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Αρχαιολογικο Μουσείο Ηρακλείου 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο  
Ηρακλείου θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα μουσεία στην  
Ευρώπη. 



  Καταστράφηκε από το σεισμό του 1856 
  και ήταν η σπουδαιότερη και πλουσιότερη μονή στην Κρήτη,  
  διακοσμημένη με εξαιρετικές βυζαντινές τοιχογραφίες.  

Η κατασκευή του μουσείου ξεκίνησε στις αρχές του 
20ου αιώνα κι ολοκληρώθηκε το 1940. 



Ένα θαυμάσιο κόσμημα που παριστάνει  
δύο μέλισσες που  
κουβαλούν μια σταγόνα μέλι στην  
κηρήθρα βρέθηκαν στα Μάλια 



Θεά των Όφεων 

Τα δύο περίφημα αγαλματίδια που  
απεικονίζουν τη χθόνια μινωική θεά των 
όφεων, ίσως τη μητέρα θεά και την κόρη.  

Το ειδώλιο βρέθηκε 
μαζί με το δεύτερο, 

 μεγαλύτερο της θεάς 
των όφεων 

 και με πολλά ακόμη  
πολύτιμα αντικείμενα. 



6/25/2014 

Ρυτό από ορεία κρύσταλλου 
Χρονολογείται περίπου το 1450 π.Χ.  

 

Σπονδικό σκεύος (ρυτό) από ορεία 
κρύσταλλο με επίχρυσα δισκία από 
ελεφαντόδοντο στο δακτύλιο του 
λαιμού. 

 
 
 



6/25/2014 

Δίσκος της Φαιστού 

 Χρονολογείται στον 17ο αιώνα π.Χ. 

 

    Ο δίσκος ανακαλύφθηκε στις  
3 Ιουνιου  1908 από τον Ιταλό  
αρχαιολόγο Λουΐτζι Περνιέ . 
 



6/25/2014 

Ταυροκαθάψια(τοιχογραφία) 
Είναι ζωγραφική σε γυψοκονία και 
το ύψος  
της εικόνας μετά την αποκατάσταση  
φθάνει τα 78,2 εκ. 
 
Το θέμα του έργου είναι σκηνή 
ταυροπαιδείας, στην οποία παίρνουν 
μέρος άνδρες και γυναίκες. 



6/25/2014 

Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας 

 Είναι γραπτή ασβεστολιθική λάρνακα μήκους 137 εκ. πωρολίθινο  

τέχνεργο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού,περίπου 1200 π.Χ.  

και ανακαλύφθηκε  στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου, το 1903. 



6/25/2014 

  ΚΝΩΣΟΣ 



Κνωσός, η ανασκαφή του Αρθουρ Εβανς 

Το Μάρτιο του 1900  
ο Arthur Evans ανασκάπτει όχι 
 μόνο το ανάκτορο αλλά και 
 την ευρύτερη περιοχή της Κνωσού. 
 Η ανασκαφή διαρκεί μέχρι το 1931 . 



6/25/2014 

    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 Βρίσκεται στο κέντρο της παλαιάς 
πόλης, στην οδό Χάληδων και στεγάζει την  
αρχαιολογική συλλογή του μουσείου. 
 
Τα κύρια εκθέματα του Μουσείου στεγάζονται στο 
καθολικό της μονής και περιλαμβάνουν αντικείμενα 
που αποτυπώνουν την ιστορία του νομού Χανίων από 
την νεολιθική εποχή έως την περίοδο της 
ρωμαιοκρατίας. 



Το τούρκικο συντριβάνι 
 
 

 

Βρίσκονταν παλαιότερα  

στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου  

στο ενετικό λιμάνι φυλάσσεται  

σήμερα στην αυλή του μουσείου των Χανίων. 

6/25/2014 



6/25/2014 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Το μουσείο ιδρύθηκε  

στον Αγιο Νικόλαο το 1970  

και στεγάζει μία πλούσια  

συλλογή από αρχαιολογικά 

ευρήματα από το νομό Λασιθίου. 

Στις 8 αίθουσες του μουσείου  

εκτίθενται αρχαιολογικοί  

θησαυροί που καλύπτουν τη περίοδο από τα νεολιθικά 
χρόνια(6.000 π.Χ.), μινωικά (3.000 π.Χ.) μέχρι και τα 
ρωμαϊκά (1ος- 2ος αιώνας μ.Χ.) 



Κρανίο του Αθλητή 
Είναι το κρανίο του νεαρού αθλητή 
 από το ρωμαϊκό νεκροταφείο  
στην περιοχή Ποταμός.Το κρανίο  
χρονολογείται στον 1ο μ. Χ. αιώνα και  
το εντυπωσιακό είναι ότι  
στεφανώνεται με χρυσό διάδημα  
που αναπαριστά φύλλα ελιάς. 



Το πήλινο ειδώλιο της θεάς του Μύρτου  

Βρέθηκε στον πρωτομινωικό οικισμό 
 Φούρνου Κορυφή ανάμεσα στο  
Μύρτο και την Ιεράπετρα. 

Η θεά του Μύρτου ήταν αγγείο για  
σπονδές προς τους θεούς και  
αναπαριστά γυναίκα με πολύ μικρό 
 κεφάλι, εξαιρετικά ψηλό λαιμό  
και σώμα με σχήμα κουδουνιού. 



Ορισμένα ακόμα ευρήματα είναι : 

Μεταανακτορικό αγγείο με  
τρία στόμια και πλαστικά πουλιά  
από το νεκροταφείο της Μυρσήνης  

Μικρό κεφάλι από αιλουροειδές  
από το Ιερό της κορυφής του Πρινιά. 



Τρίαινα από στεατίτη -  
παράδειγμα από την εξαίσια  
Μινωική τέχνη. 

Κοσμήματα από το Πρώιμο 
 Μινωικό νεκροταφείο στον Μόχλο. 



Είδος τσαγιέρας τεχνοτροπίας 
 Βασιλικής της Προανακτορικής  
Περιόδου από την Μύρτο. 

Μεταανακτορικός Μινωικός  
φιλντισένιος κροκόδειλος  

από τη Μίλατο. 



Πιθάρι με την σωρό 
 ενός νηπίου όπως βρέθηκε 

 στο νεκροταφείο της Κριτσάς. 

 Πρόσφατος Μινωικός καύστης 
 Θυμιάματος 



Κεφαλή από πήλινο άγαλμα 
 από την Δαιδαλική περίοδο 

 το οποίο βρέθηκε κοντά στη Σητεία. 

Μεταανακτορικό δοχείο από το  
νεκροταφείο της Κριτσάς. 



Yδρία τεχνοτροπίας Μύρτου, 
 της Προανακτορικής Περιόδου. 

Μεταανακτορικό άγαλμα γυναίκας 
 σε θέση λατρείας από το  

Μακρύγιαλο. 



Μεταανακτορικό λίθινο 
 άγιο ποτήριο από το Μακρύγιαλο. 



Ευχαριστούμε  

για την  

προσοχή σας!! 



ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΟΥΣΕΙΑ 

PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ   

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 



ΟΜΑΔΑ 4 

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΟΥ 



   Το Δίο βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά 
στην Κατερίνη. Το πρώτο Μουσείο στο Δίον κτίστηκε 

το 1931 με δαπάνη του Υπουργείου Παιδείας.          



  Το  Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1983 και η ανακαίνισή 
του ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008. Το μουσείο 
αποτελείται από το ισόγειο, τον όροφο και το υπόγειο.  



ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΙΑ 

  Το ακέφαλο ένθρονο άγαλμα 

της Ηρας που 
αποκαλύφθηκε στο Δίον. 
Αναπαριστά μορφή 
μητριαρχική με πλούσια 
πτυχωμένο χιτώνα και 
λεπτοϋφασμένο ιμάτιο, 
καθισμένη σε θρόνο με 
αετωματική ράχη.  

    Χρονολόγηση (2ος αι. π.Χ.) 



   Ένθρονος  και 
μεγαλοπρεπής , ο Δίας 
αναδύθηκε μέσα από τη 
λάσπη με τα σύμβολα της 
εξουσίας στα χέρια, τον 
κεραυνό στο ένα και το 
σκήπτρο στο άλλο. Δίπλα 
σε έναν κίονα βρέθηκε 
ένας αετός κατόπιν ένας 
βωμός και δίπλα του η 
πλάκα με τον κρίκο στον 
οποίο δένονταν τα ζώα 
της θυσίας. (2ος αι. π.Χ.) 



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 

Άγαλμα της  θεάς Υγείας , 

κόρης του Ασκληπιού και 

θεά της υγιεινής , της 

δημόσιας υγείας και της 

προληπτικής ιατρικής . 

Είναι ρωμαϊκό αντίγραφο 

αυτοκρατορικών χρόνων, 

έργου του 4ου αι. π.Χ. 

Κατασκευασμένο από 

μάρμαρο. Ύψος  0.54μ. 



Άγαλμα του 

Ποδαλείριου γιου του 

Ασκληπιού και θεού 

της παθολογίας και 

της διαιτολογίας. 

Είναι αττικό 

αντίγραφο του 3ου αι. 

μ.Χ., έργου του 4ου 

αι. π.Χ. 

Κατασκευασμένο 

από μάρμαρο.  

Ύψος : 0.85μ. 



ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ 
ΕΡΕΝΝΙΑΝΟΥ 

    Στις θέρμες ήταν στημένη 

η ερμαϊκή στήλη που έφερε 

την προτομή του 

Ερεννιανού, ενός 

διακεκριμένου και 

μορφωμένου πολίτη. 

Βρέθηκε στο εργαστήριο 

της έπαυλης του Διονύσου.  



ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ 
ΥΠΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ  

    Το άγαλμα είχε βρεθεί 
τυχαία μετά από 
νεροποντή 
περισσότερο από 10 
χρόνια πριν από την 
ανασκαφή.  Ο χιτώνας 
της είναι διάφανος 
και ζωσμένος ακριβώς 
κάτω από το στήθος, 
όπως συνήθιζαν στα 
ελληνιστικά χρόνια. 
(2ος αιώνας π.Χ.)  



ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 
ΦΡΟΥΓΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  

Βάθρα αγαλμάτων της 

Ανθεστίας Ιουκούνδας και 

της κόρης της, της Μαξίμης 

και της Ιουλίας Φρουγιανής 

Αλεξάνδρας (2ος αι. μ.Χ.). 

Είναι στημένα ακριβώς με 

την ίδια σειρά που 

βρέθηκαν στο ιερό της 

Ίσιδας.  

 



  Στα δύο πρώτα οι επιγραφές είναι δίγλωσσες λατινικές και 
ελληνικές.  



ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ  

   Ανάγλυφο με την 
αναθηματική 
επιγραφή και με 
παράσταση της 
Ίσιδας από την 
πρόσοψη του ναού 
της. (2ος αι. μ.Χ) 



ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 



    Το ιερό της Δήμητρας στο Δίον απέκτησε τα πρώτα 
κτήριά του, αφιερωμένα στην Δήμητρα και την Κόρη, 
στα τέλη του 6ου  αι. π.Χ. Είναι δύο όμοια κτίσματα με 
σηκό και βαθύ προθάλαμο που θυμίζουν το μυκηναϊκό 
«μέγαρον».  



ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς 

Δήμητρας. Πρόκειται για γλυπτό 

που χρονολογείται στα τέλη του 

4ου αιώνα π.Χ. (320-300π.Χ.)  

και  επιβεβαιώνει, ότι το ιερό 

ήταν αφιερωμένο σ΄ αυτήν. 

 

 



Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΦΥΡΑΣ 

    Το κεφάλι του Βαφύρα, 
του ποτάμιου θεού  του 
Δίου. Το κεφάλι του 
νεαρού, το ονόμασε 
στην αρχή ο 
αρχαιολόγος 
«Σωτηριάδης» κεφάλι 
Βαφύρα, επειδή ο 
Βαφύρας τοιχίζει και 
προστατεύει την πόλη 
και επειδή έχει υγρά 
μαλλιά με μπούκλες.  



Η «ΥΔΡΑΥΛΙΣ» ΤΟΥ 
ΚΤΗΣΙΒΟΥ 

 



    

   Ένα από τα 
σημαντικότερα εκθέματα 
του Μουσείου είναι η 
ύδραυλις του Κτησίβου. 
Χρονολογείται τον 1ο αι 
.π.Χ. Πρόκειται για το 
πρώτο πληκτροφόρο 
όργανο της αρχαιότητας 
και αποτελεί πρόδρομο 
του εκκλησιαστικού 
οργάνου.  



ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΥΛΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 Κατά την ανασκαφή 

βρέθηκαν τέσσερα 

ακέφαλα αγάλματα 

φιλοσόφων που ήταν 

πρόχειρα τοποθετημένα 

πάνω στο ψηφιδωτό 

δάπεδο. 

Χρονολογούνται κατά 

τον 3ο αι. μ.Χ.  



ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

    Ο Διόνυσος κρατώντας στο ένα χέρι το θυρσό και στο 
άλλο το κύπελλο του κρασιού σε μορφή κέρατος, 
βγαίνει από τη θάλασσα πάνω στο άρμα που το 
σέρνουν δύο θαλάσσιοι πάνθηρες.  



ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 



Με την αποκάλυψη των βασιλικών τάφων των Αιγών, το 

1977 από τον Μανώλη Ανδρόνικου άρχισε αμέσως η 

συντήρηση των περίφημων τοιχογραφιών που τους 

διακοσμούσαν.  



   Για την προστασία των βασιλικών τάφων 
κατασκευάστηκε το 1993 ένα στέγαστρο που 
στεγάζει και προστατεύει τα αρχαία μνημεία.  

 



ΧΡΥΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Β΄ 



Φτιαγμένη ολόκληρη από παχιά ελάσματα χρυσού 24 

καρατίων που το συνολικό τους βάρος φτάνει σχεδόν τα 8 

κιλά, η λάρνακα, στην οποία είχαν αποτεθεί τα οστά του 

νεκρού βασιλιά.Χρονολογείται τον 5ο αι. π.Χ.  



ΧΡΥΣΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β’ 

    Στεφάνι φτιαγμένο 
από κλαδιά   
βελανιδιάς, του 
ιερού δένδρου του 
Διός, είναι μια 
ιδιαίτερα 
πολυδαίδαλη 
κατασκευή, ένα 
πραγματικό 
επίτευγμα της τέχνης 
ενός σπουδαίου 
χρυσοχόου, που δεν 
μας σώθηκε το 
όνομά του.  



ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΔΙΑΔΗΜΑ 

Η βασιλική σύζυγος κατέβηκε στον Άδη, φορώντας 

στο κεφάλι το χρυσό διάδημα. Οι πιο πολύπλοκες 

τεχνικές της χρυσοχοϊκής τέχνης επιστρατεύτηκαν για 

τη δημιουργία αυτού του απαράμιλλου 

κομψοτεχνήματος.  



ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ 

    Το ύφασμα ήταν υφασμένο με εξαιρετικά λεπτό νήμα 

από μαλλί βαμμένο με πορφύρα και χρυσοκλωστή. 
Αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της αρχαίας υφαντικής. 



ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ΄ 

   Μια αρκετά λιτή 
ασημένια υδρία 
χρησιμοποιήθηκε σαν 
τεφροδόχος για τα 
καμένα οστά του 
αδικοχαμένου νεαρού 
βασιλιά. Το στεφάνι δεν 
παύει να είναι ένα 
ιδιαίτερα ακριβό και -
χάρη κυρίως στο 
πολύτιμο υλικό του- 
εντυπωσιακό 
αντικείμενο.  



Η ΧΡΥΣΟΠΟΙΚΙΛΤΗ 
ΠΑΝΟΝΛΙΑ  

    Η χρυσοποίκιλτη 
πανοπλία βρέθηκε στον 
θάλαμο του τάφου του 
Φιλίππου Β‘. 
Αποτελούμενη από 
κράνος, περιτραχήλιο, 
θώρακα, κνημίδες, ξίφος 
και μεγάλη 
χρυσελεφάντινη ασπίδα, 
πανοπλία βαριά. 
Χρονολογείται τον 5ο 
αιώνα  



ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Β' 

   Το σχήμα και η 
γενικότερη μορφή του 
κράνους του Φιλίππου 
αποτελούν τυπικά 
γνωρίσματα του 
κλασικού αθηναϊκού 
κράνους.Το ιδιότυπο 
ψηλό λοφίο είναι 
φτιαγμένο από 
μέταλλο. Το κράνος 
ήταν φοδραρισμένο 
εσωτερικά με δέρμα 
και την ώρα της μάχης 
δενόταν στο σαγόνι με 
δερμάτινα κορδόνια.  



ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β' 

    Το εξαιρετικά περίτεχνο ξίφος ήταν τοποθετημένο μέσα στη 
θήκη του. Σε καλύτερη κατάσταση διατηρείται η πλούσια 
ελεφαντοστέινη διακόσμηση στα άκρα της, ενώ ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή είναι η σιδερένια λαβή που ενισχύεται και 
συγχρόνως διακοσμείται από ένα βαρύ συμπαγές χρυσό 
έλασμα που καταλήγει και στις δυο πλευρές σε λεπταίσθητα 
ανθέμια. 



Η ΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ 
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β' 

   Η αριστουργηματική 
χρυσελεφάντινη ασπίδα 
είναι το πιο 
εντυπωσιακό και το πιο 
πολύτιμο όπλο του 
αρχαίου κόσμου που 
γνωρίζουμε. Ήταν 
κατασκευασμένη από 
ξύλο, δέρμα και ύφασμα 
που κάλυπτε την 
εσωτερική της 
επιφάνεια. Επίχρυσα, 
ασημένια ελάσματα, 
προσηλωμένα με πολλά 
μικροσκοπικά ασημένια 
καρφάκια στο 
εσωτερικό της, 
στερέωναν το σύστημα 
ανάρτησης.  



Ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Β' 

    Ο θώρακας είναι 
επενδυμένος με ύφασμα 
στο χρώμα της πορφύρας. 
Όμως είναι ένα βαρύς 
κατάφρακτος θώρακας, 
ενισχυμένος ολόκληρος με 
πλατιά σιδερένια 
ελάσματα, που έκανε 
ουσιαστικά άτρωτο το 
σώμα του κατόχου του.  



 ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΣ 

    Κατασκευασμένος με 
ιδιαίτερη φροντίδα, 
ευρηματικότητα και 
προσοχή στη 
λεπτομέρεια, ο τρίποδας 
αυτός  καταφέρνει να 
συνδυάσει την 
απαραίτητη για τη χρήση 
του ευστάθεια με μια 
απροσδόκητη αίσθηση 
ελαφράδας. Ο πολύτιμος 
αυτός τρίποδας 
κατασκευάστηκε πριν το 
410 π.Χ. και μάλλον μετά 
το 430 π.Χ. σ’ ένα 
εργαστήριο του Άργους.  



ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΥΧΟΣ 

    Εξαιρετικά κομψό, το 
ασυνήθιστο αυτό σκεύος 
αποτελεί χωρίς 
αμφιβολία, ένα τυπικό 
δείγμα της εξεζητημένης 
και πολυτελούς 
παραγωγής των 
μακεδονικών 
εργαστηρίων που 
δούλευαν για τη 
βασιλική αυλή.  



ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΝΟΧΟΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β'  

    Σκεύη συμποσίου που 
βρέθηκαν στον τάφο 
του Φιλίππου Β΄. Η 
φροντίδα, η ακρίβεια 
και η επιδεξιότητα 
κατασκευής αποδίδει 
σε χαμηλό ανάγλυφο 
την πλούσια 
διακόσμηση της λαβής, 
που δεν παύει ωστόσο 
να υπηρετεί το σχήμα 
και τη λειτουργία του 
σκεύους. 
Παρουσιάζεται το 
πρόσωπο του Σιληνού.   



ΣΤΗΛΗ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ 

    Στην επιγραφή βλέπουμε 
τους Κλεώνυμος 
Ακύλου, Άδυμος 
Κλεωνύμου, Πευκόλαος 
Αδύμου, Κρινώ Αδύμου. 
Τα χρώματα σώζονται 
αρκετά καλά και μας 
επιτρέπουν να 
αναγνωρίσουμε τις 
βαριές χλαμύδες, τους 
κοντούς χειριδωτούς 
χιτώνες και τις ψηλές 
μπότες των ανδρών και 
τη χαρακτηριστική 
ενδυμασία των 
Μακεδόνων.  



Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας. 



  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΡΟΞΙ ΓΚΕΡΙ 
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ 

 
 
 

Εργάστηκαν: 
 



     «Σχολικό Έτος 2013-2014 » 

 

                   ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
      Ερευνητική Εργασία Ά λυκείου 
 

 «Θησαυροί σε 
ελληνικά μουσεία» 

 



   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Εργάστηκαν οι μαθητές: 
Χρήστος Κότσι 

Παναγιώτα Αντωνοπούλου 
Άρτεμις Βασιλείου 

Σόνια Βόγκλη 



Μουσείο Προϊστορικής Θήρας-
Σαντορίνη  

    Το μοναδικό στο 
είδος του 
Περιφερειακό 
Μουσείο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Δύο αγόρια 
πυγμαχούν, 
πιθανώς κατά τη 
διάρκεια κάποιας 
τελετής μύησης. » 
 

 
 



     Στεγάζει 
τοιχογραφίες 
αλλά και κινητά 
ευρήματα του 
Ακρωτηρίου στην 
περίοδο της μεγάλης 
ακμής του 
 
 
 
 « Ειδώλιο που 
βρέθηκε στο 
Ακρωτήρι της 3ης 
χιλιετίας π.Χ » 
 

 



   Ανάμεσα στα εκθέματα που μπορεί να δει 
κανείς στο μουσείο είναι οι τοιχογραφίες 
των Γυναικών, των Παπύρων, των 
Κυανοπιθήκων και των Τετραπόδων. 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΗΛΟΥ 

 

Χτίσθηκε τo 
1904 

Περιλαμβάνει 
εννέα αίθουσες 

 



ΛΕΟΝΤΕΣ  ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ 

 Τα πασίγνωστα λιοντάρια φιλοτεχνήθηκαν τον 7ο αιώνα 
π.Χ. σε μάρμαρο Νάξου και αφιερώθηκαν από τους 
Ναξίους για να «φρουρούν» συμβολικά την ιερή 
(αποξηραμένη πλέον) λίμνη που βρισκόταν απέναντί 
τους. Υπολογίζεται ότι αρχικά ήταν 16, όμως σώζονται 
μόνο 5 από αυτά και τμήματα από ορισμένα ακόμη. 
Εκτεθειμένα για αιώνες στους βοριάδες και την αλμύρα, 
μεταφέρθηκαν πριν 10 χρόνια στο Μουσείο της Δήλου. 



          ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 Επιτύμβια αγάλματα και στήλες 
 Αγγεία 
 Ειδώλια  
 Κοσμήματα και μικροαντικείμενα  
  Ψηφιδωτά 

 
 
 
 



 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΥ   

 

  Τα ευρήματα 
στεγάζονται σε δύο 
κτήρια, στο παλαιό 
και στο νέο 

 
 

 « Μαρμάρινο 
επιτύμβιο ανάγλυφο. 
Βρέθηκε στη Χώρα. 
5ος αιώνας π.Χ. »  
 

 
 
 



 

~Ξύλινη γονατιστή 

γυμνή γυναικεία 

μορφή ύψους 0.17 μ. 

Στην κεφαλή 

στηρίζεται 

κιονόκρανο, ενώ με 

τα γόνατα ακουμπά 

σε βάση κίονα. 7ος - 

6ος αιώνας π.Χ. 

~ Χάλκινο αγαλμάτιο, 

ύψους 0.20 μ. Οι 

οφθαλμοί ήταν 

ένθετοι. 530-520 π.Χ. 
  

 

 

 

 



 Ευχαριστούμε πολύ 
για την προσοχή 
σας. 



Σχολικό έτος 2013-2014 

Ερευνητική Εργασία 

Θησαυροί στα ελληνικά μουσεία  



 
Μουσεία    Στερεάς  

           

       Ελλάδας 

 

 



Μουσείο Δελφών 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Δελφών είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά μουσεία της Ελλάδας. Οι 
συλλογές του περιλαμβάνουν αρχαία 
αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στον 
αρχαιολογικό χώρο του μαντείου των 
Δελφών και κυρίως αναθήματα 
αφιερωμένα στο ιερό. 

Το 1935 αποφασίστηκε η κατασκευή ενός 
μεγαλύτερου μουσείου. Η νέα έκθεση 
τελείωσε το 1939, αλλά η κήρυξη του 
πολέμου δεν επέτρεψε να ανοίξει στο 
κοινό. Το μουσείο άδειασε από τα 
εκθέματα, πολλά από τα οποία, όπως ο 
Ηνίοχος, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Το 
1952 ξεκίνησε ο επαναπατρισμός των 
εκθεμάτων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD


 Ο Ηνίοχος 
Το χάλκινο άγαλμα βρέθηκε στους 
Δελφούς και αρχικά αποτελούσε μέρος 
ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος, που 
παρουσίαζε άρμα με τέσσερα άλογα, από 
τα οποία μερικά μικρά κομμάτια 
σώθηκαν.  
Το ύψος του είναι 1.80μ και αποτελείται 
από έξι διαφορετικά κομμάτια. 
Είχε αφιερωθεί στον Απόλλωνα από τον 
Πολύζαλο, τον τύραννο της Γέλας, το 478 
π.Χ., μετά την νίκη του στις 
αρματοδρομίες στους Πυθικούς αγώνες.  



 Ο Κλέοβις και ο Βίτων ήταν 
αδελφοί και άξιοι αθλητές από 
το Άργος. Μητέρα τους ήταν η 
Κυδίππη, ιέρεια της θεάς Ήρας, 
προστάτιδας του Άργους. Έμειναν 
στη μνήμη της ανθρωπότητας με 
τον άτυπο θεϊκό άθλο – προσφορά 
στην Ήρα των δύο παλληκαριών – 
αθλητών, οι οποίοι επειδή οι 
λευκές αγελάδες κατά την εορτή 
της Ήρας καθυστερούσαν να 
έρθουν από του αγρούς, 
υποδύθηκαν τα ιερά ζώα της θεάς, 
ζεύτηκαν το άρμα και οι δύο 
«αεθλοφόροι» έσυραν το άρμα με 
την ιέρεια μητέρα τους σαράντα 
πέντε στάδια – οχτώ χιλιόμετρα – 
από το Άργος στο ιερό της θεάς, 
στο Ηραίο.     

http://argolikivivliothiki.gr/2009/09/24/%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%82/
http://argolikivivliothiki.gr/2009/09/24/%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%82/
http://argolikivivliothiki.gr/2009/11/20/%ce%ae%cf%81%ce%b1/


 Ο "Ομφαλός", το κέντρο της Γης, 
όπως οι αρχαίοι πίστευαν, ήταν στους 
Δελφούς.  
 
Ο Ομφαλός είναι καλυμμένος με ένα 
πλέξιμο από μάλλινες  
κορδέλες, το ονομαζόμενο "αγρηνόν". 
Σύμφωνα με την  
παράδοση, ο Ομφαλός ήταν ο τάφος 
του δράκοντα Πύθωνα, 
 γιου της Γης, τον οποίον σκότωσε ο 
θεός Απόλλων, για να 
καταλάβει το Μαντείο. Σύμφωνα με 
άλλους, ο Δίας άφησε 
ελεύθερους δύο αετούς από τα πέρατα 
του σύμπαντος, για 
 να βρουν το κέντρο της γης. Πέταξαν 
και συναντήθηκαν  
στους Δελφούς, στον Ομφαλό. 



Η σφίγγα ήταν ανάθημα των Ναξίων και 
δέσποζε στο ιερό του Απόλλωνα, πάνω σε 
ιωνικό κίονα ύψους 12,10 μ. Η μυθική 
μορφή, σύμβολο χθόνιας θεότητας και 
ουράνιας εξουσίας, παριστάνεται με 
σώμα και πόδια λιονταριού, με στήθος 
και φτερά πτηνού και κεφάλι κόρης. Τα 
μαλλιά της είναι μακριά, δένονται με 
ταινία στο μέτωπο και πέφτουν σε 
επιμελημένους βοστρύχους, ενώ το 
πρόσωπό της με τη δαιμονική έκφραση 
ζωντανεύει με τα μεγάλα αμυγδαλωτά 
μάτια και το δειλό χαμόγελο, το τυπικό 
για την εποχή «αρχαϊκό μειδίαμα». 



Λευκή αττική κύλικα 
 
Το αγγείο σώζει μία από τις πιο 
αντιπροσωπευτικές απεικονίσεις του 
Απόλλωνα. Στο εσωτερικό της κύλικας, 
σε λευκό βάθος, ο θεός εικονίζεται 
καθισμένος σε οκλαδία δίφρο. Φοράει 
λευκό αχειρίδωτο χιτώνα, που 
στερεώνεται στους ώμους με πόρπες, και 
πορφυρό ιμάτιο που τυλίγει το κατώτερο 
μέρος του κορμιού του. Τα μαλλιά του 
είναι ανέμελα δεμένα πίσω και στο 
κεφάλι του φέρει στεφάνι από φύλλα 
μυρτιάς. 



 Το Mουσείο Ακρόπολης είναι 
αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο 
στα ευρήματα του αρχαιολογικού 
χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών. Το 
μουσείο κτίσθηκε για να στεγάσει κάθε 
αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω στον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης και στους 
πρόποδές του καλύπτοντας μία ευρεία 
χρονική περίοδο από την Μυκηναϊκή 
περίοδο έως την Ρωμαϊκή και 
Παλαιοχριστιανική Αθήνα ενώ 
ταυτόχρονα βρίσκεται πάνω στον 
αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη, 
κατάλοιπο των Ρωμαϊκών και πρώιμων 
βυζαντινών Αθηνών. 

 Το νέο κτήριο του μουσείου θεμελιώθηκε 
το 2003 και άνοιξε για το κοινό στις 21 
Ιουνίου 2009. Στις 20 Ιουνίου του 2009, 
πραγματοποιήθηκαν, μεγαλοπρεπώς, τα 
εγκαίνια του Μουσείου από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο 
Παπούλια, παρουσία του Προέδρου της 
Ε.Ε. και πλήθους ξένων ηγετών 

Μουσείο Ακρόπολης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD


 Καρυάτις ονομάζοναι τα γλυπτά που 

έχουν γυναικεία μορφή και χρησιμεύουν 
στην στήριξη κτιρίων. Η λέξη Καρυάτις στα 
αρχαία Ελληνικά σημαίνει Κόρη από 
τις Καρυές, μια πόλη κοντά στην Σπάρτη. 
Είναι μια παραλλαγή της Κόρης και 
χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική αντί για 
κίονες ως διακοσμητικό στήριγμα 
σε πύλες, προσόψεις, γείσα, ζωφόρους,σκεπέ
ς και λοιπά. Το αντίστοιχο αρχιτεκτονικό 
στοιχείο που έχει ανδρική μορφή 
ονομάζεται Άτλας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B7_(%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%88%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CF%80%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CF%80%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CE%BB%CE%B1%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1


 Θανάσης Αντωνόπουλος 

 Μανώλης Παπουτσής 

 Αλέξανδρος Λαδάς 

 Παναγιώτης Βραχνός 



Τα θέµατα των αετωµάτων προέρχονται από 

τους µύθους της Aθήνας. Το ανατολικό, 

επάνω από την είσοδο του ναού εικόνιζε τη 
γέννηση της θεάς Αθηνάς από το 

κεφάλι του πατέρα της, του ∆ία, µε την 
παρουσία Ολύµπιων θεών. 

Oι περισσότερες από τις κεντρικές µορφές 
του αετώµατος έχουν χαθεί. 

Eικονίζονταν ο ∆ίας, η Aθηνά και ο 
Ήφαιστος, ο οποίος, σύµ- 

φωνα µε το µύθο, άνοιξε µε ένα τσεκούρι το 
κεφάλι του 

∆ία, για να γεννηθεί η θεά. ∆ίπλα τους  
εικονίζονταν η 

Ήρα, ο Ποσειδώνας, ο Eρµής, ο Άρης και ο 
Aπόλλωνας. 



Πεπλοφόρος 
Πεπλοφόρος (530 π.Χ) που οφείλει 
το όνοµά 
της στο ρούχο που φοράει. O 
πέπλος συγκρατείται 
µε πόρπες επάνω στους ώµους, 
αναδιπλώνεται λίγο 
επάνω από τη µέση και δένεται 
µε ζώνη. Τα κυµατιστά 
µαλλιά µε το έντονο 
κόκκινο χρώµα, τα 
φωτεινά µάτια και το 
λαµπερό χαµόγελο 
χαρίζουν ζωντάνια και 
χάρη στην καλοσχηµατισµένη 
νεανική µορφή. 



Ο Εκατόμπεδος 

 

Το αρχαιότερο σημαντικό 
οικοδόμημα στην Ακρόπολη είναι το 

λεγόμενο Εκατόμπεδον ή 
Εκατόμπεδος νεώς (δηλαδή μήκους 
100 ποδών, ονομασία γνωστή από 

επιγραφή που αναφέρεται στη 
διαρρύθμιση του ιερού), κτισμένο 
πιθανόν στη θέση του κλασικού 
Παρθενώνα. Από τα θραύσματα 

αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών 
από πωρόλιθο που αποκαλύφθηκαν 

στα νότια και τα ανατολικά του 
Παρθενώνα, συνάγεται ότι ήταν 

δωρικός περίπτερος ναός. 



• Ο ναός αυτός ήταν ίσως αφιερωμένος στην 
πολεμική υπόσταση της θεάς, στην πρόμαχο της 
πόλης Αθηνά Παρθένο. Σε αυτόν αποδίδεται το 
μεγάλο, πώρινο αέτωμα με τα λιοντάρια που 
κατασπαράζουν έναν ταύρο και πλαισιώνονται 
από δύο παραστάσεις: από τη μια τον Ηρακλή που 
παλεύει με τον θαλάσσιο δαίμονα Τρίτωνα και από 
την άλλη τον λεγόμενο Τρισώματο δαίμονα, που 
κρατεί στα χέρια του τα σύμβολα των τριών 
στοιχείων της φύσης, του νερού, της φωτιάς και 
του αέρα. 



Ο Αρχαίος Ναός 

 

 
• Στην Αίθουσα των αρχαϊκών 

έργων, υψώνονται 
επιβλητικά τα γλυπτά της 
Γιγαντομαχίας από το 
μεγάλο αέτωμα του δεύτερου 
μεγάλου αρχαϊκού ναού της 
Ακρόπολης, δηλαδή του 
Αρχαίου Ναού της Αθηνάς 
Πολιάδος. Παλαιότερα είχε 
υποστηριχθεί ότι ο ναός 
αυτός είχε μια πρωιμότερη 
οικοδομική φάση (570 π.Χ.) 
με τα πώρινα γλυπτά που 
αποδίδονται στον 
Εκατόμπεδο, ενώ τα 
μαρμάρινα γλυπτά 
συσχετίζονταν με μια 
ανακαίνιση από τους γιους 
του Πεισίστρατου. 
 



 Ο ναός πιθανότερα κτίστηκε και έλαβε 
μαρμάρινη γλυπτική διακόσμηση εξαρχής, 
στην τελευταία δεκαετία του 6ου αι. π.Χ. Οι 
συνθέσεις των αετωμάτων αποτελούνται από 
αγάλματα υπερφυσικού μεγέθους, λαξευμένα 
σε παριανό μάρμαρο και αποδίδονται στο 
εργαστήριο κάποιου σημαντικού Αθηναίου 
γλύπτη, του Αντήνορα ή του Ενδοίου. 



Τα Αναθήματα 

 

• Από τα χρόνια του Πεισιστράτου, ο 
χώρος της Ακρόπολης άρχισε να 
γεμίζει αναθήματα, ένδειξη όχι μόνο 
ευσέβειας προς τη θεά, αλλά και 
οικονομικής και καλλιτεχνικής ακμής. 
Τα σπουδαία αυτά αφιερώματα ήταν 
κυρίως αγάλματα, προσφορές δηλαδή 
που προκαλούσαν χαρά στη θεά. Με 
τα αναθήματά τους οι αρχαίοι 
ευχαριστούσαν τους θεούς για την 
εκπλήρωση μιας ευχής, χωρίς συχνά 
να παραλείπουν μια αναφορά στο 
ποσό της δαπάνης με τον όρο δεκάτη, 
που σήμαινε το 1/10 κάποιου 
εισοδήματος ή με τη λέξη απαρχή, 
που σήμαινε την πρώτη σοδειά ή τα 
πρώτα κέρδη από την εργασία των 
πιστών. 



• Το είδος, το υλικό και το μέγεθος των 
αναθημάτων ανταποκρινόταν στην εποχή, 
στην κοινωνική τάξη και στην οικονομική 
κατάσταση του αναθέτη. Στην Ακρόπολη, 
αγάλματα και άλλα δαπανηρά έργα 
ανέθεταν τα μέλη των αριστοκρατικών 
οικογενειών, αλλά και εύποροι 
επαγγελματίες και χειρώνακτες, μεταξύ των 
οποίων και γυναίκες. 

• Το πιο χαρακτηριστικό αφιέρωμα στο ιερό 
της Αθηνάς στην Ακρόπολη ήταν τα 
μαρμάρινα αγάλματα νεαρών γυναικών, οι 
Κόρες. Λαξευμένες σε διαφορετικά μεγέθη, 
παριστάνονταν με ένα συγκεκριμένο 
αγαλματικό τύπο, με αυστηρή όρθια στάση. 
Από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. φορούσαν 
λεπτό, λινό χιτώνα και ιμάτιο που τόνιζαν 
τη θηλυκότητά τους περισσότερο από τον 
βαρύ, μάλλινο πέπλο. 
 



• Συνήθως κρατούσαν στο ένα χέρι 
μια προσφορά (στεφάνι, καρπό, 
πουλί, άνθος, κλπ.) και με το άλλο 
ανασήκωναν τον πολύπτυχο 
χιτώνα τους για να 
διευκολυνθούν στο βηματισμό 
τους. 

• Σε αντίθεση με το πλήθος των 
Κορών που υπολογίζεται ότι 
ξεπερνούσαν τις διακόσιες, ο 
αριθμός των μαρμάρινων 
ανδρικών αγαλμάτων ήταν 
μικρός, γεγονός που εξηγείται 
από τη θηλυκή φύση της θεότητας 
που λατρευόταν στην Ακρόπολη. 
Από αυτά σώθηκαν λίγα 
αγάλματα, τα περισσότερα 
κούρων, ιππέων και γραφέων. 
 



 



Τα Αετώματα 

 

• Τα αετώματα, δηλαδή οι 
τριγωνικοί χώροι που 
σχηματίζονται από τα γείσα της 
στέγης στις στενές πλευρές του 
ναού, είναι τα τελευταία 
τμήματα που δέχθηκαν 
γλυπτική διακόσμηση με 
ολόγλυφα κολοσσικά αγάλματα 
(437-432 π.Χ.). Τα θέματα είναι 
παρμένα από την αττική 
μυθολογία. 

• Το ανατολικό αέτωμα, που ήταν 
πάνω από την είσοδο του ναού, 
παρίστανε τη γέννηση της θεάς 
Αθηνάς από το κεφάλι του 
πατέρα της Δία, με την 
παρουσία Ολύμπιων θεών. Στο 
δυτικό αέτωμα, εικονιζόταν η 
διαμάχη μεταξύ της Αθηνάς και 
του Ποσειδώνα για τη 
διεκδίκηση της αττικής γης, που 
κατέληξε στη νίκη της Αθηνάς. 
 



• Οι 92 μετόπες ήταν τα πρώτα 
μέλη του θριγκού του ναού 
που δέχθηκαν διακόσμηση. 
Κάθε μια απέδιδε μια 
αυτοτελή σκηνή, συνήθως με 
δύο μορφές. Τα θέματα ήταν 
εμπνευσμένα από μυθικές 
μάχες και συμβόλιζαν τους 
νικηφόρους αγώνες των 
Αθηναίων εναντίον των 
Περσών. Στην ανατολική 
πλευρά παριστανόταν η 
μάχη των Ολυμπίων θεών με 
τους Γίγαντες που 
προσπαθούσαν να 
ανατρέψουν την τάξη του 
Ολύμπου (Γιγαντομαχία 



 Στη δυτική πλευρά εικονιζόταν ο αγώνας των 
νέων της Αθήνας ενάντια στις Αμαζόνες που 
απείλησαν την ίδια την Ακρόπολη 
(Αμαζονομαχία). Θέμα της νότιας πλευράς 
ήταν η πάλη των Θεσσαλών νέων (Λαπίθες) 
ενάντια στους Κενταύρους που προσπάθησαν 
να κλέψουν τις γυναίκες τους κατά τη διάρκεια 
γαμήλιας τελετής (Κενταυρομαχία). Στη βόρεια 
τέλος πλευρά παριστανόταν η Άλωση της 
Τροίας (Ιλίου Πέρσις). 



ΓΕΛ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ 



ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 

 ΜΟΝΑ ΓΕΩΡΑ 

 ΜΕΞΗ ΓΙΩΤΑ 

 ΝΟΝΗ ΦΑΝΗ  

 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 ΣΠΑΝΑΚΟΥ ΒΙΒΗ 

 ΡΟΖΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΑ  

 



ΜΟΥΣΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 



ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 



Ο ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 

 Το άγαλμα 
χρονολογείται από το 
343 π.Χ. και είναι 
κατασκευασμένο από 
μάρμαρο της Πάρου. 
 

  Ήταν αφιερωμένο 
από τους Ηλείους και 
Αρκάδες στο ιερό 
Άλτις, για να 
εορτάσουν την 
συνθήκη ειρήνης.  



 Βρέθηκε στην Ολυμπία, 
απείραχτο στο βάθρο του, 
αρκετά μέτρα κάτω από την 
γη  και έχει ύψος 2.10 μ.  

• Στα χείλια του, τα 

οποία αφήνουν μία 

ελαφρά σκιά, 

διακρίνεται η αρχή 

ενός χαμόγελου  

•Τα μαλλιά του Ερμή 

είναι άτακτα και κάνουν 

να φαίνεται το δέρμα του 

πιο απαλό και πιο λείο  





ΚΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 



 Είναι κράνος κορινθιακού ρυθμού που φέρει 
την επιγραφή «ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕ[Θ]ΕΚΕΝ 
[Τ]ΩΙ ΔΙ». 

 

 

  Είναι δηλαδή το κράνος του Μιλτιάδη , το 
οποίο ο ίδιος αφιέρωσε στον Δία για να τον 
ευχαριστήσει για την έκβαση της μάχης του 
Μαραθώνα.  



Διας και 

Γανυμηδη

ς  
•Ανακαλύφθηκε το 1878. 

 

•Το πήλινο αγαλματάκι 

βρέθηκε 

θρυμματισμένο και 

ανασυγκολλήθηκε 

σχεδόν ακέραιο. 

  

•Εικονίζει τον Δία που 

απαγάγει τον Γανυμήδη 

σύμφωνα με τον μύθο. 

Ο Γανυμήδης κρατάει 

έναν κόκκορα, δώρο 

του θεού. 

 

 



ΜΥΚΗΝΕΣ 



ΠΥΛΗ ΤΩΝ 

ΛΕΟΝΤΩΝ 

•  είναι η κύρια είσοδος της ακρόπολης των Μυκηνών 

• κατασκευάστηκε στα μέσα του 13ου  αιώνα π.Χ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82


• αποτελεί ένα επιβλητικό μεγαλιθικό μνημείο 

•  προβάλλει παράσταση δύο 

  

ανάγλυφων αντιμέτωπων λιονταριών 

•  στηρίζουν τα μπροστινά τους πόδια 

σε ένα αμφίκοιλο βωμό  

  

και περιβάλλουν έναν κίονα. 



• Η επιβλητική πύλη ήταν το έμβλημα 

των μυκηναίων ηγεμόνων και το σύμβολο της ισχύος τους. 



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ 



•  Είναι ένα εύρημα της 

ανασκαφής των Μυκηνών 

το 1876 από τον Ερρίκο 

Σλήμαν  

•  Είναι ένα χρυσό νεκρικό 

προσωπείο 

• Βρέθηκε πάνω στο 

πρόσωπο ενός σώματος 

που βρίσκονταν 

ενταφιασμένο στον ταφικό 

θάλαμο Ε' του ταφικού 

περιβόλου Α‘ 

των Μυκηνών . 





ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 



 

 

 

 

 

   ΑΓΑΛΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

•Άγαλμα Αθηνάς ύψους 1,47μ., 

πλάτος 69 εκ. 

 

 

• Εικονίζεται κατ΄ενώπιον, 

ακέφαλο. 

 

 

• Mε πέπλο ψηλά ζωσμένο, 

αιγίδα και γοργόνειο στον 

αριστερό ώμο. 

 

 

• Mε στάσιμο το δεξιό και άνετο 

αριστερό πόδι.  



Το ανΑγλυφο του καθημΕνου 

ΑςκληπιοΥ 

•Βρέθηκε εντοιχισμένο το 

1884  

•Το ανάγλυφο μάλλον 

διακοσμούσε κάποιον τοίχο  

•Η πίσω επιφάνειά του είναι 

ακατέργαστη  



ΚορμΟΣ ΑγΑλματοΣ 

ΘωρακοφΟρου 

• Λείπουν τα κάτω άκρα, το δεξιό χέρι 

και το άκρο αριστερό. 

• Χρονολογείται στο 2ο αι. μ.Χ., εποχή 

Αδριανού. 

  

• Το δεξιό πόδι φέρει χιτωνίσκο με κοντές 

χειρίδες. 



Αγαλμα Ανδρα 

ΤηβεννοφΟρου 

• Εικονίζεται κατ΄ενώπιον με άνετο το 

δεξιό και στάσιμο το αριστερό 

σκέλος. 

• Λείπει η κεφαλή και τα πρόσθετα 

άκρα χέρια. 

• Χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. 



ΑΓΑΛΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
 

ΑΓΑΛΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 



ΔΙδυμοι ΚοΥροι τηΣ 

ΤενΕαΣ 



•  Οι δύο μαρμάρινοι κούροι 

της Αρχαϊκής εποχής (6ος 

αιώνας π.Χ.),είναι όμοιοι 

στα βασικά τους 

χαρακτηριστικά. 

• στον έναν οι βόστρυχοι των μαλλιών 

είναι πιο πυκνοί και 

λεπτοδουλεμένοι απ΄ ό,τι στον 

άλλον. 

• Μόνη διαφοροποίηση η 

κόμμωσή τους 



• Φιλοτεχνημένοι από 

χονδρόκοκκο νησιωτικό 

μάρμαρο. 

 

 

•  Εχουν ύψος 1,82 και 1,78 μ. 

αντιστοίχως  

• Η  ακριβής χρονολόγησή τους 

είναι το τρίτο τέταρτο του 6ου 

αιώνα π.Χ. 



ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ  



• Περίπου το 540 π.Χ. κτίστηκε στην 

Κόρινθο ο δωρικός ναός του 

Απόλλωνα 

• Ο ναός ήταν πώρινος και 

καλυπτόταν από επίχρισμα 

μαρμαρόσκονης. 

• Το ναό περιβάλλει κιονοστοιχία 

από 38 κίονες. Στη στενή πλευρά 

μετράμε 6 κίονες και 15 στη 

μακριά. 

• Σήμερα σώζονται 7 κίονες 





• Οι κίονες είναι 

μονολιθικοί με είκοσι 

(20) ραβδώσεις 

• Το ύψος τους είναι 

περίπου τέσσερα (4) 

μέτρα 

• Η διάμετρος της 

βάσης τους είναι 

περίπου 1,90 μ 



• Ο ναός χωρίζεται σε πρόναο, σηκό, οπισθόδομο. 

• Για να στηριχθεί η οροφή υπήρχαν 

και εσωτερικοί κίονες. 





ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 



ΠανοπλοΙα ΔΕνδρων 

• Αποκαλύφθηκε στο θαλαμωτό 

τάφο 12. 

• Είναι κατασκευασμένη από 

πολλά μεγάλα χάλκινα 

ελάσματα 

• Τα κτερίσματα του τάφου της 

πανοπλίας χρονολογούνται στα τέλη 

του 15ου αι. π.Χ 



ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 



• Το αρχαίο θέατρο 

κατασκευάστηκε μεταξύ του 

340 π.Χ. και του 330 π.Χ 

• Το αρχαίο θέατρο είχε χωρητικότητα 15.000 θεατών. 

• Χωρίζεται σε δύο μέρη 

(διαζώματα). 

• το άνω διάζωμα των 21 σειρών καθισμάτων. 

• το κάτω, από 34 σειρές καθισμάτων. 



• Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου 

θεωρείται το τελειότερο αρχαίο 

ελληνικό θέατρο! 

• Aπό άποψη ακουστικής και αισθητικής. 

• Βρίσκεται στον χώρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου. 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 


