
Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται 
για να  περιγράψει τον ελληνικό κόσμο 
κατά  την περίοδο της αρχαιότητας. 
Αναφέρεται όχι  μόνο  στις περιοχές του 
σύγχρονου  ελληνικού κράτους, αλλά 
όπου εγκαταστάθηκαν στους αρχαίους 
χρόνους ,ελληνικοί πληθυσμοί.



1. Κυκλαδικός πολιτισμός

2. Μινωικος Πολιτισμος

3. Μυκηναϊκός πολιτισμός

4. Γεωμετρική εποχή

5. Αρχαϊκή εποχή

6. Κλασική εποχή

7. Ελληνιστική εποχή

8. Ρωμαϊκή περίοδος

9. Βυζαντινή περίοδος

10. Οθωμανική περίοδος

11. Νεότερη Ελλάδα



Κυκλάδες =σύμπλεγμα μικρών νησιών 
στο κέντρο του Αιγαίου πελάγους.Τα 
νησιά αυτά υπήρξαν το λίκνο ενός 
σημαντικού πολιτισμού, του λεγόμενου 
Κυκλαδικού πολιτισμού, που άνθησε 
κατά την 3η χιλιετία π.X. Ο Κυκλαδικός 
πολιτισμός όμως άκμασε περισσότερο 
την περίοδο 3000-2000.



Με τον όρο Μινωικός πολιτισμός 
εννοείται ο προϊστορικός πολιτισμός 
της Κρήτης.Το όνομα μινωικός 
προέρχεται από τον μυθικό βασιλέα 
Μίνωα και δόθηκε από τον Άρθουρ 
Έβανς, τον αρχαιολόγο που ανέσκαψε 
το ανάκτορο της Κνωσού. 



Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός 
χαρακτηρίζεται από τους αρχαιολόγους 
ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε 
την περίοδο 1600-1100 π.Χ. κυρίως 
στην κεντρική και νότια ηπειρωτική 
Ελλάδα.Το επίθετο «μυκηναϊκός» 
προέρχεται από την πρώτη 
αρχαιολογική θέση στην οποία 
εντοπίστηκε, τις Μυκήνες.
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 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ



Αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής, ο 
μεγαλύτερος από τους ποιητές όλων 
των αιώνων, με τον οποίο αρχίζει η 
έντεχνη ελληνική και ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία.Οι πληροφορίες που έχουμε 
για τον Όμηρο είναι ελάχιστες. Ο 
Όμηρος έγραψε: την Ιλιάδα και την 
Οδυσσεια.



Μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 469πΧ. 
Πατέρας του ήταν ο λιθοξόος  
Σωφρονίσκος και μητέρα του η μαία  
Φαιναρέτη. Ο ίδιος δε μας άφησε κανένα 
γραπτό του. Ό,τι ξέρουμε λοιπόν για τη 
διδασκαλία του, το έχουμε μάθει από 
τους μαθητές του Πλάτωνα και 
Ξενοφώντα.



Ο Θουκυδίδης είναι ο πιο αξιόλογος 
ιστορικός της Αρχαίας Ελλάδας.

Γεννήθηκε μεταξύ του 460 και 455 
π.Χ. και να πέθανε γύρω στο 400 π.Χ. 
Το πως ακριβώς πέθανε δε 
γνωρίζουμε. Υπάρχει η εκδοχή να 
δολοφονήθηκε ή να χάθηκε σε 
ναυάγιο.



O Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485π.Χ. 
στην Αλικαρνασσό. Η πόλη αυτή ήταν 
χτισμένη στα δυτικά παράλια της Μικράς 
Ασίας, στην περιοχή που λέγεται Καρία, και 
ήταν αποικία δωρική. Ο Ηρόδοτος μας 
χάρισε ένα σπουδαίο έργο που αποτελεί 
ένα ακόμα επιβλητικό μνημείο κοντά στα 
άλλα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 
Για το έργο αυτό δίκαια ο διάσημος 
ρωμαίος συγγραφέας και πολιτικός 
Κικέρωνας τον ονόμασε "πατέρα της 



Ο μεγαλύτερος από τους αρχαίους 
Έλληνες κωμωδιογράφους, o 
Αριστοφάνης, γιος του Φιλίππου, 
γεννήθηκε ίσως στην Αίγινα το 450 π.Χ. 
(ή 452) και πέθανε το 385 πΧ (ή 380). 
Γενικά οι πληροφορίες που έχουμε για 
τη ζωή του είναι ελάχιστες και 
αλληλοσυγκρουόμενες.



Ο Σοφοκλής (496 π.Χ.- 406 π.Χ.) ήταν 
Έλληνας τραγικός ποιητής της κλασικής 
εποχής. Αυτός, ο Αισχύλος και ο 
Ευριπίδης είναι οι τρεις τραγικοί ποιητές 
των οποίων έχουν σωθεί ολοκληρωμένα 
έργα. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες 
φαίνεται ότι έγραψε περίπου 120 έργα, 
από τα οποία παραδίδονται 
ολοκληρωμένες μόνο επτά τραγωδίες.



Ὁ Αἴσωπος ἦταν ἀρχαῖος ἕλληνας 
μυθοπλάστης, ὁ πατέρας τῆς μυθογραφίας.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ὑπῆρξε 
δύσμορφος, καταγόταν ἀπὸ τὴν Φρυγία, 
ἔζησε στὴ Σάμο, ταξίδεψε στὴ Αἴγυπτο καὶ τὴν 
Ἀνατολὴ καὶ τὸν σκότωσαν μὲ δόλο στοὺς 
Δελφούς. Μὲ τὸ ὄνομά του διασώθηκαν 
μῦθοι, κυρίως σὲ μορφὴ διαλόγων μεταξὺ 
ζῴων ποὺ μιλοῦν καὶ ἐνεργοῦν σὰν 
ἄνθρωποι, ἐνῷ ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ μὲ 
ἀνθρώπους ἢ θεούς.



Μεγάλος Έλληνας μαθηματικός και 
φιλόσοφος, αρχηγός αρχαίου 
θρησκευτικού και πολιτικού 
κινήματος. Γιος τουΜνήσαρχου και 
της Πυθαΐδας, γεννήθηκε το 580 
π.Χ. στη Σάμο και πέθανε γύρω 
στα 490 π.Χ. στο Μεταπόντιο της 
Κάτω Ιταλίας.



Η Ακρόπολη περιλαμβάνει τέσσερα 
από τα σπουδαιότερα 
αριστουργήματα της κλασικής 
Ελληνικής περιόδου: τον 
Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο και το ναό της Αθηνάς 
Νίκης, τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν σύμβολα της ιδέας της 
παγκόσμιας κληρονομιάς.



Η πόλη Αιγαί, η πρώτη πρωτεύουσα 
του Βασιλείου της αρχαίας 
Μακεδονίας, ανακαλύφθηκε το 19 
αιώνα κοντά στην Βεργίνα στη 
Βόρεια Ελλάδα. Τα πιο σημαντικά 
της μνημεία είναι το Παλάτι και ο 
χώρος ταφής. Ένας από τους 
βασιλικούς τάφους στην Μεγάλη 
Τύμβο, αναγνωρίστηκε ως ο τάφος 
του Φιλίππου του Β’.



Το Πανελλήνιο Ιερό των Δελφών, 
όπου δινόταν ο χρησμός του 
Απόλλωνα, εθεωρείτο ο «ομφαλός 
της γης» και τον 6ο π.Χ. αιώνα, 
ήταν θρησκευτικό κέντρο και 
σύμβολο ενότητας του αρχαίου 
κόσμου.



το θαύμα του Μοριά ανεγέρθηκε ως 
φρούριο το 1249 από τον Βασιλιά της 
Αχαΐας Γουλιέλμο τον Βιλλεαρδουίνο, 
επανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς και 
αργότερα κατακτήθηκε από τους Τούρκους 
και τους Βενετούς. Εγκαταλείφτηκε το 1832 
αφήνοντας συναρπαστικά μεσαιωνικά 
ερείπια να στέκουν μέσα σε μία 
εξαιρετικής ομορφιάς τοποθεσία.



ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας, σε 
μια κοιλάδα της Πελοποννήσου, 
κατοικείται από την προϊστορική περίοδο. 
Τον 10ο αιώνα π.Χ. ήταν κέντρο λατρείας 
του Δία. Εκτός από τους ναούς, υπάρχουν 
και τα υπολείμματα όλων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι οποίοι 
διοργανώνονταν στην Ολυμπία, από το 
776 π.Χ., κάθε τέσσερα χρόνια.



σε μια δυσπρόσιτη περιοχή των Μετεώρων, 
στις κορυφές απόκρημνων βράχων, μοναχοί 
εγκατέστησαν «τους στύλους του ουρανού», 
όπως τους αποκαλούσαν, τα ιερά μοναστήρια 
τους από τον 11ο αιώνα ως σήμερα. Την 
περίοδο αναβίωσης του ερημιτισμού κάτω 
από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τον 15ο 
αιώνα μ.Χ., χτίστηκαν 24 μοναστήρια. Οι 
τοιχογραφίες των μοναστηριών, οι οποίες 
χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, 
αποτελούν σημείο αναφοράς για την 
ανάπτυξη της Μεταβυζαντινής ζωγραφικής.



ορθόδοξο πνευματικό κέντρο από το 1054, 
το Όρος Άθως απολαμβάνει καθεστώς 
αυτονομίας από την εποχή του Βυζαντίου 
και έχει αναγνωρισθεί ως τοπίο 
καλλιτεχνικής αξίας. Η είσοδος σε αυτό 
είναι απαγορευμένη σε γυναίκες. Η 
διαρρύθμιση των μοναστηριών έχει 
επηρεάσει μονές πολύ μακρινές (όπως 
αυτές της Ρωσίας) και η σχολή αγιογραφίας 
τους έχει επηρεάσει σημαντικά την ιστορία 
της ορθόδοξης τέχνης.




























































































