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Λίγα λόγια για την εφαρμογή…

• Μία ομάδα μαθητών του σχολείου μας στο πλαίσιο 
του Project της Εικονικής Επιχείρησης, μας δόθηκε η 
ευκαιρία να λάβουμε συμμετοχή στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων.



• Με αφορμή τα 150 χρόνια λειτουργίας του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου και επειδή πιστεύουμε 
πως τα μνημεία μας είναι η εθνική μας ταυτότητα, 
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την 
εφαρμογή.

• Σκοπός της είναι η γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για 
την αξία και το πολιτισμικό φορτίο των εκθεμάτων 
του μουσείου. 



• Η εφαρμογή μας περιλαμβάνει:

• Λίγα λόγια για την ιστορία του 
Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου,

• Κάποια από τα σημαντικότερα 
εκθέματά του χωρισμένα στις 
εποχές στις οποίες ανήκουν,

• Υπάρχει η δυνατότητα ακρόασης 
των κείμενων που αφορούν τα 
εκθέματα

• Quiz γνώσεων

• Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 
της Αγγλικής και της Ελληνικής 
γλώσσας για την περιήγησή σας 
στην εφαρμογή μας 

• Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ στο Google 
Play.



Κάποια από τα εκθέματα που 
παρουσιάζονται στην εφαρμογή μας…



Κυκλαδικός Πολιτισμός
• Μουσικός με άρπα

Ο ‘αρπίστας’ της Κέρου. Παριανό μάρμαρο. Ο άνδρας κάθεται 
σε κομψό θρόνο και κρατάει έγχορδο όργανο, λύρα, ή άρπα. 
Οι μουσικοί είναι κυρίως ‘αρπίστες’ και σπάνια παίζουν 
πνευστά όργανα. Για την κατασκευή των περίτεχνων 
τρισδιάστατων ειδωλίων χρησιμοποιούνταν χάλκινα 
εργαλεία, πιθανώς σε οργανωμένα εργαστήρια. Βρέθηκε σε 
τάφο στην Κέρο. Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 2800 – 2300 
BC.



Θηραϊκός Πολιτισμός

• Τοιχογραφία των Πυγμάχων. 
Απεικονίζονται δύο έφηβοι, γυμνοί με ζώνη 
στη μέση και γάντια πυγμαχίας. Τα κεφάλια 
τους είναι ξυρισμένα με πλοκάμους 
μαλλιών στην κορυφή της κεφαλής και στο 
πίσω μέρος. Η σκουρόχρωμη επιδερμίδα 
τους είναι δηλωτική του αντρικού φύλου. Το 
αριστερό αγόρι ξεχωρίζει με την 
συγκρατημένη στάση και φορά κοσμήματα, 
περιδέραιο, περισφύριο, και περιβραχιόνιο, 
ενδεικτικά σημεία της υψηλής κοινωνικής 
τους θέσης. Ακρωτήρι, Θήρας. 
Μεσοκυκλαδική Περίοδος. 2000-1600 π.Χ.



Μυκηναϊκός Πολιτισμός

• Νεκρική μάσκα του Αγαμέμνονα

Χρυσή νεκρική προσωπίδα, γνωστή με τη συμβατική 
ονομασία ‘προσωπίδα του Αγαμέμνονα’. Αποδίδεται η 
επιβλητική μορφή γενειοφόρου ανδρός. Η προσωπίδα είναι 
κατασκευασμένη από έλασμα με τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου έκτυπα. Οι οπές στην περιοχή των αυτιών 
υποδεικνύουν ότι η προσωπίδα στερεωνόταν στο πρόσωπο 
με τη βοήθεια νήματος. Ταφικός Κύκλος Α των Μυκηνών. 
16ος αιώνας π.Χ.



Αρχαϊκή Εποχή
• Σκύφος

Aρχαίο ποτήρι με μεγάλο στόμιο και 2 οριζόντιες 
λαβές. Αττικός μελανόμορφος σκύφος. Αγώνας 
δρόμου. Άγνωστη προέλευση. Περίπου 540 π.Χ.



Κλασική Εποχή
• Άγαλμα Διός ή Ποσειδώνα

Χάλκινο άγαλμα Διός ή Ποσειδώνος. Βρέθηκε στο βυθό της 
θάλασσας κοντά στο ακρωτήρι Αρτεμίσιο στην Βόρεια Εύβοια. 
Ο θεός, σε έντονο διασκελισμό, τεντώνει μπροστά το αριστερό 
χέρι, ενώ με το δεξί κρατούσε τον κεραυνό ή την τρίαινα. Οι 
γνώμες διίστανται για το αν αποδίδεται ο Δίας ή ο Ποσειδώνας 
(πιθανότερη φαίνεται η πρώτη άποψη). Ανεξάρτητα από το 
πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα λίγα σωζόμενα πρωτότυπα 
έργα του αυστηρού ρυθμού με θαυμάσια απόδοση της 
κίνησης και της διάπλασης του κορμιού. Αναμφίβολα 
δημιούργημα μεγάλου γλύπτη της πρώιμης κλασσικής εποχής. 
Γύρω στα 460 π.Χ.



• Ανθέμιο
Το ‘ανθέμιο’ είναι σχηματοποιημένο άνθος που 
χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό θέμα, σε ζωοφόρους ή ως 
στοιχείο διακοσμητικής απόκρυψης ατελειών στις άκρες μιας 
στέγη, ή σε σημείο ένωσης οικοδομικών στοιχείων. Μάρμαρο 
νησιώτικο. Άγνωστης προέλευσης. Είναι αμφίγλυφο και θα 
αποτελούσε την κορυφή (επίστεψη) υψηλής επιτύμβιας 
στήλης. Γύρω στα 440 π.Χ.



2ος Αιώνας

• Άλογο και Αναβάτης
Χάλκινο άγαλμα αλόγου και μικρού 
αναβάτη. Ανασύρθηκε σε κομμάτια από τη 
θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου 
Αρτεμίσιο της Εύβοιας. Ο μικρός αναβάτης 
του ορμητικά κινούμενου αλόγου θα 
κρατούσε στο αριστερό χέρι τα ηνία και 
στο δεξί μαστίγιο. Στο πρόσωπό του, με τις 
έντονες συσπάσεις και τις αυλακώσεις στο 
μέτωπο, αποτυπώνεται αγωνία και πάθος. 
Το έργο είναι γνωστό ως ο Τζόκευ του 
Αρτεμισίου. Γύρω στο 140 π.Χ.



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ MALL – 10 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017





ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017




