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Αρχαιολογία των γεωμετρικών και  

αρχαϊκών χρόνων (1100 - 480 π.Χ.).  
 

Δημήτρης Πλάντζος 









Κωδικός μόνον για επισκέπτες: 

 

 

• Username: guestARCH441 

• Password: guestARCH441 
 



Φροντιστηριακές ασκήσεις στην Αρχαιολογική περιγραφή 

E-class ARCH514 
 
 
 Δηλώσεις συμμετοχής: Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

asfyroera@arch.uoa.gr 
από 4 έως 15 Οκτωβρίου 2021 
 

 Η δήλωση συμμετοχής στις ασκήσεις είναι προαιρετική 
 

 Όσοι-ες τις επιλέξουν θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά 
5 ασκήσεις συνολικής διάρκειας 14 ωρών  
σε ημέρες και ώρες που δεν θα συμπίπτουν  
με τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου 
 

 Οι ασκήσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 



[IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α’ 

Διάρθρωση μαθημάτων: 
• Εισαγωγικά (4/10) 
• Μεθοδολογία και πηγές  (11/10) 
• Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου α΄: Υπομυκηναϊκή περίοδος  (18/10) 
• Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου β΄: Γεωμετρικοί χρόνοι  (25/10) 
• Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου β΄: Γεωμετρική Αθήνα  (1/11) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 7ος αι. π.Χ. β΄: πλαστική  (8/11) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 7ος αι. π.Χ. γ΄: κεραμική  (15/11) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 7ος αι. π.Χ. γ΄: αρχιτεκτονική   (22/11) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 6ος αι. π.Χ. β΄: πλαστική – Κούροι και Κόρες  (29/11) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 6ος αι. π.Χ. γ΄: κεραμική – μελανόμορφος ρυθμός (6/12) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 6ος αι. π.Χ. δ΄: κεραμική – ερυθρόμορφος ρυθμός (13/12) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 6ος αι. π.Χ. δ΄: πλαστική – επιτύμβια γλυπτά (20/12) 
• Αρχαϊκή Εποχή: 6ος αι. π.Χ. δ΄ : μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία (10/1) 



Μεθοδολογία και πηγές 



Κλασική Αρχαιολογία είναι: 

• Ο κλάδος της αρχαιολογίας που μελετά τα 
υλικά κατάλοιπα του ελληνορωμαϊκού 
(«κλασικού») πολιτισμού 

• Επομένως, η Κλασική Αρχαιολογία ανήκει και 
στις Κλασικές Σπουδές, μαζί με την Κλασική 
Φιλολογία, την Κλασική («Αρχαία») Ιστορία 
κλπ. 



Η επιστημονική αποστολή του 
κλασικού αρχαιολόγου: 



Η επιστημονική αποστολή του 
κλασικού αρχαιολόγου είναι … 

…να μελετήσει και 
να ερμηνεύσει τα 
υλικά κατάλοιπα 
του κλασικού 
πολιτισμού 



Η (κλασική) αρχαιολογία… 

• Δεν είναι τα 
ευρήματα, το 
αρχαιολογικό 
υλικό («αρχαία»). 

• Είναι ο λόγος περί 
των αρχαίων, η 
ερμηνεία τους 
(αρχαιο – λογία). 



Ποιους τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού 
μελετά η κλασική αρχαιολογία; 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ….. 
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αρχαίας ελληνικής τέχνης; 
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Ο κλασικός αρχαιολόγος ταξινομεί το 
υλικό του: 

• Κατά χρονική περίοδο (περιοδολόγηση) 

• Κατά υλικό και μέθοδο κατασκευής (τεχνική) 

• Κατά το είδος (τυπολογία) 

• Κατά την απεικόνιση (εικονογραφία) 

• Κατά τον τρόπο εκτέλεσης (τεχνοτροπία) 



Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης: 



Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης: 

• Εποχή του Χαλκού (3200-1100 π.Χ.) 

• Υπομυκηναϊκή εποχή (1100-1050 π.Χ.) 

• Πρωτογεωμετρική εποχή (1050-900 π.Χ.) 

• Γεωμετρική εποχή (900-700 π.Χ.) 

• Αρχαϊκή εποχή (700-480 π.Χ.) 

• Κλασική εποχή (480-336 π.Χ.) 

• Ελληνιστική εποχή (336-31 π.Χ.) 



Τι είναι τυπολογία; 



Τι είναι τυπολογία; 

• Η μελέτη και κατάταξη ανθρώπων, 
αντικειμένων ή πολιτισμικών φαινομένων σε 
τύπους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους 

• Στην αρχαιολογία, η ταξινόμηση αντικειμένων 
σε τύπους ανάλογα με το είδος, το υλικό, την 
τεχνική ή τη μορφή βοηθά στην σύνθεση μιας 
χρονολογικής ακολουθίας 
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Τι είναι εικονογραφία; 

• Το σύνολο των απεικονίσεων που φέρουν τα 
μνημεία και κάθε είδους υλικά κατάλοιπα 
μιας πολιτισμικής ομάδας.  

 Οι απεικονίσεις αυτές μπορεί να είναι 
εικονιστικές παραστάσεις, να αποδίδουν 
δηλαδή αναγνωρίσιμες μορφές ή συνθέσεις 
αφηγηματικού χαρακτήρα, ή ανεικονικές, 
δηλαδή απλά σχήματα αφαιρετικού 
χαρακτήρα. 
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Εικονογραφία 

ανεικονική παράσταση εικονιστική παράσταση 
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Τι είναι τεχνοτροπία; 

• Το σύνολο των ιδιαίτερων τεχνικών και 
υφολογικών στοιχείων, συχνά 
ιδιοσυγκρασιακού χαρακτήρα, που 
διαφοροποιούν ένα έργο τέχνης από έργα 
άλλων πολιτισμών, περιόδων ή εργαστηρίων. 
Στην κλασική αρχαιολογία η τεχνοτροπία 
χρησιμοποιείται συχνά για την χρονολόγηση 
και ερμηνεία των έργων που καλείται να 
μελετήσει. 



τυπολογία – εικονογραφία – τεχνοτροπία  



τυπολογία – εικονογραφία – τεχνοτροπία  
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Η αρχαιολογική ερμηνεία 
βασίζεται: 

• Στο ΜΟΥΣΕΙΟ (υλικά 
δεδομένα) 

• Στο ΑΡΧΕΙΟ (καταγραφή 
υλικών και κειμενικών 
μαρτυριών) 

• Στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(προγενέστερες μελέτες και 
ερμηνείες) 



Η κλασική αρχαιολογία στον παγκόσμιο ιστό: 

• Classical Art Research Centre, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: 
 http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm (βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφικοί 

κατάλογοι, εικόνες) 
• Perseus Digital Library, Πανεπιστήμιο Tufts Η.Π.Α.: 
 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ (κείμενα ελληνικής και λατινικής 

γραμματείας, εικόνες, εγκυκλοπαίδεια κλασικών αρχαιολογικών χώρων) 
• Zenon, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο: 
 http://opac.dainst.org/ (βιβλιογραφικός κατάλογος) 
• AWOL: The Ancient World Online, Βρετανική και Γαλλική Σχολή Αθηνών:  
 http://ancientworldonline.blogspot.com (αρχαιολογικές ειδήσεις και 

ενημέρωση) 
• Stoa, Πανεπιστήμιο Κεντάκι Η.Π.Α.: 
 www.stoa.org (εικόνες, κείμενα) 
• Οδυσσεύς, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού: 
 http://odysseus.culture.gr/h/3/gh30.jsp (ελληνικοί αρχαιολογικοί χώροι και 

μουσεία) 
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 http://ancientworldonline.blogspot.com (αρχαιολογικές ειδήσεις και 

ενημέρωση) 
• Stoa, Πανεπιστήμιο Κεντάκι Η.Π.Α.: 
 www.stoa.org (εικόνες, κείμενα) 
• Οδυσσεύς, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού: 
 http://odysseus.culture.gr/h/3/gh30.jsp (ελληνικοί αρχαιολογικοί χώροι και 

μουσεία) 
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https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library  

 

https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library
https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library
https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library
https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library
https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library


http://www.britishmuseum.org/ 

 



http://www.louvre.fr/ 



http://www.metmuseum.org/ 



http://www.cycladic.gr/ 



http://web.ime.gr/ 



https://el.wikipedia.org/ 


