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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μελετητές της ελληνικής αρχαιότητας προσεγγίζουν ως  αρχαϊκή την 

περίοδο περίπου από τα μέσα του 8ου αι. π.Χ. έως και τα πρώτα είκοσι χρόνια  του 

5ου αι. π.Χ. Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελούσε την εποχή της προετοιμασίας αλλά 

παράλληλα και την εποχή των απαρχών της πολιτιστικής, της πολιτικής και της 

οικονομικής εξέλιξης του ελληνικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η 

τέχνη είχε δεχτεί μεγάλη επιρροή από την πολιτιστική, πολιτική και οικονομική 

εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Επίσης, στην αρχή εμφανής ήταν η επιρροή των 

προτύπων της Ανατολής, ενώ στη συνέχεια ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση 

εκείνων των χαρακτηριστικών, μέσα από τα οποία προβάλλονταν σημαντικές 

αισθητικές αντιλήψεις των  Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

δημιουργήθηκαν ο δωρικός και ο ιωνικός αρχιτεκτονικός ρυθμός, εξελίχθηκε η 

κεραμική τέχνη και σημαντική θεωρείται η κατασκευή των κούρων και των κορών, 

που αποτελούν τα πρώτα μεγάλα αγάλματα.  

 Η κλασική εποχή  (480-323 π.Χ.) αφορά την περίοδο από το τέλος των 

περσικών πολέμων μέχρι και τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Αναφέρεται ουσιαστικά 

στην εποχή, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής : 

1) επικύρωση της πνευματικής τους επιβολής αλλά και της διαχρονικής τους 

επιβίωσης στα δημιουργήματα και παράλληλα στις ιδέες των μεταγενέστερων 

εποχών 

2) υπεροχή των συντελεστών αυτής της περιόδου και των επιτευγμάτων τους 

Κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής σημαντική θεωρείται η διαμόρφωση των 

αξιών, που έχουν θεμελιώσει τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.  

Με βάση το μέτρο της  πολιτιστικής ανάπτυξης των κλασικών χρόνων, εκτός από 

τα καλλιτεχνικά και παράλληλα πνευματικά επιτεύγματα, διευκολύνεται η 

δυνατότητα προσδιορισμού της καθημερινής ζωής στις αποικίες και, κυρίως, στις 

ελληνικές  πόλεις της μητροπολιτικής Ελλάδας.  Παράλληλα, τον  5ο και 4ο αι. π.Χ., 

εξαιτίας της  ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών δημιουργήθηκαν  
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απαράμιλλα έργα καλλιτεχνικής και πνευματικής λαμπρότητας, τα οποία αποτελούν 

πρότυπα για την ανάπτυξη της τέχνης των μεταγενέστερων εποχών. 

 

Εικόνα 1 - Κόρη από την Ακρόπολη                                                   Εικόνα 2 – Αθηνά της Βαρβακείου 

της Αθήνας (περ. 510 π.Χ.). 

       

(Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως)                                                 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

Με βάση αυτά τα στοιχεία στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η ιστορία της 

γλυπτικής, η οποία γνώρισε άνθιση κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής και κλασικής 

εποχής.  
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H γλυπτική στην Αρχαϊκή Εποχή (750 – 480 π.Χ.) 
 

Κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου καθιερώνεται μια οπτική γλώσσα, η 

οποία επικεντρώνεται  στην έκφραση της φυσικής τελειότητας της ανθρώπινης 

μορφής, δίνοντας έμφαση στον μνημειακό χαρακτήρα της γλυπτικής. Την περίοδο 

αυτή διακρίνονται οι παρακάτω τρεις κυρίαρχες τάσεις στη γλυπτική: 

1) η  πρώιμη : συνδέεται  με το δαιδαλικό ρυθμό 

2) η ώριμη : συνδέεται με τις μορφές του κούρου και της κόρης και  

3) η ύστερη : συσχετίζεται  με την αρχιτεκτονική αξιοποίηση της γλυπτικής 

Τα αγάλματα που δημιουργούνται στο πλαίσιο της ώριμης αρχαϊκής περιόδου 

περιγράφονται από τους μελετητές γενικότερα ως κούροι και κόρες. Οι κούροι 

παρουσιάζονται  γυμνοί, ενώ οι κόρες εμφανίζονται ενδεδυμένες. 

Εικόνα 3 – Κούροι και Κόρες 

 

 

Πιο συγκεκριμένα οι κούροι αποτελούν, κατά κύριο λόγο, μνημεία, που 

κλήθηκαν να αντικαταστήσουν τις επιτύμβιες στήλες. Είχαν δημιουργηθεί από 

μάρμαρο, για να στολίσουν τους τάφους νέων ανδρών, Εμφανίζονταν όρθιοι και 
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διακρίνονται για την εύρωστη σωματική τους διάπλαση, τη λεπτή μέση, τους πλατείς 

ώμους και την αυστηρή μετωπικότητα. Αντίθετα, οι κόρες ήταν, κυρίως, αφιερώματα, 

που τοποθετούνταν στα ιερά γυναικείων θεοτήτων. Τις περισσότερες φορές 

απεικονίζουν μία νέα γυναίκα όρθια σε μετωπική στάση, η οποία είχε περίτεχνα 

χτενισμένα μαλλιά και πλούσια ενδύματα και κοσμήματα. Εμφανίζονται πάντοτε 

ντυμένες και κύριο χαρακτηριστικό τους θεωρείται η πτυχολογία των ενδυμάτων 

τους. 

Τόσο οι κούροι όσο και οι κόρες, που αφορούν τα αγάλματα με τη μορφή 

νεαρών ανδρών και κοριτσιών, αποτελούν αναθήματα σε ιερά ή επιτύμβια μνημεία.  

Και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζονται επιγράμματα ή αφιερωματικές 

επιγραφές για τους νεκρούς και σε αρκετές περιπτώσεις εμφανής είναι και η 

υπογραφή του δημιουργού τους. Τα μέλη του σώματος παρουσιάζονταν με τις 

απαιτούμενες σωστές αναλογίες και οι μύες διακρίνονται για τη φυσικότητα, την 

πλαστικότητα και τον όγκο, ενώ το μειδίαμα αποτελεί τη στερεότυπη έκφραση του 

προσώπου.  

 Την περίοδο αυτή, επίσης, σαφής είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας 

αντίληψης για τον τρόπο  απεικόνιση του σώματος, αλλά και για τις πρακτικές 

στερέωσης των αγαλμάτων. έμφαση δίνεται παράλληλα στην τοποθέτηση των 

αγαλμάτων στις προσόψεις και τα αετώματα των ναών, προσδίδοντας με τον τρόπο 

αυτό αναθηματικό χαρακτήρα και παράλληλα σαφή σύνδεση με το ιδιότροπο 

θρησκευτικό ένστικτο, που διακρίνει τους Έλληνες  για την ανθρωπομορφική 

απεικόνιση του θείου. Κυρίαρχο θέμα των ισχυρών ανάγλυφων και των αγαλμάτων 

αποτελούν  θεοί και θνητοί σε μάχη, που παρουσιάζονται γενικότερα σε 

επαναλαμβανόμενα μυθολογικά μοτίβα 

Ένα από τα πιο ωραία αγάλματα αυτής της περιόδου είναι το άγαλμα της 

ιέρειας Φρασίκλειας (εικ. 4), το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα 

του τύπου της κόρης της γλυπτικής της αρχαϊκής εποχής. Αποτελεί ένα επιτύμβιο 

μνημείο. ενώ στο βάθρο του σημαντικό θεωρείται το χαραγμένο επίγραμμα με το 
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όνομα του Αριστίωνα του Πάριου, που είναι ο γλύπτης που το φιλοτέχνησε, και το 

όνομα, επίσης, της νεκρής Φρασίκλειας.  Η γυναικεία αυτή μορφή διακρίνεται για 

ραδινό εφηβικό σώμα και, επίσης, για τα ιδιαίτερα λεπτά χαρακτηριστικά της. Είναι 

ντυμένη με μακρύ χιτώνα, φέροντας ζωγραφισμένα και παράλληλα εγχάρακτα 

κοσμήματα, ενώ η απεικόνισή της γίνεται σε μετωπική στάση. Στο αριστερό χέρι 

κρατάει μπροστά στο στήθος ένα μπουμπούκι λωτού, ενώ με το δεξί χέρι ανασηκώνει 

στο πλάι τον χιτώνα της. Στα μαλλιά υπάρχει στεφάνι διακοσμημένο με άνθη, τα 

μαλλιά είναι χτενισμένα με περίτεχνο τρόπο και τα χέρια και η κεφαλή είναι 

στολισμένα με πλούσια κοσμήματα. Το άγαλμα αυτό βρέθηκε μαζί με έναν κούρο σε 

έναν λάκκο. 

Εικόνα 4 – Άγαλμα Φρασίκλειας 

                                

 

 

H γλυπτική στην Κλασική  Εποχή (480-323 π.Χ.) 
Ο 5ος αι. π.Χ., ιδιαίτερα για την πόλη της  Αθήνας, έχει ταυτιστεί με τη 

δραστηριοποίηση του Περικλή, αλλά παράλληλα και για την οικοδόμηση σημαντικών 

έργων στην Ακρόπολη, την τέλεση πνευματικών εκδηλώσεων και λαμπρών 

πανηγύρεων.  Κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής και, ειδικότερα, στις πρώτες 

δεκαετίες του  5ου αι. π.Χ. οι κούροι και οι κόρες προοδευτικά ανανεώνονται στον 
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τρόπο κίνησης και έκφρασης τους.  Οι γλύπτες επιλέγουν να εγκαταλείψουν το 

πρότυπο του κούρου με το αρχαϊκό μειδίαμα και μελετούν τις αλλαγές, που 

προκαλούνται στο στήθος, στο κεφάλι και στην τοποθέτηση των άκρων από την 

κίνηση.  

Ο Παις του Κριτίου, παρόλο που  θεωρείται απόγονος του κούρου αποτελεί το 

πρώτο άγαλμα που απεικονίζει ουσιαστικά τις ιδιότητες που αναδεικνύουν  το τέλος 

μιας εποχής και την αρχή μιας άλλης. Η νέα πολιτική και οικονομική κατάσταση που 

ακολούθησε μετά το τέλος των περσικών πολέμων απεικονίζεται στα έργα της  

μεγάλης πλαστικής για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Έμφαση δίνεται στον αυστηρό 

ρυθμό, ο οποίος διακρίνεται για την εσωτερική δύναμη των προσώπων και την 

κίνηση, που αποτυπώνει τη ζωή. Κύρια δείγματα θεωρούνται τα εξής : 

1) τα γλυπτά του ναού του Διός στην Ολυμπία 

2) ο Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου 

3) ο Ηνίοχος των Δελφών 

Από τα μέσα του αιώνα μεγάλοι καλλιτέχνες εργάζονται, όχι μόνο στην Αθήνα 

αλλά και στην Επίδαυρο, τους Δελφούς και  την Ολυμπία. Ο Φειδίας και η «σχολή» 

του επέλεξαν να εργαστούν για τη διακόσμηση του Παρθενώνα. Πρόκειται για έργα 

επιβλητικά αυτοτελή, με πιο σημαντικά τα εξής : 

1) το μεγάλο χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου στην Ακρόπολη της Αθήνας 

2) τα χρυσελεφάντινα αγάλματα του Διός στην Ολυμπία και της Αθηνάς στον 

Παρθενώνα 

Την ίδια περίοδο σημαντικός θεωρείται ο  Μύρων, ο οποίος  διακρίθηκε ως 

χαλκοπλάστης. Σ’ αυτόν αποδίδονται τα γλυπτά  «Δισκοβόλος» και το σύμπλεγμα της 

Αθηνάς και του Μαρσύα, τα οποία είναι γνωστά έως σήμερα από αντίγραφα των 

ρωμαϊκών χρόνων. Από μεταγενέστερα αντίγραφα των ρωμαϊκών χρόνων σημαντικά 

μπορούν να θεωρηθούν και τα έργα του Πολύκλειτου, ο οποίος δραστηριοποιούνταν 

ως ανδριαντοποιός, κυρίως αθλητών. Δημοφιλή έργα του ήταν ο «Διαδούμενος» και 
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ο «Δορυφόρος». . Στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου σημαντικοί 

θεωρούνται μαθητές του Φειδία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στον Αλκαμένη και τον 

Αγοράκριτο, οι οποίοι είναι εμπνευστές του πλούσιου ρυθμού. Ο πλούσιος ρυθμός  

αναφέρεται στην καλλιτεχνική έκφραση που απέδιδε μορφές καλυμμένες με ιμάτιο, 

μέσα από το οποίο διαγράφεται το σώμα, παρόλο που διακρίνεται για  την πλούσια 

πτυχολογία του.  

Τη μεγαλοπρέπεια και την ηρεμία των εξιδανικευμένων μορφών του 5ου αι. 

π.Χ. τη διαδέχτηκε  τον επόμενο αιώνα η απεικόνιση έντονων εκφράσεων στα 

πρόσωπα των αγαλμάτων. Τα προβλήματα αυτής της περιόδου αντικατοπτρίζουν 

πολλές φορές το πάθος, την ανησυχία και την αγωνία  πάνω στις πλαστικές μορφές 

του 4ου αι. π.Χ. Μεγάλοι καλλιτέχνες θεωρούνται την περίοδο αυτή ο Πραξιτέλης και 

ο Σκόπας, οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν  το μάρμαρο για την κατασκευή 

των έργων τους, ενώ άλλοι, με πιο σημαντικό τον  Λύσιππο, πλάθουν 

αριστουργήματα με το χαλκό.  

 

Ο Πραξιτέλης κατασκευάζει, κατά κύριο λόγο αγάλματα θεών, ενώ ο   Σκόπας 

δραστηριοποιείται  στην ανάγλυφη διακόσμηση αρχιτεκτονικών μνημείων, 

εκφράζοντας  με τα πρόσωπα των έργων του τον ταραγμένο συναισθηματικό τους 

κόσμο.  

Από την άλλη, ο  Λύσιππος επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στην κατασκευή 

ανδριάντων. Την τέχνη εκτιμούσε ο Μ. Αλέξανδρος του οποίου η μορφή είχε 

αποτυπωθεί σε πολλά αγάλματα.  

Τέλος, σημαντικά έργα του 4ου αι. π.Χ. που σώθηκαν μέχρι σήμερα , αλλά δεν 

γνωρίζουμε τους δημιουργούς τους  τους είναι το παιδί του Μαραθώνα (εικ. 5), ο 

Έφηβος των Αντικυθήρων και πολλά επιτύμβια ανάγλυφα από τον Κεραμεικό. 
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Εικόνα 5 – Το παιδί του Μαραθώνα 

 

 

 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με βάση αυτά τα στοιχεία κατανοούμε ότι  η  ελληνική γλυπτική των αρχαίων χρόνων 

δέχτηκε πολλές επιρροές  στην πορεία διαμόρφωσής της μέσα στους αιώνες, κατά 

κύριο λόγο από εκείνους τους πολιτισμούς που διασταυρώνονταν με τους μεγάλους 

εμπορικούς δρόμους. Παρόλα αυτά πέτυχε  σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να 

αναπτύξει ένα χαρακτηριστικό περίγραμμα, στον τρόπο διαμόρφωσης της μορφής 

της μνημειακής γλυπτικής, το οποίο λειτούργησε ουσιαστικά ως βάση για την  

ανάπτυξη και την εξέλιξη της τέχνης  στον αποκαλούμενο δυτικό πολιτισμό.  

Μελετώντας την αρχαϊκή και την κλασική εποχή (εικ. 6) διαπιστώνουμε ότι είναι 

εμφανείς αρκετές διαφορές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης της γλυπτικής και γενικότερα της τέχνης.  
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Εικόνα 6 – Διάκριση γλυπτικής Αρχαϊκής – Κλασικής εποχής 

 

 

  

 

 

 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α Λυκείου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  και 

Εκδόσεων Διόφαντος 

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=5441 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8967 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%C

E%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB

%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE 

 

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=5441
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8967
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6581 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9563 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6581
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9563

