
Ο κούρος του Πειραιά

Γ΄ ναός (Αθηναίων) 

Ο «οίκος εν ώ τα επτά»



Τυποι βωμών



Ανακλιντροειδής βωμός και  

φράγμα



Ο βωμός των 12 θεών στην Αγορά. Ανακλιντροειδής 

βωμός, περιρραντήριο και  φράγμα



Βωμός τριγλύφων



Περιρραντήρια







Περιρραντήριο από τη Σικυώνα



Ενεπίγραφο περιρραντήριο 

Από την Αγορά των Αθηνών



Ανακλιντροειδής βωμός

Ανάκλιντρο





Βωμός με κρατευτές



Ο μεγάλος βωμός στη Σάμο



Βωμοί με κέρατα και βουκράνια





Βωμοί στην Μικρά Ασία





Αρχιτεκτονική διακόσμηση με

βουκράνια στο πρόπυλο του 

Πτολεμαίου Β΄στη Σαμοθράκη

Αρχιτεκτονική διακόσμηση με

Ανάγλυφα βουκράνια στο πρόπυλο  

της Ελευσίνας



Τράπεζες



Αναθηματικοί κίονες







Αναθηματικοί κίονες

Ο κίονας του Αρχίλοχου. Πάρος





ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ  Δ



Αναθηματικός κίονας στην Αθηνά Πολιάδα



ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

O Hρόδοτος αναφέρει ότι πίσω από το Αρτεμίσιο, υπάρχει ένας άλλος 

τάφος -η Θήκη- προφανώς ίδιας εποχής με το Σήμα. Σε αυτή τη θήκη 

κείτεται η ΄Ωπις και η ΄Αργη, τις οποίες οι νησιώτισσες τιμούν με ύμνους.

ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, 

στη Θήκη έριχναν τις στάχτες 

από την καύση των ζώων 

μετά τη θυσία. Στο σήμα 

βρέθηκαν αντικείμενα της 

αρχαικής περιόδου, ένα 

κεφάλι κούρου, 

μιά φτερωτή σφίγγα, αγγεία 

κλπ. ενώ ένας προστατευτικός 

τοίχος κτίστηκε την 

ελληνιστική εποχή 

μετατρέποντας το Σήμα σε 

άβατον.

















ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΝ





ΣΤΟΕΣ



ΣΤΟΑ  ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ



ΣΤΟΑ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ε΄(210 π.Χ.)





Μινώα κρήνη



Μινώα Κρήνη, Δήλος F. Courby, Le Portique d'Antigone,

Paris 1912



Πεσσοί σε ορόφους στοών





Η σκηνή του θεάτρου



Η δεξαμενή του θεάτρου



«Υπόστυλη Αίθουσα»¨/ Η στοά του Ποσειδώνος, 204 π.Χ.

Υπερυψωμένος

φωταγωγός





Βασιλική του Τραϊανού 



Βασιλική του Βιτρούβιου στο Fano



Βασιλική της Πομπηίας, πρώιμος 2ος π.Χ.

K. Welch, A new view of the origins of the Basilica: the Atrium 

Regium, Graecostasis, and Roman diplomacy. JRA 16, 2003 fax. 

1, 5-34.



Ναος στο Καρνάκ, Λούξορ, 15ος-14ος αι. 

π.Χ.

Υπερυψωμένος

φωταγωγός













O “ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ» ΝΑΟΣ

Δικιόνια σύνθεση στο Πύθιον



NEΩΡΙΟΝ / ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ

4ος αι. 

Μήκος 68 μ.

Ταπεινωμένο δάπεδο με δεξαμενή και δύο σειρές θρανίων

στέγαζε πιθανόν μια τριήρη , αφιέρωμα στον Απόλλωνα 

έπειτα από νικηφόρα ναυμαχία πιθανότατα του βασιλιά της

Μακεδονίας, Δημήτριου Πολιορκητή. 

Το εσωτερικό ήταν διακοσμημένο με Νηρηίδες που 

ιππεύουν θαλάσσια τέρατα και δελφίνια που πηδούν 

πάνω από τα αφρισμένα κύματα







OYTΟΠΙΑ - ΑΡΜΟΝΙΑ






