
Γηθαζηηθό ενγαζηήνη



Με ηη ζα αζπμιεζμύμε?
• Κολλάζ

• Κεραμική

• Ψηθιδφηά



Τιηθά πμο ζα 
πνεζημμπμηήζμομε

• Πμιύ πνώμα…
• Πμιύπνςμα πανηόκηα θαη δηαθμνεηηθά άπνεζηα

οιηθά πμο ζα πάνμοκ ηεκ ζέζε ημοξ ζε
όμμνθα θμιιάδ θαη εοθάκηαζηεξ
πεηνμηεπκίεξ…

• Πειόξ γηα ηηξ θεναμηθέξ μαξ δεμημονγίεξ…
• Πμιύπνςμεξ ρεθίδεξ γηα ηεκ ζημηπεημζέηεζε

όμμνθςκ ρεθηδςηώκ θαη…
• Πμιύ όνελε γηα θαιιηηεπκηθή έθθναζε θαη

δμοιεηά



Πανμοζίαζε εκμηήηςκ
ΓΝΟΣΗΣΑ 1Η

Κμιιάδ

ύκζεζε εηθόκςκ με ζοκήζςξ εηενόθιεηα 
ζημηπεία θαη οιηθά



Μαλ Γνκζη
Έκαξ από ημοξ ζεμακηηθόηενμοξ θαιιηηέπκεξ
πμο ζοκέβαιακ δοκαμηθά ζηε ηέπκε ημο
θμιιάδ. Γενμακόξ δςγνάθμξ θαη γιύπηεξ,
θαηάθενε κα δεμημονγήζεη πανάλεκεξ
αηκηγμαηηθέξ ζοκζέζεηξ πμο πνμθαιμύκε θη
απμζοκημκίδμοκ ηε ιμγηθή.



Μαλ Γνκζη



Μαλ Γνκζη



Μαλ Γνκζη



Μαλ Γνκζη



Μαλ Γνκζη





Οδοζζέαξ Γιύηεξ



Οδοζζέαξ Γιύηεξ



Οδοζζέαξ Γιύηεξ



Κεναμηθή
Η θεναμηθή είκαη ε ηέπκε θαηαζθεοήξ θεναμηθώκ.
Τγνόξ πειόξ παίνκεη ηεκ επηζομεηή μμνθή απ' ηα
ακζνώπηκα πένηα θαη λεναίκεηαη. Ανγόηενα μπαίκεη ζε
εηδηθό θμύνκμ θαη "ρήκεηαη" ώζηε κα απμθηήζεη
μεπακηθή ακημπή.

Η ιέλε "θεναμηθό" πνμένπεηαη από ημ πνμάζηημ
Κεναμεηθόξ ηεξ Ανπαίαξ Αζήκαξ θαη ακαθενόηακ
ανπηθά ζηεκ αγγεημπιαζηηθή θεναμηθή, γηα ρεμέκα
πνμσόκηα από πειό. Σα παναδμζηαθά θεναμηθά είκαη
ηα πήιηκα ακηηθείμεκα, ημύβια θαη θεναμίδηα.

ΓΝΟΣΗΣΑ 2Η



Η κεραμική ηέτμη 
ζηημ Αρταία Ελλάδα

7μ αηώκαξ: Η μεγάιε άκζεζε ηεξ
θεναμηθήξ ζηεκ Αηηηθή θαη ηεκ Κόνηκζμ.

6μξ αηώκαξ: ε επμπή ημο μειακόμμνθμο
νοζμμύ ζηεκ αγγεημγναθία

5μξ θαη 4μξ αηώκαξ: άκζηζε ηεξ
ενοζνόμμνθεξ αηηηθήξ αγγεημγναθίαξ



Η ανπαία ειιεκηθή θεναμηθή μαξ δίκεη 
πιενμθμνίεξ γηα ηεκ επμπή εθείκε: 

ηεκ θαζεμενηκή δςή    
ηε ζνεζθεία

ηε μοζμιμγία      
ημ ζέαηνμ



Καηαζκεσή αγγείφμ

• Καηαζθεοή ζημκ ηνμπό

• Έκςζε ηςκ μενώκ

• ηέγκςμα

• Δηαθόζμεζε 

• Ψήζημμ



θμνηκζηαθά αγγεία

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/Oenochoe ionienne.jpg


μειακόμμνθμξ νοζμόξ
Οη μμνθέξ απμδίδμκηαη θονίςξ με πνώμα μαύνμ (μέιακ) , αιιά 

θαη με βοζζηκί ή θαη με ιεοθό ζε θάπμηα ζεμεία

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/aggeio-korinth.jpg
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/vase01.jpg


μειακόμμνθμξ νοζμόξ

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/aryvallos.gif
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/amfor-melanom.jpg


μειακόμμνθμξ νοζμόξ

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/amphor-melan.jpg
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/melanom-amforeas.gif


μειακόμμνθμξ νοζμόξ



μειακόμμνθμξ νοζμόξ



ενοζνόμμνθμξ νοζμόξ
Απόδοζη ηφμ μορθώμ αμηίζηροθα, με ηο (κοκκιμφπό) τρώμα ηοσ 

κεραμιδιού, ζε μαύρο θόμηο

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/erythrom.gif
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/kylik-erythr.gif


ΓΝΟΣΗΣΑ 3Η

Ψεθηδςηά
Ψεθηδςηό θαιείηαη ε ηεπκηθή επέκδοζεξ επηθακεηώκ
με μηθνέξ, ζοκήζςξ ηεηνάγςκεξ, ρεθίδεξ από θοζηθά
πεηνώμαηα ή οαιόμαδα μη μπμίεξ πνμζθμιιώκηαη ζε
θαηάιιεια δηαμμνθςμέκμ οπόζηνςμα από
αζβεζημθμκίαμα δεμημονγώκηαξ πενίηεπκα
δηαθμζμεμέκεξ επηθάκεηεξ.



Η άμθηζη ηης ηετμικής ηοσ 
υηθιδφηού

• Πενημπή ηεξ Μηθνάξ Αζίαξ ημκ 80 ππ : ηα παιαηόηενα
ρεθηδςηά.

• Ρςμασθή αοημθναημνία: Οη Ρςμαίμη ήηακ μη πνώημη πμο
πνεζημμπμίεζακ ρεθηδςηά ζε επηημίπηεξ εθανμμγέξ ζηα ηεπκεηά
ζπήιαηα πμο αθηένςκακ ζηηξ Μμύζεξ (Μςζασθό).

• Βοδακηηκή αοημθναημνία: μεγάιε άκζεζε ηεξ ηεπκηθήξ ημο
ρεθηδςημύ Οη Βοδακηηκμί εθηόξ από επηδαπέδηα θαη επηημίπηα
ρεθηδςηά έθηηαπκακ θαη θμνεηέξ ρεθηδςηέξ εηθόκεξ.



Ψεθηδςηά δάπεδα με πμκδνμεηδή παιίθηα 
ζηε δοη. Μ. Αζία ημκ 8μ π.π.



Ψεθηδςηά δάπεδα με πμιιά πνώμαηα ζηεκ 

Πέιια ημκ 4μ π.π.
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