
ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στεγάζεται σε ένα από
τα ωραιότερα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας κοντά στον Εθνικό
Κήπο και τη Βουλή των Ελλήνων. Το κτήριο προσφέρθηκε στο
Έθνος για τη δημιουργία του μουσείου που θα φιλοξενούσε τις

συλλογές του Αντώνη Μπενάκη από τον ίδιο και τις τρεις αδελφές
του. Μετά την πιο πρόσφατη ανάπλασή του στεγάζει μια μοναδική

διαχρονική έκθεση για την πορεία του ελληνικού πολιτισμού από την
προϊστορία έως τον 20ο αιώνα.



Προϊστορικοί χρόνοι

Η τέχνη των προϊστορικών χρόνων (6η - 2η χιλιετία π.Χ.) παρουσιάζεται κατά 
χρονολογικές ενότητες (Νεολιθική περίοδος, Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού) με δείγματα κεραμικής, εργαλειοτεχνίας και ειδωλοπλαστικής, 
προερχόμενα από τα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο και τη Στερεά Ελλάδα. Η 

μυκηναϊκή κοσμηματοτεχνία, ανάμεσα σε άλλα, αντιπροσωπεύεται επάξια με ένα 
σύνολο χρυσών κοσμημάτων, που βρέθηκαν σε κάποιο βασιλικό -προφανώς- τάφο 

της Θήβας.



Εργαλεία της Νεολιθικής εποχής (6500-3200 
π.Χ.), πέτρα. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. 

Πέλεκυς από την περιοχή Γούλες του νομού 
Κοζάνης. Πέλεκυς με οπή για τη στερέωση 
ξύλινου στειλεού. Βαρίδι από 

την περιοχή Γούλες Κοζάνης. Αιχμή 
δόρατος από οψιανό. 



Ειδώλιο γυναικείας μορφής. Κυκλάδες, Πρωτοκυκλαδική περίοδος 
(περ. στα μέσα 3ης χιλιετίας π.Χ.), μάρμαρο. Αθήνα, Μουσείο 
Μπενάκη.



Γεωµετρικοί και Αρχαϊκοί χρόνοι

Τα κατά τόπους καλλιτεχνικά ιδιώματα των γεωμετρικών και αρχαϊκών 
χρόνων (9ος - 6ος αι. π.Χ.) ιχνηλατούνται σε εκτεταμένες συλλογές αγγείων, 
κοσμημάτων και γλυπτών από την Αττική, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και 

το νησιωτικό χώρο

https://www.youtube.com/watch?v=ADbgfxW0hyQ

https://www.youtube.com/watch?v=ACUOzG20FdM

https://www.youtube.com/watch?v=ADbgfxW0hyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ACUOzG20FdM


Γεωμετρική εποχή



Αρχαϊκή  εποχή
Η αισιοδοξία των 

Ελλήνων που 
νίκησαν τους 

βαρβάρους στους 
Περσικούς 

πολέμους είναι 
φανερή στο 

λεγόμενο αρχαϊκό 
μειδίαμα.



Κλασικοί χρόνοι

Η εκπροσώπηση της τέχνης του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. 
επικεντρώνεται σε ελάχιστα για την ώρα γλυπτά, αρκετά όμως 
ερυθρόμορφα αγγεία, κυρίως αττικών και κατωιταλιωτικών 
εργαστηρίων, αλλά και ειδώλια, μοναδικά κοσμήματα και 

νομίσματα.

https://www.youtube.com/watch?v=5rlbiYVyxUU

https://www.youtube.com/watch?v=5rlbiYVyxUU


Ερυθρόμορφο 
αγγείο



Κοσμήματα



Επιτύμβια στήλη με σκηνή της 
δεξίωσης. Κερατέα Αττικής, μέσα 4ου 
αι. π.Χ., μάρμαρο. Αθήνα, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο.



Κλασικά 
νομίσματα



Παρατηρήστε...



Το πλήθος των περιφερειακών καλλιτεχνικών τάσεων της 
ελληνιστικής περιόδου (3ος αι. - μέσα 1ου αι. π.Χ.) μπορεί 

να αξιολογηθεί χάρη στα μαρμάρινα πορτραίτα των 
Πτολεμαίων, σε εξαίρετα δείγματα μικροτεχνίας από 

φαγεντιανή και ελεφαντοστό, λίγα προϊόντα της 
αλεξανδρινής κεραμεικής, καθώς και ένα σύνολο χρυσών 

κοσμημάτων.
https://www.youtube.com/watch?v=6NRMPYR3k6U

Ελληνιστικοί χρόνοι

https://www.youtube.com/watch?v=6NRMPYR3k6U


Χρυσή περόνη με στέλεχος σε μορφή 
κίονα που επιστέφει κιονόκρανο 

κορινθιακού ρυθμού. Επάνω σε αυτό 
στηρίζεται μια περίτεχνη 

μικρογραφική σύνθεση με την 
Αφροδίτη να στεγνώνει τα μαλλιά 

της, πλαισιωμένη από τέσσερις 
Έρωτες που κάθονται στις γωνίες 

και κρατούν διαφορετικό 
αντικείμενο ο καθένας: κάτοπτρα, 

πεταλούδα και μυροδοχείο. Γρανάτες 
και σμαράγδια κοσμούν εναλλάξ τις 
πλευρές του κιονόκρανου. Τέλη 2ου 

αι. π.Χ.

Βαρύτιμο χρυσό διάδημα και κεντρικό 
τμήμα διαδήματος με «κόμβο του 

Ηρακλέους» και διακοσμητικά στοιχεία 
από γρανάτες, αχάτες, σμάλτο και 

υαλόμαζα. Διαδήματα αυτού του τύπου 
κοσμούσαν περίπλοκες κομμώσεις, με τα 
κρεμαστά εξαρτήματα να πέφτουν στο 

μέτωπο. Ο «κόμβος του Ηρακλέους», στον 
οποίο απέδιδαν φυλακτικές και ιαματικές 
ιδιότητες, απαντά συχνά στην ελληνιστική 
και ρωμαϊκή κοσμηματοτεχνία. Αρχές 2ου 

αι. π.Χ. 



Ρωμαϊκοί χρόνοι

.

https://youtu.be/fWQaqrFr32E
Η σφραγίδα της ρωμαϊκής τέχνης (μέσα 1ου 
αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.) αποτυπώνεται σε 
θαυμαστής τεχνοτροπίας κοσμήματα, 
γυάλινα αγγεία, μαρμάρινα πορτραίτα και 
επιτύμβιες στήλες τόσο από περιοχές του 
ελλαδικού χώρου, όσο και από τη Φρυγία και 
την Παλμύρα. Οι δύο προσωπογραφίες από 
το Φαγιούμ της Αιγύπτου αποτελούν, τέλος, 
το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις εικαστικές 
αναζητήσεις της ελληνορωμαϊκής και 
βυζαντινής παράδοσης.

https://youtu.be/fWQaqrFr32E


Σε αντίθεση με τους Ρωμαίους, που 
είχαν ως έθιμο την καύση των 

νεκρών, οι Αιγύπτιοι συνέχισαν 
να θάβουν τους νεκρούς τους. 

Στην πόλη Φαγιούμ 
ανακαλύφθηκαν τα διάσημα 

νεκρικά πορτρέτα των 
ρωμαϊκών χρόνων, προορισμένα 

για ταφική χρήση, τα οποία 
δημιουργήθηκαν είτε με τη 

χρήση της εγκαυστικής τεχνικής 
είτε με την τεχνική της 

τέμπερας.
Νεκρικό πορτρέτο ανδρικής και 

γυναικείας μορφής. 

Φαγιούμ



Χάλκινο αγαλμάτιο Πλούτωνα με κέρας Αμάλθειας στο 
αριστερό χέρι και φιάλη στο δεξί. 2ος αι. μ.Χ.



Φιαλίδιο από γυαλί μπλε σκούρου χρώματος, σε σχήμα 
βότρυος (τσαμπιού σταφυλιούΦιαλίδιο από γυαλί μπλε 

σκούρου χρώματος, σε σχήμα βότρυος (τσαμπιού 
σταφυλιού), κατασκευασμένο σε μήτρα. Γυάλινα φιαλίδια 

έχουν βρεθεί είτε ως κτερίσματα σε τάφους, είτε ως 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης σε οικισμούς, για τη 

μεταφορά και την αποθήκευση χρωστικών ουσιών, 
αρωματικών ελαίων, αλοιφών, φαρμάκων, αλλά και 

αποξηραμένων βοτάνων. Μέσα 1ου-μέσα 2ου αι. μ.Χ.), 
κατασκευασμένο σε μήτρα. Γυάλινα φιαλίδια έχουν βρεθεί 

είτε ως κτερίσματα σε τάφους, είτε ως αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης σε οικισμούς, για τη μεταφορά και την 

αποθήκευση χρωστικών ουσιών, αρωματικών ελαίων, 
αλοιφών, φαρμάκων, αλλά και αποξηραμένων βοτάνων. 

Μέσα 1ου-μέσα 2ου αι. μ.Χ. 



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

Η Βυζαντινή Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο των ενοτήτων που εικονογραφούν το 

πέρασμα από τον Ελληνισμό της αρχαιότητας στο νεότερο 
Ελληνισμό. Η συλλογή, χωρίς να καλύπτει όλες τις τάσεις 
και τα ρεύματα που αναπτύχθηκαν στη χιλιόχρονη πορεία 
του Βυζαντίου, διαθέτει ωστόσο εξαιρετική ποικιλία και 

χωρίζεται σε δύο ενότητες.



..

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει έργα 
μικροτεχνίας, χάλκινα και αργυρά 

σκεύη εκκλησιαστικής ή 
καθημερινής χρήσης, δημιουργίες 

μικρογλυπτικής , κεραμική, 
χειρόγραφα, μοναδικά για την τέχνη 
και την ποιότητα της κατασκευής 

τους.



Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου 
με κεφαλή Μέδουσας σε 

μετάλλιο. Ίσως από τη Μικρά 
Ασία. 3ος-4ος αι. μ.Χ.

Περιδέραιο από χρυσό και 
πολυεδρικούς ημιπολύτιμους 

λίθους. 3ος-4ος αι. μ.Χ. 



. .
Τη δεύτερη ενότητα απαρτίζουν οι γνωστές βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εικόνες, μέσα από τις οποίες μπορούν να 
ανιχνευτούν οι δρόμοι και οι αναζητήσεις των ζωγράφων 

από τη βυζαντινή περίοδο και την παλαιολόγεια 
αναγέννηση στα κρητικά εργαστήρια και την καλλιτεχνική 

παραγωγή του Αγίου Όρους ως τις απαρχές της 
νεοελληνικής ζωγραφικής.



.
. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η πλούσια ενότητα των 
φωτιστικών, με λυχνάρια και 

πολυκάνδηλα κεραμικά ή 
χάλκινα.



.

Πολλά τα λειτουργικά εκκλησιαστικά 
σκεύη της πρώιμης περιόδου, 

θυμιατήρια και άγια ποτήρια, όπως 
και άλλες ενότητες αντικειμένων, 

μίτρες, εργαλεία, όργανα μετρήσεων 
κτλ., που φωτίζουν την οικονομία, 

τις τέχνες και το επίπεδο των 
επιστημών.



.

Γοητευτικό για τον επισκέπτη το 
βυζαντινό κόσμημα, συνεχίζει 

ρωμαϊκές φόρμες και 
τεχνικές: χρυσά περιδέραια 

και σκουλαρίκια, στολισμένα 
με ζαφείρια, αμέθυστους, 

σμαράγδια και μαργαριτάρια, 
καθώς επίσης περίτεχνα 

βραχιόλια και δαχτυλίδια με 
χριστιανικά σύμβολα.



Πτυσσόμενη λυχνία του 
6ου-7ου αι., στερεωμένη σε 
μεταγενέστερο ενεπίγραφο 
δίσκο του 1783, από το ναό 
του Aγίου Nικολάου στην 

Tοκάτη της Mικράς Aσίας.



.

Την πλουσιότατη μικροτεχνία 
του 9ου και 10ου αιώνα 

αντιπροσωπεύουν 
πολυάριθμοι σταυροί-

λειψανοθήκες, φυλακτά και 
εικονίδια από στεατίτη.

Στα εκκλησιαστικά σκεύη της 
Μέσης και Ύστερης 
βυζαντινής περιόδου 

ανήκουν ορισμένα 
θαυμάσια θυμιατήρια και 

σταυροί λιτανείας.



Αξίζει τέλος να 
μνημονευθούν οι 
βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εικόνες 
του Μουσείου Μπενάκη 

ως μερικά από τα πιο 
γνωστά και αγαπητά 

αντικείμενα των 
συλλογών του.



Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
Στην κάτω ζώνη εικονίζεται η 
Ευαγγελίστρια της Τήνου, το 
σημαντικότερο προσκύνημα 
του νεοελληνικού κράτους. 

19ος αι.



Παναγία Ένθρονη με 
χριστολογικές σκηνές, σε 

ξυλόγλυπτο πλαίσιο. Η εικόνα, 
παρά την απουσία προσωνυμίας, 

είναι αφιερωμένη στην 
Ολυμπιώτισσα, όπως δείχνει και η 

τοπογραφική σκηνή που 
εικονίζεται πάνω από τη σκηνή 
της Κοίμησης. Η ίδια σύνθεση 

απαντά σε χάρτινες εικόνες. Αρχές 
19ου αι.



H Aποτομή του Προδρόμου, 
έργο επτανησιακής τέχνης. 

O ζωγράφος του χρησιμοποιεί 
ως πρότυπο μια παλαιότερη 

δημιουργία του Mιχαήλ 
Δαμασκηνού. 

Eνδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
μικρογραφικές σκηνές του 

βάθους καθώς και η φωτεινή 
χρωματική κλίμακα της 

παράστασης. Δεύτερο μισό 
18ου αι.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


