
[IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α’

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και 

αρχαϊκών χρόνων (1100 - 480 π.Χ.).

Δημήτρης Πλάντζος



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

(συνέχεια)



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.)



ΑΘΗΝΑΙ



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



Αρχαιολογική ανασκαφή:



Αρχαιολογική ανασκαφή:

1780

2010



Αρχαιολογική ανασκαφή:

Ανασκαφή είναι η καταστροφή των αρχαιολογικών 
στρωμάτων που έχουν σχηματιστεί με την πάροδο 
του χρόνου. 

Σκοπός της ανασκαφής είναι:

• Η αποτύπωση της ιστορικής αλληλουχίας των 
επιμέρους χρονικών φάσεων

• Ο εντοπισμός κινητών και μη κινητών ευρημάτων 
και η μελέτη τους εντός της αρχαιολογικής τους 
συνάφειας. 



H μελέτη της διάταξης των αποθέσεων
(στρωμάτων), δηλαδή της διαστρωμάτωσης 
μιας αρχαιολογικής θέσης. Τα στρώματα σε 
μια αρχαιολογική θέση είναι φυσικά και 
πολιτισμικά, ή μόνον γεωλογικά, ανάλογα με 
τις φυσικές ή πολιτισμικές μεταβολές που 
έχουν λάβει χώρα στη θέση αυτή και τη 
διάρκειά τους.

Αρχαιολογική στρωματογραφία:



Αρχαιολογική στρωματογραφία:



Αρχαιολογική στρωματογραφία
και χρονολόγηση:



Χρονολόγηση:

Απόλυτη

• Η κατάταξη των υλικών 
καταλοίπων ανάλογα με την 
ακριβή ιστορική στιγμή της 
κατασκευής τους, όταν 
αυτή είναι γνωστή.

Σχετική

• Η κατάταξη των υλικών 
καταλοίπων σε σχέση με 
άλλα που θεωρούνται 
πρωιμότερα ή νεώτερα.



Χρονολόγηση:

Απόλυτη

• Η κατάταξη των υλικών 
καταλοίπων ανάλογα με την 
ακριβή ιστορική στιγμή της 
κατασκευής τους, όταν 
αυτή είναι γνωστή.

Σχετική

• Η κατάταξη των υλικών 
καταλοίπων σε σχέση με 
άλλα που θεωρούνται 
πρωιμότερα ή νεώτερα.



Χρονολόγηση:

Απόλυτη

• Η κατάταξη των υλικών 
καταλοίπων ανάλογα με την 
ακριβή ιστορική στιγμή της 
κατασκευής τους, όταν 
αυτή είναι γνωστή.

Σχετική

• Η κατάταξη των υλικών 
καταλοίπων σε σχέση με 
άλλα που θεωρούνται 
πρωιμότερα ή νεώτερα.



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









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.



Πρωτογεωμετρική κατοίκηση

• Σταδιακή εγκατάσταση ελληνικών φύλων 
(1000-950 π.Χ.)

• «Πρώτος αποικισμός» = εγκατάσταση ιωνικών 
φύλων στη Μ. Ασία

• Μικροί, εσωστρεφείς οικισμοί

• Αψιδωτά κτίρια



Νιχώρια Μεσσηνίας. 10ος αι. π.Χ.



«Ηρώον»,
Λευκαντί Ευβοίας:

Μνημειακό κτίριο, 47 x 
10 μ., που περιείχε 
πλούσιες ταφές ενός 
πολεμιστή, μιας 
γυναίκας και αλόγων. 

Γύρω στο 1000 π.Χ.



«Μέγαρα»:
Επιμήκη, ορθογώνια οικοδομήματα με 
είσοδο στη μια στενή πλευρά.

Τα κτίρια δεν έχουν μνημειακό χαρακτήρα, 
κατασκευάζονται από ευτελή υλικά. Σε 
κάποιες περιπτώσεις περιβάλλονται από 
κιονοστοιχία («πτερό»)

«Μέγαρο Β» στο Θέρμο Αιτωλίας 
(κάτοψη). 10ος / 8ος αι. π.Χ. 



Επιμήκη, ορθογώνια οικοδομήματα με 
είσοδο στη μια στενή πλευρά.

Τα κτίρια δεν έχουν μνημειακό χαρακτήρα, 
κατασκευάζονται από ευτελή υλικά. Σε 
κάποιες περιπτώσεις περιβάλλονται από 
κιονοστοιχία («πτερό»)

Σπάρτη, Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος (κάτοψη). 
8ος αι. π.Χ.



Επιμήκη, ορθογώνια οικοδομήματα με 
είσοδο στη μια στενή πλευρά.

Τα κτίρια δεν έχουν μνημειακό χαρακτήρα, 
κατασκευάζονται από ευτελή υλικά. Σε 
κάποιες περιπτώσεις περιβάλλονται από 
κιονοστοιχία («πτερό»)

Σάμος. Ηραίο (κάτοψη). 8ος αι. π.Χ.



Πήλινο ομοίωμα ναού από την Περαχώρα. 
8ος αι. π.Χ.

Πήλινο ομοίωμα ναού από το Άργος.
8ος αι. π.Χ.



Δημιουργία αστικών οικισμών:

Καρφί Λασιθίου (10ος-9ος αι. 
π.Χ.): επιβίωση μινωικών 
στοιχείων. Οχυρή, 
προστατευμένη θέση, 
μονόροφα, ορθογώνια 
σπίτια, απουσία 
πολεοδομικής μέριμνας, 
«διοικητικό κέντρο», ιερό.



Δημιουργία αστικών οικισμών:

Καρφί Λασιθίου (10ος-9ος αι. 
π.Χ.): επιβίωση μινωικών 
στοιχείων. Οχυρή, 
προστατευμένη θέση, 
μονόροφα, ορθογώνια 
σπίτια, απουσία 
πολεοδομικής μέριμνας, 
«διοικητικό κέντρο», ιερό.



Δημιουργία αστικών οικισμών:

Ζαγορά Άνδρου (8ος αι. 
π.Χ.): οικίες η μια δίπλα 
στην άλλη, ορθογώνιου 
σχήματος, σχετική 
ρυμοτομία. Βιοτεχνικά 
εργαστήρια εντός του 
οικισμού.



Δημιουργία αστικών οικισμών:

Ζαγορά Άνδρου (8ος αι. 
π.Χ.): οικίες η μια δίπλα 
στην άλλη, ορθογώνιου 
σχήματος, σχετική 
ρυμοτομία. Βιοτεχνικά 
εργαστήρια εντός του 
οικισμού.



Δημιουργία αστικών οικισμών:

Ζαγορά Άνδρου: τείχος.



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.)



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.)



Κατά τη Γεωμετρική περίοδο:

• Δημιουργούνται νέα οικιστικά κέντρα ως 
αποτέλεσμα των μετακινήσεων πληθυσμών 
κατά την προηγούμενη περίοδο

• Εμφανίζονται νέοι πολιτειακοί θεσμοί 
(βασιλεύς, συμβούλιο γερόντων, συνέλευση 
πολεμιστών)

• Η οικονομία παραμένει κυρίως αγροτική, με 
αυτάρκη, κλειστό χαρακτήρα

Συνέχεια…



Κατά τη Γεωμετρική περίοδο:

• Παγιώνεται η κοινωνική διαστρωμάτωση σε 
τάξεις: γαιοκτήμονες, αγρότες, άκληροι 
(«θήτες»), δούλοι

• Παρατηρείται ανάπτυξη της οικοτεχνίας 
(ενδύματα, σκεύη, εργαλεία, έπιπλα)…

• … καθώς και ανάπτυξη της κεραμικής 
(ταχύτερος κεραμικός τροχός, νέες 
διακοσμητικές τεχνικές)

…Συνέχεια:



Γεωμετρική εποχή:

• Πρώιμη Γεωμετρική (900-850 π.Χ.)

• Μέση Γεωμετρική (850-760 π.Χ.)

• Ύστερη Γεωμετρική Ι (760-735 π.Χ.)

[«Ώριμη Γεωμετρική Εποχή»]

• Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ (735-700 π.Χ.)



Κεραμική: Γεωμετρικός Ρυθμός 
(900-700 π.Χ.)

• Πλήθος γεωμετρικών θεμάτων: 
μαίανδροι, ρόδακες, σβάστικες, 
αβακωτά και τριγωνικά κοσμήματα, 
σταυροί, κύκλοι κλπ.

• Σταδιακή εμφάνιση εικονιστικών 
παραστάσεων 

• Επικρατεί η σκιαγραφία

• Γεωμετρικό κτίσιμο

• Ισορροπημένη άρθρωση

• Τεχνική αρτιότητα

Αττική Γεωμετρική πυξίδα. 800-760 π.Χ.



Κεραμική: Γεωμετρικός Ρυθμός 
(900-700 π.Χ.)

• Πλήθος γεωμετρικών θεμάτων: 
μαίανδροι, ρόδακες, σβάστικες, 
αβακωτά και τριγωνικά κοσμήματα, 
σταυροί, κύκλοι κλπ.

• Σταδιακή εμφάνιση εικονιστικών 
παραστάσεων 

• Επικρατεί η σκιαγραφία

• Γεωμετρικό κτίσιμο

• Ισορροπημένη άρθρωση

• Τεχνική αρτιότητα



Αττικά αγγεία:

• ΠΓ (900-850 π.Χ.)

– Μελανό χρώμα

– Περιορισμένη 
διακόσμηση

– Γραμμικά κυρίως 
θέματα



Αττικά αγγεία:

• ΠΓ (900-850 π.Χ.)

– Μελανό χρώμα

– Περιορισμένη 
διακόσμηση

– Γραμμικά κυρίως 
θέματα



Αττικά αγγεία:

• ΜΓ (850-760 π.Χ.)

– Αύξηση διακόσμησης

– Ομόκεντροι κύκλοι

– Μορφές ανθρώπων ή 
ζώων



Γεωμετρική ταφή στην Αγορά 
της Αθήνας. π. 850 π.Χ.



Άρειος Πάγος



Χρυσά ενώτια. π. 850 π.Χ.



Αττικά αγγεία:

• ΥΓ (760-700 π.Χ.)

– Μνημειακό σχήμα / 
μέγεθος

– Αύξηση διακόσμησης

– Εικονιστικές σκηνές



Αττικά αγγεία:

• ΥΓ (760-700 π.Χ.)

– Μνημειακό σχήμα / 
μέγεθος

– Αύξηση διακόσμησης

– Εικονιστικές σκηνές



Γεωμετρικές πυξίδες:



Γεωμετρικές πυξίδες:



http://www.latsis-foundation.org/ell/ekpaidefsi-
epistimi-politismos/politismos/o-kyklos-ton-mouseion

http://www.latsis-foundation.org/ell/ekpaidefsi-epistimi-politismos/politismos/o-kyklos-ton-mouseion



