
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ 
Εργασία των μαθητριών της Α΄τάξης Μπεκίρη Νάντιας και Σταματοπούλου Κλεοπάτρας 

                
Τι ονομάζουμε γεωμετρική τέχνη; 

Γεωμετρική τέχνη ονομάζουμε την τέχνη που αναπτύχθηκε 

από τον 11
ο
 έως και τον 8

ο
 αιώνα π.Χ., δηλαδή κατά τη 

γεωμετρική εποχή. 

 Ονομάζεται γεωμετρική από τα γεωμετρικά σχέδια που 

κοσμούν τα πήλινα αγγεία. Επίσης, γεωμετρικές είναι οι 

μορφές των ανθρώπων και των ζώων, είτε είναι 

ζωγραφισμένες επάνω σε αγγεία είτε είναι πήλινα ή 

χάλκινα ειδώλια.         

 

Τα αγγεία  

Αγγεία ονομάζονται τα αρχαία σκεύη ή δοχεία που 

προορίζονταν για διάφορες χρήσεις, όπως για την 

αποθήκευση και φύλαξη αγαθών, για τη μεταφορά τους ή 

για την καθημερινή οικιακή χρήση, είτε σε τελετουργίες : 
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πυξίδες, κύλικες, λήκυθοι, στάμνοι, αμφορείς, κρατήρες, 

πίθοι. 

Τα αγγεία αρχικά κατασκευάζονταν από πέτρα και 

αργότερα από πηλό, μέταλλο ή γυαλί. Τα πρώτα αγγεία 

κατασκευάστηκαν στη νεολιθική εποχή και αποτελούν 

δείγματα μιας αρχικής προσπάθειας, που αποσκοπούσε 

στην ικανοποίηση ορισμένων αναγκών του ανθρώπου. 

 

Τα αγγεία της γεωμετρικής εποχής 

 Τι απεικονίζουν τα αγγεία της γεωμετρικής τέχνης; 

Τα αγγεία της γεωμετρικής τέχνης στην αρχή 

διακοσμήθηκαν με κυματιστές γραμμές και σπείρες που 

ζωγραφίζονταν με το χέρι πάνω στην επιφάνεια των 

αγγείων.  

Αυτές οι κυματιστές γραμμές έδωσαν αργότερα την θέση 

τους σε ομοιόμορφους κύκλους και ημικύκλια 

ζωγραφισμένα με μεγάλη ακρίβεια και με τη βοήθεια του 

διαβήτη.  

Αργότερα, απεικόνιζαν σειρές ομοιόμορφων ζώων, 

παραστάσεις σχετικές με τον θάνατο που μαζί με 

γεωμετρικά κοσμήματα κοσμούν τα μεγαλύτερα αγγεία που 

χρησιμοποιούνταν σαν σήματα ταφών.  

 

Μερικά από τα πιο γνωστά αγγεία γεωμετρικής 

τέχνης: 



                      

Αττική πυξίδα (αγγείο για την φύλαξη κοσμημάτων και καλλυντικών)  με τέσσερα άλογα στο πώμα. Από 

τον Κεραμεικό. 750-735 π.Χ. 

 

    

 



 

    

 

 

                                 

 

 

 

Αττικοί κρατήρες (όπου αναμιγνυόταν το νερό και το κρασί) της Ύστερης Γεωμετρικής εποχής. 

745-740 π.Χ. Φέρει διακόσμηση με σκηνή εκφοράς. Tο νεκρό, που μεταφέρεται σε άρμα, 

συνοδεύουν συγγενείς του και πομπή δέκα αρμάτων. 

 

Αττικός τεφροδόχος αμφορέας πρωτογεωμετρικής εποχής, περίπου 950 π.Χ. 



 

 

 

 

 



 

 

Δύο αττικές οινοχόες του 750 π.Χ. περίπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                             

                               
                             

                                 

            

 

Yστερογεωμετρικός  αμφορέας. Από την Αθήνα. Του Ζωγράφου του Διπύλου. 760-750 π.Χ. Στο 

ύψος των λαβών του αγγείου αναπτύσσεται το κύριο θέμα που είναι η πρόθεση νεκρού. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κύλιξ ήταν είδος κούπας στην αρχαία Ελλάδα, την οποία χρησιμοποιούσαν κυρίως για να πίνουν κρασί. 

Οι κύλικες ήταν πλατιά και ρηχά κύπελλα με δυο λαβές τοποθετημένες αντιδιαμετρικά στο χείλος τους. Ο 

πάτος τους ήταν σχεδόν επίπεδος και αποτελούσε την κύρια επιφάνεια για ζωγραφικές παραστάσεις. Οι 

κύλικες εμφανίστηκαν κατά τον 6ο αιώνα π.Χ 



                     

Λήκυθος (χρησίμευε για την τοποθέτηση ελαιόλαδου στον τάφο ανύπανδρων νεκρών)    

 

 

 

Σκύφος, είδος πλατιού («ευρύστομου») ποτηριού 

 

 



                                     

Βοιωτικές κωδωνόσχημες κούκλες από τερακότα, ύστερη Γεωμετρική περίοδος 

 

 


