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Αρχαιολογία των γεωμετρικών και  

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

Δημήτρης Πλάντζος 



Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι 
(1100-700 π.Χ.) 



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.) 



Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1100-700 π.Χ.): 

• 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.) 



Σύστημα Τριών Εποχών 

• Εποχή του Λίθου 

• Εποχή του Χαλκού 

• Εποχή του Σιδήρου 
 



Σύστημα Τριών Εποχών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian Jürgensen Thomsen  
(1788–1865) 

1891 



Ελλαδικός χώρος 

• Εποχή του Λίθου (έως 3.000 π.Χ.) 

– Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική 

• Εποχή του Χαλκού (3.000 – 1100 π.Χ.) 

– Πρώιμη, Μέση, Ύστερη 

• Εποχή του Σιδήρου (από 1.100 π.Χ.) 

– Πρώιμη, … 







ΡΟΔΟΣ 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΚΡΗΤΗ 

ΣΙΚΕΛΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 



• 75% ορεινός όγκος 
 

• 30% καλλιεργήσιμο  
 

• 20% βιώσιμες 
καλλιέργειες 









ΠΕΣ = ΥΜ + ΠρΓ + Γ 



Γεωμετρικά 

Ανατολίζοντα 

Αρχαϊκά 

Κλασικά 

Ελληνιστικά 

Όροι προερχόμενοι από την ιστορία της τέχνης 



Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Μυκηναϊκή): 
1580-1100 π.Χ. 

 



Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Μυκηναϊκή): 
1580-1100 π.Χ. 

 
• Φυσική συνέχεια της 

Μέσης Ελλαδικής 



Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Μυκηναϊκή): 
1580-1100 π.Χ. 

 
• Φυσική συνέχεια της 

Μέσης Ελλαδικής 

• Ελεγχόμενη χρήση γραφής 



Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Μυκηναϊκή): 
1580-1100 π.Χ. 

 
• Φυσική συνέχεια της 

Μέσης Ελλαδικής 

• Ελεγχόμενη χρήση γραφής 

• Τειχισμένες ακροπόλεις 
(πολιτικά κέντρα;) 



Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Μυκηναϊκή): 
1580-1100 π.Χ. 

 
• Φυσική συνέχεια της 

Μέσης Ελλαδικής 

• Ελεγχόμενη χρήση γραφής 

• Τειχισμένες ακροπόλεις 
(πολιτικά κέντρα;) 

•  Μυκήναι, Τίρυνς, Άργος, 
Πύλος, Αθήναι 





Μυκήνες, Η Πύλη των Λεόντων (13ος αι. π.Χ.) 



14ος-13ος αι. π.Χ. 





16ος αι. π.Χ. 



Η “έλευση των Ελλήνων” 

• Πληθυσμιακές μετακινήσεις και καταστροφή οικισμών 
λίγο πριν το 2000 π.Χ. 

• Νέες φυλετικές ομάδες εισέρχονται στον ελλαδικό 
χώρο από τον Βορρά 

• Πολιτισμικές μεταβολές: 
– Αψιδωτά κτίρια 
– Ταφικές κατασκευές 
– Τύποι κεραμικής 
– Χρήση αλόγων 
– Πρώιμες μορφές ελληνικής γλώσσας 

• Πολιτισμικό αμάλγαμα: θρησκεία, «προ-ελληνικά» 
τοπωνύμια (Κόρινθος, Υμηττός, Παρνασσός κ.ο.κ.), 
μυθολογία, κοινωνική οργάνωση. 



16ος αι. π.Χ. 



16ος αι. π.Χ. 



15ος αι. π.Χ. 



13ος αι. π.Χ. 



16ος αι. π.Χ. 



περ. 1500 π.Χ. 





Μυκήνες, Ο «κρατήρας» των πολεμιστών 
(1200-1100 π.Χ.) 



Μυκήνες, Ο «κρατήρας» των πολεμιστών 
(1200-1100 π.Χ.) 



Γιατί κατέρρευσε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός; 

• γενικευμένη ξηρασία και σιτοδεία 
• αναταραχές ή συγκρούσεις 
• σεισμοί ή άλλες φυσικές καταστροφές 
• εισβολές εχθρικών φύλων («λαοί της θάλασσας»;) 
• επαναστάσεις των ντόπιων χωρικών και ακτημόνων (που 

ενδεχομένως να ανήκαν σε προελληνικά φύλα) ή και δούλων 
• όρια της ανακτορικής γραφειοκρατίας 
• οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε ο ελλαδικός χώρος σε 

μια περίοδο ευρύτερων αναταράξεων, μετακινήσεων πληθυσμών, 
διακοπής εμπορικών επαφών ή και ρήξης παλαιότερων 
συμμαχικών δεσμών 

• στο οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό κενό που άφησαν πίσω 
τους τα ανακτορικά κέντρα, βρήκε σταδιακά τον ζωτικό του χώρο 
ο ελληνικός πολιτισμός των ιστορικών χρόνων. 



HATTUSA 

1200 π.Χ. 



ΤΡΟΙΑ 

ΜΥΚΗΝΑΙ 



«Σκοτεινοί χρόνοι»: 1100-900 π.Χ. 

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

 Η περίοδος πολιτικής και κοινωνικής παρακμής που διαδέχθηκε 

την Ύστερη Ελλαδική (μυκηναϊκή) περίοδο 

 

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

 Η μεταβατική περίοδος κατά την οποία εμφανίζονται τα πρώτα 

σημάδια νέας κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, καθώς και 
της πρώτης άνθησης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 



Στοιχεία πολιτισμικής συνέχειας με το 
μυκηναϊκό παρελθόν: 

• Μερική φυλετική συνέχεια 

• Μερική γλωσσική συνέχεια 

• Επιβίωση θρησκευτικών και μυθολογικών 
στοιχείων 

• Επιβίωση σε κάποιες μορφές τέχνης και 
τεχνολογίας (π.χ. κεραμική) 



Στοιχεία πολιτισμικής ρήξης με το 
μυκηναϊκό παρελθόν: 

• Αλλαγή στην πολιτική και κοινωνική διάρθρωση 

• Διακοπή εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών 

• Εγκατάλειψη της γραφής 

• Εγκατάλειψη μνημειακής αρχιτεκτονικής, 
ζωγραφικής, γλυπτικής 

• Εγκατάλειψη των περισσότερων τεχνών 
(μεταλλοτεχνία, ελεφαντουργία κ.λ.π.) 



Η «κάθοδος των Δωριέων» 

• «Δωριείς»: ελληνόφωνα φύλα που μέχρι το 1100 π.Χ. περ. 
ζούσαν στις ορεινές περιοχές της Πίνδου, στην Ήπειρο και 
τη Θεσσαλία.  

• περιγραφές Ελλήνων ιστορικών και μυθογράφων, σχετικά 
με την επιστροφή των «Ηρακλειδών» στις πατρογονικές 
τους εστίες στην Πελοπόννησο. 

• Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις, η έλευση των 
Δωριέων συμβαίνει αρκετά αργότερα, γύρω στο 1000 π.Χ., 
όταν οι πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές που τους 
αποδίδονται είχαν πλέον συντελεστεί με άλλα αίτια.  

• Επιπλέον, η εισαγωγή του σιδήρου στον ελλαδικό χώρο 
δεν φαίνεται να έγινε από τον βορρά, αλλά από την Εγγύς 
Ανατολή – ενδεχομένως μέσω Κύπρου – και το πιθανότερο 
είναι από τόσο το νέο μέταλλο όσο και η κατεργασία του 
διαδόθηκαν βορειότερα με την συμβολή της Ελλάδας. 



Κεραμική: Πρωτογεωμετρικός Ρυθμός  
(1000-900 π.Χ.) 

• Περιορισμένος αριθμός 
γεωμετρικών θεμάτων: 
ομόκεντροι κύκλοι και 
ημικύκλια, ταινίες, ρόμβοι, 
αβακωτά κοσμήματα, 
διαγραμμισμένα τρίγωνα, 
τεθλασμένες γραμμές 

• Επικρατεί το χρώμα του πηλού 

Αττικός ΠΓ αμφορέας. π. 950 π.Χ. 



Κεραμική: Πρωτογεωμετρικός Ρυθμός  
(1000-900 π.Χ.) 

• Αποκλειστική χρήση μαύρου «χρώματος»: σκιαγραφία 

• Χρήση διαβήτη και κανόνα 

• Χρήση πολλαπλού χρωστήρα 



Κεραμική: Πρωτογεωμετρικός Ρυθμός  
(1000-900 π.Χ.) 

• Αποκλειστική χρήση μαύρου «χρώματος»: σκιαγραφία 

• Χρήση διαβήτη και κανόνα 

• Χρήση πολλαπλού χρωστήρα 



Σύγκριση Πρωτογεωμετρικού Ρυθμού με το Μυκηναϊκό παρελθόν:  



Σύγκριση Πρωτογεωμετρικού Ρυθμού με το Μυκηναϊκό παρελθόν:  

•Φυσική δομή 
•Ελεύθερο σχέδιο 
•«Ζωντανή» αίσθηση 

Μυκηναϊκός αμφορέας ΠΓ αμφορέας 

•Αρθρωμένη δομή 
•Γραμμικό σχέδιο 
•«Πειθαρχημένη» αίσθηση 



ΑΘΗΝΑΙ 



ΠΓ τάφος. Καύση γυναίκας. 10ος αι. π.Χ. 



ΠΓ τάφος. Καύση γυναίκας. 10ος αι. π.Χ. 




