπ, ςημ 

αγγειξγοατία μα πληριάρει ςη μεγάλη ζχγοατική. 

 

 Άλλχρςε, ξι ςξλμηοέπ καιμξςξμίεπ πξσ βλέπξσμε ρςα 

έογα ςχμ αγγειξγοάτχμ ςξσ εοσθοόμξοτξσ οσθμξύ 

ξδηγξύμ ρςη ρκέφη όςι η σιξθέςηρη ςηπ μέαπ ςευμικήπ 

ρυεςιζόςαμ με ςημ επιδίχνή ςξσπ μα ανιξπξιήρξσμ ςιπ 

καςακςήρειπ ςηπ μεγάληπ ζχγοατικήπ.  



 Αμςικείμεμξ εκςεςαμέμξσ εμπξοίξσ 

 

 ξοόρημξ ςηπ Ιλαρικήπ πεοιόδξσ 

 

 δημξτιλή χπ ςα μέρα ςξσ 4ξσ αιώμα π.Υ. 

 

 μεγάλη ρςοξτή ρςημ ςέυμη ςηπ 

αγγειξγοατίαπ 



 Ωρςόρξ, έχπ και ςημ ποώςη εικξραεςία ςξσ 5ξσ αιώμα 

π.Υ. εσούςαςη υοήρη μελαμόμξοτξσ οσθμξύ 

 

Ρςη ρσμέυεια, όμχπ, ξι καλύςεοξι αγγειξγοάτξι 

ρςοέτξμςαι πλέξμ ξοιρςικά ρςη μέα ςευμική 

 

 

         παοακμή μελαμόμξοτξσ οσθμξύ 

 



 

Θρόςιμη ρσμύπαονη ςξσ εοσθοόμξοτξσ οσθμξύ με ςξμ 

μελαμόμξοτξ οσθμό 

 

 

 

        Δίγλχρρα αγγεία : μελαμόμξοτη και              

εοσθοόμξοτη διακόρμηρη 





 Γεμικά υαοακςηοιρςικά : 

     ρςοξτή ποξπ ςημ πεοαιςέοχ 

αμάπςσνη ςχμ οσθμώμ ςξσ 

ςέλξσπ ςξσ 5ξσ αι. 

 ασνημέμη υοήρη επίθεςξσ 

υοώμαςξπ, αμάγλστξσ και 

επιυούρχρηπ 

 ρπάμια και ανιόλξγη ρυεδίαρη 

 μεγαλύςεοεπ καμπσλόςηςεπ ρςα 

πεοιγοάμμαςα 

 

 





 Ξ Πξλύγμχςξπ από ςη Ηάρξ        θεχοξύμςαμ ξ 

εσοεςήπ  ςηπ ζχγοατικήπ. Ξ Αοιρςξςέληπ ςξμ 

απξκαλεί ‘‘ αγαθόμ ηθξγοάτξμ’’. Ζ ρημαμςικόςεοη 

ρσμβξλή ςξσ ήςαμ η αμαλσςική υοήρη ςχμ υοχμάςχμ 

με ςα ξπξία δξσλεύει η τύρη 

 Ξ Λίκχμ ζχγοάτξπ και γλύπςηπ       ρσμεογάρςηκε 

με ςξμ Οξλύγμχςξ. Λαζί έκαμαμ ςα ρημαμςικόςεοα 

βήμαςα ρςημ παοξσρίαρη ςξσ διαρςήμαςξπ και ςξσ 

υώοξσ.  

 



                               

 ‘’ ςάτξπ ςξσ βξσςηυςή’’ 

  Πξρειδχμία Θςαλίαπ (5ξπ αιώμαπ π.Χ.) 
 

                                                              

  

 

‘’ ςάτξπ ςξσ βξσςηυςή’’ 

Τξιυξγοατία πξσ απεικξμίζει 

παιυμίδι κξςςάβξσ ρε ρσμπόριξ(5ξπ 

αιώμαπ π.Χ.)  

  

 



 Ξ Οαοοάριξπ από ςημ  Έτερξ           εογάρςηκε ρςα υοόμια ςξσ 

Οελξπξμμηριακξύ Οξλέμξσ. Οξλλά ρυέδια ςξσ σπήουαμ ρε πίμακεπ 

και μεμβοάμεπ και ςα υοηριμξπξιξύραμ ξι ςευμίςεπ χπ σπξδείγμαςα 

(Ολίμιξπ). Ρςξιυεία ςηπ ςέυμηπ ςξσ η θασμάρια γοαμμή με ςημ ξπξία 

απέδιδε ςημ πλαρςικόςηςα ςχμ μξοτώμ και η δύμαμη ρςημ 

απόδξρη φσυικώμ καςαρςάρεχμ και υαοακςήοχμ 

 Ξ Αγάθαουξπ ξ Ράμιξπ (υοόμια ακμήπ ςξσ 430-425π.Υ)           ρε  

ασςόμ απξδίδεςαι κάπξια ποξξπςική απεικόμιρη αμςικειμέμχμ και η 

θεχοηςική θεμελίχρη ασςήπ ςηπ αμακάλσφηπ 

 Ξ Απξλλόδχοξπ ξ Αθημαίξπ            πήοε ςημ επχμσμία 

<<ρκιαγοάτξπ>> διόςι θεχοείςαι ξ εσοεςήπ ςηπ ζχγοατικήπ με 

ρκιά( ασςόμ ςξμ ςοόπξ ςξμ ρσμαμςάμε ρε μεοικέπ λεσκέπ ληκύθξσπ 

με παοάρςαρη γσμαικώμ πξσ παίζξσμ αρςοαγάλξσπ) 

 Ξ Εεύνηπ από ςημ Ζοάκλεια          μεγάλξπ ζχγοάτξπ ςξσ 5ξσ 

αιώμα π.Υ. ξμ είυε καλέρει ξ βαριλιάπ ςηπ Λακεδξμίαπ Αουέλαξπ 

για μα ςξιυξγοατήρει ςξ μέξ παλάςι ςηπ Λακεδξμίαπ  ρςημ Οέλλα. 

 

  



 Ξ Πάμτιλξπ ρςημ Αμτίπξλη        ίδοσρε ςξμ 4ξ αιώμα  

ρυξλή ζχγοατικήπ  ρςη Ρικσώμα όπξσ εκςόπ από 

ζχγοατική δίδαρκε αοιθμηςική και γεχμεςοία καθώπ 

ςιπ γμώρειπ ασςέπ ςιπ θεχοξύρε απαοαίςηςεπ για κάθε 

ζχγοάτξ  

 Λαθηςέπ ςξσ ήςαμ ξ Λελάμθιξπ, ξ Πασρίαπ και ξ 

Απελλήπ ξ ζχγοάτξπ ςξσ Λ. Αλενάμδοξσ 

 Ξ Μικίαπ (δεύςεοξ μιρό 4ξσ αιώμα π.Υ)       ζχγοάτιζε 

με επιμέλεια γσμαίκεπ και τοόμςιζε για ςημ πλαρςική 

επενεογαρία ςχμ μξοτώμ για μα δημιξσογξύμ ςημ 

ασςαπάςη ςξσ ςοιρδιάρςαςξσ όγκξσ 

 



ΟΚΥΜΗΟΥ ΠΔΚΚΑΣ 

Βελλεοξτόμςηπ 

φητιδχςό δάπεδξ ξικίαπ, 432-348 

π.Χ., Όλσμθξπ 

Διόμσρξπ 

φητιδχςό δάπεδξ ρςημ 

'Οικία ςξσ Διξμύρξσ' ρςημ 

Πέλλα, ςέλξπ 4ξσ αι. π.Χ., 

Πέλλα, Αουαιξλξγικό 

Λξσρείξ 

Ισμήγι ελατιξύ 

λεπςξμέοεια από ςξ 

φητιδχςό δάπεδξ ςξσ 

Γμώριξπ ρςημ 'Οικία ςηπ 

Αοπαγήπ ςηπ Δλέμηπ' ρςημ 

Πέλλα, ςέλξπ 4ξσ αι. π.Χ., 

Πέλλα, Αουαιξλξγικό 

Λξσρείξ 

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_image.php?el/img_B1231a.html
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_image.php?el/img_B1233a.html
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_image.php?el/img_B1233b.html


Τξιυξγοατία ρςξμ ςάτξ ςξσ Φιλίππξσ Β΄ 

Βεογίμα μέρα 4ξσ π.Χ. αιώμα 

Αοπαγή ςηπ Πεορετόμηπ 

μέρα 4ξσ αι. π.Χ., Βεογίμα, 'Τάτξπ ςηπ 

Πεορετόμηπ' 



Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ Ιλαρικώμ υοόμχμ,  

κσοιαουξύρε ξ εοσθοόμξοτξπ οσθμόπ χπ 

 ποξπ ςη διακόρμηρη ςχμ αγγείχμ.         
ημ πεοίξδξ ασςή, εμταμίζξμςαι αοκεςξί 
αγγειξγοάτξι, ξι πεοιρρόςεοξι από ςξσπ 
ξπξίξσπ πήοαμ ςξ όμξμά ςξσπ από ςιπ 
παοαρςάρειπ πξσ απεικόμιζαμ ρςα αγγεία 
ςξσπ. Αμάμερά ςξσπ νευχοίζξσμ: 

 

 

Ριδέοη Αθημά 



Δίμαι γμχρςόπ για ςξ έογξ ςξσ, ρςξ ξπξίξ 

απεικξμίζει ςα ςέκμα ςηπ Κηςξύπ μα  

ςξνεύξσμ ςα ςέκμα ςηπ Μιόβηπ. Ζ Μιόβη, πξσ 

είυε επςά αγόοια και επςά κξοίςρια,  

ειοχμεύςηκε ςη Κηςώ, επειδή είυε μόμξ ςξμ 

Απόλλχμα και ςημ Άοςεμη.  

Ζ ύβοιπ πξσ διέποανε, ςηπ ρςξίυηρε ςξ 

θάμαςξ ςχμ παιδιώμ ςηπ από ςα παιδιά ςηπ 

 Κηςξύπ, καςόπιμ εμςξλήπ ασςήπ. Τα παιδιά 

ςηπ Μιόβηπ εικξμίζξμςαι  

λαβχμέμα και περμέμα ρςξ έδατξπ, εμώ η 

απεικόμιρη ςξσ δέμςοξσ, αιρθηςξπξιεί ςημ  

ύπαονη τσρικξύ πεοιβάλλξμςξπ. Οι μξοτέπ 

δεμ είμαι ςξπξθεςημέμεπ ρςξ ίδιξ  

επίπεδξ, δίμξμςαπ έςρι μια μέα αμςίληφη για 

ςξ υώοξ. Οι γοαμμέπ ςξσ εδάτξσπ, 

 απξδίδξμςαι με λεσκό.  



Ρςημ άλλη όφη ςξσ 
ίδιξσ αγγείξσ, ξ 
Εχγοάτξπ ςχμ 

Μιξβιδώμ παοαθέςει ςξμ 
Ζοακλή, ςημ Αθημά και 
άλλεπ εμμέα τιγξύοεπ.  
Οιθαμόςαςα ποόκειςαι 
για άλλξσπ θεξύπ και 
ήοχεπ λίγξ ποιμ ςη 

μάυη ςξσ  
Λαοαθώμα. ξ 

Εχγοάτξπ ταίμεςαι μα 
έυει  

επηοεαρςεί από ςξμ  
Οξλύγμχςξ από ςη 

Ηάρξ και ςξμ Λίκχμα 
από ςημ Αθήμα. 



Υαοακςηοιρςικό ασςξύ 

 ςξσ αγγειξγοάτξσ, είμαι όςι δεμ  

απεικξμίζει πεοίπλξκεπ  

ρκημέπ. α ρυέδιά ςξσ είμαι  

εοσθοόμξοτα. 

 Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ 

 απεικξμίζεςαι ξ Αυιλλέαπ μα τξοά 

δεομάςιμξ θώοακα και μα κοαςά έμα 

αοκεςά μακού ακόμςιξ.  

Ρςξ αοιρςεοό ςξσ υέοι είμαι  

ςσλιγμέμξπ έμαπ μαμδύαπ.  

Ζ ρςάρη ςξσ ήοχα θσμίζει 

 ςξ "Δξοστόοξ" ςξσ Οξλύκλειςξσ. 



Ξ Εχγοάτξπ ςηπ Μέκσιαπ απξδίδει 

 εναιοεςικά αρσμήθιρςεπ ρκημέπ ςξσ  

Ιάςχ Ιόρμξσ ή ςηπ Ιεμςασοξμαυίαπ. 

Ρςημ επάμχ ζώμη ςξσ παοαςιθέμεμξσ 

αγγείξσ, απεικξμίζεςαι ξ ςελεσςαίξπ 

άθλξπ ςξσ Ζοακλή, η καςάβαρή  

ςξσ ρςξμ κόρμξ ςχμ μεκοώμ με  

ρκξπό μα πάοει ςημ Ιέοβεοξ. 

 Οαοξσριάζεςαι ξ Άδηπ, ςξμ ξπξίξ 

 ακξλξσθξύμ ξ Οειοίθξσπ, ξ Ηηρέαπ  

και ξ Ζοακλήπ με ςξ οόπαλξ, ςξ ςόνξ, 

ςη λεξμςή και ςξμ Δομή μα ςξμ  

ρσμξδεύει.  



Από ςημ άλλη πλεσοά 

 ςξσ αγγείξσ εικξμίζεςαι 

ξ  

Δλπήμξοαπ, ξ Αίαμςαπ, ξ  

Οαλαμήδηπ και καθιρςή 

η Οεορετόμη. Ρςημ 

κάςχ  

ζώμη, παοξσριάζξμςαι  

ςιμχοίεπ Δλλήμχμ ςηπ  

μσθξλξγίαπ. 

 



 Ξ Αίρχμ, αγγειξγοάτξπ ςηπ ύρςεοηπ κλαρικήπ πεοιόδξσ, τημίζεςαι για ςιπ 

ρχρςέπ αμαλξγίεπ ποξρώπχμ, ςα  

ακοιβή πεοιγοάμμαςα, ςιπ φηλόλιγμεπ 

 αμαλξγίεπ και ςημ κξμφόςηςα ςχμ 

 δημιξσογημάςχμ ςξσ. Από ςα έογα ςξσ νευχοίζει η απεικόμιρη ςξσ Ηηρέα 

 μα ρέομει ςξ Λιμώςασοξ ένχ από ςξ  

Καβύοιμθξ. Ρςξ έογξ ασςό, πξσ  

βοέθηκε ρε κύκλικα ςξ 420 π.Υ.  

απεικξμίζεςαι επίρηπ η θεά Αθημά.  

Ανιξρημείχςη είμαι η επιγοατή πξσ  

βοέθηκε ρςξ αέςχμα ςηπ κύκλικαπ  

"ΑΘΡΩΜ:ΔΓΠΑΦΔΜ" 



Οαπαρχγξμξπξύλξσ Γεχογία 



Απξθηκεσςικά αγγεία 

Αγγεία μεςατξοάπ μεοξύ 

Σδοία 

Αγγεία τύλανηπ αμςικειμέμχμ 

Οσνίπ 

Κεκαμίπ 

Αγγεία επιςοαπέζια 

Οιμάκιξμ 

Τελεςξσογικά αγγεία 

Γαμικόπ λέβηπ 

Γαμικόπ λέβηπ, 2ξπ ςύπξπ 

Κξσςοξτόοξπ 

Ολημξυόη ή κώθχμ ή ενάλειπςοξμ 
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Πίθξπ 

Ο πίθξπ ήςαμ έμα μεγάλξ αγγείξ, 

ρσμήθχπ υχοίπ  διακόρμηρη, 

πξσ υοηρίμεσε για ςημ 

απξθήκεσρη ποξψόμςχμ, π.υ. 

λαδιξύ, ριςηοώμ, δημηςοιακώμ. 

 

 

Σςάμμξπ 

Ο ρςάμμξπ είμαι έμα αγγείξ με 
ρςεμή βάρη πξσ καθώπ 
αμεβαίμει ποξπ ςα πάμχ 

ταοδαίμει, για μα ρςεμέφει λίγξ 
και μα καςαλήνει ρε ρυεςικά 

ταοδύ λαιμό. Λε δύξ υεοξύλια 
ρςα πλάγια και κάλσμμα. Τξ 

υοηριμξπξιξύραμ για ςη τύλανη 
ή ςξ ρεοβίοιρμα ςξσ κοαριξύ. 

 

 

 



 

  Ζ ξμξμαρία ςξσ αγγείξσ ποξέουεςαι από 

ςιπ λένειπ αμτί + τέοχ. Οοόκειςαι για 

έμα μεγάλξ αγγείξ με δύξ καςακόοστεπ 

λαβέπ πξσ νεκιμξύμ από ςξ υείλξπ και 

καςαλήγξσμ ρςξ ρώμα ςξσ. Υοηρίμεσαμ 

για ςημ απξθήκεσρη λαδιξύ, ξίμξσ, 

μικοώμ καοπώμ αλλά και για ςη 

μεςατξοά μεοξύ. 

 





      Ξι αουαίξι ρπάμια έπιμαμ αμέοχςξ     

κοαρί. Ξ κοαςήοαπ ήςαμ ςξ αγγείξ μέρα 

ρςξ ξπξίξ αμακάςεσαμ ςξ μεοό με ςξ 

κοαρί. Λε ςξ πέοαρμα ςχμ υοόμχμ 

σπήουαμ πξλλέπ παοαλλαγέπ ςξσ αγγείξσ 

όμχπ ςα κύοια υαοακςηοιρςικά ςξσ ήςαμ 

η ρςεμή βάρη ςξ ταοδύ ρώμα και ςα δσξ 

υεοξύλια. 

      



    Ήςαμ έμα αγγείξ με ρςεμό 

κσλιμδοικό ρώμα πξσ τάοδαιμε 

καθώπ αμέβαιμε και έπαιομε ςξ 

ρυήμα  ςξσ βξλβξύ για μα 

καςαλήνει ρε ρςεμό υείλξπ. ξμ 

γέμιζαμ με κούξ μεοό και ςξμ 

ςξπξθεςξύραμ μέρα ρςξμ 

κοαςήοα, για μα διαςηοεί 

δοξρεοό ςξ κοαρί. 

    Ρύμτχμα με ςξμ καθηγηςή      

Λ. ιβέοιξ ρςξμ φσκςήοα έβαζαμ 

κοαρί και ςξμ βύθιζαμ ρε κούξ 

μεοό ή υιόμι. 



      Ζ ποξέλεσρή ςξσ είμαι μάλλξμ 

εςοξσρκική και ποξέουεςαι από 

αμάλξγξ υάλκιμξ ρκεύξπ. 

    Υοηρίμεσε χπ ρκεύξπ για ςημ 

άμςληρη ςξσ ξίμξσ από ςξμ κοαςήοα, 

χπ μέςοξ για ςημ αμάμεινη ςξσ ξίμξσ 

με ςξ μεοό ή χπ αγγείξ πόρηπ, υχοίπ 

ςημ φηλή λαβή. 

      Ξ κύαθξπ απξςελξύρε ςη βάρη για 

ςη μέςοηρη ςχμ ρςεοεώμ (6 κύαθξι 

ιρξδσμαμξύμ με μια κξςύλη) και ςχμ 

σγοώμ (1 ½ κύαθξι = 1 ξνύβατξμ). 



Κάγσμξπ 
 

Ο λάγσμξπ είμαι έμαπ 
ελλημιρςικόπ ςύπξπ ξιμξυόηπ 

με επίπεδη βάρη, με ξνύ ή 
ρπαμιόςεοα καμπύλξ ώμξ και 

κσκλικό ρςόμιξ. 
  

 
Ο γαμικόπ λέβηπ 

Δίυε ρυήμα παοόμξιξ με ςξσ λέβηςα, διέτεοε 
όμχπ ρςξ όςι διέθεςε εσού σφηλό πόδι με 

κχμικό ρςήοιγμα εμρχμαςχμέμξ ρςξ κσοίχπ 
αγγείξ και λαβέπ, ξι ξπξίεπ νεκιμξύραμ από 
ςξσπ ώμξσπ και καςέληγαμ κξμςά ρςα υείλη 

ςξσ αγγείξσ. Δίυε κάλσμμα ρε ρυήμα 
ςοξύλξσ πξσ καςέληγε ρε λαβή. 

Σσμηθιζόςαμ μα ςξ τέοξσμ ρςιπ γαμήλιεπ 
ςελεςέπ με ςξ μεοό για ςξ γαμήλιξ λξσςοό 
και είυε ρσμήθχπ αμάλξγη διακόρμηρη. 

 
Ποχςξεμταμίρςηκε ςξμ 6ξ αιώμα και 
υοηριμξπξιήθηκε μέυοι ςξμ 4ξ αιώμα. 

Σύμτχμα με ςξμ Beazley ξ ποώςξπ πξσ 
διακόρμηρε γαμικό λέβηςα ήςαμ ξ Σξτίλξπ 

πεοίπξσ ςξ 580 με 570 π.Χ. αμαπαοιρςώμςαπ 
ςη γαμήλια ςελεςή ςηπ Δλέμηπ και ςξσ 

Λεμέλαξσ. 



     Ήςαμ έμα αγγείξ με μία λαβή, ρςεμό λαιμό, βαθύ 

ρςόμιξ και κσλιμδοικό ρσμήθχπ ρώμα. Υοηρίμεσε 

κσοίχπ για ςη τύλανη ςχμ αοχμαςικώμ ελαίχμ 

ςχμ γσμαικώμ και ςχμ αθληςώμ. Δπίρηπ 

υοηριμξπξιήθηκαμ χπ δξυεία ποξρτξοάπ ςξσ 

λαδιξύ ρςξσπ μεκοξύπ (λεσκέπ λήκσθξι) ή χπ 

ρήμαςα ρε ςάτξσπ.  

      οειπ είμαι ξι βαρικξί ςύπξι: 

 α) Ισλιμδοικξί λήκσθξι. Ξ ώμξπ νευχοίζει από ςξ 

κσλιμδοικό ρώμα. 

 β) Οαοαλλαγή ςχμ κσλιμδοικώμ ληκύθχμ είμαι ξι 

λήκσθξι ςύπξσ Διηάμειοαπ με εμιαία καμπύλη από 

ςξ λαιμό μέυοι ςη βάρη. 

 



Πιμάκιξμ 

    α πιμάκια έυξσμ ρυήμα πιάςξσ αλλά 

παοξσριάζξσμ πξλλέπ πξικιλίεπ: με ρςέλευξπ και 

δύξ λαβέπ, ςεςοάγχμα ή κσκλικά, αβαθή ή βαθιά. 

  Ζ πλημξυόη (ή κώθχμ ή  ενάλειπςοξμ) 

     Ήςαμ έμα εσού και αβαθέπ αγγείξ με ρώμα ρε 

ρυήμα «ρβξύοαπ», και υείλξπ πξσ ρςοέτεςαι ποξπ 

ςα μέρα. Διέθεςε σφηλό κσλιμδοικό ρςέλευξπ, πξσ 

καςέληγε ρε ρσμπαγή βάρη, και κάλσμμα με επίρηπ 

κσλιμδοικό ρςέλευξπ πξσ υοηρίμεσε χπ λαβή ςξσ 

καλύμμαςξπ.  

α αγγεία ασςά υοηρίμεσαμ για ςημ ςξπξθέςηρη 

αοχμαςικξύ μεοξύ ή ελαίξσ, για ποξρχπική υοήρη 

αλλά και για θοηρκεσςικέπ ιεοξςελερςίεπ. 





 Zimmern, A.E., The Greek Commonwealth. 

Politics and Economics in Fifth-Century 

Athens, Oxford, 1931. 

 Ι.Οαπαοοηγόπξσλξσ, Θρςξοία ςξσ Δλλημικξύ 

Έθμξσπ, όμξπ 3 

 http://peritexnisologos.blogspot.gr/2013/08

/5-4.html,  

 http://www.ekivolos.gr/H%20KLASIKH%20TEX

NH.htm  

 ιρςξοία ςξσ ελλημικξύ έθμξσπ, εκδξςική 

Αθημώμ, ςόμξπ Δ 

Ζ ςέυμη ρςημ Αουαία Δλλαδά,Ιξκκόοξσ-

Αλεσοά 
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