
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

    Λίγο αργότερα από τους πολιτισμούς που 
αναπτύσσονται στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία, 
τρεις νέοι, μεγάλοι πολιτισμοί άνθισαν στο χώρο 
του Αιγαίου και στην ελληνική χερσόνησο: 

 

• Ο Μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη 

• Ο πολιτισμός των Κυκλάδων και  

• Ο πολιτισμός της ηπειρωτικής Ελλάδας που 
σημειώνει τη μεγαλύτερη ακμή του κατά τη 
Μυκηναϊκή εποχή (1600-1100 π.Χ.) 



Οι τρεις πολιτισμοί χωρίζονται σε τρεις περιόδους που 
ταυτίζονται περίπου ως προς τα χρονολογικά τους όρια 

αλλά έχουν διαφορετική ονομασία  

Μινωικός Κυκλαδικός Ελλαδικός Χρονολογία

Πρωτομινωική

(Π. Μ.)

Πρωτοκυκλαδική

(Π. Κ.)

Πρωτοελλαδική

(Π. Ε.)
2600–1900 π.Χ.

Μεσομινωική

(Μ. Μ.)

Μεσοκυκλαδική

(Μ. Κ.)

Μεσοελλαδική

(Μ. Ε.)
1900–1580 π.Χ.

Υστερομινωική

(Υ. Μ.)

Υστεροκυκλαδική

(Υ. Κ.)

Υστεροελλαδική

ήΜυκηναϊκή

(Υ .Ε.)

1580–1100 π.Χ.

Μινωικός Κυκλαδικός Ελλαδικός Χρονολογία

Πρωτομινωική

(Π. Μ.)

Πρωτοκυκλαδική

(Π. Κ.)

Πρωτοελλαδική

(Π. Ε.)
2600–1900 π.Χ.

Μεσομινωική

(Μ. Μ.)

Μεσοκυκλαδική

(Μ. Κ.)

Μεσοελλαδική

(Μ. Ε.)
1900–1580 π.Χ.

Υστερομινωική

(Υ. Μ.)

Υστεροκυκλαδική

(Υ. Κ.)

Υστεροελλαδική

ήΜυκηναϊκή

(Υ .Ε.)

1580–1100 π.Χ.



Κυκλαδικός Πολιτισμός 

• Η ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού στην 
εποχή του χαλκού ευνοήθηκε από το ήπιο κλίμα 
των νησιών και από τη σπουδαία γεωγραφική 
τους θέση ως γέφυρας ανάμεσα στην Ασία και την 
Ευρώπη.  
 

• Το εμπόριο στάθηκε η κύρια πηγή της οικονομίας  
των Κυκλάδων. 



• Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε με τις 
ανασκαφές του καθηγητή Σπύρου Μαρινάτου 
(1967-1974), που αποκάλυψαν στο Ακρωτήρι της 
Σαντορίνης ένα σημαντικό κέντρο του κυκλαδικού 
πολιτισμού.  

 

 



ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

• Οι στενοί δρόμοι ήταν 
λιθόστρωτοι με διαπλατύνσεις 
σε ορισμένα σημεία.  

• Τα σπίτια είχαν δύο ή τρεις 
ορόφους, ήταν χτισμένα με 
πέτρα και λάσπη και είχαν 
παράθυρα στα ισόγεια και τους 
ορόφους προς το δρόμο.  

 

 

 

•Τα πλουσιότερα ήταν κατασκευασμένα από πελεκητές πέτρες, 
και για αυτό το λόγο, οι αρχαιολόγοι τα ονομάζουν ξεστές.  
Τα υπόλοιπα κτίρια ήταν κατασκευασμένα από τούβλα λάσπης 
ενισχυμένα με άχυρα, ξύλα και γύψο. 



ΔΡΟΜΟΙ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

• Οι δρόμοι της πόλης ήταν 
λιθόστρωτοι.  

• Η αποχέτευση των κτιρίων 
γινόταν με πήλινους 
σωλήνες που βρίσκονταν 
μέσα στους τοίχους των 
κτιρίων και κατέληγαν σε 
χτιστούς υπονόμους κάτω 
από τους λιθόστρωτους 
δρόμους. 

 

 

 



Κυκλαδική Γλυπτική 

• Η πιο ιδιότυπη έκφραση της κυκλαδικής τέχνης 
είναι τα μαρμάρινα, μικρά αγάλματα (σπάνια 
ξεπερνούν το 1μ.), που βρέθηκαν στους 
προϊστορικούς τάφους των νησιών.  

• Το ύψος τους κυμαίνεται από 20 ως 150 εκ., τα 
περισσότερα όμως είναι μικρά (ειδώλια), 
παριστάνουν γυναικείες μορφές που βρέθηκαν 
κυρίως στην Αμοργό.  



Βιολόσχημα ειδώλια 

• ‘Εχουν μικρό πάχος.  

•  Κυκλαδικό μάρμαρο, 3200-2800 π. Χ. 

• Ύψος: 9,8 εκ., Πλάτος ώμων: 2,7 εκ. 

• Το κάτω μέρος, χωρίς πόδια, είναι φαρδύ ενώ η  
ιδιαίτερα λεπτή μέση οδηγεί στο επάνω μέρος που 
απολήγει σ’ ένα ψηλό λαιμό δίχως κεφάλι.  

• Το σχήμα τους θυμίζει βιολί και έχει συνήθως 
χαράξεις που αποτελούν ανατομικές νύξεις.  



Βιoλόσχημα ειδώλια 
• Κυκλαδικό μάρμαρο 

 Πρωτοκυκλαδική περίοδος, 
 3200-2800 π. Χ. 
 Ύ.: 9,8 εκ., Πλ. ώμων: 2,7 εκ Ειδώλιο γυναικείας μορφής 



Ειδώλια γυναικείας μορφής  
Πρωτοκυκλαδική περίοδος  



Ειδώλια καθιστής μορφής   

Ο Αρπιστής Ο εγείρων πρόποσιν Ο αυλητής 



Κυκλαδική ζωγραφική 

• Από τα σπουδαιότερα ευρήματα  στο Ακρωτήρι της 
Σαντορίνης, είναι οι εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφίες με 
ποικίλη θεματολογία, που κοσμούσαν πολλά δωμάτια. 
Σήμερα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών.  

• Έχουν φιλοτεχνηθεί με την τεχνική της νωπογραφίας, 
δηλαδή η απόδοση του έργου γινόταν πάνω στο νωπό 
ακόμα ασβεστολιθικό κονίαμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
τα χρώματά τους να παραμένουν ανεξίτηλα.  

• Τα θέματά τους τα αντλούν από τη φύση και την 
καθημερινή ζωή ή αναφέρονται σε διάφορες 
τελετουργίες.  



Οι Πυγμάχοι 



Τα χρώματα 

• Υπάρχει έντονη ελευθερία στα σχήματα και τα 
χρώματα. Έχουμε μορφές με γαλάζια μαλλιά και 
κόκκινα σώματα, σαν να είναι ηλιοκαμένα.  

• Οι βράχοι ζωγραφίζονται γαλάζιοι, κίτρινοι και 
κόκκινοι, τα κρίνα κόκκινα, οι πίθηκοι γαλάζιοι, τα 
ψάρια κίτρινα και πρασινογάλαζα.  

• Η χρωματική κλίμακα συμπληρώνεται και δένει με 
τη χρήση του μαύρου. 



Οι βράχοι με τα κρίνα 



Χρονολογικές περίοδοι Μινωικού Πολιτισμού 

 Προανακτορική (2600-1900 π.Χ.) 

 Παλαιοανακτορική ή Πρωτοανακτορική (1900-1700 π.Χ.) 

 Νεοανακτορική ή Δεύτερη Ανακτορική (1700-1450) και

 Μεταανακτορική (1450-1100 π.)



Μινωική Κρήτη 



Μινωικός Πολιτισμός 

• Η Κρήτη υπήρξε από την προϊστορική εποχή το κέντρο 
ενός ειρηνικού και μεγάλου πολιτισμού επί δεκαπέντε 
συνεχείς αιώνες. 

•  Οι παράγοντες που έδωσαν τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη ενός πολιτισμού υψηλής στάθμης στην Κρήτη 
ήταν το ήπιο κλίμα της, η ποικιλία των φυσικών και 
βιοτεχνικών προϊόντων της και η ανάδειξή της σε πρώτη 
ναυτική δύναμη στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. 

• Μινωική ονομάστηκε η τέχνη της εποχής του χαλκού, από 
τον Άρθουρ Έβανς. Το όνομα οφείλεται στο θρυλικό 
βασιλιά της Κνωσού, Μίνωα που δεν γνωρίζουμε αν ήταν 
υπαρκτό πρόσωπο ή αν είναι ένα όνομα γενικό, αντίστοιχο 
του αιγυπτιακού Φαραώ. 



Οι γλώσσες της Κρήτης 

     Δεν είναι γνωστό ποια γλώσσα μιλούσαν οι Μινωίτες 
της εποχής αυτής. Υπήρχε τουλάχιστον μία μη 
ελληνική γλώσσα και μία άλλη που ήταν ελληνική.  

     Αντιστοιχούν σ’ αυτές τρία είδη γραφής: 

•  H γραμμική γραφή Α 

•  Ένα είδος ιερογλυφικών που είναι χαραγμένο στο 
δίσκο της Φαιστού  

• Η γραμμική γραφή Β που βρέθηκε στην Κνωσό σε 
μεταγενέστερη φάση, αναγνωρίζεται με βεβαιότητα 
ως ελληνική και αποκρυπτογραφήθηκε το 1952.  



Μινωική γραφή Γραμμική Α 

Ο δίσκος της Φαιστού φέρει τα σύμβολα της μινωικής γραφής σε 

 σπειροειδή διάταξη   

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου  



Η δεύτερη όψη του δίσκου 



 

 

Πινακίδα της 
Γραμμικής γραφής  

 

Αρχαιολογικό Μουσείο  
Χώρας Μεσσηνίας 



Θρησκεία 

• Η θρησκεία των Μινωιτών ήταν ένα σύμπλεγμα 
θεοτήτων σχετικών με τη φύση και τον κύκλο της 
βλάστησης, τη άνθηση και το θάνατο των φυτών. 
Ορισμένα ζώα ήταν ιερά, όπως τα φίδια και οι 
ταύροι.  

• Η λατρεία του θείου πραγματοποιείται σε σπήλαια, 
(π.χ. στο Δικταίο Άντρο) και σε μικρά ανακτορικά ή 
οικιακά ιερά.  

• Υπάρχουν ορισμένα σύμβολα της θεότητας, όπως οι 
διπλοί πελέκεις, τα κέρατα κλπ., όπως υπάρχουν 
ιερά δέντρα (η ελιά) και ιεροί κίονες.  



Διπλοί πελέκεις 

Ο διπλός πέλεκυς είναι θρησκευτικό σύμβολο και σύμβολο της 
εξουσίας του Μίνωα, του βασιλιά του ανακτόρου της Κνωσού 





Η Αρχιτεκτονική 

• Βασικό υλικό δομής στην προϊστορική Κρήτη ήταν 
το ξύλο και ο λίθος. Μεγάλη εφαρμογή στην 
αρχιτεκτονική είχε και ο γυψόλιθος, ένα είδος 
αλάβαστρου, που τον χρησιμοποιούσαν σε δάπεδα, 
πεζούλια, σκάλες κ.ά. Μεγάλη χρήση επίσης είχαν 
και οι ξύλινοι κίονες.  

• Μεγάλη σημασία για τους Μινωίτες έχουν οι 
επαύλεις και οι κατοικίες, όπως μαρτυρούν τα 
πλακίδια από φαγεντιανή που χρονολογούνται 
γύρω στο 1700 π.Χ. και δείχνουν προσόψεις σπιτιών 
με ορόφους, μεγάλα ανοίγματα, και επίπεδη στέγη.                         



Μινωικοί κίονες 



Κεραμικά πλακίδια με προσόψεις κατοικιών  

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 



Τα Ανάκτορα 

• Τα ανάκτορα δεν ήταν μόνο κατοικίες των βασιλέων, αλλά 
και των αυλικών, των τεχνιτών, των υπαλλήλων και όλων 
των δούλων. Έτσι μαζί με τα βασιλικά διαμερίσματα, τις 
αίθουσες ακροάσεων και συμποσίων, τα παλάτια στέγαζαν 
πλήθος από εργαστήρια (αγγειοπλαστικής, κατεργασίας 
μετάλλων και ελαιοπιεστήρια) και πολλές αποθήκες.  

• Οι σπουδαιότερες λειτουργίες τους ήταν οι θρησκευτικές. 
Για την επικοινωνία όλων αυτών των χώρων είχαν 
προβλεφθεί διάδρομοι, αυλές και φωταγωγοί για τον 
αερισμό των χώρων.  

• Στη μνήμη των αρχαίων, τα μινωικά παλάτια ήταν σύμβολα 
ενός πολύπλοκου σχηματισμού με το όνομα Λαβύρινθος. 



Ανάκτορο της Κνωσού 

Η αίθουσα του θρόνου 



Η αίθουσα του θρόνου 

τμήμα από την τοιχογραφία με τους γρύπες 



Μακέτα με αναπαράσταση του ανακτόρου της Κνωσού 

σχέδια του Άρθουρ Έβανς 



Το ανάκτορο της Κνωσού ήταν πολυώροφο  
σε κάποια σημεία έφτανε τους πέντε ορόφους 



Η τέχνη των αγγείων 

• Από την πρωτομινωική εποχή χρησιμοποιείται ο κεραμικός 
τροχός και διευκολύνει την ταχύτερη κατασκευή των πήλινων 
αγγείων που είναι κομψά και έχουν ποικίλα σχήματα.  

• Τα ωραιότερα αγγεία της Πρωτοανακτορικής περιόδου είναι 
τα πολύχρωμα αγγεία του λεγόμενου καμαραϊκού ρυθμού, 
που οφείλουν την ονομασία τους στο σπήλαιο των Καμαρών 
στην Ίδη, όπου βρέθηκαν. Κατασκευάζονταν στα εργαστήρια 
των μεγάλων ανακτόρων της Κνωσού και της Φαιστού. 

• Στο σκούρο βάθος αυτών των αγγείων απλώνονται κυρίως 
γεωμετρικά σχέδια (κόκκινα και άσπρα) αλλά και φυτικά 
θέματα που αποδίδονται εντελώς σχηματοποιημένα.  



Καμαραϊκός Κρατήρας με άνθη 
1800 - 1700 π.Χ. 



Οι τοιχογραφίες 

• Τα θέματά τους τα αντλούν από τη φύση, την καθημερινή 
ζωή, τις θρησκευτικές τελετουργίες και τους αγώνες.  

• Το χρώμα, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση 
της φωτεινότητας, είναι πλούσιο σε αποχρώσεις φυτικής ή 
ορυκτής προέλευσης και συγγενεύει με στοιχεία του 
αιγυπτιακού ζωγραφικού κώδικα. Έτσι το χρώμα του 
αντρικού σώματος είναι καστανοκόκκινο και του 
γυναικείου λευκοκίτρινο. 

• Από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες τοιχογραφίες, 
που βρέθηκαν στη λεγόμενη «Οικία των τοιχογραφιών» 
της Κνωσού είναι αυτή του «γαλάζιου πουλιού»  

 



Τοιχογραφία του "γαλάζιου πουλιού" 



Ταυροκαθάψια 
 αθλητικά αγωνίσματα με ταύρους 

  Είχαν τελετουργικό χαρακτήρα αφού ο ταύρος ήταν ιερό 
ζώο. Στο αγώνισμα έπαιρναν μέρος άντρες και γυναίκες.  

 

 Το παιχνίδι με τον ταύρο περιλάμβανε τρία στάδια: 
  

  το πιάσιμο του ταύρου από τα κέρατα την ώρα που τρέχει 

  το άλμα πάνω από τη ράχη του ζώου 

  την τελική προσγείωση 

           

 



Τα τρία στάδια των ταυροκαθαψίων 



Ταυροκαθάψια 

Τοιχογραφία σε τοίχο της ανατολικής πλευράς του ανακτόρου της Κνωσού 



Πρίγκιπας με τα κρίνα 
 Τοιχογραφία  



H Παριζιάνα  
περίπου 1500 π.Χ., τοιχογραφία, Κνωσός 



Γλυπτική 

• Η μινωική γλυπτική δεν είναι τόσο γνωστή όσο οι 
τοιχογραφίες. Τα έργα είναι μικρά στο μέγεθος 
και λιγοστά. Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει ούτε την 
καλλιτεχνική αξία τους ούτε τη σημασία τους για 
τον πολιτισμό στον οποίον ανήκουν.  



Η μικρή «Θεά των Όφεων» 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Είναι φτιαγμένη από χρωματιστή φαγιεντιανή (πορσελάνη).  

Η θεά φοράει στο κεφάλι ένα περίεργο κάλυμμα και έχει κορμό λεπτό με 

πλούσιο και ακάλυπτο το στήθος.  



Φιγούρα που εκτελεί ταυροκαθάψια 
 Παλάτι της Κνωσού 

 

Είναι φτιαγμένη από ελεφαντόδοντο και ξεχωρίζει για την λεπτότητα της 

κατασκευής, αλλά και για την απόδοση της στιγμιαίας κίνησης που διάλεξε να 

απεικονίσει ο καλλιτέχνης  



Τελετουργικό αγγείο σε σχήμα κεφαλής ταύρου 

 1550-1500 π.Χ., Στεατίτης  

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 



Μυκηναϊκός πολιτισμός  

Υστεροελλαδική περίοδος 
 1580-1100 π.Χ. 

Μυκηναϊκή Ι  1580 – 1500 π. Χ.  

Μυκηναϊκή ΙΙ 1500 – 1425 π. Χ.  

Μυκηναϊκή ΙΙΙ 1425 – 1100 π. Χ.  



Χάρτης με τις κυριότερες πόλεις του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού 



Αχαιοί:Oι πρώτοι Έλληνες 

 

• Από τα αρχαιολογικά ευρήματα, γίνεται γνωστό ότι οι 
Αχαιοί είναι πολεμικός λαός και έκαναν πολλές 
εκστρατείες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, την 
οποία κατέκτησαν για πενήντα χρόνια, μετά την 
καταστροφή του 1450. Επίσης χρησιμοποιούνται από τους 
Αιγύπτιους ως μισθοφόροι. Η πιο γνωστή εκστρατεία 
τους, που την αφηγείται ο Όμηρος, είναι εναντίον της 
Τροίας και αποτελεί ένδειξη προσπάθειας για την 
απόκτηση εμπορικών σταθμών και κυριαρχίας των 
εμπορικών δρόμων της Ανατολής. 



Γλώσσα-Θρησκεία 

• Η γλώσσα τους ήταν η ελληνική. Στο συμπέρασμα 
αυτό έφτασαν οι επιστήμονες μετά την 
αποκρυπτογράφηση των πινακίδων της Γραμμικής 
γραφής Β.  

• Στη θρησκεία των Αχαιών, ο Όμηρος βεβαιώνει 
ότι υπήρχε από τότε το δωδεκάθεο των αρχαίων 
Ελλήνων, αλλά φαίνεται πιθανότερο ότι πίστευαν 
σε μικρότερο αριθμό θεών και ότι είχαν 
θεοποιηθεί δυνάμεις της φύσης και της γης.  



Κυκλώπειο τείχος  
αλάξευτος λίθος (ακατέργαστη κατασκευή), Τίρυνθα  



Κυκλώπειο τείχος ακριβούς δομής 

Παλαιό Κάστρο, Άγιος Αδριανός 



Η Πύλη των Λεόντων, όπως φαίνεται από την 

εξωτερική πλευρά. 



Θολωτός τάφος, ο λεγόμενος Θησαυρός του Ατρέως, στις Μυκήνες  

Άποψη της εισόδου με το δρόμο 



«Η Μυκηναία», Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 



Τα δύο χρυσά κύπελλα από το Βαφειό 



Χρυσό προσωπείο του Ά ταφικού περιβόλου, 16ος αιώνας, γνωστό ως 

"προσωπείο του Αγαμέμνονα", βρέθηκε από τον Σλήμαν το 1876 



Κρατήρας των Πολεμιστών 

1200 π.Χ. περίπου, ύψος: 0,43 μ., διάμετρος: 0,48 - 0,505μ. 


