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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                           
Λίνα Μενδώνη
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού  

Οι ανασκαφικές έρευνες του 
Απόστολου Σ.  Αρβανιτόπουλου στη Μαγνησία 

Μαρία Σταματοπούλου
        
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 1909-2019

Ανθή Μπάτζιου                                         

     
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΖΕΥΣ (Σελ. 13)
Μαρμάρινο τραπεζοφόρο με παράσταση Γανυμήδη και 
αετού, Λ 506        
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμός, Ε 265    
Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Λ 425    
Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Ε 188
Στεφάνι με επιχρυσωμένα φύλλα ελιάς και χάνδρες, M 
2863, 2864, 2865, 2866, 2868    
Διάχρυσος δακτύλιος, Μ 58      
Περιδέραιο, Μ 2982, 1834, 2981    
Χάλκινη ομφαλωτή φιάλη, ID 58259
Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής με 
καλύπτρα, BE 48018
Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής με 
καλύπτρα, BE 48020 
Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής, ID 58261 
Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής με στεφάνι, 
ID 58262
Κεφάλι πήλινης γυναικείας προτομής, ID 58260

Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής, ID 58577 
Πήλινο ειδώλιο χοίρου, ID 58578
Ειδώλιο ζώου από ελεφαντοστό, ΒΕ 52457
Τμήμα πήλινου λύχνου με ανάγλυφη παράσταση, 
ID 58453       
Αργυρό νόμισμα Κοινού Θεσσαλών, ΒΕ 50718  
Αργυρό νόμισμα Αλεξάνδρου Γ’, ID 32693 
Τμήμα δεξιού άκρου ποδός πήλινου αγάλματος, ΒΕ 
52504         
  
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (Σελ. 37)
Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο με παράσταση Αφροδίτης, 
Μ 2004
Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο με παράσταση Αφροδίτης ή 
Εκάτης, Μ 2002
Πήλινο ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής, Μ 2023 
Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής, Μ 2009 
Πήλινα ειδώλια παιδικών μορφών, Μ 2013, 2014, 2016 
και 2020-2022      
Κορμός πήλινου γυναικείου αγάλματος σε φυσικό 
μέγεθος, Μ 2001
Χρυσός στατήρας Αλεξάνδρου Γ΄, ΒΕ 51060  
Χρυσό περίαπτο, ΒΕ 6223     
Χρυσή πόρπη, ΒΕ 6047     
Χρυσό δαχτυλίδι, ΒΕ 6046     
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος, Λ 210  
Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αρτέμιδος Εννοδίας, Λ 563 
Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αρτέμιδος Εννοδίας, Λ 551 
Μαρμάρινο αγαλμάτιο γυναικείας μορφής, Λ 556 
Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης, Λ 548   
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της Ευπράξιδος και του 
Αριστόβουλου, Ε 377
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Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη του Πρώτου, Λ 352  
Μαρμάρινη  αναθηματική στήλη, Ε 21   
Μαρμάρινη βάση αναθήματος, Λ 827   
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, Λ 292   
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της Φίλας, Λ 30  
Αλαβάστρινη υδρία – κάλπιδα, ΒΕ 52591
Πήλινη σπονδική φιάλη, Κ 2291    
Πήλινη τριποδική πυξίδα με κάλυμμα, ΒΕ 6412  
Πήλινη τριποδική πυξίδα με κάλυμμα, ΒΕ 17760  
        
ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΠΟΛΛΩΝ  (Σελ. 65)
Τμήμα μαρμάρινου αγαλματίου, Λ 783   
Διάχρυσος δακτύλιος, ΒΕ 41409    
Χάλκινος δακτύλιος, ΒΕ 41415    
Χάλκινος δακτύλιος, ΒΕ 41375    
Χάλκινος δακτύλιος, ΒΕ 44416    
Χάλκινη πόρπη, ΒΕ 47818     
Μολύβδινο ομοίωμα καθίσματος, ΒΕ 47796  
Μολύβδινο ομοίωμα δίσκου, ΒΕ 47757   
Μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη, Ε 714, 001 – 002  
Πήλινα ακροκέραμα, Κ 3385, 001, 001 – 002  
Πήλινες επαέτιες σίμες, Κ 3385, 008 – 006   
Πήλινες κέραμοι γείσου, Κ 3385, 009 - 007, 002 – 007, 003

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΗΡΑΚΛΗΣ (Σελ. 79)
Αργυρό τετράδραχμο Αλέξανδρου Γ΄,Ν 148, 003
Αργυρό τετράδραχμο Θάσου, Ν 2407    
Χρυσό Βραχιόλι, Μ 197
Χρυσό Περιδέραιο, Μ 54     
Πήλινο αναθηματικό πλακίδιο, ΒΕ 53125   
Ενεπίγραφος λαιμός κανθάρου, Κ (Αλμ) 154  
Όστρακα ανάγλυφων σκύφων, ΒΕ 3328, 3334, 3329, 3332, 
3336, 488, 15120   

Πήλινος ανάγλυφος σκύφος, ΒΕ 47483   
Αττική μελανόμορφη λήκυθος, Κ 1273   
Αττική μελανόμορφη λήκυθος, ΒΕ 36645   
Αττική μελανόμορφη  λήκυθος, ΒΕ 47242   
Πήλινη μήτρα ρόπαλου, ΒΕ 10320    
Πήλινο ρόπαλο, ID 56339     
Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Ε 1291   
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος, Ε 610  
Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Ε 327   
        
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΑΙ  (Σελ. 99) 
Αττικό ερυθρόμορφο κύπελλο, ΒΕ 47128   
Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος, ΒΕ 45636   
Αττική λευκή λήκυθος, ΒΕ 47635    
Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος, ΒΕ 47230   
Αττική μελανόγραφη λήκυθος, ΒΕ 47141   
Αττικές μελανόμορφες λήκυθοι, ΒΕ 45637,47167  
Αττικά μελανόγραφα ληκύθια, ΒΕ 47156, 47158, 47159, 
47163, 47165 
Αττικός μελανόμορφος σκύφος, ΒΕ 47191
Μελαμβαφής κοτυλίσκη κορινθιακού τύπου, ΒΕ 47193 
Αττικός μελαμβαφής σκύφος  τύπου Α, ΒΕ 47190  
Αττικό μελανόγραφο αλάβαστρο, ΒΕ 47169  
Γυάλινοι αμφορίσκοι, ΒΕ 47450, 47451, 47452, 47453, 
47454       
Γυάλινοι αρύβαλλοι, ΒΕ 47455, 47456   
Γυάλινο αλάβαστρο, ΒΕ 47460    
Μαρμάρινη κεφαλή Αμαζόνας, Λ 641   
Στεφάνι με επιχρυσωμένες χάνδρες, ΒΕ 47618  

Συντομογραφίες – Βιβλιογραφία  (Σελ. 118) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 
γιορτάζει φέτος τα 110  χρόνια του, συνυφασμένα με 
την αδιάκοπη προσφορά στη διάσωση και προβολή 
των αρχαιοτήτων της Θεσσαλίας και ειδικότερα της 
Μαγνησίας. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ο εορτασμός 
της επετείου των 110 χρόνων από την ίδρυση του 
παλαιότερου πολιτιστικού ιδρύματος της Θεσσαλίας. 
Αποτελεί μια εξαιρετική  πρωτοβουλία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, με τη οποία προσκαλεί 
τους πολίτες, αλλά και τους ολοένα αυξανόμενους 
επισκέπτες του Βόλου να απολαύσουν τους 
θησαυρούς ενός από τα παλαιότερα μουσεία στην 
Ελλάδα. Η  επέτειος των 110 χρόνων μας παρέχει 
το ιδανικό έναυσμα για να τιμήσουμε τη μνήμη του 
αρχαιολόγου Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου, που η 
αφοσίωσή του μας χάρισε τον σπουδαίο αρχαιολογικό 
χώρο της  Δημητριάδος και τις εξαιρετικής τέχνης 
γραπτές επιτύμβιες στήλες, αλλά και τον πατριωτισμό 
του μεγάλου ευεργέτη Αλέξιου Αθανασάκη, ο οποίος 
διεκδίκησε με πάθος  την ίδρυσή  του μουσείου και  
πρόσφερε εξ  ιδίων για να οικοδομηθεί. Η ιστορία του  
Μουσείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ονόματα 
των σπουδαίων αρχαιολόγων που το υπηρέτησαν 
με αφοσίωση, όπως ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, ο 
Νικόλαος Βερδελής, ο Δημήτρης Θεοχάρης, ο Γιώργος 
Χουρμουζιάδης. Ο καθένας τους  άφησε το αποτύπωμά  
του στην έρευνα των εντόπιων αρχαιολογικών 
χώρων, που έδωσαν μοναδικά ευρήματα, αλλά και  
στην εν γένει μουσειακή και μουσειολογική εξέλιξη. 
Η πολύπλευρη δραστηριότητα των τελευταίων 
σαράντα χρόνων αποτυπώνεται στο ανασκαφικό, 
επιστημονικό, μουσειολογικό, εκπαιδευτικό έργο και 
γενικά στην πολιτιστική προσφορά του προσωπικού 
της Εφορείας. Στο πέρασμα των 110 χρόνων, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου παρακολούθησε τη 
μοίρα της χώρας και του τόπου. 

Επηρεάστηκε  από τις  πολιτικές  και κοινωνικές 
εξελίξεις της χώρας ακόμη και τις φυσικές καταστροφές 
της περιοχής, που δοκίμασαν τις αντοχές του. Ωστόσο, 
η επέκταση του Μουσείου Βόλου κατά την περίοδο 
1998-2004, στην οποία είχα τη χαρά να συμμετάσχω 
και να συμβάλω, με τη συνεργασία του Δήμου 
Βόλου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, 
του έδωσε νέα ζωή.  Διατήρησε τον νεοκλασικό 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του, ενώ ταυτόχρονα 
επιλύθηκαν βασικά χωροταξικά προβλήματα, με 
το διπλασιασμό του  εκθεσιακού του χώρου και τη 
δημιουργία αποθηκών και γραφείων καλύπτοντας 
καίριες ανάγκες του. Η αύξηση του εκθεσιακού χώρου 
επέτρεψε να προβληθούν, κατά τον προσήκοντα 
τρόπο,  σπουδαία ευρήματα και τεχνουργήματα  και 
σύνολα από τις ανασκαφές στο Βόλο, ακολουθώντας  
τις σύγχρονες εκθεσιακές πρακτικές. Εξασφάλισε 
ένα σημαντικό χώρο περιοδικών εκθέσεων, ο οποίος 
αξιοποιείται για ποικίλες εκδηλώσεις και εκθέσεις, 
προβάλλοντας το έργο της Εφορείας στο ευρύ κοινό. 
Η διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων και 
ειδικά της περιοδικής έκθεσης για την ανάδειξη του 
πολύπλευρου αρχαιολογικού έργου του Απόστολου 
Σ. Αρβανιτόπουλου στοχεύει στην αποτίμηση των 
συμπερασμάτων της αρχαιολογικής  έρευνας κατά τους 
δύο τελευταίους αιώνες. Ταυτόχρονα χαράσσει νέες 
προοπτικές για μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα, 
κοινοποίηση της αρχαιολογικής πληροφορίας στο 
ευρύ κοινό, καθώς και την προσέγγιση των μαθητών 
με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι η πορεία του Αθανασάκειου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου θα συνεχιστεί 
βασισμένη στη μεγάλη ιστορία του, αλλά και 
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες μουσειολογικές, 
εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις.

Λίνα Μενδώνη
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Οι ανασκαφικές έρευνες του Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου στη Μαγνησία

Ο Απόστολος Σ. Αρβανιτόπουλος, πρωτεργάτης της 
Θεσσαλικής αρχαιολογίας, εργάστηκε ως έφορος 
Θεσσαλίας από το 1906, όταν διορίστηκε από την 
Αρχαιολογική Εταιρεία ως έκτακτος για να καταγράψει 
τις αρχαιότητες της περιοχής, έως την εκλογή του ως 
Εφόρου Ακροπόλεως το 1926. Μολονότι ανέσκαψε 
πολύ σημαντικούς χώρους σε όλη τη Θεσσαλία, όπως 
τους Γόννους, το Ομόλιο, την Άνω Κτιμένη και τη 
Μητρόπολη Καρδίτσας, τη Φάρσαλο, τις Φερές και τις 
Φθιώτιδες Θήβες, έγινε γνωστός κυρίως χάρη στην 
εύρεση των περίφημων γραπτών στηλών της αρχαίας 
Δημητριάδoς (1907-1914). Η σημασία του ευρήματος 
ήταν τέτοια που ώθησε τον Αλέξιο Αθανασάκη να 
συμβάλει γενναιόδωρα στη δημιουργία του Αρχαιο-

λογικού Μουσείου Βόλου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 
Μάιο του 1909, προκειμένου να στεγάσει τις στήλες. 
Ο Απόστολος Αρβανιτόπουλος ήταν αμφιλεγόμενη  
προσωπικότητα: πολιτικά ακραιφνής συντηρητικός, 
φανατικά βασιλικός, οξύθυμος, φιλόδικος, αλλά 
παράλληλα άοκνος ανασκαφέας και πολυγραφότατος. 
Με  εξαίρεση  ορισμένες φωτογραφίες που φυλάσσονταν 
στο αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, το 
προσωπικό του αρχείο του θεωρούνταν χαμένο έως το 
1998, όταν και εντοπίστηκε και διασώθηκε σημαντικό 
τμήμα αυτού. Η έρευνα στα αρχεία του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, της Ελληνικής Επιγραφικής 
Εταιρείας, του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και 
Αναστηλώσεων (της ΔΔΕΑΜ) και της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας καθώς και η επιτόπια έρευνα και μελέτη σε 
μουσεία των Αθηνών και της Θεσσαλίας συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην ταύτιση πολλών ευρημάτων και την 
ανασύσταση ανασκαφικών συνόλων. Θα περιοριστούμε 
εδώ στα ευρήματα από την περιοχή της Μαγνησίας.
Ήδη από το 1906, πρώτη χρονιά του Αρβανιτόπουλου 
στη Θεσσαλία, οι έρευνές του στο μυχό του Παγασητικού 
είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην Κορόπη, 
κοντά στη θέση Λωτός, ο Αρβανιτόπουλος αποκάλυψε 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαϊκής εποχής, ίσως του 
ναού του πολύ σημαντικού Μαντείου του Κοροπαίου 
Απόλλωνος, το οποίο έχει παραγάγει πρώιμες επιγραφές 
και ιερούς νόμους. Η ανασκαφή αυτή δυστυχώς δεν 
συνεχίστηκε. Το ίδιο καλοκαίρι ξεκίνησε τις έρευνες 
και την αποτύπωση αρχαίων στην ακρόπολη των 
Φθιωτίδων Θηβών, στις σημερινές Μικροθήβες, όπου 
ανέσκαψε τμήμα του ιερού της Αθηνάς Πολιάδος. Το 
ιερό, με διάρκεια χρήσης από τον 8ο αι. π.Χ. ως και την 
αυτοκρατορική περίοδο, υπήρξε πόλος έλξης για τους 
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο εντοπισμός των 
ευρημάτων του στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έδωσε 
νέα ώθηση στη μελέτη των αρχαϊκών ιερών της Θεσσα-

Δημητριάς, Νότιο νεκροταφείο. Ασημένιος βωμίσκος 
(φωτογραφία Μ. Σταματοπούλου)
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λίας. Στην κάτω πόλη των Φθιωτίδων Θηβών 
αποκάλυψε τμήμα στοάς καθώς και πληθώρα 
ανάγλυφης κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, που 
φανερώνει ότι η πόλη αποτελούσε σημαντικό κέντρο 
παραγωγής της, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και 
από τις πρόσφατες ανασκαφές της ΕΦΑ Μαγνησίας 
στα νεκροταφεία της περιοχής.
Στις Φερές, το σημερινό Βελεστίνο, οι έρευνες του 
Αρβανιτόπουλου, πέραν της καταγραφής των αρχαίων 
της περιοχής, οδήγησαν στην ανασκαφή τύμβων 
στην ευρύτερη επικράτεια της πόλης, καθώς και στη 
διερεύνηση του σημαντικού ιερού του Ηρακλέως 
κοντά στην εκκλησία του Αγ. Χαραλάμπους (1907). 
Στη Θέση Σπαρτιάς-Λατομείο, ο Αρβανιτόπουλος 
εντόπισε (1911, 1916) τμήμα ιερού με σημαντικά 
αναθήματα, όπως βάσεις για ένθεση αγαλμάτων και 
θραύσματα κούρου και κόρης. Το συγκεκριμένο ιερό 
ανασκάφηκε το 1999 από την ΕΦΑ Μαγνησίας και 
ταυτίστηκε ως ιερό Ηρακλέως χάρη σε επιγραφικά 
ευρήματα.
Μετά την επιστροφή του στην Θεσσαλία το 1920 
ο Αρβανιτόπουλος επεδίωξε να διενεργήσει 
συστηματικές ανασκαφές στο λόφο Κάστρο-Παλαιά, 
προκειμένου να αποκαλύψει το “ανάκτορο της 
Ιωλκού”, επιθυμία που όμως δεν ευοδώθηκε, και τις 
αρχαίες Φερές. Στις Φερές, ήδη από το 1907 είχε 
εντοπίσει αρχιτεκτονικά μέλη έξω από την πόλη, στο 
δρόμο προς τη Λάρισα, δίπλα στο Μακαλόρεμα. Στην 
ίδια θέση μεταξύ των ετών 1922-1925, σε συνεργασία 
με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, διερευνήθηκαν 
λάκκοι-αποθέτες αλλά και μέρος της κρηπίδας του 
περίπτερου ναού του ιερού της Εν(ν)οδίας και του 
Διός Θαυλίου με πληθώρα πολύτιμων αναθημάτων, 
όπως ψηφίσματα σε χάλκινα πλακίδια, κοσμήματα, 
όπλα, πόρπες, χάλκινα αγαλματίδια και σκεύη, 
οστέινα αντικείμενα, κοσμήματα από φαγεντιανή και 
υαλόμαζα, καλής ποιότητας κεραμική, τμήματα γλυ-

πτών. Τα πλούσια αυτά ευρήματα καταδεικνύουν την 
υπερτοπική σημασία του ιερού ήδη από τον 8οαι. 
π.Χ. Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι τα ενδιαφέροντα 
αρχιτεκτονικά μέλη του αρχαϊκού ναού που πρόσφατα 
εντοπίστηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ιδίως 
τα θραύσματα πώρινων κιονοκράνων με ανάγλυφη 
διακόσμηση που μιμείται μετάλλινες φιάλες, όπως τα 
περίπου σύγχρονα από το ναό στη θέση Λιανοκόκκαλα 
στην περιοχή της Μητρόπολης Καρδίτσας. Με το 
συγκεκριμένο εύρημα γίνεται σαφές ότι υπήρχε 
ιδιαίτερη τοπική παράδοση στη αρχιτεκτονική 
μνημειακών ναών κατά την αρχαϊκή περίοδο, εποχή 
που αρκετοί μελετητές ισχυρίζονταν, – λανθασμένα, 
όπως αποδεικνύεται τώρα – ότι οι Θεσσαλοί δεν 
επένδυαν στην πρώιμη ναϊκή αρχιτεκτονική.
Στην περιοχή του Βόλου, πέραν της καταγραφής 
αρχαιοτήτων στο λόφο Κάστρο-Παλαιά, την αρχαία 
Ιωλκό, ιδίως κοντά στο ναό των Αγίων Θεοδώρων, 
ο οποίος πιθανότατα κατέχει την ίδια θέση με τον 
αρχαίο ναό της Ιωλκίας Αρτέμιδος, ο Αρβανιτόπουλος 
ανέσκαψε αρκετούς τάφους και έκανε καθαρισμό 
και συντήρηση στο σημαντικό μυκηναϊκό θολωτό 
τάφο στο Καπακλί. Εκεί βρήκε σημαντικό σύνολο 
κοσμημάτων από κεχριμπάρι αλλά και τμήματα οστών 
που υποδηλώνουν επιτόπια κατεργασία για κατασκευή 
πολύτιμων αντικειμένων. Στη θέση Πασπαλιά, έσκαψε 
θολωτό τάφο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που 
περιείχε “περισσότερα από 400 αγγεία”, ο οποίος 
δυστυχώς παραμένει αδημοσίευτος. Λιγότερο γνωστοί 
αλλά εξίσου ενδιαφέροντες είναι οι θολωτοί τάφοι 
που εντόπισε και ερεύνησε στη Λέστιανη, κοντά στα 
Κανάλια, και τις Μηλιές καθώς και ένα ιδιότυπο ταφικό 
μνημείο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Σέσκλο. 
Πρόσφατες έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Μαγνησίας έφεραν στο φως συγκρίσιμα μνημεία ιδίως 
στην περιοχή του Σέσκλου και του Διμηνίου.
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Το επίκεντρο όμως των ερευνών του Αρβανιτόπουλου, 
καθόλη τη διάρκεια της μακρόχρονης δράσης του 
στη Θεσσαλία, αποτέλεσε η αρχαία Δημητριάδα 
(Δημητριάς), όπου διεξήγαγε συστηματικές ανασκαφές 
ήδη από το 1907. Οι έρευνές του συνέβαλαν στην 
ταύτιση της θέσης με τη σημαντική ελληνιστική πόλη, 
έδρα των Μακεδόνων, στο μυχό του Παγασητικού. 
Ο Αρβανιτόπουλος εντόπισε πλήθος σημαντικών 
μνημείων της πόλης: το ανάκτορο (που θεώρησε ως 
Σεραπείο), το θέατρο, το ιερό της Μητέρας των Θεών, 
το Θεσμοφόριο, και κυρίως τα νεκροταφεία της πόλης, 
ιδιαίτερα το νότιο νεκροταφείο με το περιαστικό 
ιερό της Πασικράτας. Εκεί ακριβώς, και ιδίως κοντά 
στο λόφο του Προφήτη Ηλία και ανατολικά αυτού, 
αποκαλύφθηκαν τάφοι που χρονολογούνται από τον 
3ο αι. π.Χ ως τους ύστερους αυτοκρατορικούς

χρόνους, μερικοί από τους οποίους ήταν ιδιαίτερα 
πλούσιοι, με αντικείμενα που συνάδουν στον 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης, όπως π.χ. 
αλαβάστρινη τεφροδόχο υδρία, ασημένιο βωμίσκο, 
ασημένια σκεύη, χρυσά κοσμήματα, χρυσά στεφάνια, 
κάποια βελανιδιάς, που θυμίζουν τη Μακεδονική 
παρουσία στην πόλη. Εξόχως σημαντικές ήταν οι 
έρευνες του Αρβανιτόπουλου στον οχυρωματικό 
περίβολο της Δημητριάδας, ιδίως στο νότιο τομέα της 
όπου ανέσκαψε τους ενισχυμένους πύργους και βρήκε 
την εκπληκτική σειρά των γραπτών στηλών.
Οι έρευνες, που αρχικά χρηματοδοτήθηκαν από τον 
Περικλή Αποστολίδη, οδήγησαν στον εντοπισμό του 
1ου επαυξημένου πύργου στις 31 Ιουλίου 1907 και οι 
ανασκαφές ξεκίνησαν τη 2α Αυγούστου του ίδιου έτους. 
Το σύνολο των γραπτών στηλών περιλαμβάνει πάνω 
από 700 μνημεία, από τα οποία περί τα 200 σώζουν 
μέρος της γραπτής εικονιστικής τους παράστασης με 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την καθημερινή 
ζωή, την ένδυση και τις εικονογραφικές επιλογές των 
κατοίκων της πόλης κατά την ελληνιστική περίοδο. 
370 στήλες δημοσιεύθηκαν στα Θεσσαλικά Μνημεία 
(1909), στο περιοδικό Πολέμων, και στην περίφημη 
μονογραφία   του Γραπταί  Στήλαι Δημητριάδος - Παγασών 
(1928), όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα όλων 
των ερευνών του Αρβανιτόπουλου στην πόλη. Το 
αρχείο του Αρβανιτόπουλου περιλαμβάνει κατάλογο 
των αδημοσίευτων γραπτών στηλών της Δημητριάδας, 
συντεταγμένο κατά το πρότυπο της περιγραφής στα 
Θεσσαλικά Μνημεία. Ο ανέκδοτος αυτός κατάλογος 
σε συνδυασμό με τη μελέτη των ημερολογίων της 
ανασκαφής, όπου δίνονται πληροφορίες για τη θέση 
(πλευρά του πύργου) εύρεσης των στηλών και, φυσικά 
η μελέτη των ίδιων των μνημείων, θα επιτρέψει την 
καλύτερη κατανόηση του συνόλου αλλά και της

Δημητριάς, Νότιο νεκροταφείο. Ελεφαντοστέινο πώμα 
πυξίδας (φωτογραφία Μ. Σταματοπούλου)
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προσωπογραφίας και των επιλογών των κατοίκων 
αυτής της σημαντικής Μακεδονικής πόλης στο μυχό 
του Παγασητικού.
Ο Αρβανιτόπουλος ανέσκαψε θέσεις-κλειδιά στη 
Θεσσαλία, η δημοσίευση των οποίων αναμένεται να 
αλλάξει ριζικά την εικόνα μας για την περιοχή. Το έργο 
του συνεχίστηκε με ανάλογο ζήλο από την αρμόδια 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, που έφερε στο 
φως σημαντικά μνημεία των πόλεων αυτών, ιδίως 
στις Φερές (τα τείχη, την αγορά και τη “Συνοικία 
των Κεραμέων”, οικιστικά κατάλοιπα, το ιερό Διός 
Θαυλίου), στην Ιωλκό (το νεκροταφείο στη Νέα 
Ιωνία, το Μυκηναϊκό οικισμό με αξιόλογα κτιριακά 
κατάλοιπα και πινακίδες Γραμμικής Β’ στο Κάστρο), 
στις Φθιώτιδες Θήβες (νεκροταφεία, το θέατρο), 
και στη Δημητριάδα (το Μυκηναϊκό κέντρο στη 
χερσόνησο Πευκάκια, το Ανάκτορο των Αντιγονιδών, 
το Μητρώο, το θέατρο, το βόρειο νεκροταφείο, τον 
οικιστικό πυρήνα στη συνοικία Αϊβαλιώτικα). 
Ο Αρβανιτόπουλος, παρά τις αδυναμίες του, άφησε 
σημαντικό έργο. Με την καταγραφή αρχαιοτήτων, 
τη δημοσίευση πληθώρας επιγραφών και τη 
δημοσίευση της μονογραφίας για τη Δημητριάδα και 
τις γραπτές στήλες έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη 
της θεσσαλικής αρχαιολογίας των ιστορικών χρόνων. 
Με τη βοήθεια του Αλέξιου Αθανασάκη πρόσεφεραν 
στην πόλη του Βόλου ένα Μουσείο κόσμημα, που με 
τις διαρκείς εκθέσεις του και την εκπαιδευτική του 
δράση αποτελεί κέντρο πολιτισμού και μάθησης για 
όλη τη Θεσσαλία.

Μαρία Σταματοπούλου Δημητριάς. Στήλη του Αριστοκύδους
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Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 1909-2019.

Το 2019 Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 
συμπλήρωσε 110 χρόνια ζωής, προστασίας και 
προβολής των αρχαιοτήτων και της ιστορίας της 
Θεσσαλίας.
Η ίδρυση του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βόλου το 1909 σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες από 
την απελευθέρωση του Βόλου, κατά τη διάρκεια μιας 
ιδιαίτερα ταραγμένης χρονικής περιόδου εν μέσω 
των απελευθερωτικών πολέμων στη Θεσσαλία από 
τον τουρκικό ζυγό (1897 και 1912-13), οφείλεται 
στην πρωτοβουλία, στις αρχαιολογικές έρευνες 
και τις άοκνες προσπάθειες του πρώτου Εφόρου 
Αρχαιοτήτων Απ. Σ. Αρβανιτόπουλου στον οποίο η εν 
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία το 1906 ανέθεσε ειδική 
αποστολή στη Θεσσαλία. Οι προσπάθειες για την 
ίδρυση αρχαιολογικής συλλογής είχαν ξεκινήσει από 
το 1899 καθώς οι ανασκαφές στην περιοχή του Βόλου 
είχαν ήδη αρχίσει αμέσως μετά την απελευθέρωση 
της πόλης το 1881 καθώς οι σημαντικές αρχαιότητες 
των ανασκαφών στη  Μαγνησία (1881 – 1909) 
αποστέλλονταν για φύλαξη στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο (θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι Διμηνίου στις 
θέσεις Λαμιόσπιτο και Τούμπα, θολωτός Μυκηναϊκός 
τάφος Αγ. Αναργύρων/Καπακλί, Δημητριάδα, ιερό Δία 
Θαύλιου στις Φερές)  ενώ τα λοιπά ευρήματα καθώς και 
τα προερχόμενα από παραδόσεις συγκεντρώνονταν 
τοπικά σε σχολεία. Καθοριστικός παράγων για την 
ίδρυση του Μουσείου Βόλου υπήρξε ο πλούτος 
των ευρημάτων των εκτεταμένων ανασκαφών του 
Α. Σ. Αρβανιτόπουλου στη Δημητριάδα και κυρίως ο 
μεγάλος αριθμός των γραπτών επιτυμβίων στηλών 
που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές των Πύργων 
του τείχους της.

Η δωρεά του ομογενούς Αλέξιου Αθανασάκη με 
καταγωγή από την Πορταριά προς το Δημόσιο 
υπεγράφη στις 16 Οκτωβρίου 1909, αφού ήδη είχε 
κτιστεί με δαπάνες του και είχαν ήδη τελεστεί τα 
εγκαίνια. Η μελέτη του νεοκλασικού κτηρίου οφείλεται 
στον μηχανικό της Αρχαιολογικής Εταιρείας Α. 
Αγγελίδη και στον αρχιτέκτονα Ι. Π. Σκούταρη. 
Ο Αρβανιτόπουλος μετά τη στράτευσή του (1912-13) 
και τη συμμετοχή του στην απελευθέρωση της βόρειας 
Θεσσαλίας, όπου παράλληλα πραγματοποιούσε 
αρχαιολογικές έρευνες, επανήλθε στο Βόλο όπου 
άρχισε τις μουσειακές εργασίες και την πρώτη έκθεση 
των γραπτών επιτυμβίων στηλών (1913-1916). 
Ταυτόχρονα συνέχιζε τις ανασκαφές στη Δημητριάδα 
και πραγματοποιούσε αποστολές στην υπόλοιπη 
Θεσσαλία. 
Η έκθεση του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βόλου  λειτούργησε ως τον πόλεμο του 1940, οπότε 
έκλεισε για λόγους ασφαλείας των ευρημάτων. Το 
Μουσείο επαναλειτούργησε μετά τον πόλεμο ως τους 
σεισμούς του 1955 οπότε το κτήριο κατέστη σχεδόν 
ετοιμόρροπο. Με ενέργειες του τότε Εφόρου Δ. Ρ. 
Θεοχάρη οι εργασίες στερέωσης και ανακαίνισης του 
μουσείου ολοκληρώθηκαν το 1960. Η επανέκθεση του 
Δ. Ρ. Θεοχάρη πραγματοποιήθηκε στον προθάλαμο και 
στις τέσσερις αίθουσες στην πρόσοψη του Μουσείου 
δύο αριστερά και δύο δεξιά του προθαλάμου. 
Στις δύο αίθουσες εκατέρωθεν του προθαλάμου 
κατασκευάστηκε ενιαίο βάθρο καλυμμένο με 
ορθομαρμάρωση για την έκθεση των γραπτών 
επιτυμβίων στηλών της Δημητριάδας. Στη μία από 
τις δύο αυτές αίθουσες εκτέθηκαν ευρήματα από τη 
Δημητριάδα, τη Λάρισα, το Ομόλιο και τα Φάρσαλα. 
Στη δεύτερη εκτέθηκαν ευρήματα της Εποχής του 
Χαλκού και ιδιαίτερα της τελευταίας περιόδου, της  
Μυκηναϊκής από θέσεις που είχαν ανασκαφεί σε όλη 
τη Θεσσαλία. Η τρίτη αίθουσα ήταν αφιερωμένη στην
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Πλαστική και Νομισματική των Ιστορικών χρόνων 
της Θεσσαλίας και η τέταρτη αίθουσα περιελάμβανε 
ευρήματα διαφόρων περιόδων. 
Ακολούθησε η επανέκθεση του Γ. Χουρμουζιάδη  
(1975-6) στις δύο πτέρυγες του νεοκλασικού κτηρίου, 
όπου διαμορφώθηκαν οι αίθουσες του Νεολιθικού 
πολιτισμού και των Ταφικών εθίμων εφαρμόζοντας 
για πρώτη φορά σε ελληνικό μουσείο τις αρχές της 
«Νέας Αρχαιολογίας».  Στόχος της επανέκθεσης 
ήταν η διδακτική πληροφόρηση του επισκέπτη με 
την οργάνωση των επί μέρους ενοτήτων ανάλογα 
με τις δραστηριότητες του ανθρώπου της εποχής, 
με τις τεχνικές που ανέπτυξε για την επιβίωση 
και την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών, 
αλλά ταυτόχρονα την προβολή της ιδεολογίας που 
ανέπτυξε και των τεχνικών κατεργασίας των πρώτων 
υλών, οστού, πέτρας, πηλού, οστρέων.
Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η επέκταση του 
Μουσείου που πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 
1998-2003 και αύξησε τους ωφέλιμους χώρους 
κατά 3.000 τ.μ. και διπλασίασε τον εκθεσιακό χώρο. 
Η επέκταση του Μουσείου έφερε στο φώς και νέες 
αρχαιότητες καθώς στο υπόγειο του νέου κτιρίου 
ανασκάφηκε τμήμα  παλαιοχριστιανικού  λουτρού, 
μέρος του οποίου διατηρείται «κατά χώραν» ως 
επισκέψιμο μνημείο. Η κατασκευή του νέου κτηρίου 
πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις εργασίες 
συντήρησης και ανακαίνισης του παλιού νεοκλασικού  
κτηρίου. Το 2004 εγκαινιάστηκε η επανέκθεση 
στις επτά αίθουσες του νεοκλασικού κτηρίου. Η 
αίθουσα του Νεολιθικού πολιτισμού της Θεσσαλίας 
ονομάστηκε «Αίθουσα Γ. Χ. Χουρμουζιάδη» και 
διατηρήθηκε αναλοίωτη με μικρές μόνο παρεμβάσεις 
που είχαν σκοπό τη βελτίωση του εκθεσιακού χώρου 
και τη συντήρηση των υλικών. Οι ίδιες επεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα των Ταφικών 
εθίμων.

΄Ολες οι υπόλοιπες αίθουσες ανακαινίστηκαν 
πλήρως για να  προβληθεί μέρος του παλαιού αλλά 
και το υλικό των πιο πρόσφατων ανασκαφών που 
είχε προέλθει από σωστικές ανασκαφές, από τις 
ανασκαφές στα Μεγάλα Έργα κατά την κατασκευή 
της Ν.Ε.Ο., των συλλεκτήρων της λίμνης Κάρλας 
καθώς και των έργων που πραγματοποιήθηκαν με 
Ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα σε τμήμα του 
νέου εκθεσιακού χώρου που δημιουργήθηκε μετά την 
επέκταση του Μουσείου, πραγματοποιήθηκε η Έκθεση 
«Αγώνες και Αθλήματα στην αρχαία Θεσσαλία» καθώς 
το 2004 πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
στην Ελλάδα και ο Βόλος ήταν πόλη που φιλοξένησε 
ολυμπιακά αθλήματα.
Το 2009 κατά την επέτειο των 100 Χρόνων από την 
ίδρυση του Μουσείου εγκαινιάστηκε η νέα μόνιμη 
έκθεση στον εκθεσιακό χώρο που δημιουργήθηκε κατά 
την επέκταση των ετών 1998-2003 και ονομάστηκε 
«Αίθουσα Δ. Ρ. Θεοχάρη». Η νέα έκθεση περιέλαβε τα 
σημαντικά ευρήματα πρόσφατων ανασκαφών από τις 
μεγάλες αρχαίες πόλεις του Βόλου και της ευρύτερης 
περιοχής και έχει θέμα την εξέλιξη της θεσσαλικής 
πόλης στο μυχό του Παγασητικού κόλπου, από τη 
Μυκηναϊκή μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή, με άξονα τις 
σημαντικές πόλεις της περιοχής, την Ιωλκό, τις Φερές, 
τις Παγασές και τη Δημητριάδα, οι οποίες στη διάρκεια 
δύο χιλιάδων περίπου ετών ήκμασαν σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους και διαδέχθηκαν η μια την άλλη 
στην κυριαρχία της περιοχής.
Η επέτειος των 110 Χρόνων από την ίδρυση του 
Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου το 
2019, έδωσε το έναυσμα για την υλοποίηση μιας 
Περιοδικής έκθεσης στην οποία προβάλλονται τα 
ευρήματα αρχαίων θέσεων της Μαγνησίας οι οποίες 
εντοπίστηκαν ή ταυτίστηκαν με τα αρχαία τοπωνύμια 
χάρη στις ανασκαφές του Α. Σ. Αρβανιτόπουλου, με 
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σκοπό να προβληθεί η δράση αυτού του σπουδαίου 
αρχαιολόγου και ταυτόχρονα να παρουσιαστεί το 
έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων στις ίδιες θέσεις μετά 
από την παρέλευση μιας και πλέον εκατονταετίας.
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει υλικό ανασκαφών 
από τις Φερές, το Ομόλιο, τη Δημητριάδα, τις Αμφανές 
(Σωρός), την Κορόπη, τη θέση Σπαρτιά (Λατομείο), 
και τις Φθιώτιδες Θήβες και διαρθρώνεται σε πέντε 
Ενότητες. Πολλά από τα ευρήματα της περιοδικής 
έκθεσης εκτίθενται για πρώτη φορά.
Στην Ενότητα 1 περιλαμβάνονται ευρήματα που 
προέρχονται από το ιερό του Δία Θαύλιου στις Φερές, 
από το ιερό του Δία Ακραίου και το νεκροταφείο του 
Ομολίου και τυχαία ευρήματα που σχετίζονται με τη 
λατρεία του Δία.
Στην Ενότητα 2 εκτίθενται ευρήματα από τις 
ανασκαφές του Α. Σ. Αρβανιτόπουλου στη Δημητριάδα 
και ειδικότερα στο ιερό της Πασικράτας και στο 
νότιο νεκροταφείο καθώς και ευρήματα νεότερων 
ανασκαφών.
Στην Ενότητα 3 ευρήματα από το ιερό του Απόλλωνα 
στις Αμφανές (Σωρό) και από το ιερό του Απόλλωνα 
από την Κορόπη Πηλίου.
Στην Ενότητα 4 ευρήματα από τα δύο ιερά του Ηρακλή 
στις Φερές, από τις Φθιώτιδες Θήβες, τα Σπάλαυθρα, 
την Ολιζώνα και αλλού.
Στην Ενότητα 5 ευρήματα από την Ακρόπολη και το 
νότιο νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών.
Η πραγματοποίηση της Έκθεσης οφείλεται στη 
συλλογική προσπάθεια του προσωπικού της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, αρχαιολόγων, συντηρητών, 
τεχνικών, διοικητικού προσωπικού, εργατοτεχνιτών 
και της μουσειοπαιδαγωγού, οι οποίοι αγκάλιασαν 
την προσπάθεια και εργάστηκαν συγκροτημένα και 
συστηματικά.

Συνδιοργανώτρια των εκδηλώσεων και της Έκθεσης 
είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας/Αντιπεριφέρεια 
Π.Ε. Μαγνησίας η οποία πρόθυμα και άμεσα 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Η άριστη συνεργασία 
με το Σωματείο των Φίλων του Αθανασάκειου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, το ανέδειξε στον 
σημαντικότερο αρωγό και συνδιοργανωτή, ο οποίος 
στήριξε ποικιλοτρόπως όλες τις παράλληλες με την 
Έκθεση δράσεις. Η συμβολή του Σωματείου «Κοινόν 
των Μαγνήτων» ως χορηγού και συνδιοργανωτή 
αποτέλεσε το επιστέγασμα της μακρόχρονης αγαστής 
συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας. 
Η συμβολή της Ε.Σ.Η.Ε. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-
Εύβοιας υπήρξε σημαντική και στην προβολή και 
στην στήριξη της προσπάθειας, καθώς και του 
Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
Εκφράζω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου προς όλους 
όσους συνέβαλαν, πρόσφεραν και συμπαραστάθηκαν 
στην πρωτοβουλία μας για τον εορτασμό της επετείου 
των 110 χρόνων από την ίδρυση του αρχαιότερου 
πολιτιστικού ιδρύματος της Θεσσαλίας και την 
προβολή του.

Ανθή Μπάτζιου
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ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΕΥΣ 1
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Ενότητα 1

Φεραί (Βελεστίνο). Ιερό Θαυλίου Διός και Εννοδίας
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Ο Ζευς (Δίας), είναι η κορωνίδα του ελληνικού 
πανθέου, ο υπέρτατος θεός των αρχαίων ελλήνων. Το 
όνομα εμφανίζει και άλλους τύπους  και σχηματίζεται 
από ινδοευρωπαϊκή ρίζα, η σημασία της οποίας 
παραπέμπει σε ένα θεό της φωτεινής ημέρας και του 
ουρανού. Αυτή η πρωταρχική και βασική ουράνια 
δικαιοδοσία του Δία πλαισιώθηκε από ευρύ φάσμα 
λειτουργιών, που διαπιστώνεται κυρίως από τα 
προσωνύμιά του: νεφεληγερέτης, κεραύνιος, 
υέτιος, νότιος, ξένιος, όρκιος, πολιεύς, έρκειος, 
κτήσιος, χθόνιος, μειλίχιος, ελλάνιος, ολύμπιος, 
πανεργέτης. Γνωστή είναι η ανεξάντλητη ερωτική του 
δραστηριότητα και η πολυτεκνία. Τα κύρια δηλωτικά 
του αντικείμενα είναι το σκήπτρο, ο κεραυνός. Ο 
αετός, το ιερό πτηνό, συνοδεύει ή συμβολίζει τον 
Δία και η βελανιδιά, το ιερό του δέντρο, τον ουράνιο 
θόλο. Ως θεός του ουρανού, λατρευόταν στις κορυφές 
βουνών ή υψωμάτων (Κιθαιρώνιος, Λύκαιος). Ωστόσο, 
σπουδαιότερη ήταν η λατρεία του στις πεδιάδες ή στα 
οροπέδια, σε μεγαλοπρεπείς ναούς, συνήθως μαζί με 
κάποια γυναικεία θεότητα. Ο Δίας λατρευόταν σε πολλά 
ιερά στη Θεσσαλία. Τρία από αυτά εντοπίστηκαν από 
τις ανασκαφικές έρευνες του εφόρου αρχαιοτήτων Απ. 
Αρβανιτόπουλου κατά το πρώτο τέταρτο του εικοστού 
αιώνα. Στην κορυφή  Πλιασίδι του Πηλίου ανέσκαψε 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία ταύτισε με το 
Ιερό του Δία Ακραίου των Μαγνήτων, βασισμένος σε 
φιλολογικές πηγές και  επιγραφές, όπως αυτή στο βωμό 
που αφιέρωσε στο θεό ο ιερέας Αυρήλιος Τειμασίθεος. 
Οι Μάγνητες λάτρευαν τον Δία Ακραίο ως ρυθμιστή
των καιρικών φαινομένων και πραγματοποιούσαν

τελετουργική πομπή στο Ιερό του στην κορυφή του 
Πηλίου το καλοκαίρι (Ηρακλείδης απόσπ. 2,6). Μετά 
την ίδρυση της Δημητριάδας από τους Μακεδόνες, 
το Ιερό εξακολούθησε να λειτουργεί διατηρώντας τη 
σημασία του. Η ανασκαφή του δεν συνεχίστηκε ποτέ 
ξανά και η θέση της δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα.
Ερευνώντας στην περιοχή του αρχαίου Ομολίου, 
πόλης στο βόρειο άκρο της αρχαίας Μαγνησίας, ο 
Αρβανιτόπουλος αποκάλυψε ένα οικοδόμημα στο λόφο 
της ακρόπολης που το απέδωσε σε ναό. Η ανεύρεση 
σε κοντινή απόσταση, τμήματος ποδιού πήλινου 
κολοσσιαίου αγάλματος με ανάγλυφο κεραυνό, τον 
οδήγησε στην υπόθεση ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος 
στον Δία. Αναφορές στον Δία Ομολώιο υπάρχουν σε 
επιγραφές αρχαίων θεσσαλικών πόλεων. Στη δεκαετία 
του 1960, ο Δ. Ρ. Θεοχάρης, ανασκάπτοντας στην 
περιοχή, αναζήτησε το ναό χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι 
σήμερα η θέση του παραμένει αβέβαιη.
Το τρίτο ιερό το εντόπισε ο Αρβανιτόπουλος στο 
Βελεστίνο, θέση των Φερών, πόλης της θεσσαλικής 
Τετράδας Πελασγιώτιδας, από τις σημαντικότερες 
της Θεσσαλίας. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν 
κατά διαστήματα, μεταξύ 1920-26, σε συνεργασία 
τα δύο τελευταία χρόνια με τον γάλλο αρχαιολόγο 
Υ. Βéquignon και αποκάλυψαν τα κατάλοιπα του 
λεγόμενου Ναού του Δία Θαύλιου του 4ου αι. π.Χ. Ο 
Ναός ανήκε σε Ιερό που βρισκόταν «προ πόλεως», σε 
επαφή με το βόρειο νεκροταφείο των Φερών, κοντά 
στην αρχαία οδό προς Λάρισα. 
Αφιερώματα από χαλκό και πολύτιμα υλικά που 
βρέθηκαν , έδειξαν ότι η λατρεία στο χώρο άρχισε

ΖΕΥΣ. ΟΥΣΙΑ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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κατά τη Γεωμετρική εποχή (8ος αι. π.Χ.), πιθανόν 
υπαίθρια σε τέμενος ή σε πρόχειρο ναΐσκο, στη 
θέση Πρωτογεωμετρικού νεκροταφείου. Πρόσφατες 
έρευνες αποκάλυψαν εσχάρα προσφορών ή βωμό 
της αρχικής αυτής φάσης του Ιερού. Αργότερα, 
στην Αρχαϊκή εποχή, περί τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., 
κτίστηκε ένας μεγαλοπρεπής ναός δωρικού ρυθμού 
από πωρόλιθο. Μετά την ολοσχερή καταστροφή 
του, κατασκευάστηκε ο δωρικός ναός του 4ου αι. 
π.Χ. Τμήμα της νοτιοανατολικής κρηπίδας του, 
αλλά και θεμελιώσεις αναθηματικών μνημείων, 
αποκάλυψε ο Απ. Αρβανιτόπουλος. Ο λαμπρός 
αυτός ναός, που αναπαρίσταται με έξι κίονες στις 
στενές πλευρές και δώδεκα κίονες στις μακριές, 
καταστράφηκε από άγνωστη αιτία, ίσως κατά τον 
2ο ή 3ο αι. μ.Χ., ακολουθώντας την τύχη της πόλης 
των Φερών, η οποία εγκαταλείφθηκε κατά τους 
Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς χρόνους. Εκατοντάδες 
αφιερώματα από τους αποθέτες του Ιερού δείχνουν 
την αυξανόμενη ακτινοβολία του στη Θεσσαλία και 
ευρύτερα, ανάλογη με τη μέγιστη ακμή της πόλης 
κατά την Αρχαϊκή και την Κλασική περίοδο η οποία 
σηματοδοτείται ιδιαίτερα από τη διακυβέρνηση των 
φημισμένων φεραίων τυράννων. Η ανάρτηση στο Ιερό 
ψηφισμάτων απονομής προνομίων από την πόλη των 
Φερών σε ξένους δείχνει την εξέχουσα σημασία του.
Όπως προκύπτει κυρίως από τις επιγραφές 
αναθηματικών στηλών, το Ιερό ανήκε πιθανότατα στη 
σημαντικότερη φεραϊκή θεότητα, την Εν(ν)οδία, όπου 
συλλατρευόταν με τον Δία Θαύλιο και πιθανότατα 
με τον Δία Άφριο. Η λατρεία της συνδεόταν με τους 
νεκρούς αλλά και με πολλές άλλες ιδιότητες της θεάς 
και εξαπλώθηκε σταδιακά στη Θεσσαλία, στη Μακε-

δονία ακόμη και στην Αθήνα. Ο Δίας Θαύλιος 
ήταν ο θεός τιμωρός όσων διέπρατταν φόνο και 
εξευμενιζόταν με προσφορές ή θυσίες. Η λατρεία του 
μαρτυρείται σε αρκετές θεσσαλικές πόλεις.
Ευρήματα από το Ιερό εκτίθενται στη μόνιμη έκθεση 
του Μουσείου Βόλου, ενώ ένας μεγάλος αριθμός τους 
βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Οι μορφές σώζονται ακέφαλες. Ο Γανυμήδης κατ’ 
ενώπιον με το άνετο δεξί σκέλος, που λείπει από το 
μέσον του μηρού ως τα δάχτυλα, λυγισμένο εμπρός 
από το στάσιμο αριστερό. Το σώμα του κλίνει προς τον 
αετό, ο οποίος θα έστρεφε το κεφάλι του προς αυτόν. 
Το δεξί του χέρι, που λείπει από το πάνω μέρος του 
βραχίονα, πιθανόν ακουμπούσε το αρπακτικό πουλί, 
ενώ το αριστερό, που λείπει από τον ώμο, έπεφτε 
παράλληλα με τον κορμό και το σκέλος. Ο Γανυμήδης 
φοράει χλαμύδα, που πορπώνεται στον δεξιό ώμο 
και πέφτει επάνω στο στέρνο του σχηματίζοντας 
πτυχές. Το σύμπλεγμα στηρίζεται σε βάση με 
ακανόνιστη μορφή. Το στήριγμα του τραπεζοφόρου, 
που θα έπαιρνε την μορφή πεσσίσκου, είναι ημίεργο. 
Πιθανότατα, το τραπεζοφόρο δεν χρησιμοποιήθηκε 
ποτέ.
Σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας μεταμορφώθηκε σε αετό 
και άρπαξε τον περίφημο για την ομορφιά του νεαρό 
πρίγκιπα της Τροίας, τον μετέφερε στον Όλυμπο και 
αργότερα τον μεταμόρφωσε σε αστερισμό χαρίζοντάς 
του την αθανασία. Πρόκειται για τον αστερισμό του 
Υδροχόου.

1. Μαρμάρινο τραπεζοφόρο με παράσταση 
Γανυμήδη και αετού, Λ 506

Παγασαί. Ρωμαϊκή εποχή, 3ος αι. μ.Χ.
Ύψος: 0,58μ., Πλάτος: 0,29μ

Δημοσίευση: Στεφανίδου – Τιβερίου 1993, 277, πίν. 65, 
αρ. 122. 

E. Σ.
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Ελλιπής, θραυσμένος κατά τον κατακόρυφο άξονά του, 
σώζει την κύρια όψη και τμήμα των δύο πλευρικών. 
Μικρές αποκρούσεις στη βάση. Κορμός ορθογώνιος 
παραλληλεπίπεδος. Βάση με κοιλόκυρτο κυμάτιο 
εφαπτόμενο σε τετράπλευρη πλίνθο. Επίστεψη με 
κοιλόκυρτο κυμάτιο και τετράπλευρο επίθημα, από 
την επιφάνεια του οποίου εξέχει το περιχείλωμα 
κυκλικής αβαθούς κοιλότητας προσφορών. Οι δύο 
γωνίες του επιθήματος διακοσμούνται με ακρωτήρια 
που δηλώνονται με τρεις επάλληλες καμπυλόγραμμες 
εγχαράξεις. Στην πρόσθια επιφάνεια  αναπτύσσεται 
ελεύθερα εγχάρακτη αναθηματική επιγραφή σε τρεις 
στίχους: ΑΥΡ [ΗΛΙΟC] ΤΕΙΜΑCΙΘΕΟC / ΚΕΝΤΑΥΡΙΟC O 
IΕΡΕ / YC ΤΩ ΑΚΡΑΙΩ ΔΙΙ. Σύμφωνα με την επιγραφή, 
ο ιερέας Aυρήλιος Τειμασίθεος από την Κενταυρία, 
κώμη της αρχαίας Μαγνησίας, προσέφερε το βωμό 
ως ανάθημα στον Δία Ακραίο, τον οποίο οι Μάγνητες 
λάτρευαν για τη σημαντική ιδιότητά του ως ρυθμιστή 
των καιρικών φαινομένων και ιδιαίτερα της βροχής.

2. Μαρμάρινος αναθηματικός βωμός, Ε 265

Βρέθηκε εντοιχισμένος στο κωδωνοστάσιο του 
Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Άνω Βόλου και 
αποτοιχίστηκε από τον Απόστολο Αρβανιτόπουλο. 
Ρωμαϊκή εποχή, 2ος – 3ος αι. μ.Χ.
Ύψος 0,34 μ., Πλάτος: 0,24 μ., Πάχος: 0,135 μ.

Δημοσίευση: IG IX2, No 1128

Π. Α
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Ακέραιη, με ελάχιστες αποκρούσεις στη βάση της 
πρόσθιας επιφάνειας. Φέρει αετωματική επίστεψη 
που στηρίζεται σε παραστάδες και κοσμείται με 
ανάγλυφα ακρωτήρια εδραζόμενα σε χαμηλό 
επιστύλιο. Η ανάγλυφη παράσταση μέσα σε έγκοιλο 
τετράγωνο άνισου βάθους, απεικονίζει γυμνό 
γενειοφόρο άνδρα καθισμένο σε θρόνο μπροστά 
από  βωμό, με τον κορμό κατενώπιον και τα πόδια 
στραμμένα προς τα αριστερά. Στον αριστερό ώμο έχει 
ιμάτιο που καταλήγει στους γλουτούς. Με το δεξί χέρι 
κρατά ομφαλωτή φιάλη και με το αριστερό σκήπτρο, 
στην κορυφή  του οποίου στέκεται αετός. Στο βάθος 
του πεδίου, πάνω από την φιάλη, διασταυρώνονται 
κλαδιά ελιάς. Ο βωμός διακοσμείται με βουκράνιο.
Η στήλη προφανώς είχε ανατεθεί σε τόπο λατρείας 
του Δία, άγνωστο λόγω έλλειψης των σχετικών με την 
εύρεσή της πληροφοριών. Η σκηνή τοποθετείται στον 
εξωτερικό χώρο ενός ιερού, όπως υποδηλώνουν τα 
κλαδιά και ο βωμός. Η φιάλη αποτελεί συνηθισμένο 
τελετουργικό σκεύος στα αρχαία ιερά. Η ένθρονη 
μορφή της παράστασης ταυτίζεται με τον Δία, όπως 
υποδηλώνουν τα χαρακτηριστικά σύμβολά του, το 
σκήπτρο και ο αετός.

3. Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Λ 425

Προέλευση άγνωστη. Ρωμαϊκή εποχή, 1ος αι. π. Χ. – 
4ος αι. μ.Χ.
Ύψος: 0, 034μ., Πλάτος: 0,331μ., Πάχος:0.06μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α.
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Σώζεται αποσπασματικά. Αποκρούσεις στο σώμα 
και στα ακρωτήρια. Πρόσθια και πλάγια επιφάνεια 
λειασμένες, οπίσθια δουλεμένη πολύ αδρά. Έχει 
αετωματική επίστεψη που απολήγει σε ανθεμωτά 
ακρωτήρια. Η επίστεψη εξέχει του κορμού και το ρηχό 
τύμπανο του αετώματος, διακοσμείται με ανάγλυφη 
ασπιδίσκη. Κάτω από το γείσο αναπτύσσεται ελεύθερα 
επιγραφή με αμελή, ρηχή χάραξη, σε ένα στίχο: [ΔΙ]Ι 
ΘΑΥΛΙΩ.
Η στήλη είχε ανατεθεί στο Δία Θαύλιο, που λατρευόταν 
στις Φερές και στη Θεσσαλία γενικότερα ως θεός του 
κάτω κόσμου (χθόνιος) τιμωρός όσων διέπρατταν 
φόνο, ο οποίος εξευμενιζόταν με ειδικές τελετουργίες 
για να τους απαλλάξει από το μίασμα της πράξης τους. 
Ο Δίας Θαύλιος λατρευόταν μαζί με την φεραία θεά 
Εν(ν)οδία, στο μεγάλο ιερό τους, που βρισκόταν στη 
βόρεια πλευρά της πόλης των Φερών, στον αρχαίο 
δρόμο Φερών-Λάρισας. Το ιερό ανασκάφτηκε αρχικά 
από τον Απ. Αρβανιτόπουλο στις αρχές του εικοστού 
αιώνα.

4. Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Ε 188

Φεραί. Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου – αρχές 2ου αι. 
π. Χ.
Ύψος : 0,26μ., Πλάτος : 0,17μ., Πάχος: 0,04μ.

Δημοσίευση: Béquignon 1937, 87, αρ. 52, Heinz 1998, 
186.

Π. Α.



21

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Ανασύνθεση στεφανιού. Αποτελείται από ξύλινο 
στέλεχος (χοινικίδα) αποσπασματικά σωζόμενο και 
εκφυόμενα χάλκινα σύρματα κυκλικής τομής που 
απολήγουν σε χάλκινα επιχρυσωμένα φύλλα ελιάς 
και σε επιχρυσωμένες πήλινες σφαιρικές ή ωοειδείς 
χάνδρες μιμούμενες καρπούς.
Η παρουσία επιχρυσωμένων στεφανιών στους τάφους 
του Ομολίου αποτυπώνει επαφές της περιοχής με τη 
γειτονική Μακεδονία, όπου η τέχνη της κατασκευής 
χρυσών και επιχρυσωμένων στεφανιών είχε ιδιαίτερη 
ανάπτυξη αλλά και επιρροές που δέχτηκε σε επίπεδο 
κοινωνικών πρακτικών.

5. Στεφάνι με επιχρυσωμένα φύλλα ελιάς 
και χάνδρες,  M 2863, 2864, 2865,  2866, 2868

Ομόλιον. Ελληνιστική εποχή, τέλη 4ου αι. π.Χ.
Μήκος χορδής: 0,185μ., Διάμετρος ψήφων 0,005-
0,006μ., Μήκος φύλλων 0,022μ.

Δημοσίευση: Θεοχάρης 1963, 176-177.

Π. Α.
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Ακέραιη σφενδόνη από γυαλί και χρυσό, 
περιστρεφόμενη σε ευθύγραμμο στέλεχος που 
προσδένεται σε ασημένια στεφάνη. Η σφενδόνη 
ανήκει στον σκαραβοειδή τύπο, με μια κυρτή και μια 
επίπεδη επιφάνεια. Αποτελείται στον πυρήνα της από 
ένα δίσκο κατασκευασμένο από μπλέ γυαλί, σε κάθε 
επιφάνεια του οποίου έχει επικολληθεί περίτμητο 
ανάγλυφο χρυσό έλασμα με διαφορετική παράσταση. 
Ο μπλε γυάλινος δίσκος με τις χρυσές παραστάσεις 
έχει επικαλυφθεί και στις δύο επιφάνειες με 
διαφανές γυαλί. Η παράσταση στην κυρτή πλευρά 
της σφενδόνης απεικονίζει τη Θέτιδα, μητέρα του 
Αχιλλέα, πάνω σε ιππόκαμπο να φέρει τα όπλα του 
γιού της. Στην παράσταση της επίπεδης επιφάνειας 
απεικονίζεται γυμνός φτερωτός έρωτας πάνω 
σε δελφίνι που κινείται προς τα δεξιά. Πρόκειται 
πιθανότατα για προϊόν μακεδονικού εργαστηρίου.

6. Διάχρυσος δακτύλιος, Μ 58

Ομόλιον. Ελληνιστική εποχή, τέλη 4ου αι π. Χ.
Μήκος: 0,025μ., Πλάτος: 0,022μ., Πάχος:0,005μ.

Δημοσίευση: Miller 1986, εικ. 6.  Ιντζεσίλογλου 2010, 233.

Π. Α.
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Αποτελείται από τριάντα μία (31) ακέραιες ή 
ελαφρώς αποκρουσμένες σφαιρικές ή πεπιεσμένες 
σφαιρικές χάνδρες από γυαλί διαφανές άχρωμο ή με 
πρασινωπούς τόνους και ημιδιαφανές κυανό. Στην 
επιφάνεια των περισσότερων παρατηρείται πορώδης 
διάβρωση. Στο σύνολό τους είναι κατασκευασμένες 
από χυτό γυαλί.
Τα περιδέραια είναι συνηθισμένα κτερίσματα σε 
τάφους γυναικών. Η παρουσία του διαφανούς χυτού 
γυαλιού είναι σποραδική κατά τον 9ο-7ο αι. π. Χ. στη 
Μεσόγειο. Η κατασκευή χανδρών από χυτό γυαλί 
αποδίδεται σε εργαστήρια της Ανατολικής Μεσογείου. 
Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα 
παραγωγής τους σε τοπικά υαλοποιητικά εργαστήρια.

7. Περιδέραιο, Μ 2982, 1834, 2981

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου, Γεωμετρική εποχή.
Η σύνθεση του περιδεραίου είναι σύγχρονη. 
Διάμετρος ψήφων: 0,012μ.-0,008μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α.
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Ακέραιη, έντονα συμπιεσμένη και ρηγματωμένη σε 
πολλά τμήματα. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε 
πολλά σημεία. Επιφάνεια πολύ διαβρωμένη με πάτινα 
πράσινη ανοιχτή. Το σκεύος είναι σφυρήλατο, με 
ομφαλό στον πυθμένα εσωτερικά και αδιακόσμητο. 
Οι φιάλες ήταν τελετουργικά σκεύη για προσφορές 
χοών στους θεούς ή τους νεκρούς, και αποτελούσαν 
συνηθισμένο αφιέρωμα στα αρχαία ιερά αλλά και 
κτέρισμα σε τάφους.
Η χάλκινη φιάλη αποκαλύφθηκε σε έναν από τους 
αποθέτες του μεγάλου ιερού του Δία Θαύλιου και 
της Εν(ν)οδίας, μαζί με πολλά και ποικίλα ευρήματα. 
Αρκετά από τα ευρήματα αυτά, κυρίως μετάλλινα, 
εκτίθενται στη μόνιμη έκθεση του Mουσείου Βόλου. 

8. Χάλκινη ομφαλωτή φιάλη, ID 58259

Φεραί, Ναός Δία  Θαύλιου, Αποθέτης. 
Αρχαϊκή εποχή, τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π. Χ.
Διάμετρος: 0,25μ., Διάμετρος ομφαλού: 0,057μ., Μεγ. 
Πάχος χείλους: 0,003μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα υπόλευκο, ίχνη 
κόκκινου χρώματος στην καλύπτρα και στα μαλλιά 
στην περιοχή των κροτάφων. Κατασκευασμένο με 
μήτρα. Απεικονίζεται μετωπικά με ελαφρά κλίση 
προς τα αριστερά και κάτω. Πρόσωπο ωοειδές, μάτια 
μεγάλα, στόμα μικρό κλειστό, πηγούνι τονισμένο. Το 
κεφάλι φέρει καλύπτρα από την οποία εξέχουν λίγα 
μόνο μαλλιά στους κροτάφους.Τα μαλλιά στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού χωρίζονται στη μέση και ένας 
πλόκαμός τους πέφτει προς τον δεξιό ώμο, ενώ στον 
αριστερό ώμο απολήγουν δύο λεπτοί βόστρυχοι. 
Ωοειδή ενώτια κοσμούν τα αυτιά. Ρηχή ρυτίδα 
σχηματίζεται στην πρόσθια όψη του λαιμού. Εμφανής 
είναι μια τάση ρεαλιστικής απόδοσης της μορφής, 
γεγονός που παρατηρείται γενικότερα στον τύπο των 
γυναικείων ειδωλίων με καλύπτρα.
Ο τύπος συναντάται συχνότερα σε ελληνιστικά 
κοροπλαστικά εργαστήρια της Μακεδονίας, Κορίνθου, 
Δήλου αλλά και άλλων περιοχών. Το ειδώλιο μαζί 
με τα ειδώλια με αρ. 10, 11 και 12, 14 και 15 του 
καταλόγου αλλά και τμήματα πολλών άλλων, ήταν 
αφιερώματα των προσκυνητών του μεγάλου ιερού 
του Δία Θαύλιου και της φεραίας θεάς Εν(ν)οδίας προς 
επίκληση της προστασίας και εύνοιάς τους. Βρέθηκαν 
σε έναν από τους αποθέτες/λάκκους στο χώρο του 
Ιερού, όπου είχαν απορριφθεί. Τα γυναικεία ειδώλια 
ως αναθήματα σε ιερά συσχετίζονται με τη λατρεία 
γυναικείων θεοτήτων.

9. Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας 
μορφής με καλύπτρα, BE 48018

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου, Αποθέτης. 
Ελληνιστική εποχή, 2ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0, 071μ., Πλάτος: 0,052μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α.
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Πηλός πορτοκαλοκόκκινος, πυκνό λευκό λείο 
επίχρισμα κατά τόπους απολεπισμένο. Έντονα καμένο 
στη δεξιά και σε τμήμα της οπίσθιας πλευράς. Έχει 
κατασκευαστεί με μήτρα. Πρόκειται για παρόμοιο 
εικονογραφικά τύπο με το εύρημα ΒΕ 48018. 
Πρόσωπο ωοειδές λεπτό, μάτια μεγάλα, στόμα μικρό 
κλειστό, πηγούνι ελαφρά τονισμένο. Το κεφάλι φέρει 
καλύπτρα, η οποία κατεβαίνει χαμηλά στο μέτωπο 
και στερεώνεται με ταινία σκεπάζοντας τα μαλλιά. 
Δεξιά και αριστερά, στο πίσω μέρος του κεφαλιού η 
καλύπτρα πλαισιώνεται από φαρδιά υφασμάτινη(;) 
ταινία με στικτή διακόσμηση. Τα μαλλιά χωρίζονται 
στη μέση πάνω από το μέτωπο και  καταλήγουν σε 
πλόκαμο που απολήγει στον αριστερό ώμο αφήνοντας 
ακάλυπτο τον αυχένα. Φυλλόσχημα ενώτια  κοσμούν 
τα αυτιά. Εμφανής είναι και εδώ μια τάση ρεαλιστικής 
απόδοσης της μορφής. 

10. Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας 
μορφής με καλύπτρα, BE 48020

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου. 
Ελληνιστική εποχή, 2ος αι π. Χ.
Ύψος: 0, 073μ., Πλάτος μεγ.: 0,06μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Σώζεται μόνο τμήμα του πρόσωπου και του λαιμού. Η 
απόληξη της μύτης αποκρουσμένη. Κατασκευασμένο 
με μήτρα. Πηλός ανοιχτού πορτοκαλί χρώματος, 
επίχρισμα λευκό. Η κεφαλή απεικονίζεται μετωπικά 
με κλίση προς τα αριστερά και ελαφρώς προς τα 
πάνω. Πρόσωπο ωοειδές, μάτια αμυγδαλόσχημα με 
τονισμένα τα υπερόφρυα τόξα, στόμα μικρό κλειστό.

11. Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας 
μορφής, ID 58261

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου, Αποθέτης. 
Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου - 2ος αι. π. Χ.
Ύψος: 0, 078μ., Πλάτος: 0,054μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Ακέραιο με αποκρούσεις σε μύτη, χείλη και αριστερό 
αυτί. Πηλός καστανόχρωμος με λευκό επίχρισμα 
επιφάνειας και επιχρωμάτωση στα μαλλιά με έντονο 
κόκκινο χρώμα. Ενδείξεις επίδρασης φωτιάς. Έχει 
κατασκευαστεί με μήτρα. Κοίλο εσωτερικά, φέρει 
μικρή κυκλική οπή εξαερισμού στο πίσω μέρος. Η 
κεφαλή απεικονίζεται μετωπικά. Πρόσωπο ωοειδές 
με στρογγυλά μάτια. Τα μαλλιά με βοστρύχους, 
χωρισμένα στη μέση πλαισιώνουν το πρόσωπο και 
μαζεύονται σε κότσο (κρωβύλο) στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού. Το κεφάλι κοσμείται με ημικυκλικό στεφάνι 
πάνω από το μέτωπο. Διακρίνεται μικρό σφαιρικό 
ενώτιο στο δεξιό αυτί.

12. Κεφάλι πήλινου ειδωλίου γυναικείας 
μορφής με στεφάνι, ID 58262

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου, Αποθέτης. Ελληνιστική 
εποχή, 3ος - 2ος αι. π. Χ.
Ύψος: 0, 051μ., Πλάτος: 0,043μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Διατηρείται το πρόσθιο τμήμα κατά το ήμισυ. 
Εσωτερικά κοίλο. Πηλός πορτοκαλοκόκκινος. Ίχνη 
λευκού επιχρίσματος στην επιφάνεια. Πρόσωπο 
ωοειδές, μάτια μεγάλα αμυγδαλόσχημα με παχιά 
βλέφαρα, χείλη σαρκώδη με συγκρατημένο, αρχαϊκό 
μειδίαμα, πηγούνι τονισμένο. Πλαστικά αποδίδονται 
πέντε σειρές κυματοειδών βοστρύχων στο ύψος των 
κροτάφων.
Προτομές έχουν βρεθεί σε ιερά, οικιακά ιερά και 
τάφους. Στα ιερά συνδέονται με τη λατρεία χθόνιων 
ή μη θεοτήτων, ενώ στους τάφους με τον Κάτω 
Κόσμο. Η πρώτη εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο 
τοποθετείται στα μέσα του 6ου αι. π. Χ. και μέχρι το 
τέλος του διαδίδονται ευρέως σε όλο τον ελληνικό 
κόσμο, τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Έχουν 
ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, ως θεότητες, αναθέτριες, 
προσωποποίηση των νεκρών, ως διακοσμητικά ή 
αποτροπαϊκά αντικείμενα για οικιακούς χώρους, 
αλλά και σαν συμβολική απεικόνιση των γυναικών 
στις διάφορες κοινωνικές τους θέσεις (παρθένος, 
έφηβη, νύμφη, γυνή κλπ.), ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
διακριτικά με τα οποία είχαν διακοσμηθεί.

13. Κεφάλι πήλινης γυναικείας προτομής, 
ID 58260

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου. Αρχαϊκή εποχή, τέλη 6ου–
αρχές 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0, 098μ., Πλάτος: 0,060μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Ακέραιο, συγκολλημένο από δύο τμήματα, συμπαγές, 
κατασκευασμένο με μήτρα. Πηλός καστανοπορτοκαλί 
χρώματος. Στην επιφάνεια καστανό αραιό επίχρισμα. 
Ενδείξεις επίδρασης φωτιάς. Η μορφή παριστάνεται 
κατενώπιον καθιστή και αποδίδεται αρκετά 
αφαιρετικά. Πίσω επιφάνεια εντελώς επίπεδη. Η 
δήλωση του καθίσματος υποτυπώδης. Τα χέρια 
λυγισμένα εφάπτονται στο σώμα και ακουμπούν στα 
γόνατα. Τα πόδια πατούν σε χαμηλό υποπόδιο. Δεν 
αποδίδεται λεπτομερώς το ένδυμα αλλά πιθανότατα 
η μορφή φοράει μακρύ απτύχωτο χιτώνα. Στο κεφάλι 
φέρει ψηλό κυλινδρικό πόλο που καλύπτεται με 
επίβλημα, ένα υφασμάτινο κάλυμμα που έπεφτε 
στους ώμους. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
αποδίδονται αδρά. Είναι πιθανότατα προϊόν τοπικού 
εργαστηρίου με ανατολικές επιρροές.
Τα ειδώλια των ένθρονων/καθιστών γυναικείων 
μορφών, κατασκευάζονται σε πολλά εργαστήρια της 
αρχαϊκής εποχής, με κυριότερα αυτά της Βοιωτίας, 
Κορίνθου, Αττικής, ανατολικής Ελλάδας, Ιωνίας και 
Ρόδου. Εμφανίζονται από το τέλος του 7ου αι π. Χ. και 
συνεχίζουν να κατασκευάζονται με διάφορες τεχνικές 
μέχρι τις αρχές του 5ου αι. π. Χ. Συνηθίζονται ιδιαίτερα 
ως αναθήματα των πιστών σε ιερά, γυναικείων κυρίως 
θεοτήτων με χθόνιες και άλλες ιδιότητες, όπως η 
Άρτεμις, η Δήμητρα και η Κόρη, η Αφροδίτη αλλά και 
η φεραία θεά Εν(ν)οδία.

14. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας 
μορφής, ID 58577

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου, Αποθέτης. Αρχαϊκή εποχή, 
6ος – αρχές 5ου αι. π. Χ.
Ύψος: 0, 123μ., Πλάτος: 0,044μ., Μεγ. πάχος: 0,025μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Σχεδόν ακέραιο. Λείπουν τα άκρα των ποδιών και η 
απόληξη του ρύγχους. Πηλός πορτοκαλοκόκκινος. 
Ίχνη λευκού επιχρίσματος σε ορισμένα σημεία της 
επιφάνειας. Κατασκευασμένο εν μέρει με μήτρα, 
συμπαγές, φέρει οπή στο κάτω μέρος. Πλαστικά 
αποδίδονται τα αυτιά, τα μάτια, η ράχη και η ουρά 
του ζώου.
Ο εικονογραφικός τύπος του χοίρου είναι πολύ 
διαδεδομένος σε όλο τον 5ο αι. π. Χ. Χρησιμοποιείται 
είτε ως ανάθημα σε ιερά είτε ως κτερίσμα παιδικών 
τάφων. Ο χοίρος, ένα από τα σύμβολα της θεάς 
Δήμητρας, σχετίζεται γενικότερα με τη λατρεία 
χθόνιων θεοτήτων, ιδιότητα που είχε η φεραία 
θεότητα  Εννοδία, αλλά και ο Δίας Θαύλιος που 
συλλατρεύονταν στο μεγάλο ιερό τους στις Φερές.

15. Πήλινο ειδώλιο χοίρου, ID 58578

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου, Αποθέτης. Κλασική εποχή, 
5ος αι. π. Χ.
Ύψος: 0, 056μ., Μήκος : 0,105μ., Πάχος: 0,04 μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Ακέραιο με μικρές αποκρούσεις και οριζόντιες 
επιφανειακές ρηγματώσεις  χαρακτηριστικές του 
υλικού. Φέρει δύο διαμπερείς οπές, κατά το μήκος 
και το πλάτος, πιθανότατα για ανάρτηση ή ένθεση 
σε άλλο αντικείμενο. Αποδίδεται αιλουροειδές, 
πιθανότατα λέαινα ή νεαρό λιοντάρι σε στάση ύπνου 
ή ανάπαυσης με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά 
του σώματος να ακουμπά στο δεξί μπροστινό πόδι. 
Διακρίνεται η αρχή της ουράς που διπλώνει ανάμεσα 
στα πόδια. Στο κεφάλι εγχάρακτη διακόσμηση με 
ενάλληλες γωνίες και ταινία με διαγώνιες εγχαράξεις. 
Στο πρόσωπο δεν διατηρούνται λεπτομερή 
χαρακτηριστικά, πιθανότατα λόγω φθοράς. Το ζώο 
είναι καθισμένο πάνω σε ορθογώνια επίπεδη λεπτή 
βάση, η οποία αποδίδει το έδαφος. Η κάτω επιφάνεια 
της βάσης διακοσμείται με εγχάρακτο αβακωτό 
μοτίβο εγγεγραμμένο σε δύο παράλληλα ορθογώνια.
Ελεφαντοστό και ελεφαντόδοντο ως πρώτη ύλη αλλά 
και αντικείμενα από το υλικό αυτό εισάγονταν γενικά 
από την Ανατολή (Συροπαλαιστίνη, Φοινίκη, Αίγυπτο). 
Ωστόσο προϊόντα ελεφαντουργίας παράγονταν ήδη 
από την μυκηναϊκή περίοδο και στον ελλαδικό χώρο.

16. Ειδώλιο ζώου από ελεφαντοστό, ΒΕ 
52457

Φεραί, Ναός Δία Θαύλιου. 7ος -  6ος αι. π. Χ.
Μήκος: 0,042μ., Πλάτος: 0,017μ., Ύψος: 0,014μ.

Αδημοσίευτο

Π. Α
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Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Άνω τμήμα λύχνου 
κατασκευασμένου με μήτρα. Στον δίσκο σώζεται 
ακέραια η ανάγλυφη παράσταση στην οποία 
εικονίζεται ο Δίας γενειοφόρος, όρθιος κατ΄ ενώπιον, 
με το κεφάλι ελαφρά στραμμένο προς τα αριστερά 
και κάτω. Μόνο ένα ιμάτιο καλύπτει τους ώμους που 
κρέμεται από τον βραχίονα του ανυψωμένου δεξιού 
χεριού, με το οποίο κρατά πιθανότατα σκήπτρο. Με 
το αριστερό χέρι κατεβασμένο κρατά κεραυνό και 
δίπλα στο δεξί του πόδι κάθεται ένα πτηνό, μάλλον 
αετός. Περιμετρικά του δίσκου, στον ώμο του λύχνου 
υπάρχει διακόσμηση με σειρά εμπίεστων ωών. 
Η παράσταση βρίσκει το ακριβές παράλληλό της σε 
λύχνο από την Κόρινθο από εργαστήριο της οποίας 
πιθανότατα προέρχεται. Η επιλογή απεικόνισης του 
Δία σχετίζεται με το σεβασμό των αρχαίων ελλήνων 
προς τον υπέρτατο θεό.

17. Τμήμα πήλινου λύχνου με ανάγλυφη 
παράσταση, ID 58453

Φεραί, οικόπ. Β. Χατζηθεοδώρου. Ρωμαϊκή εποχή, 
τέλος 2ου - αρχές 3ου αι. μ. Χ.
Μήκος :0,072μ., Πλάτος: 0,057μ.

Δημοσίευση: Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2016, 333, εικ.6

Π. Α
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Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Δία με στεφάνι δρυός προς 
τα δεξιά.
Οπισθότυπος: Αθηνά Ιτωνία προς τα δεξιά με ασπίδα 
και δόρυ. Γύρω από τη θεά ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ, πάνω από το 
δόρυ ΠΟΛΥ ΞΕΝΟΥ.
Ο ρωμαίος στρατηγός Τ. Φλαμινίνος νικητής στο Β΄ 
Μακεδονικό πόλεμο διακήρυξε την ανεξαρτησία των 
Ελλήνων από την κυριαρχία των Μακεδόνων. Τότε 
επανιδρύθηκε το Κοινό των Θεσσαλών με επικεφαλή 
τον στρατηγό με ετήσια θητεία. Το Κοινό αποτελούσε 
συνομοσπονδία των θεσσαλικών πόλεων, είχε 
δικαστική και οικονομική εξουσία και οργάνωνε 
αγώνες και γιορτές. Δήλωσε τη σχετική αυτονομία 
του με την έκδοση νομισμάτων, κυρίως στατήρων, 
στο όνομά του τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. οπότε ο 
Αύγουστος επέβαλλε ως επίσημο νόμισμα το ρωμαϊκό 
δηνάριο.
Ο Πολύξενος εμφανίζεται σε απελευθερωτική 
επιγραφή από την Κραννώνα ως στρατηγός και 
απελευθερωτής δούλου. Η θητεία του ως στρατηγού 
του Κοινού των Θεσσαλών χρονολογείται γύρω στα 
μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. και μετά.

18. Αργυρό νόμισμα Κοινού Θεσσαλών, ΒΕ 
50718

Φεραί. Ρωμαϊκή εποχή, 44 - 40 π.Χ.
Διάμετρος : 0,0028 μ., Βάρος: 4, 97 γρ.

Αδημοσίευτο

Ε.Ν.
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Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα 
δεξιά.
Οπισθότυπος: Δίας Αετοφόρος καθισμένος σε θρόνο 
προς τα αριστερά. Με το αριστερό χέρι κρατά σκήπτρο, 
με το δεξί αετό. Δεξιά, η επιγραφή AΛEΞANΔΡOY. 
Αριστερά, κάτω από τον αετό απεικονίζεται κιθάρα 
και κάτω από το θρόνο το μονόγραμα Α.
Το γενεαλογικό δέντρο των Μακεδόνων βασιλέων 
αποδείκνυε ότι ήταν απόγονοι του Ηρακλή, γιού του 
Δία, γι’ αυτό και είναι συχνή η απεικόνισή του σε 
μακεδονικά νομίσματα.
Το συγκεκριμένο νόμισμα αποτελεί μεταθανάτια 
κοπή του Φιλίππου Γ΄ Αρριδαίου. Η  συνέχιση 
της κοπής «Αλεξάνδρων» μετά το θάνατο του 
στρατηλάτη αποδεικνύει την πολιτική εκμετάλλευση 
της δυναστικής συνέχειας από τους διαδόχους, αλλά 
κυρίως την οικονομική ισχύ αυτής της νομισματικής 
έκδοσης.
Τα θέματα που απεικονίζονται στις δύο όψεις του δεν 
είναι τυχαία, αφού οι μορφές του Δία και του Ηρακλή 
έχαιραν αναγνώρισης και σεβασμού όχι μόνο στη 
Μακεδονία αλλά και πανελλήνια.

19. Αργυρό νόμισμα Αλεξάνδρου Γ’, ID 32693

Φεραί. Ελληνιστική εποχή, 323 – 310 π. Χ.
Διάμετρος: 0,0024 μ., Βάρος: 3, 89 γρ.

Αδημοσίευτο

Ε.Ν.
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Σώζεται μέχρι την αρχή του αστραγάλου χωρίς τα 
δύο μικρότερα δάχτυλα. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, 
κοκκινωπή βαφή στην επιφάνεια. Ανήκει σε ανδρικό 
άγαλμα υπερφυσικού μεγέθους. Φορά κάτυμμα 
που δένεται στο πόδι με δύο ζεύγη ιμάντων 
διακοσμημένων με ιχθυάκανθα και κυκλικά μοτίβα. 
Στο σημείο ένωσής τους ασπιδόσχημο πλακίδιο με 
τα χαρακτηριστικά σύμβολα του Δία, κεραυνό και 
δύο ωκύπτερα (γρήγορα φτερά) στο μέσον του, ως 
υποδήλωση του αετού. Λεπτή τριγωνική επιφάνεια 
και κορδόνια με φυλλοειδή διακόσμηση ξεκινούν 
από το άκρο του ασπιδόσχημου πλακιδίου προς τον 
αστράγαλο. Το κάτυμμα ακολουθεί το περίγραμμα του 
μεγάλου δακτύλου και έχει δύο ζώνες διακοσμημένες 
επίσης με φυλλοειδή μοτίβα. Δυσερμήνευτη η μικρή 
τραπεζιόσχημη τραχιά επιφάνεια στην προέκταση 
του κάτω άκρου του ασπιδόσχημου πλακιδίου.
Με βάση τα χαρακτηριστικά σύμβολα που φέρει το 
σανδάλι, ο Απ. Αρβανιτόπουλος απέδωσε το άγαλμα 
στο Δία και τα κτηριακά κατάλοιπα που ερεύνησε 
στην ακρόπολη του Ομολίου σε ναό αφιερωμένο 
στη λατρεία του. Λόγω του υπερφυσικού μεγέθους 
θεωρείται πιθανότερο το άγαλμα να ήταν καθιστό. 
Πήλινα ελεύθερα αγάλματα σε φυσικό μέγεθος, αν και 
σπάνια, έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο.

20. Τμήμα δεξιού άκρου ποδός πήλινου 
αγάλματος, ΒΕ 52504

Ομόλιον, Ναός. Ελληνιστική εποχή (;).
Μήκος: 0,73μ., Πλάτος: 0,355μ.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1910, 189. Βήτος 2017, 
261

Π. Α
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ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ 2
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Ενότητα 2

Δημητριάς, Αεροφωτογραφία.
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Η Δημητριάς χτίστηκε από τον Δημήτριο Πολιορκητή 
στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. για να αποτελέσει έδρα 
και στρατιωτική βάση των Μακεδόνων βασιλέων, 
με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοίκηση του 
κράτους.
Από την ίδρυσή της ως το 168 π.Χ. οπότε 
καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους, γνωρίζει 
μεγάλη ακμή και αποκτά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. 
Αποτελεί σημαντικό  διεθνές εμπορικό κέντρο, πόλο 
έλξης εποίκων από ολόκληρη την Ελλάδα και από 
χώρες της Μεσογείου.
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις της 
αρχαιότητας. O περίβολος των ισχυρών αμυντικών 
τειχών της έχει μήκος μεγαλύτερο από 8.000 μ. Η 
πόλη διέθετε δύο λιμένες για τον ελλιμενισμό των 
εμπορικών πλοίων και του πολεμικού στόλου. Μια 
σειρά από δημόσια κτίρια όπως το ανάκτορο, στο 
κέντρο του ανατολικού τομέα, στην κορυφή ενός 
λόφου, το θέατρο, σημαντικός χώρος αναφοράς 
της ελληνιστικής πόλης, το ιερό των Αρχηγετών και 
Κτιστών, η Ιερή Αγορά με το ναό της Ιωλκίας Αρτέμιδος, 
άλλα ιερά και ιδιωτικά οικοδομήματα συμπληρώνουν 
την εικόνα της αρχαίας πόλης.
Τα νεκροταφεία της ήταν οργανωμένα έξω από τα 
τείχη σε τρεις περιοχές που χαρακτηρίζονται ανάλογα 
με τα σημεία του ορίζοντα και τη σχέση τους με την 
πόλη, το βόρειο, το ανατολικό και το νότιο.
Οι ανασκαφές στη Δημητριάδα άρχισαν στα τέλη 
του 19ου αιώνα και συνεχίζονται ως τις μέρες μας. 
Ο Απ. Αρβανιτόπουλος ανέσκαψε μεγάλο τμήμα του 
τείχους, στους πύργους του οποίου βρέθηκαν οι 
περίφημες γραπτές επιτύμβιες στήλες, αυθεντικό 
δείγμα ζωγραφικής σε φορητά μνημεία, το ιερό της
Πασικράτας και μεγάλο μέρος του νεκροταφείου, 

που βρίσκεται έξω από τις νότιες πύλες του τείχους. 
Ανάμεσα στους τάφους βρήκε μικρούς λάκκους 
– αποθέτες,  γεμισμένους με πήλινα ειδώλια και  
μαρμάρινα αγαλματίδια, λίθινους βωμίσκους και 
πήλινους λύχνους. Εντόπισε επίσης αναθηματικές 
στήλες στη θεά Πασικράτα και ενεπίγραφους 
αναθηματικούς βωμούς, έναν κορμό πήλινου 
γυναικείου αγάλματος φυσικού μεγέθους και ένα 
μαρμάρινο κεφάλι με μέγεθος λίγο μεγαλύτερο του 
φυσικού, που θεωρείται ότι ανήκει στο λατρευτικό 
άγαλμα της Πασικράτας. Από τα ευρήματα και μόνο, 
αφού αρχιτεκτονικά λείψανα δεν βρέθηκαν, προκύπτει 
ότι ο χώρος του νεκροταφείου χρησιμοποιήθηκε για 
τη λατρεία της θεάς.
Παρά τις περιπέτειες αυτού του νεκροταφείου, το 
οποίο στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. λεηλατήθηκε και 
σχεδόν το σύνολο των στηλών χρησιμοποιήθηκε για 
την επισκευή και ενίσχυση των πύργων του νότιου 
τείχους, η λατρεία της Πασικράτας διατηρήθηκε στο 
χώρο αυτό αδιατάρακτη πάνω από μισή χιλιετία (από 
τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. έως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ.).
Μαζί με την Πασικράτα λατρεύονταν η Εν(ν)οδία θεά 
– βρέθηκε στον ίδιο χώρο ενεπίγραφος μαρμάρινος 
βωμίσκος, του 2ου αι. π.Χ., και πιθανότατα ο Ερμής. 
Το πρόβλημα της απόδοσης του προσωνυμίου 
«Πασικράτα» σε συγκεκριμένη θεότητα, την 
Περσεφόνη, τη Δήμητρα ή την Αφροδίτη δεν έχει 
λυθεί ακόμη οριστικά. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο 
ότι τόσο η Πασικράτα, όσο και οι άλλες θεότητες των 
οποίων η παρουσία βεβαιώνεται εδώ, λατρεύονταν  
μόνο για τη σχέση τους με τους νεκρούς.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ
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Ακέραιο. Ίχνη λευκού επιχρίσματος. Η μορφή 
μετωπική με ελαφρά στροφή του κεφαλιού προς τα 
δεξιά, πατά σε απλή τετράγωνη βάση με το αριστερό 
σκέλος στάσιμο και το δεξί άνετο. Φορά ποδήρη 
χιτώνα και ιμάτιο σφικτά τυλιγμένο γύρω από 
το σώμα. Καλυμμένα είναι και τα χέρια, τα οποία 
διακρίνονται κάτω από το ένδυμα. Το δεξί λυγισμένο, 
ακουμπά στον αριστερό βραχίονα και το αριστερό, 
ελαφρά λυγισμένο πέφτει χαλαρά προς τα κάτω.

1. Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο με 
παράσταση Αφροδίτης, Μ 2004

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, 3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,176 μ

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 5.

Π.Τ
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Συγκολλημένο. Ίχνη λευκού επιχρίσματος.
Η μορφή, κατά πάσα πιθανότητα Αφροδίτη ή 
Εκάτη, εικονίζεται μετωπική με ελαφρά στροφή του 
κεφαλιού και του επάνω τμήματος του κορμού προς 
τα αριστερά. Πατά σε απλή ελλειψοειδή βάση με το 
δεξί σκέλος στάσιμο. Το αριστερό άνετο, προβάλλεται 
στο πλάι. Με το αριστερό χέρι αναδιπλωμένο έντονα 
ως τον ώμο κρατάει ανδρική δαιμονική μορφή. Με 
το δεξί χέρι ελαφρά λυγισμένο ανασύρει τις πτυχές 
του ενδύματος. Φορά ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο .Τα 
μαλλιά χωρισμένα στη μέση πλαισιώνουν το πρόσωπο 
με δακτυλιόσχημους βοστρύχους και μαζεύονται στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού σε κότσο. Τα συγκρατεί 
στεφάνη πάνω από το μέτωπο.

2. Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο με 
παράσταση Αφροδίτης ή Εκάτης, Μ 2002

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, 3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,232 μ.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1928, 47, εικ. 55. Stam-
atopoulou 2014, 207-255, εικ.7. 

Π. Τ.
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Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Ίχνη λευκού 
επιχρίσματος. Η μορφή εικονίζεται κατενώπιον 
με ελαφρά στροφή του κεφαλιού και του επάνω 
τμήματος του κορμού προς τα αριστερά. Στηρίζεται 
με τον αγκώνα και τον πήχη του αριστερού χεριού 
σε κιονίσκο. Το λυγισμένο δεξί χέρι ακουμπά στον 
αντίστοιχο γοφό. Πατά σταθερά με το δεξιό σκέλος 
σε ελλειψοειδής βάση, ενώ το ελαφρά λυγισμένο 
αριστερό σταυρώνει στο δεξί. Φορά ποδήρη χιτώνα και 
ιμάτιο. Τα μαλλιά, χωρισμένα στη μέση πλαισιώνουν 
το πρόσωπο με δακτυλιόσχημους βοστρύχους και 
μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού σε κότσο.

3. Πήλινο ειδώλιο όρθιας γυναικείας 
μορφής, Μ 2023

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, 3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0, 239μ.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1928, 46-47

Π.Τ
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Ίχνη λευκού επιχρίσματος. Λείπει το κεφάλι. Η 
μορφή κάθεται σε θρανίο με κλίση του κορμού 
και του κεφαλιού  προς τα δεξιά της. Τα πόδια 
διασταυρώνονται στους αστραγάλους. Το δεξί χέρι 
λυγισμένο κρατά τσαμπί σταφύλι, το αριστερό 
αναπαύεται στο θρανίο. Φορά ποδήρη χιτώνα και 
ιμάτιο.

4. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας 
μορφής, Μ 2009

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, 3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,121μ.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1928, σελ.47, εικ. 55.

Π. Τ.
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Ίχνη λευκού επιχρίσματος. Οι μορφές όρθιες. 
Πατούν σε χαμηλή, απλή βάση. Φορούν χλαμύδα, 
που πορπώνεται στο δεξιό ώμο καλύπτοντας όλο 
το σώμα μέχρι τα γόνατα, και ψηλά υποδήματα. Το 
δεξί χέρι, ελαφρά λυγισμένο, φέρεται χαλαρά δίπλα 
στον κορμό. Το αριστερό έντονα λυγισμένο ακουμπά 
σχεδόν στο πηγούνι. Τα μαλλιά με σπειροειδείς 
πλαστικούς βοστρύχους σκεπάζουν τους κροτάφους. 
Στο κεφάλι φορούν καυσία.
Τα ειδώλια παραδίδονται όλα στον ίδιο εικονογραφικό 
τύπο και σχετίζονται με την ιδιότητα της Δήμητρας 
ως κουροτρόφου, προστάτιδας των παιδιών.

5- 9. Πήλινα ειδώλια παιδικών μορφών, Μ 
2013, 2014, 2016 και 2020-2022

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, 3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,151 -0,16μ.

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 5

Π.Τ
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Αποσπασματικά διατηρημένος. Η μορφή εικονίζεται 
κατενώπιον. Φορά χειριδωτό χιτώνα, ζωσμένο κάτω 
από το στήθος.

10. Κορμός πήλινου γυναικείου αγάλματος 
σε φυσικό μέγεθος, Μ 2001

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου αι. π.Χ –αρχές 2ου αι. 
π.Χ.
Σωζ, ύψος: 0,254μ.

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 8

Π.Τ.
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Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό 
κράνος προς τα δεξιά.
Οπισθότυπος: Νίκη με τον κορμό σε στροφή  ¾  προς τα 
αριστερά και την κεφαλή σε κατατομή προς τα δεξιά. 
Με το δεξί χέρι κρατά στεφάνι και με το αριστερό 
στυλίδα (ιστός από πρύμνη πλοίου). Κάτω από τη 
στυλίδα μονόγραμμα ΑΤ, εμπρός της και χαμηλά 
κεραυνός. Δεξιά κάθετα επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ[Υ].

11. Χρυσός στατήρας Αλεξάνδρου Γ΄, ΒΕ 51060

Δημητριάς. Ελληνιστική εποχή, 336-323 π.Χ.
Διάμετρος: 0,02μ.

Αδημοσίευτο.

Π.Τ
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Περίαπτο από λεπτό έλασμα σε μορφή ναΐσκου. 
Φέρει έκτυπη παράσταση όρθιας γυναικείας μορφής, 
πιθανότατα της Άρτεμης Εν(ν)οδίας, με τον κορμό 
κατενώπιον και το κεφάλι σε κατατομή. Φορά χιτώνα 
και ιμάτιο που καλύπτει το κεφάλι, πέφτει στους 
ώμους. Στο αριστερό χέρι κρατά δάδα και στο δεξί 
φιάλη.

12. Χρυσό περίαπτο, ΒΕ 6223

Δημητριάς, Νότιο Νεκροταφείο. Ελληνιστική εποχή.
Ύψος:  0,022 μ.

Αδημοσίευτο.

Π. Τ
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Σχήμα ωοειδές. Διακοσμείται με φυτικά θέματα, 
αποδοσμένα με τη συρματερή τεχνική. Τέσσερα 
χρυσά σωληνωτά εξαρτήματα προέρχονται από το 
κούμπωμά της.

13. Χρυσή πόρπη, ΒΕ 6047

Δημητριάς, Νότιο Νεκροταφείο. Ελληνιστική εποχή, 
3ος αι. π.Χ.
Μήκος: 0,025μ.

Δημοσίευση: Μπάτζιου - Τριανταφυλλοπούλου 2012, 252

Π.Τ
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Σφυρήλατη, κυκλική σφενδόνη με έκτυπη παράσταση 
καλπάζοντος αλόγου με ιππέα. Περιβάλλεται από 
στριφτό λεπτό σύρμα.
Η χρυσή πόρπη, ΒΕ 6047 και το χρυσό δαχτυλίδι, ΒΕ 
6046 προέρχονται από παιδική ταφή του 3ου αι. π.Χ. 
σε λακκοειδή τάφο, πλούσια κτερισμένο.

14. Χρυσό δαχτυλίδι, ΒΕ 6046

Δημητριάς: Νότιο Νεκροταφείο. Ελληνιστική εποχή, 
3ος αι. π.Χ.
Διάμετρος  δακτ. :0.013, διάμετρος  σφενδ. 0,011μ.

Δημοσίευση: Μπάτζιου - Τριανταφυλλοπούλου 2012, 252

Π. Τ.
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Στην πρόσθια όψη φέρει εγχάρακτη, τετράστιχη 
επιγραφή:
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ /ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΡΤΕΜΙΔΙ / ΕΝΟΔΙΑΙ
Σύμφωνα με την επιγραφή ο Μενεκράτης και ο 
Δημήτριος αφιέρωσαν τον βωμίσκο στην Άρτεμη 
Εννοδία.
Βρέθηκε στο ιερό της Πασικράτας και της Άρτεμης 
Εν(ν)οδίας, στο νότιο νεκροταφείο της Δημητριάδος, 
σε κοντινή απόσταση έξω από τη νότια πύλη και 
δυτικά του δρόμου, που ένωνε την πόλη με το νότιο 
εμπορικό της λιμάνι. Η ανάθεση του βωμίσκου 
στην Άρτεμη Εν(ν)οδία δικαιολογείται εξαιτίας της 
παρόδιας λατρείας μέσα στο νεκροταφείο.

15. Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος, Λ 
210

Δημητριάς: Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, αρχές 2ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,13 μ.

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 22
Χρυσοστόμου 1998,191, Πιν.26β.
Π.Τ
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Λείπει η πρόσθια όψη του αριστερού σκέλους. Η 
θεά εικονίζεται ως κυνηγέτιδα να τρέχει προς τα 
αριστερά. Με το αριστερό χέρι κρατάει δάδα και με 
το δεξί πιθανότατα τόξο. Φορά ιμάτιο, νεβρίδα και 
χιτωνίσκο και φέρει ενδρομίδες στα πόδια.

16. Μαρμάρινο αγαλμάτιο Άρτεμης
 Εν(ν)οδίας, Λ 563

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή.
Ύψος: 0,245 μ.

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 17. 
Χρυσοστόμου 1998,192, Πιν.29α.

Π. Τ
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Λείπει το κεφάλι και τμήμα του δεξιού σκέλους. Ίχνη 
ερυθρού επιχρίσματος στο ένδυμα, κάτω από το 
στήθος και στο αριστερό σκέλος. Η θεά εικονίζεται 
ως κυνηγέτιδα να τρέχει προς τα αριστερά της 
εμπρός από ένα κορμό δέντρου. Το δεξί χέρι ελαφρά 
λυγισμένο κρατά πιθανότατα τόξο.

17. Μαρμάρινο αγαλμάτιο Άρτεμης Εν(ν)οδίας, 
Λ 551

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή.
Ύψος: 0,31 μ.

Δημοσίευση:  Stamatopoulou  2014, 207-255, εικ. 17. 
Χρυσοστόμου 1998, 193, Πιν.29β.

Π.Τ
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Λείπει το κεφάλι. Η μορφή εικονίζεται κατενώπιον 
με στροφή του κορμού προς τα δεξιά. Το δεξί χέρι 
λυγισμένο ακουμπά στον αντίστοιχο γοφό. Πατά 
σταθερά με το αριστερό σκέλος, ενώ το άνετο δεξί 
προβάλλεται στο πλάι. Φορά ποδήρη, πτυχωτό 
χιτώνα ζωσμένο κάτω από το στήθος και ιμάτιο.

18. Μαρμάρινο αγαλμάτιο γυναικείας 
μορφής, Λ 556

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή.
Ύψος: 0,24 μ.

Δημοσίευση:  Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 18

Π. Τ
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Συγκολλημένο. Λείπει το κεφάλι. Η θεά εικονίζεται 
κατενώπιον με στροφή του επάνω τμήματος του 
κορμού προς τα δεξιά. Στηρίζεται με τον αγκώνα και 
τον πήχη του αριστερού χεριού, με το οποίο κρατά 
μήλο, σε ερμαϊκή στήλη. Το δεξί χέρι λυγισμένο 
ακουμπά στον αντίστοιχο γοφό. Πατά σταθερά με το 
δεξί σκέλος και άνετο το αριστερό. Φορά διαφανή, 
λεπτοϋφασμένο ποδήρη χιτώνα και μεγάλο ιμάτιο, 
που καλύπτει τον αριστερό ώμο και το κάτω μέρος 
του σώματος.

19. Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης, Λ 548

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας στο νότιο Νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή.
Ύψος: 0,29 μ

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 16

Π.Τ
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Στήλη με αρχιτεκτονική διαμόρφωση επιτύμβιου 
ναΐσκου, που κοσμείται εκατέρωθεν από παραστάδες 
με ραβδώσεις σε έξεργο ανάγλυφο. Πάνω τους 
εδράζεται ανάλογο έξεργο επιστύλιο, που επιστέφεται 
από αέτωμα με ομοιόμορφα προς το επιστύλιο έξεργα 
γείσα.
Το βάθος κοσμείται από ανάγλυφη παράσταση δύο 
αντικριστών μορφών. Αριστερά εικονίζεται μορφή 
όρθιου κοριτσιού με τον κορμό σχεδόν κατενώπιον 
και την κεφαλή σε στροφή  ¾. Φορά ποδήρες ιμάτιο. 
Δεξιά, όρθια νεανική μορφή με την κεφαλή σε 
κατατομή. Φορά ιμάτιο, που τυλίγει το άνω τμήμα του 
κορμού αφήνοντας ακάλυπτο το κάτω τμήμα. Στην 
κάτω αριστερή γωνία αποδίδονται ανάγλυφα κλουβί 
με πουλί και ένα δεύτερο έξω από αυτό. Στην κάτω 
δεξιά γωνία ανάγλυφη μορφή σκυλιού, που στρέφει 
το κεφάλι προς την παιδική μορφή.
Στο τύμπανο του αετώματος ανάγλυφος φυσιοκρατικά 
αποδοσμένος ρόδακας και δύο  πτηνά  που στηρίζουν 
ανθοστήλη.
Το επιστύλιο φέρει την εγχάρακτη επιγραφή ΕΥΠΡΑΞΙΣ 
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ, ενώ στο βάθος του αναγλύφου, κάτω 
από το επιστύλιο διακρίνεται η εγχάρακτη επιγραφή 
[Α]ΠΟ[Λ]ΛΩΝΙΔΟ[Ο…].
Πρόκειται, σύμφωνα με τις επιγραφές, για το επιτύμβιο 
σήμα της Ευπράξιδος και του Αριστόβουλου, παιδιών 
του Απολλωνίδη.

20. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της 
Ευπράξιδος και του Αριστόβουλου, Ε 377

Δημητριάς, Ρωμαϊκή εποχή: 1ος αι. π.Χ – 1ος  αι. μ.Χ. 
Εντοπίστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην 
Πορταριά Πηλίου.
Ύψος: 0,535μ.

Δημοσίευση: IGIX 2, Νο 1160, 157-158, εικ. 5

Π.Τ.
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Στήλη με αρχιτεκτονική διαμόρφωση επιτύμβιου 
ναΐσκου, ο οποίος πλαισιώνεται από παραστάδες, 
που στηρίζουν οριζόντιο επιστύλιο με ακροκέραμα. 
Γραπτό, ιωνικό κυμάτιο κοσμεί το επιστύλιο και τα 
κιονόκρανα.
Το επιστύλιο φέρει τη γραπτή επιγραφή ΠΡΩΤΟΣ 
ΖΕΙΠΥΡΩΝΟΣ.
Δηλώνει το όνομα και το πατρώνυμο του νεκρού 
Πρώτου, γιου του Ζειπύρωνα.
Το βάθος κοσμείται από γραπτή παράσταση ανδρός 
και σκύλου σε πρασινωπό πεδίο έδρασης. Αριστερά 
όρθια, ανδρική μορφή σε στάση τριών τετάρτων. 
Φορά χιτώνα, ανοιχτόχρωμο ιμάτιο, που καλύπτει 
το αριστερό χέρι και υψηλά υποδήματα. Τείνει το 
δεξί χέρι προς τη μορφή του σκύλου στα δεξιά. Κάτω 
από την παράσταση εικονίζεται ερμαϊκή στήλη, που 
εδράζεται σε κιβωτιόσχημη βάση.

21. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη του Πρώτου, 
Λ 352

Δημητριάς, 3ος πύργος του τείχους της αρχαίας 
πόλης. Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου αι. π.Χ –αρχές 
2ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,46 μ.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1928, 136, εικ. 163

Π.Τ
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Διασώζεται το άνω τμήμα.
Η στήλη έχει αετωματική επίστεψη με ακρωτήρια. 
Κάτω από την επίστεψη φέρει τρίστιχη επιγραφή.
ΑΡΤΕΜΙΔΙ ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΙ / ΕΥΒΙΟΤΑ ΑΣΑΝΔΡΟΥ / ΕΥΞΑΜΕΝΗ
Πρόκειται για αναθηματική στήλη, στην Αρτέμιδα 
Ειλειθυία, από την Ευβιότα, την κόρη του Ασάνδρου, 
κατόπιν ευχής στη θεά. Η λατρεία της Αρτέμιδος 
με την προσωνυμία «Ειλειθυία», προστάτιδα των 
τοκετών, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους Γόννους, 
όπου επίσης λατρευόταν ως «Γενεταίρα», «Λοχία» και 
«Ευλοχία». Οι γυναίκες συνήθιζαν να καταθέτουν στη 
θεά αναθήματα, με την ευχή να έχουν ένα ανώδυνο 
και ακίνδυνο τοκετό. 

22. Μαρμάρινη  αναθηματική στήλη, Ε 21

Γόννοι. Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου  αι. π.Χ. – αρχές 
2ου  αι. π.Χ.
Ύψος: 0,33 μ.

Δημοσίευση: Ηeinz 1998, 249-250

Π. Τ
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Ενεπίγραφη αναθηματική βάση. Στην άνω 
οριζόντια πλευρά σώζεται τόρμος για την ένθεση 
του αναθήματος. Στην πρόσθια όψη εγχάρακτη 
τετράστιχη επιγραφή  σε έγκοιλο τετράγωνο.
ΠΑΣΙΚΡΑΤΑΙ / ΘΕΑΝΩ / ΔΙΟΤΙΜΟΥ / ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣΑ
Σύμφωνα με την επιγραφή, το ανάθημα είχε 
αφιερωθεί στην Πασικράτα από τη Θεανώ, την κόρη 
του Διότιμου, μετά το πέρας της θητείας της ως ιέρεια 
της θεάς.
Η Πασικράτα ταυτίστηκε από τους Α.Σ. Αρβανιτόπουλο 
και Ν. Παπαχατζή με την Αφροδίτη και μια χθόνια 
θεά των νεκρών, λόγω της εύρεσης αγαλματίων 
Αφροδίτης στο ιερό της πρώτης και λόγω της 
εγγύτητας των ευρημάτων της λατρείας της με το 
νεκροταφείο της πόλης αντίστοιχα. Η Αφροδίτη, 
όπως και οι περισσότερες θεότητες του ελληνικού 
πανθέου, έχει και χθόνιο χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο 
θεά της ευφορίας στον κόσμο των θνητών, αλλά και 
θεά της γονιμότητας στον κάτω κόσμο. Η υπόστασή 
της αυτή τη μετατρέπει σε παρηγορητική θεά, της 
οποίας η μορφή συντροφεύει κυρίως τις γυναικείες 
και παιδικές ταφές.

23. Μαρμάρινη βάση αναθήματος, Λ 827

Δημητριάς, Ιερό Πασικράτας. Ελληνιστική εποχή, 
τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,22 μ.

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 19

Π.Τ
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Συγκολλημένη από τρία τμήματα. Λείπει η κάτω δεξιά 
απόληξη. Ίχνη ερυθρής βαφής.
Η στήλη με έξεργο πλαίσιο εν είδει ναΐσκου φέρει 
ανάγλυφη παράσταση όρθιου νεαρού ιππέα μπροστά 
από το άλογό του. Ο ιππέας εικονίζεται κατενώπιον 
με ελαφρά κλίση της κεφαλής προς το άλογό του 
στα δεξιά. Φορά χιτώνα, θώρακα και ιμάτιο, και 
φέρει στο κεφάλι καυσία ή κράνος. Στο αριστερό 
ανασηκωμένο χέρι κρατά κωνικό αντικείμενο, ενώ με 
το δεξί κρατά σπονδική φιάλη. Το άλογο εικονίζεται 
σε κατατομή, φορά χαλινάρι και βαδίζει προς τα 
δεξιά με ανασηκωμένο το δεξί σκέλος. Πίσω από τον 
ιππέα δέντρο γύρω από το οποίο ελίσσεται φίδι, που 
δαγκώνει τον αριστερό γοφό του αλόγου.
Στην κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου η αρχή 
μονόστιχης, εγχάρακτης επιγραφής ΗΡΩΙ…

24. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, Λ 292

Δημητριάς, 3ος πύργος του Νότιου τείχους της 
αρχαίας πόλης. Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου αι. π.Χ 
– α΄ μισό 2ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,39 μ. 

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1949 - 1951, 158-160, αρ. 292, 
εικ. 3

Π. Τ
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Συγκολλημένη από δύο τμήματα. Καταλήγει ψηλά σε οριζόντιο 
γείσο. Στον κορμό γραπτή παράσταση νεαρής γυναικείας και 
αντρικής μορφής, της νεκρής Φίλας και του αρραβωνιαστικού 
της. Αριστερά εικονίζεται κατενώπιον, όρθια νεαρή γυναικεία 
μορφή, η νεκρή Φίλα. Φορά ποδήρη, αχειρίδωτο χιτώνα, 
ιμάτιο και σανδάλια. Πατά σταθερά με το δεξί σκέλος και το 
αριστερό ελαφρά λυγισμένο προβάλλει στο πλάι. Το αριστερό 
χέρι κρατά κάποιο καρπό, ίσως μήλο. Με το δεξί χέρι τεταμένο 
προς τα δεξιά τοποθετεί δυσδιάκριτο αντικείμενο σε κυκλικό 
τραπέζι με τρία πόδια, που μιμούνται πόδια ζώου, αλόγου ή 
ελαφιού. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει μόνωτος σκύφος.
Δεξιά της Φίλας, πίσω από το τραπέζι εικονίζεται όρθια, 
νεανική, αντρική μορφή σε στροφή 3/4. Φορά ημιχειριδωτό 
χιτώνα, ζωσμένο στη μέση με πλατιά ζώνη, χλαμύδα ριγμένη 
στον αριστερό ώμο και ενδρομίδες (υποδήματα ιππέων). Πατά 
σταθερά και με τα δύο σκέλη. Με το αριστερό χέρι κρατά καρπό, 
όμοιο με αυτό που κρατά η Φίλα, ενώ με το δεξί αποθέτει δώρο 
ως θυσία στην άνω βαθμίδα βάθρου με τη μορφή Πριάπου.
Αριστερά της Φίλας, σε βαθύτερο επίπεδο εικονίζεται σχεδόν 
κατενώπιον θεραπαινίδα. Φορά ποδήρη, αχειρίδωτο χιτώνα 
ζωσμένο στη μέση και κοντή εσθήτα. Κρατά και με τα δύο χέρια 
εμπρός από το στήθος δίσκο ή ρηχή λοπάδα, που περιέχει ένα 
καρπό.
Γραπτό, ιωνικό κυμάτιο κοσμεί την όψη του γείσου.
Κάτω από το γείσο φέρει εγχάρακτη επιγραφή ΦΙΛΑ ΜΕΛΑΝΟΣ.
Δηλώνει το όνομα και το πατρώνυμο της νεκρής Φίλας, κόρης 
του Μέλανος. Η μη αναγραφή εθνικού ονόματος δηλώνει την 
εντοπιότητα της νεκρής από τη Δημητριάδα.
Κάτω από την επιγραφή δύο έκτυποι ρόδακες, εν είδει 
σπονδικής φιάλης.

25. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της Φίλας, Λ 30

Δημητριάς, 1ος  πύργος του Νότιου τείχους. 
Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου αι. π.Χ – αρχές 2ου αι. 
π.Χ. Ύψος: 0,946 μ.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος, 1928, 158-159, εικ. 190

Π.Τ.
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Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα και συμπληρωμένη. 
Λείπει το πώμα, μέρος από το λαιμό και τον ώμο του αγγείο, 
η κάθετη και μία από τις οριζόντιες λαβές.
Υδρία με ενιαίο περίγραμμα, αποτελούμενη από δύο τμήματα 
που εφαρμόζουν απόλυτα στο κάτω μέρος του σώματος. Το 
χείλος του αγγείου είναι διμερές με ελαφρά υπερυψωμένο 
το κεντρικό τμήμα και περιχείλωμα που στρέφεται προς τα 
κάτω. Σώμα με συνεχές περίγραμμα και μέγιστη διάμετρο 
στο επίπεδο των λαβών, χαμηλό πόδι με δακτυλιόσχημη 
βάση.
Η κατασκευή της υδρίας σε δύο μέρη καταδεικνύει τον 
εξαρχής ταφικό προορισμό του αγγείου, ως τεφροδόχου 
κάλπιδας.
Τεφροδόχες υδρίες από αλάβαστρο (τραβερτίνη) είναι 
σπάνια ευρήματα στον ελληνικό χώρο. Τα περισσότερα από 
τα γνωστά παραδείγματα έχουν βρεθεί σε νεκροταφεία της 
Αλεξάνδρειας. Εκτός της Αιγύπτου, αλαβάστρινα σκεύη είναι 
γνωστά από τη Ρόδο, νησί με πολλές εμπορικές ανταλλαγές 
με την πτολεμαϊκή Αίγυπτο, αλλά και την Πομπηία, όπου 
κατά τον 1ο αι. π.Χ χρησιμοποιούνται ως τεφροδόχα σκεύη.
Η υδρία της Δημητριάδος χρονολογείται με βάση το σχήμα 
της στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Είναι προφανώς 
εισηγμένη από την Αίγυπτο και αποτέλεσε πολύτιμο ταφικό 
δώρο, αντίστοιχο με τον ασημένιο βωμό από το νότιο 
νεκροταφείο της Δημητριάδας ή το ελεφάντινο αμφίγλυφο 
κάλυμμα πυξίδας (φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών).
Το εύρημα είναι ενδεικτικό του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα 
της Δημητριάδας και των εκτεταμένων εμπορικών 
ανταλλαγών της κατά την περίοδο της ακμής της τον 3ο και 
πρώιμο 2ο αιώνα π.Χ

26. Αλαβάστρινη υδρία, ΒΕ 52591

Δημητριάς, Νότιο Νεκροταφείο. Ελληνιστική εποχή, 
3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0.557μ, Μέγιστη διάμετρος: 0.32μ

Δημοσίευση: Βερδελής 1951, 98, εικ. 10

Π. Τ
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Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη.
Σώμα ευρύ, ημισφαιρικό. Στο κέντρο του πυθμένα 
ερωτική σκηνή με παρουσία Έρωτα σε υψηλό 
ανάγλυφο, οριζόμενο από δύο ομόκεντρους 
χαρακτούς κύκλους.
Ακολουθεί ζώνη με γραπτή διακόσμηση του τύπου 
«Δυτικής Κλιτύος».

27. Πήλινη σπονδική φιάλη, Κ 2291

Δημητριάς. Ιερό Πασικράτας. Ελληνιστική εποχή, 3ος 
-2ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,047μ., Διάμετρος. 0,162.

Δημοσίευση: Stamatopoulou 2014, 207-255, εικ. 13.

Π.Τ
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Συγκολλημένη και συμπληρωμένη.
Το σώμα στηρίζεται σε τρία πόδια που σχηματίζουν 
ανάγλυφες Σειρήνες. Τα τοιχώματα κλίνουν 
ελαφρά προς τα μέσα. Στη μέση των τοιχωμάτων 
του καλύμματος διπλή χάραξη διακοσμημένη με 
επιμήκη φύλλα του τύπου «Δυτικής κλιτύος». Στην 
άνω επιφάνειά του διακόσμηση ίδιου τύπου με 
διπλό κλαδί κισσού και κισσόφυλλα. Στον περίγυρο 
διπλά λευκά γραμμίδια εναλλάσσονται με επιμήκη 
φύλλα. Στο κέντρο ανάγλυφο μετάλλιο με προτομές 
Αφροδίτης και Έρωτα.
Η λατρεία της Αφροδίτης είχε και χθόνιο χαρακτήρα, 
καθώς θεωρούνταν προστάτιδα των νεκρών με 
λατρεία σε τεμένη ή ναούς ανάμεσα σε τάφους ή 
κοντά σε νεκροταφεία.
Οι Σειρήνες ήταν μυθολογικά όντα με γυναικείο 
κεφάλι και σώμα αρπακτικού πτηνού. Θεωρούνταν 
Μούσες του Κάτω Κόσμου και κατοικούσαν στα νησιά 
των Μακάρων, τελικό προορισμό της ψυχής των 
ηρώων και των ενάρετων.
Με αυτή την ιδιότητα εικονίζονται σε ταφικά μνημεία, 
όπως και στο ταφικό κτέρισμα από τη Δημητριάδα.

28. Πήλινη τριποδική πυξίδα με κάλυμμα. 
ΒΕ 6412

Δημητριάς. Παράδοση. Ελληνιστική εποχή, 2ος 
αιώνας π.Χ.
Ύψος: 0,177 μ., Μέγιστη διάμετρος: 0,155 μ

Αδημοσίευτο.

Ε.Ν.
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Σώμα κυλινδρικό με ελαφρά μείωση προς το χείλος 
και αρκετά βαθύ ημισφαιρικό πυθμένα. Στη γένεσή 
του τρία πρόσθετα ανάγλυφα ζωόμορφα πόδια 
υποβαστάζουν πλατύ περίγυρο για τη στήριξη 
του καλύμματος. Κάλυμμα ψηλό, κυλινδρικό. Στην 
κορυφή του θόλου ανάγλυφο μετάλλιο με προτομή 
Αρτέμιδος.
Στη θεά αποδίδονται διάφορα επίθετα, τα οποία 
μαρτυρούν τις πολλαπλές υποστάσεις και ιδιότητές 
της (Ελαφία, Ταυροπόλος, Κυνηγέτις, Δενδρίτις κ.ά.). 
Εκτός των άλλων, επειδή προστάτευε τη μητρότητα και 
εξασφάλιζε αίσιο τοκετό στις γυναίκες, ονομαζόταν 
Λοχεία.
Οι πυξίδες συνδέονται με την καθημερινή ζωή 
των γυναικών. Χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη 
κοσμημάτων ή ως θήκες ψιμυθίων. Συχνά αποτελούν 
κτερίσματα γυναικείων ταφών όπως η πυξίδα από τη 
Δημητριάδα.

29. Πήλινη τριποδική πυξίδα με κάλυμμα. ΒΕ 
17760

Δημητριάς. Βόρειο νεκροταφείο. Ελληνιστική εποχή,
β΄ μισό 2ου αιώνα π.Χ.
Ύψος: 0,14 μ., Μέγιστη διάμετρος: 0,128 μ.

Δημοσίευση: Νικολάου 2000, 52-53.

Ε.Ν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ 3
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Ενότητα 3

Το ιερό του Απόλλωνα στο ύψωμα “Σωρός¨
(αεροφωτογραφία)

Η ανασκαφή του ιερού του Απόλλωνα Κοροπαίου
(Αρχείο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, α.Α.)
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Στην ελληνική μυθολογία ο Απόλλωνας εμφανίζεται 
ως ο αιώνιος έφηβος «Χρυσοκόμης», κύριος του 
Φωτός, της Μαντικής, και της Μουσικής, θεός 
«παιήων», που είχε το χάρισμα με την επίθεση του 
χεριού του στον πάσχοντα και το εξαγνιστικό του 
φως να θεραπεύει. Οι θεραπευτικές και μαντικές του 
ιδιότητες κατέστησαν το θεό εξαιρετικά δημοφιλή σε 
όλο τον ελλαδικό χώρο. Πλήθη πιστών συνέρρεαν 
στα ιερά του, πολλά από τα οποία είχαν αποκτήσει 
πανελλήνια εμβέλεια, αποζητώντας την ίαση από 
ασθένειες ή χρησμό για τα μελλούμενα.
Ο Απόλλωνας λατρευόταν με τοπικές επικλήσεις 
σε διάφορες περιοχές της αρχαίας Θεσσαλίας και 
Μαγνησίας, όπως υποδεικνύουν οι αρχαίες πηγές, οι 
οποίες επιβεβαιώνονται σε αρκετές περιπτώσεις από 
τα αρχαιολογικά δεδομένα.
Στις ακτές του Παγασητικού λατρευόταν ο 
«Απόλλων Παγασαίος», ο οποίος έφερε συχνά και 
την προσωνυμία «Άκτιος ή Εμβάσιος». Σύμφωνα 
με το μύθο, το ιερό του ιδρύθηκε από τον Κύκνο, 
βασιλιά των Αμφανών, ο οποίος θανατώθηκε από 
τον Ηρακλή, επειδή παρενοχλούσε τους πιστούς που 
ακολουθούσαν την ιερή διαδρομή του Απόλλωνα.
Στο ύψωμα «Σωρός», στην περιοχή των Αλυκών Βόλου, 
ο Αρβανιτόπουλος στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα ερεύνησε αποσπασματικά τειχισμένη πόλη, 
η οποία πιθανότατα ταυτίζεται με τις αρχαίες 
Αμφανές. Νότια των τειχών της πόλης, ο V. Milojĉic 
τη δεκαετία του 1970 ανέσκαψε μερικώς το ναό του 
Απόλλωνα, η διερεύνηση του οποίου ολοκληρώθηκε 
την περίοδο 2004-2008, στο πλαίσιο συνεργασίας του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ.
Με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, ο ναός λειτούργησε 
για τρεις αιώνες περίπου (6ος – 3ος αι. π.Χ.) Αποτε-

λούνταν από τον πρόναο, το σηκό,  ο οποίος είχε 
εσωτερική ξύλινη κιονοστοιχία με δέκα κίονες, 
λιθόκτιστο θρανίο στις τρεις πλευρές του και δύο 
παράπλευρους χώρους στα νότια. Η ανασκαφή του 
ναού απέδωσε πλήθος ευρημάτων, μεταξύ των οποίων 
ξεχωρίζουν τμήματα αγαλμάτων, βάσεις αναθημάτων, 
Παναθηναϊκός αμφορέας με παράσταση αγώνα 
δρόμου, καθώς και άλλα πολυάριθμα αντικείμενα 
όπως ειδώλια και κοσμήματα, τα οποία προσφέρονταν 
στο θεό.
Ο Απόλλωνας Κοροπαίος ανήκε στην τριάδα των 
θεών των Μαγνήτων, γι’ αυτό και η Κορόπη, λόγω 
της σύνδεσης της με το φημισμένο μαντείο του 
θεού, κατείχε ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις πόλεις 
της Μαγνησίας. Το 1882, η εύρεση ενός μεγάλου 
ψηφίσματος της πόλης της Δημητριάδος, με διατάξεις 
για τη λειτουργία του μαντείου, στο χωριό «Μπούφα» 
του Πηλίου, επιβεβαίωσε την ταύτιση της περιοχής με 
την αρχαία Κορόπη.
Το 1906, ο Αρβανιτόπουλος πραγματοποίησε 
ανασκαφή στη θέση «Λωτός» και εντόπισε τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός ορθογώνιου επιμήκους 
οικοδομήματος που έμοιαζε με στοά, το οποίο 
ερμήνευσε ως τον περίβολο του ιερού του Απόλλωνα. 
Από την ανασκαφή προήλθαν αγγεία με μελανόμορφη 
διακόσμηση, πήλινες πλάκες με παραστάσεις, βάθρο 
μικρού αναθηματικού αγάλματος, καθώς και τμήματα 
πήλινης επένδυσης θριγκού, κορινθιακού τύπου, 
από δύο ή και περισσότερα οικοδομήματα, τα οποία 
χρονολογούνται από τον 6ο έως και τον 3ο αι. π.Χ. 
Δυστυχώς, η έρευνα δεν συνεχίστηκε, η ανασκαφική 
τομή σκεπάστηκε και δεν διατηρήθηκε ούτε καν η 
ανάμνηση του σημείου όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

ΑΠΟΛΛΩΝ
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Αγαλμάτιο, αποσπασματικά σωζόμενο, που 
απεικονίζει ιστάμενο παιδί. Σώζεται τμήμα της 
πλίνθου, όπου πατούσε η μορφή, τμήμα του δεξιού 
ποδιού ως το ύψος της κνήμης, μικρό τμήμα του 
ιματίου πάνω στην πλίνθο καθώς και ίχνη από 
αριστερό άκρο πόδι.
Η μορφή του παιδιού μπορεί να αποκατασταθεί με 
βάση ένα αγαλμάτιο με ανάλογη μορφή ιστάμενου 
αγοριού με ιμάτιο από το πειραϊκό Ασκληπιείο.
Το συγκεκριμένο βρέθηκε, μαζί με άλλα δύο γλυπτά 
παιδιών καθώς και πολλά άλλα σημαντικά ευρήματα, 
στον πρόναο του ιερού του Απόλλωνα. Η ανάθεση 
αγαλματίων παιδιών και εφήβων ήταν εξαιρετικά 
διαδεδομένη σε Ασκληπιεία και ιερά θεραπευτών και 
κουροτρόφων θεών. Η προσφορά των αγαλματίων 
αγοριών στο ιερό του Σωρού πιθανότατα σχετίζεται 
με την ευγονία των αναθετών και την ίαση ή την 
ευόδωση της ανάπτυξης των αρσενικών παιδιών που 
εξασφαλίζει τη συνέχεια του οίκου και της πόλης.

1. Τμήμα μαρμάρινου αγαλματίου, Λ 783

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Ελληνιστική εποχή, τέλη 
4ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,22μ., Μήκος βάσης: 0,175μ., Πλάτος βάσης: 
0,14μ.

Δημοσίευση: Λεβέντη 2009, 298, εικ. 8.

Δ.Α.
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Δακτύλιος με ωοειδή σφενδόνη από άχρωμο διαφανές 
γυαλί. Φέρει ένθετο χρυσό σφυρήλατο έλασμα 
με παράσταση φτερωτής Νίκης. Λείπει τμήμα της 
στεφάνης.
Ο συγκεκριμένος τύπος  απαντά στον ελλαδικό χώρο 
και στη Μαύρη Θάλασσα. Πλησιέστερα παράλληλα 
προέρχονται από παρόμοιους υαλόλιθους-περίαπτα 
και δακτυλίους από το Παντικάπαιο (Kerch), Pavlo
ski, Kurgan, Ομόλιο. Οι παραπάνω δακτύλιοι ανήκουν 
πιθανώς στο ίδιο εργαστήριο που εντοπίζεται στη 
Βόρεια Ελλάδα.
Ο δακτύλιος βρέθηκε σε παράπλευρο χώρο νότια του 
σηκού του ναού του Απόλλωνα μαζί με πολλά άλλα 
περίτεχνα μικροαντικείμενα. Τα δαχτυλίδια και γενικά 
τα κοσμήματα αποτελούσαν προσωπικά αντικείμενα 
των πιστών και προσφέρονταν ως αναθήματα στη 
θεότητα.

2. Διάχρυσος δακτύλιος, ΒΕ 41409

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Ελληνιστική εποχή, τέλη 
4ου - 3ος αι. π.Χ.
Μήκος: 0,024μ., Πλάτος: 0,018μ.

Δημοσίευση: Μαζαράκης Αινιάν 2009, 278, εικ. 34. 
Μαζαράκης Αινιάν 2010, 233-4, εικ. 107.

Δ.Α.
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Δακτύλιος με ωοειδή σφενδόνη με έγγλυφη διακόσμηση 
και συμφυή στεφάνη. Στην παράσταση απεικονίζεται η 
Θέτιδα με ασπίδα να ιππεύει ιππόκαμπο.
Το θέμα διακοσμεί συχνά τις σφενδόνες όχι 
μόνο χάλκινων αλλά και αργυρών, χρυσών και 
ελεφαντοστέινων δακτυλιδιών.
Ο δακτύλιος βρέθηκε στο νότιο πρόκτισμα του ναού 
του Απόλλωνα, ο οποίος ήταν πιθανότατα χώρος για 
προσφορές αναθημάτων προς τη θεότητα. Οι δακτύλιοι 
με σφενδόνη είναι ιδιαίτερα περίτεχνοι, συνήθως 
φέρουν παραστάσεις και ξεχωρίζουν από τους απλούς 
χάλκινους δακτυλίους, αντικατοπτρίζοντας την 
κοινωνική θέση των αναθετών.

Δακτύλιος με ωοειδή σφενδόνη, που φέρει έγγλυφη 
διακόσμηση με παράσταση γονατιστής φτερωτής 
μορφής Ερωτιδέα και συμφυή στεφάνη.
Δακτυλίδια με παραπλήσιες παραστάσεις Έρωτα 
σε διάφορες παραλλαγές έχουν βρεθεί σε αρκετές 
περιοχές του ελλαδικού χώρου. Κάποια από αυτά 
προέρχονται από ιερά και αποτελούσαν αναθήματα 
προς τις θεότητες.
Το συγκεκριμένο εύρημα βρέθηκε στο νότιο 
πρόσκτισμα του ναού του Απόλλωνα, μαζί με πλήθος 
άλλων δακτυλιδιών και κοσμημάτων.

3. Χάλκινος δακτύλιος, ΒΕ 41415

4. Χάλκινος δακτύλιος, ΒΕ 41375

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Κλασική εποχή, τέλη 5ου 
αι. π.Χ.
Μήκος: 0,013μ., Πλάτος: 0,019μ. 

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Κλασική εποχή, 4ος αι. π.Χ. 
Μήκος: 0,018μ., Πλάτος: 0,011μ.

Δημοσίευση: Μαζαράκης Αινιάν 2009, 278, εικ. 31. Βήτος-
Πανάγου 2012, 317, εικ. 2.

Δ.Α.

Δημοσίευση: Μαζαράκης Αινιάν 2009, 277-8, εικ. 
30. Βήτος-Πανάγου 2012, 317, εικ. 2.

Δ.Α.
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Δακτύλιος με ωοειδή σφενδόνη, πάνω στην οποία 
υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή ΧΑΙΡΕ/ΚΑΙ ΣΥ και 
συμφυή στεφάνη.
Παρόμοια δαχτυλίδια έχουν βρεθεί σε τάφους και 
αποτελούσαν αντικείμενα που προσφέρονταν προς 
το νεκρό. Η συγκεκριμένη φράση είχε συνήθως 
επιτύμβιο χαρακτήρα, αποτελώντας έναν ύστατο 
χαιρετισμό προς το νεκρό.
Το δαχτυλίδι βρέθηκε στον ίδιο χώρο προσφορών του 
ναού του Απόλλωνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
η επιγραφή μάλλον έχει ευχετήριο χαρακτήρα, για 
να ευχαριστήσει το θεό για ένα τάμα ή ευχή που 
εκπληρώθηκε.

5. Χάλκινος δακτύλιος, ΒΕ 44416

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Ελληνιστική εποχή, τέλη 
4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.
Μήκος: 0,017μ., Πλάτος: 0,014μ.

Δημοσίευση: Μαζαράκης Αινιάν 2009, 278, εικ. 32. Βήτος-
Πανάγου 2012, 317, εικ. 3.

Δ.Α.
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Τοξωτή πόρπη με συμπαγές ρομβοειδές τόξο και 
επίμηκες πλακίδιο πόρπωσης. Το πάνω μέρος του 
τόξου φέρει εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση, καθώς 
και με δύο πλευρικά διακοσμητικά κομβία.
Παρόμοιες πόρπες απαντούν με μεγάλη συχνότητα 
σε πολλά ιερά και νεκροταφεία του ελλαδικού χώρου.
Είκοσι δύο πόρπες διάφορων τύπων προσφέρθηκαν 
ως αναθήματα και στο ιερό του Απόλλωνα. 
Ήταν περίτεχνα κοσμήματα, τα οποία συνήθως 
χρησιμοποιούνταν από γυναίκες για να στερεώνουν 
το ένδυμα τους στους ώμους τους αλλά  ταυτόχρονα 
για να προβάλλουν την ομορφιά τους και την 
κοινωνική τους θέση σε ιδιαίτερες περιστάσεις.

6. Χάλκινη πόρπη, ΒΕ 47818

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Αρχαϊκή εποχή, 6ος αι. π.Χ.
Μήκος: 0,106μ., Πλάτος: 0,043μ.

Δημοσίευση: Βήτος-Πανάγου 2012, 317, εικ. 4.

Δ.Α.
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Μικρογραφικό κάθισμα (κλισμός) με τέσσερα 
σκέλη, από τα οποία σώζονται τα τρία. Η έδρα είναι 
τετράγωνη και καλύπτεται με ανάγλυφο δικτυωτό 
κόσμημα, το οποίο αποδίδει το πλέξιμο της ψάθας. 
Το  ερεισίνωτο αποτελείται από τρία κάθετα 
στελέχη και ένα οριζόντιο καμπύλο στην κορυφή, το 
οποίο κοσμείται με τέσσερις ανάγλυφους αστέρες. 
Ανάγλυφος αστέρας υπάρχει και στο κεντρικό κάθετο 
στέλεχος.
Παρόμοια αντικείμενα απαντούν σε ιερά του 
ελλαδικού χώρου ως αναθήματα αλλά πολύ συχνά  
και σε τάφους ως κτερίσματα.
Το συγκεκριμένο εύρημα εντοπίστηκε στον 
παράπλευρο χώρο νότια του ναού του Απόλλωνα. 
Η παρουσία του μέσα στο ιερό ερμηνεύεται ως 
προσφορά προς τη θεότητα και αντανακλά μάλλον 
ιδιαίτερες ενασχολήσεις των πιστών με συμπόσια και 
δείπνα. Κατά μία άλλη εκδοχή, ίσως ήταν παιχνίδι και 
αποτελούσε προσωπικό αντικείμενο παιδιού.

7. Μολύβδινο ομοίωμα καθίσματος, ΒΕ 47796

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Ελληνιστική εποχή, 3ος 
αι π.Χ.
Ύψος: 0,079μ.

Δημοσίευση: Μαζαράκης Αινιάν 2009, 278, εικ. 33. Βήτος-
Πανάγου 2012, 321, εικ. 9.

Δ.Α.
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Μικρογραφικός δίσκος με επίπεδη ορθογώνια βάση 
και τοιχώματα που σταδιακά ανοίγουν προς τα πάνω, 
δημιουργώντας συνεχές περιχείλωμα στις μακριές 
του πλευρές. Στις στενές πλευρές σχηματίζονται 
τριγωνικές λαβές και εκατέρωθεν αυτών αιχμηρές 
απολήξεις. Στο κέντρο της εσωτερικής επιφάνειας 
διαγράφεται ορθογώνιο ανάγλυφο πλαίσιο, το οποίο 
προεξέχει ελαφρώς από το υπόλοιπο έλασμα.
Παρόμοια ομοιώματα δίσκων, στο εσωτερικό των 
οποίων αποδίδονται διάφορα είδη τροφίμων, όπως 
ψάρια και άλλα θαλασσινά είδη ή γλυκίσματα, έχουν 
βρεθεί σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου 
και αποτελούσαν είτε αναθήματα σε θεότητες είτε 
προσφορές σε νεκρούς.
Το εύρημα αποκαλύφθηκε εντός του νότιου 
προσκτίσματος του ναού του Απόλλωνα, κοντά σε 
μία κατασκευή, η οποία πιθανότατα σχετιζόταν με τη 
διαδικασία προσφοράς αναθημάτων προς το θεό. Ο 
δίσκος ήταν ένα κατεξοχήν αντικείμενο που συνδέεται 
με προσφορές, τόσο σε στιγμές της καθημερινής ζωής 
όσο και σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις θρησκευτικών 
τελετουργιών.

8. Μολύβδινο ομοίωμα δίσκου, ΒΕ 47757

Αμφαναί, Ναός Απόλλωνος. Ελληνιστική εποχή, 4ος-
3ος αι. π.Χ.
Μήκος: 0,075μ., Πλάτος: 0,046μ.

Δημοσίευση: Βήτος-Πανάγου 2012, 321, εικ. 9.

Δ.Α.
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Ορθογώνια στήλη με γείσο στο άνω τμήμα της. 
Σπασμένη σε δύο τμήματα. Το κατώτερο τμήμα της 
είναι συγκολλημένο και συμπληρωμένο.
Η στήλη περιέχει ψήφισμα της πόλης της 
Δημητριάδας με διατάξεις για την ευρυθμότερη 
λειτουργία του μαντείου  του Απόλλωνα   Κοροπαίου, 
σε μία προσπάθεια για αύξηση του κύρους του. 
Με το ψήφισμα εκλέγεται το ιερατείο, το οποίο 
θα αναλάμβανε τη διοργάνωση των εορταστικών 
εκδηλώσεων προς τιμή του θεού. Παράλληλα, 
ανατίθεται στον νεωκόρο η προστασία και η επιμέλεια 
του ιερού καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Η στήλη βρέθηκε στη νοτιοδυτική πλαγιά του 
λόφου «Πετράλωνα», στο χωριό «Μπούφα» του 
Πηλίου και επειδή ήταν πολύ μεγάλη, τεμαχίστηκε 
για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της στο Βόλο. Η 
επιγραφή συντέλεσε σημαντικά στον εντοπισμό του 
ιερού του Απολλώνα και γενικότερα στην ταύτιση της 
περιοχής με την αρχαία πόλη της Κορόπης.

9. Μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη, Ε 714, 001 - 
002

Κορόπη. Ελληνιστική εποχή, β΄ μισό 2ου αι. π.Χ.
Ύψος: 2,17μ., Πλάτος: 0,70μ., Πάχος: 0,17 μ.

Δημοσίευση: Lolling 1882, 69-76. IG IX, 2, Νο 1109.

Δ.Α.
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Ακροκέραμα με αμφίγραμμη ανθεμωτή διακόσμηση. 
Σχεδόν ακέραια. Φέρουν 13 φύλλα διαμορφωμένα 
στο περίγραμμα και δηλωμένα με καστανή βαφή σε 
πορτοκαλί βάθος, τα οποία διαθέτουν κεντρικό ωό 
και στη βάση του ζεύγος οριζόντιων μικρών σπειρών.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να συγκριθούν 
με ανάλογα παραδείγματα από τη Δυτική Στοά και το 
Λεωνιδαίο της Ολυμπίας. Ακόμη πλησιέστερα είναι 
τα ανθεμωτά ακροκέραμα από τη Νότια Στοά της 
Κορίνθου.
Τα ακροκέραμα βρέθηκαν στην ανασκαφή του 
Ιερού του Απόλλωνα Κοροπαίου και αποτελούσαν 
στοιχεία κεράμωσης της στέγης δημόσιου κτιρίου. 
Ήταν ακριανά κεραμίδια, το οποία πέρα από το 
διακοσμητικό τους χαρακτήρα, συγκρατούσαν τα 
υπόλοιπα κεραμίδια στη θέση τους και παράλληλα 
απέτρεπαν την είσοδο μικρών ζώων στο εσωτερικό 
της στέγης.

10-11. Πήλινα ακροκέραμα, Κ 3385, 001, 001 
- 002

Κορόπη, Ιερό Απόλλωνος. Κλασική εποχή, 350-325 
π.Χ.
Ύψος: 0,024-0,27μ., Πλάτος: 0,205μ., Πάχος: 0,11μ.

Δημοσίευση: Λεβέντη 2018, 135-136, εικ.11.

Δ.Α.
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Τμήματα από επαέτιες σίμες. Αποτελούνται από μία 
επίπεδη ταινία στο κάτω μέρος, η οποία απολήγει σε 
κυμάτιο με προεξέχουσα καμπύλη κεφαλή στο άνω 
μέρος. Τα μέτωπα τους φέρουν γραπτό διάκοσμο σε 
τρεις ζώνες, με φυτικά μοτίβα, που ακολουθούν το 
κορινθιάζον σύστημα της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στην πρώτη σίμη το κυμάτιο διακοσμείται με σειρά 
επτάφυλλων ανθεμίων με κόκκινα και μαύρα φύλλα 
εναλλάξ ενώ η επίπεδη ταινία με σειρά όμοιων 
ανεστραμμένων ανθεμίων. Στη δεύτερη σίμη το 
κυμάτιο διατρέχει μία σειρά από άνθη λωτού, όρθια 
και ανεστραμμένα εναλλάξ, ενώ την επίπεδη ταινία 
συνεχής μονός πλοχμός. Και στις δύο περιπτώσεις, 
η προεξέχουσα κεφαλή τους φέρει σχηματοποιημένο 
αστράγαλο. Στην πίσω επιφάνεια και των δύο 
σιμών σώζονται οι τόρμοι για τη σύνδεσή τους με 
παράπλευρα τμήματα.
Οι επαέτιες σίμες κοσμούσαν την πρόσοψη 
των κεκλιμένων πλευρών της στέγης κτιρίων, 
εμποδίζοντας τα νερά της βροχής να υπερχειλίζουν 
προς την πλευρά των αετωμάτων.

12-13. Πήλινες επαέτιες σίμες, Κ 3385, 008 - 
006

Κορόπη, Ιερό Απόλλωνος. Αρχαϊκή εποχή, 
12) 500-490 π.Χ. 
13) 540-480 π.Χ.
12) Μήκος: 0,69μ., Ύψος: 0,20μ., Πάχος: 0,07μ.
13) Μήκος: 0,305μ., Ύψος.: 0,23μ., Πάχος: 0,07μ

Δημοσίευση: Παπαχατζής 1960, 9, εικ. 5. Λεβέντη 2018, 
135, εικ. 9, 10.

Δ.Α.
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Τμήματα κεράμων γείσου. Στο εξέχον, ορατό τμήμα 
της κάτω επιφάνειας και στο μέτωπο των κεράμων 
σώζονται διακοσμητικές ζώνες με σειρές σκούρων, 
γλωσσοειδών κοσμημάτων, τα οποία πλαισιώνονται 
από διπλά, φωτεινά περιγράμματα.
Με βάση το γραπτό τους διάκοσμο, τα αντικείμενα 
βρίσκονται αρκετά κοντά με κέραμο γείσου από 
το νότιο αρχαϊκό ναό στο Καλαπόδι Φθιώτιδας και 
με επαέτια σίμη από την Κόρινθο και την αθηναϊκή 
Ακρόπολη.
Οι συγκεκριμένες κέραμοι αποτελούσαν τμήμα του 
γείσου, το οποίο βρισκόταν στο ανώτερο τμήμα του 
θριγκού και προεξείχε για να προστατεύει τα κατώτερα 
αρχιτεκτονικά μέλη από τα νερά της βροχής.

14-16. Πήλινες κέραμοι γείσου, Κ 3385, 009 - 
007, 002 – 007, 003

Κορόπη, Ιερό Απόλλωνος. Αρχαϊκή εποχή, μέσα 6ου 
αι. π.Χ.
14) Μήκος: 0,433μ., Πλάτος: 0,515μ., Πάχος: 0,095μ.
15) Μήκος: 0,237μ., Πλάτος: 0,100μ., Πάχος: 0,038μ.
16) Μήκος: 0,130μ., Πλάτος: 0,165μ., Πάχος: 0,050μ.

Δημοσίευση: Λεβέντη 2018, 134-135.

Δ.Α.
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ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ 4
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Ενότητα 4

Μονομαχία Ηρακλή – Κύκνου.
Αττικός μελανόμορφος αμφορέας του Ζωγράφου του Δίοσφου, περίπου 500-490 π.Χ.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 385. © Photo RMN / H. Lewandowski
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Ο Ηρακλής είναι το πιο δημοφιλές και πολυσύνθετο 
πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας. Δαμαστής των 
ζώων και των ανεξέλεγκτων δυνάμεων της φύσης, 
εκπολιτιστής που επιβάλλει την κοινωνική και ηθική 
τάξη, γενάρχης λαών και πρότυπο ηγεμόνων, νικητής 
του θανάτου – αθάνατος. Αργοναύτης και ιδρυτής των 
Ολυμπιακών αγώνων. Λατρεύεται σε όλη τη Μεσόγειο 
και πέρα απ’ αυτήν.
Τα ταξίδια του στις άκρες του τότε γνωστού κόσμου 
τον κατέστησαν ιδανικό πρότυπο για τους Έλληνες 
που ίδρυαν αποικίες αλλά και μη Έλληνες γείτονες 
που επένδυσαν στην προώθηση γενεαλογικών 
δεσμών με τον ήρωα.
Οι εκστρατείες του εναντίον της Τροίας και των 
Αμαζόνων προσέφεραν ένα πρότυπο για τις 
εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή, αφού 
ο Ηρακλής αναγνωριζόταν ως Μελκάρτ από τους 
Φοίνικες, Μπες από τους Αιγύπτιους και Γκιλγκαμές 
από τους Βαβυλώνιους.
Οι Θεσσαλοί τιμούσαν και λάτρευαν τον Ηρακλή, 
τον οποίο θεωρούσαν πρόγονο και γενάρχη τους. 
Μάλιστα, Θεσσαλός ονομαζόταν ένας από τους γιούς 
του.
Η πάλη του Ηρακλή με τον Κύκνο, το γιο του Άρη, 
μέσα σε ιερό άλσος του Παγασαίου Απόλλωνα, δίπλα 
στον ποταμό Άναυρο, αποτελεί τον πιο σημαντικό 
του άθλο σε θεσσαλικό έδαφος.
Η λατρεία του Ηρακλή τεκμηριώνεται με βεβαιότητα 
στη Δημητριάδα, με βάση μικρής κλίμακας ανασκαφή 
του Απόστολου Αρβανιτόπουλου το 1915 στην 
περιοχή βόρεια του θεάτρου, μια επιγραφή του 3ου 
ή 2ου αι. π.Χ. χαραγμένη σε μαρμάρινο γωνιόλιθο 
από τη θέση «Μπουρμπουλήθρα» και ένα διάγραμμα 
(επιστολή) του Φιλίππου Ε΄ (184 π.Χ.) σε μαρμάρινη

στήλη, από το χώρο του αρχαίου θεάτρου, που 
αναφέρεται στον Ηρακλή Κυναγίδα.
Τα όρια του μεταφυσικού αγγίζει ο μύθος που συνδέει 
τον Ηρακλή με την πόλη των Φερών. Στο δρόμο του 
προς τη Θράκη, για να φέρει τα ανθρωποφάγα άλογα 
του Διομήδη, πέρασε από τις Φερές και ξαναέφερε στη 
ζωή την Άλκηστη, γυναίκα του βασιλιά Άδμητου, αφού 
πάλεψε με τον Χάροντα. Οι Φεραίοι λάτρεψαν τον 
Ηρακλή και του αφιέρωσαν δυο ιερά, ένα εντός του 
άστεως και ένα στη «χώρα».
Το εντός του άστεως ιερό ερευνήθηκε από τον 
Αρβανιτόπουλο το 1907 (6ος - 3ος αι. π.Χ.), ενώ τη 
λατρεία του ήρωα στην πόλη υποδηλώνουν και 
δυο αναθηματικές στήλες ελληνιστικής εποχής, 
αφιερωμένες στον Ηρακλή από τους υλουρούς, 
Φεραίους αξιωματούχους επιφορτισμένους με τη 
φροντίδα των αγρών και των δασών.
Το ιερό του Ηρακλή στη «χώρα» των Φερών στη 
θέση «Λατομείο» Σέσκλου ανασκάφηκε το 1999, 
επιβεβαιώνοντας την υπόθεση που είχε διατυπώσει 
ο Αρβανιτόπουλος ήδη από το 1911 για την ύπαρξη 
ναού στη θέση αυτή.
Ένας αναθηματικός βωμίσκος ρωμαϊκής εποχής από 
την Ολιζώνα και μια ανάγλυφη αναθηματική στήλη 
του 2ου αι. π.Χ. από τα Σπάλαυθρα (Αργαλαστή) 
αποτελούν μαρτυρίες για τη λατρεία του Ηρακλή στις 
αρχαίες αυτές πόλεις.
Η ιδιαίτερη σχέση των Θεσσαλών με τον ήρωα 
αντικατοπτρίζεται και στις παραστάσεις γραπτών 
αγγείων και ανάγλυφων σκύφων με τους άθλους του.

ΗΡΑΚΛΗΣ
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Εμπροσθότυπος: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου με 
λεοντή προς δ.
Οπισθότυπος: Ένθρονος Δίας προς α., κρατά μακρύ 
σκήπτρο με το αριστερό χέρι και όρθιο αετό προς δ., με 
το προτεταμένο δεξί.
Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Τα νομίσματα αυτού του τύπου καθιερώθηκαν στον 
Ελληνιστικό κόσμο ως ένα διεθνές νόμισμα που συνέχισε 
να εκδίδεται από τους Διαδόχους και τους Επιγόνους 
καθώς και από πολλές πόλεις μέχρι και το ά τέταρτο 
του 1ου αι. π.Χ. Στον οπισθότυπο τυπώνονται και 
γράμματα, μονογραφήματα ή σύμβολα που σχετίζονται 
με το εκάστοτε νομισματοκοπείο και με τον διοικητικό 
έλεγχο. Το συγκεκριμένο, είναι νομισματοκοπείου 
Λαμψάκου, φέρει στη οπίσθια όψη κάτω από το θρόνο το 
μονόγραμμα Α, αριστερά στο πεδίο το μονόγραμμα ΣΩ 
και από κάτω Πήγασο σε κατατομή προς α.
Η επιλογή των τύπων του ήρωα – πολεμιστή Ηρακλή, 
μυθικού προγόνου του μακεδονικού βασιλικού οίκου, και 
του αετοφόρου Δία, πατέρα των θεών και των ανθρώπων, 
δεν ήταν τυχαία. Τα νομίσματα τον συσχέτισαν με την 
πολεμική αρετή του Ηρακλή και τη βασιλική εξουσία 
του Δία. Οι εκστρατείες του ήρωα εναντίον της Τροίας 
και των Αμαζόνων προσέφεραν ένα πρότυπο για τις 
εκστρατείες του Αλέξανδρου στην Ανατολή. Αυτές οι 
νομισματικές εκδόσεις εξασφάλιζαν στον Αλέξανδρο 
ένα αποτελεσματικό μέσο για να διαδώσει τη δική του 
ηρωική φύση και να αναγνωριστεί ως θείος ηγεμών στη 
διαρκώς επεκτεινόμενη μακεδονική αυτοκρατορία.

1. Αργυρό τετράδραχμο Αλέξανδρου Γ΄, Ν 
148,003

Ζάρκο Τρικάλων. Ελληνιστική εποχή, 280-275 π.Χ.
Διάμετρος: 0,029 μ., Βάρος: 17,05 γραμ.

Αδημοσίευτο

 Ε.Σ.
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Εμπροσθότυπος: Γενειοφόρος κεφαλή Διονύσου με 
στεφάνι προς α.
Οπισθότυπος: Ηρακλής, γονατιστός προς δ., με τόξο. 
Η παράσταση σε έγκοιλο τετράγωνο.
Επιγραφή: ΘΑΣΙ/Ι/ΟΝ πίσω και μπροστά από τη 
μορφή του Ηρακλή.
Η Θάσος περιφανευόταν για το μεγάλο ιερό του 
Ηρακλή που πιστευόταν ότι ιδρύθηκε από τους 
Φοίνικες. Περί το 390 π.Χ., η Θάσος προχώρησε 
σε μια νομισματική μεταρρύθμιση. Στο εξής, στον 
εμπροσθότυπο απεικονίζεται ο θεός Διόνυσος και όχι 
οι ακόλουθοί του. Η οπίσθια όψη σφραγίζεται με τον 
Ηρακλή τοξότη, έναν από τους χαρακτηριστικότερους 
τύπους του Ηρακλή μαχητή, αντιγράφοντας με κάθε 
λεπτομέρεια το ανάγλυφο που κοσμούσε μία από τις 
πύλες της πόλης, την Πύλη του Ηρακλέους.

2. Αργυρό τετράδραχμο Θάσου, Ν 2407

Συλλογή Αποστολίδη (άγνωστης προέλευσης). 
Κλασική εποχή, 390-335 π.Χ.
Διάμετρος: 0,019 μ., Βάρος: 6,61 γραμ.

Αδημοσίευτο  

Ε.Σ.
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Ταινιωτό έλασμα σε σχήμα δυο συμπλεκόμενων 
φιδιών. Το πρόσθιο τμήμα τους ελίσσεται και τα 
κεφάλια είναι αντιθετικά. Οι ουρές των φιδιών 
ενώνονται σε  «ηράκλειο άμμα», κόμπο χαρακτηριστικό 
με τον οποίο απεικονίζεται δεμένη η λεοντή που 
φορούσε ο μυθικός Ηρακλής. Οι απολήξεις των ουρών 
διαμορφώνονται με λεπτό σπειροειδές σύρμα. Μια 
νεύρωση που διατρέχει το μέσον του ελάσματος και η 
έντυπη και χαρακτή διακόσμηση αποδίδουν το δέρμα 
των φιδιών. Πάνω στο «ηράκλειο άμμα» υπάρχει βάση 
στερέωσης ρομβόσχημης διακοσμητικής πέτρας, η 
οποία λείπει.

3. Χρυσό Βραχιόλι, Μ 197

Πέλιννα. Ελληνιστική εποχή, 2ος αι. π.Χ.
Διάμετρος: 0,074μ., Πλάτος: 0,004μ., Βάρος: 10 γραμ.

Δημοσίευση: Θεοχάρης – Χουρμουζιάδης 1970, 211, εικ. 
3-4. BCH 95 (1971) Chroniques, 949, εικ. 323-324. Miller 
1979, 41-42, αρ. κατ. Pel. J3, πίν. 24a-b.

Ε.Σ.
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Περιδέραιο αποτελούμενο από σύνθετη αλυσίδα 
από οκταπλό πλεγμένο σύρμα και απολήξεις με 
λεοντοκεφαλές, η μια από τις οποίες λείπει. Από 
το στόμα της λεοντοκεφαλής εκφύεται «ηράκλειο 
άμμα» με σπειροειδή άκρα και κεντρικό κόσμημα 
από φύλλα ακάνθου. Στην πίσω όψη του «άμματος» 
διαμορφώνεται άγκιστρο για τη σύνδεση των άκρων 
του περιδεραίου. Η μετάβαση από τη λεοντοκεφαλή 
στην αλυσίδα γίνεται με κύλινδρο διακοσμημένο με 
κοκκίδωση και σπείρες κατά τη συρματερή τεχνική 
και το σημείο ένωσης με την αλυσίδα καλύπτεται 
με μικρές τριγωνικές απολήξεις από χρυσό έλασμα. 
Περιδέραια αυτού του τύπου ήταν διαδεδομένα σε 
όλο τον ελληνιστικό κόσμο κατά τον ύστερο 4ο και 
τον 3ο αι. π.Χ.

4. Χρυσό Περιδέραιο, Μ 54

Ομόλιον. Ελληνιστική εποχή, 4ος αι. π.Χ.
Μήκος: 0,39μ., Πάχος: 0,0025μ., Βάρος: 19,39 γραμ.

Δημοσίευση: Θεοχάρης 1961-1962, 175-178, πίν. 194-198. 
Miller 1979, 14-15, αρ. κατ. Hom. J4, πιν. 24a-c. Βήτος 
2017, 116.

Ε.Σ.
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Συγκολλημένο από 4 όστρακα. Πηλός κίτρινος, 
καθαρός με υποκίτρινο επίχρισμα.
Κορινθιακό, μελανόμορφο, ορθογώνιου σχήματος. 
Οι λεπτομέρειες της παράστασης τονίζονται με 
εγχαράξεις.   Δυο οπές στο άνω μέρος, κοντά 
στις γωνίες, πιθανόν για ανάρτηση σε δέντρο. Η 
παράσταση από το μυθολογικό κύκλο του Ηρακλή. 
Πάνω: Ηρακλής με λεοντή (;) έφιππος σε άλογο προς 
α. Πίσω του κεφαλή ταύρου. Κάτω από την κοιλιά 
του αλόγου δεξιά κεφαλή λιονταριού και αριστερά 
διακοσμητικός ρόδακας. Κάτω: κάπρος προς δ. 
Το πλακίδιο, αφιέρωμα στο μοναδικό μέχρι σήμερα 
επιβεβαιωμένο ανασκαφικά χώρο λατρείας του 
Ηρακλή, εκτός του άστεως, αλλά μέσα στη «χώρα» των 
Φερών, αναφέρεται σε τέσσερις από τους Άθλους του 
ήρωα. Η λατρεία του Ηρακλή στην πόλη των Φερών 
σχετίζεται με τον άθλο της αρπαγής των άγριων 
αλόγων του Διομήδη, κεντρικό θέμα στο πλακίδιο, 
καθώς στο δρόμο του προς τη Θράκη, πέρασε από τις 
Φερές και ξαναέφερε στη ζωή την Άλκηστη, γυναίκα 
του βασιλιά Άδμητου, αφού πάλεψε με τον Χάροντα.

5. Πήλινο αναθηματικό πλακίδιο, ΒΕ 53125

Σέσκλο, «Σπαρτιάς – Λατομείο», Ιερό Ηρακλέους. 
Αρχαϊκή εποχή, 6ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,089μ., Πλάτος: 0,07μ., Πάχος: 0,006μ.

Αδημοσίευτο.

Ε.Σ.
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Λαιμός αττικού μελαμβαφούς κανθάρου με κοίλο 
περίγραμμα και πλαστικό κοίλο χείλος. Σώζεται 
μικρό τμήμα του σώματος, με κατακόρυφο ανάγλυφο 
γλωσσωτό κόσμημα. Φέρει αποσπασματική γραπτή 
με ανάγλυφα γράμματα επιγραφή [Η]ΡΑΚΛΕΟ[ΥΣ].
Οι Φεραίοι λάτρεψαν τον Ηρακλή, που έσωσε 
σύμφωνα με το μύθο την Άλκηστη, γυναίκα του 
βασιλιά Άδμητου, αφού πάλεψε με τον Χάροντα, 
και του αφιέρωσαν δυο ιερά, ένα εντός του άστεως 
και ένα στη «χώρα». Το ιερό μέσα στην πόλη 
τους, η οποία βρισκόταν στη θέση του σημερινού 
Βελεστίνου, πιθανότατα τοποθείται κοντά στη θέση 
της εκκλησίας του Αγ. Χαραλάμπους και εντοπίστηκε 
σε μια μικρής κλίμακας ανασκαφή που διενήργησε ο 
Απ. Αρβανιτόπουλος το 1907.

6. Ενεπίγραφος λαιμός κανθάρου, Κ (Αλμ) 
154

Φεραί, Ιερό Ηρακλέους. Κλασική εποχή, 4ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,069 μ., Διάμετρος: 0,118.

Δημοσίευση: Αρβανιτόπουλος 1908, 159.

Ε.Σ.
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7) Όστρακο με παράσταση κάβουρα που προχωρά 
με υψωμένες τις δαγκάνες. Ίσως προέρχεται από 
παράσταση της πάλης του Ηρακλή με τη Λερναία 
Ύδρα, της οποίας σύμμαχος ήταν ο κάβουρας.
8) Όστρακο με παράσταση Ηρακλή με λεοντή που 
έλκει με δύναμη από τα κέρατα προς το μέρος του 
μεγάλο ζώο. Προέρχεται από παράσταση του άθλου 
του Ηρακλή με την Κερυνίτιδα έλαφο.
9) Όστρακο αγγείου με παράσταση του άθλου του 
Ηρακλή με τα άλογα του Διομήδη. Αριστερά σώζεται 
το στέρνο και τα πόδια αλόγου και από πάνω 
επιγραφή [Η]ΡΑΚΛΗΣ. Δεξιά διακρίνεται μικρό μέρος 
του κεφαλιού του Διομήδη που συνοδεύεται από την 
επιγραφή ΔΙΟΜΗ[ΔΗΣ] και κρατά δόρυ και οκτώσχημη 
ασπίδα.
10) Όστρακο που σώζει το κεφάλι ανδρικής μορφής 
με «θρακικό» σκούφο. Από πάνω επιγραφή ---]ΔΗΣ και 
δεξιά ο αγκώνας του υπερυψωμένου χεριού άλλης 
μορφής. Η παράσταση αναφέρεται στο ίδιο θέμα με 
το προηγούμενο.

7-10. Όστρακα ανάγλυφων σκύφων

Φεραί. Ελληνιστική εποχή, τέλος 3ου – 2ος αι. π.Χ. 
7) ΒΕ3328, 8) ΒΕ3334, 9) ΒΕ3329, 10) ΒΕ3332
7) Ύ.: 0,026 μ., Πλ.: 0,027 μ., 8) Ύ.: 0,035 μ., Πλ.: 0,036 
μ., 9) Ύ.: 0,065 μ., Πλ.: 0,078 μ., 10) Υ.: 0,033 μ., Πλ.: 
0,023 μ. 



89

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

11) Όστρακο που πιθανόν εικονίζει τον άθλο του 
Ηρακλή με τα μήλα των Εσπερίδων. Διακρίνεται 
το δέντρο και αριστερά μέρος του περιγράμματος 
του άνω τμήματος του κορμού γυναικείας μορφής, 
πιθανόν μιας από τις Νύμφες.
12) Όστρακο που πιθανόν εικονίζει την πάλη του 
Ηρακλή και του Νηρέα. Διακρίνονται δυο γυμνές 
ανδρικές μορφές σε έντονο διασκελισμό. Η αριστερή 
μορφή έχει πιθανόν λεοντή τυλιγμένη στο αριστερό 
χέρι και συμπλέκεται με θαλάσσιο τέρας με μορφή 
φιδιού. Ανάμεσα στα σκέλη της δεξιάς μορφής 
προβάλλει το κεφάλι τρίτης μορφής (Νηρέας) και ένα 
φίδι που βγαίνει από το σώμα του θαλάσσιου τέρατος, 
συμβολίζοντας τη δύναμή του να μεταμορφώνεται.
13) Όστρακο με παράσταση γυμνής ανδρικής μορφής 
κατ’ ενώπιον με έντονα μυώδες σώμα. Πιθανόν 
Ηρακλής σε έναν από τους άθλους του.

11-13. Όστρακα ανάγλυφων σκύφων

11) ΒΕ3336, 12) ΒΕ488, 13) ΒΕ15120
11) Υ.:. 0,024μ., Πλ.: 0,029 μ., 12) Μ.: 0,08 μ., Υ.: 0,048 
μ. , 13) Υ.: 0,032 μ., Πλ.: 0,036 μ.

Δημοσίευση: Κακαβογιάννης 1980, 265, 266, 267 273, εικ. 
1 – 2, 4 – 5, 7, 26. Αραχωβίτη & Δουλγέρη –Ιντζεσίλογλου 
2000, 75, 79, εικ. 7, 14γ

Ε.Σ.
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Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Στο κέντρο του 
μεταλλίου φυτική διακόσμηση με ρόδακα και ταινία με 
ιωνικά ωά, η οποία επιστέφεται από ταινία πλοχμού.
Στην κύρια ζώνη, σε εσωτερικό χώρου που ορίζεται από 
δύο δίφυλλες θύρες, σκηνή συμποσίου με τρείς Κενταύρους 
ξαπλωμένους σε ανάκλιντρα. Ο πρώτος στα δεξιά υψώνει 
με το αριστερό χέρι του αγγείο και ο δεύτερος παίζει λύρα. 
Παρεμβάλλεται γυναικεία μορφή που καλύπτει το κεφάλι 
της με το ιμάτιο σε μια κίνηση φόβου και στρέφεται προς 
μία ανδρική, γυμνή μορφή, η οποία εισβάλλει στο χώρο 
κρατώντας ρόπαλο στο δεξί χέρι. Πρόκειται για τον Ηρακλή 
που επιτίθεται  στον τρίτο Κένταυρο, ο οποίος με το δεξί 
χέρι υψώνει αγγείο και με το αριστερό προσπαθεί να τον 
απωθήσει. Σε εξωτερικό χώρο εικονίζεται κρήνη. Αριστερά 
της άνδρας  στηρίζεται σε ράβδο και φέρει στους ώμους 
του ζώο και γυναίκα που του προσφέρει να πιει με το 
αγγείο που κρατάει. Αριστερά τους, άνδρας και γυναίκα με 
υδρίες στους ώμους κινούνται προς τον εσωτερικό χώρο 
του συμποσίου. Πρόκειται για μυθολογική σκηνή που 
αναφέρεται στα Πάρεργα του Ηρακλή και στο φόνο του 
Κενταύρου Ευρυτίωνα. Σύμφωνα με μια παραλλαγή του 
μύθου, ο Ηρακλής, πηγαίνοντας στην Ήλιδα, πέρασε από 
την Ώλενο, ερωτεύτηκε την Δηιάνειρα, κόρη του βασιλιά 
Δεξαμενού, και της υποσχέθηκε επιστρέφοντας να την 
παντρευτεί. Στο μεταξύ, έφθασε στην Ώλενο ο Ευρυτίωνας, 
ζήτησε σε γάμο τη Δηιάνειρα και ο Δεξαμενός, φοβούμενος, 
δέχτηκε. Την ημέρα του γάμου ήρθε ο Ευρυτίωνας με τα 
αδέλφια του να πάρουν τη νύφη, αλλά επέστρεψε ο Ηρακλής, 
εισέβαλε στο γαμήλιο τραπέζι, σκότωσε τον Κένταυρο και 
παντρεύτηκε  ο ίδιος τη Δηιάνειρα.

14. Πήλινος ανάγλυφος σκύφος, ΒΕ 47483

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο.
Ελληνιστική εποχή, τέλη 3ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,82 μ.

Αδημοσίευτο.

Σ.Α.
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Ελλιπής, συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε σημεία. 
Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται ο Ηρακλής σε μάχη 
με Αμαζόνα. Ο Ηρακλής προς δ. τραβάει από το δεξί 
χέρι την Αμαζόνα που κινείται προς δ. στρέφοντας 
το κεφάλι της προς τον Ηρακλή. Και οι δυο μορφές 
κρατούν ασπίδα. Η παράσταση πλαισιώνεται 
από δυο έφιππες μορφές, μια γυναικεία αριστερά 
και μια ανδρική δεξιά, ενώ στο πεδίο υπάρχουν 
παραπληρωματικά μοτίβα με κλαδιά αμπέλου πάνω 
και κάτω από τα άλογα.
Πάνω από την παράσταση ζώνη με διπλή σειρά 
στιγμών. Στον ώμο ακτινωτό κόσμημα και γύρω από 
τη βάση του λαιμού γλωσσοειδή μοτίβα.
Η παράσταση αναφέρεται στον ένατο άθλο του 
Ηρακλή, την απόκτηση της Ζώνης της Ιππολύτης, 
κόρης του Άρη και βασίλισσας των Αμαζόνων. Τη ζώνη 
της Ιππολύτης, που ήταν δώρο του Άρη, επιθύμησε 
η Αδμήτη, κόρη του Ευρυσθέα, ο οποίος έστειλε τον 
Ηρακλή να τη φέρει.

15. Αττική μελανόμορφη λήκυθος, Κ 1273

Φεραί, Νεκροταφείο. Κλασική εποχή, 5ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,191 μ.

Αδημοσίευτο.

Ε.Σ.
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16. Αττική μελανόμορφη λήκυθος, ΒΕ 36645

Άγιοι Ανάργυροι Βόλου, Νεκροταφείο. Κλασική 
εποχή, 5ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,181 μ.

Αδημοσίευτο.

Ε.Σ.

Συγκολλημένη στο λαιμό. Στο σώμα του αγγείου 
εικονίζεται η μάχη του Ηρακλή με τον Κύκνο. 
Αριστερά η Αθηνά με δόρυ και κράνος ως ηνίοχος σε 
άρμα με δυο άλογα και ο Ηρακλής με λεοντή δίπλα 
της κρατά στο λυγισμένο δεξί χέρι το ρόπαλο και στο 
προτεταμένο αριστερό τόξο. Κάτω από την κοιλιά 
του αλόγου πεσμένος και στηριζόμενος στο γόνατο 
του αριστερού ποδιού ο Κύκνος προς α. με ασπίδα 
και δόρυ. Μπροστά από τα άλογα όρθιος ο Άρης με 
ασπίδα και δόρυ τρέχει προς δ. και στρέφει το κεφάλι 
προς τον Ηρακλή που τον καταδιώκει. Πάνω από την 
παράσταση ζώνη με τρεις σειρές από στιγμές. Στον 
ώμο ακτινωτό κόσμημα και γύρω από τη βάση του 
λαιμού γλωσσοειδή μοτίβα.
Η πάλη του Ηρακλή με τον Κύκνο, το γιο του Άρη, 
μέσα σε ιερό άλσος του Παγασαίου Απόλλωνα, δίπλα 
στον ποταμό Άναυρο, αποτελεί τον πιο σημαντικό 
του άθλο σε θεσσαλικό έδαφος. Μάλιστα, η λατρεία 
του Ηρακλή τεκμηριώνεται κατ’ αρχήν πιθανότατα 
στις Παγασές και με βεβαιότητα στη Δημητριάδα.
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Ελλιπής. Στη βάση του λαιμού γραμμίδια και στον 
ώμο σχηματοποιημένο ακτινωτό κόσμημα. Στο 
ανώτατο τμήμα του σώματος εδαφόχρωμη ζώνη με 
διπλή σειρά στιγμών από μελανό χρώμα. Στο κυρίως 
σώμα μελανόμορφη παράσταση, στο κέντρο της 
οποίας γυμνός Ηρακλής καταβάλλει τον Ερυμάνθιο 
κάπρο. Δεξιά, ανδρική μορφή με ιμάτιο με το δεξί της 
χέρι προτεταμένο, ενώ στο αριστερό κρατά ρόπαλο. 
Αριστερά, μία ακόμη ανδρική μορφή με ιμάτιο. 
Κληματίδες, πάνω στις οποίες έχουν εναποτεθεί τα 
ενδύματα και τα όπλα του Ηρακλή, γεμίζουν το βάθος 
της παράστασης.
Το αγγείο ανήκει στην κατηγορία “Αθηνών 581, ii “ που 
περιλαμβάνει μια πολυπληθή ομάδα μελανόγραφων 
ληκύθων του α΄ μισού του 5ου αι. π.Χ.
Το εικονογραφικό θέμα των άθλων του Ηρακλή, όπως 
και του Θησέα, είναι σύνηθες και αγαπητό στην αττική 
αγγειογραφία.

17. Αττική μελανόμορφη λήκυθος, ΒΕ 47242

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο.
Κλασική εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,950μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2012, 373-382.

Σ. Α.
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Σχεδόν ακέραιο. Διακρίνονται τρεις κατακόρυφες 
σειρές από οφθαλμωτά μοτίβα που παρίσταναν 
τους κόμπους του ξύλου. Η λαβή διακρίνεται από 
το υπόλοιπο «σώμα» του όπλου με μια οριζόντια 
ταινία. Στην εξωτερική επιφάνεια φέρει εγχάρακτο 
μονόγραμμα Β που δημιουργήθηκε στον πηλό πριν 
το ψήσιμο της μήτρας. Πρόκειται για την υπογραφή 
του κοροπλάστη.
Η πρακτική της υπογραφής των μητρών δεν είναι 
τόσο συνηθισμένη, σε αντίθεση με τα ειδώλια όπου, 
σύμφωνα με τους μελετητές, είναι πιο διαδεδομένη.

18. Πήλινη μήτρα ρόπαλου, ΒΕ 10320

Φθιώτιδες Θήβαι, αρχαίο θέατρο. Ελληνιστική 
εποχή.
Μήκος: 0,134 μ., Πλάτος: 0,049 μ.

Αδημοσίευτο.

Ε.Σ.
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Τμήμα από πήλινο ρόπαλο. Ελλιπές στο άνω πέρας. 
Κατασκευασμένο σε μήτρα. Φέρει ανάγλυφα 
οφθαλμωτά μοτίβα που παριστάνουν τους κόμπους 
του ξύλου.
Δεν είναι ξεκάθαρο αν το αντικείμενο, το 
χαρακτηριστικότερο όπλο – σύμβολο του ήρωα, 
προέρχεται από κάποιο πήλινο ειδώλιο Ηρακλή 
ή αν αποτελούσε ξεχωριστό ανάθημα. Η λατρεία 
του Ηρακλή  τεκμηριώνεται με βεβαιότητα στη 
Δημητριάδα, με βάση επιγραφές που έχουν βρεθεί 
στην περιοχή, καθώς και μια μικρής κλίμακας 
ανασκαφική έρευνα του Απ. Αρβανιτόπουλου το 1915.

19. Πήλινο ρόπαλο, ID 56339

Δημητριάς. Ελληνιστική εποχή.
Μήκος: 0,073 μ., Πλάτος: 0,026 μ.

Αδημοσίευτο.

Ε.Σ.
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Ελλιπής. Επιμήκης, με αετωματική επίστεψη. Η 
μετάβαση από τον κορμό στην επίστεψη γίνεται με 
κυμάτιο που συνεχίζεται στους κροτάφους. Τα γείσα 
του αετώματος της επίστεψης αποδίδονται με πολύ 
χαμηλό ανάγλυφο. Το αέτωμα απέληγε με ακρωτήρια. 
Λείπουν το μεγαλύτερο τμήμα της επίστεψης με το 
κεντρικό και το αριστερό ακρωτήριο, το συνεχόμενο 
επάνω τμήμα του κορμού και μικρότερο από το 
αντίστοιχο κάτω.
Στον κορμό επιγραφή σε 14 στίχους.
Η στήλη, μαζί με μια ακόμα  θα ήταν αναθήματα 
στο Ιερό του Ηρακλέους, που ανέσκαψε ο Απ. 
Αρβανιτόπουλος εντός του άστεως των Φερών και 
είχαν αφιερωθεί από τους υλουρούς, Φεραίους 
αξιωματούχους που ήταν επιφορτισμένοι με τη 
φροντίδα των αγρών, των δασών και γενικότερα της 
«χώρας», δηλαδή της υπαίθρου που περιέβαλλε την 
πόλη και της πρόσφερε τον πλούτο της. Στο δεύτερο 
στίχο αναφέρεται και ο τίτλος του επικεφαλής τους: 
αρχιλουρός. Η επιγραφή περιλαμβάνει τρεις στίχους 
στο τέλος που αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες 
και μαρτυρούν τη σταδιακή μείωση του αριθμού των 
υλουρών και την οικονομική τους ανέχεια εκείνη την 
εποχή.

20. Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Ε 1291

Φεραί. Ελληνιστική εποχή, α΄ μισό 2ου  –1ος αι. π.Χ.
Ύψος 0,65 μ., Πλάτος: 0,35 μ., Πάχος: 0,09 μ.

Δημοσίευση: Κακαβογιάννης 1978, 318-324, πιν. 89. 
Heinz 1998, 304-305.

Ε.Σ.
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Βωμίσκος τετράπλευρος με γείσο. Φέρει επιγραφή σε 
2 στίχους: ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕ[Α] / ΜΕΛΑΝΔ[ΡΟΣ].

21. Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος, Ε 
610

Ολιζών. Ρωμαϊκή εποχή
Ύψος: 0,44 μ., Πλάτος: 0,20 μ., Πάχος: 0,018 μ.

Δημοσίευση: Heinz 1998, 425-426.

Ε.Σ.
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Ελλιπής. Απολήγει ψηλά σε αέτωμα, που στηρίζεται 
σε κιονίσκους και φέρει ακρωτήρια. Σε έγκοιλο 
τετράγωνο, απεικονίζεται ανάγλυφα η μορφή του 
Ηρακλή μπροστά σε βωμό. Με το δεξί του χέρι κρατά 
ρόπαλο και με το αριστερό τη λεοντή. Εκατέρωθεν του 
κεφαλιού του Ηρακλή δύο στεφάνια. Στη μετώπη της 
στήλης επιγραφή σε 2 στίχους: Τ]ΗΡΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙ / ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.

22. Μαρμάρινη αναθηματική στήλη, Ε 327

Σπάλαυθρα. Ελληνιστική εποχή, 2ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,53 μ., Πλάτος: 0,42 μ., Πάχος: 0,08 μ.

Δημοσίευση: IG IX2, No 1210. Kern 1902, 627-630. Heinz 
1998, 306-307.

Ε.Σ.



99

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΑΙ 5
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Ενότητα 5

Ανασκαφή στο ιερό της Αθηνάς Πολιάδος, Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 
(α.Α. 8541)
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Στον ηφαιστειογενή λόφο «Κάστρο» που κατοικήθηκε 
για πρώτη φορά στη Νεότερη Nεολιθική περιόδο, 
σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης των 
Φθιωτίδων Θηβών. Η πρώτη αναφορά στο όνομα 
Θήβαι γίνεται τον 4ο αι. π.X. και η πόλη προέκυψε από 
τον συνοικισμό των γειτονικών πόλεων και κωμών, 
πιθανώς της Πυράσου και της Φυλάκης. Τότε κόβει 
νόμισμα, αποκτά ισχυρά  τείχη και μνημειώδη κτίρια. 
Λόγω της στρατηγικής της θέσης και του ελέγχου 
του λιμανιού της Πυράσου γίνεται ηγέτιδα πόλη της 
Φθιωτικής Αχαϊκής Συμπολιτείας και ακμάζει μέχρι 
την ίδρυση της Δημητριάδας.
Το 217 π.X. ο Φίλιππος E΄ πολιορκεί και καταστρέφει 
την πόλη, η οποία εισέρχεται σε περίοδο παρακμής. 
Τον 1ο αι. μ.Χ. οι Θήβαι είναι μία άσημη πόλη και το 
λιμάνι της, η Πύρασος δεν λειτουργεί πλέον, ενώ τον 
2ο αι. μ.Χ. αποκτά τη μορφή εκτεταμένης ρωμαϊκής 
πόλης.
Οι πληροφορίες του Στράβωνα οδήγησαν στην 
ταύτιση της θέσης της πόλης από τον άγγλο 
περιηγητή W. Leake και οι πρώτες ανασκαφές έγιναν 
το 1907-1908 από τον Aπ. Aρβανιτόπουλο στην κάτω 
πόλη και στην Ακρόπολη όπου εντόπισε το ιερό της 
Aθηνάς Πολιάδας με πληθώρα χάλκινων και πήλινων 
ευρημάτων των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. 
Μετά από μια διακοπή εξήντα ετών ακολούθησαν 
περιορισμένες σωστικές έρευνες, ενώ κατά περιόδους, 
από το 1991 έως το 2014, πραγματοποιήθηκαν νέες 
έρευνες.
Στρωματογραφική έρευνα στην Ακρόπολη 
επιβεβαίωσε την εγκατάσταση του Ιερού της 
Αθηνάς Πολιάδος. Στην ίδια θέση, τον 5ο αι. π.Χ., 
όπως δηλώνει μια ιδρυτική επιγραφή, κτίζεται 
νέος ναός αφιερωμένος στην Αθηνά, στη συνέχεια 
καταστρέφεται. 

Λειτουργεί ξανά τον 4ο αι. π.Χ, την εποχή της ακμής της 
πόλης και παραμένει σε χρήση μέχρι και τη ρωμαϊκή 
εποχή.
Επίσης, ερευνήθηκε το δυτικό σκέλος του τείχους, 
ο ναός του Ασκληπιού και το θέατρο που έχει δύο 
αρχιτεκτονικές φάσεις, την ελληνιστική και τη 
ρωμαϊκή, οπότε μετατράπηκε σε αρένα, ώστε να 
τελούνται θηριομαχίες και μονομαχικοί αγώνες. Τέλος, 
ερευνήθηκαν τα νεκροταφεία της πόλης με σημαντικά 
σύνολα που χρονολογούνται από την αρχαϊκή έως την 
ρωμαϊκή εποχή. Τα κτερίσματα των τάφων αποτελούν 
καθρέπτη της ζωής και της κοινωνίας των Φθιωτίδων 
Θηβών, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν το χαρακτήρα 
της οικονομίας και τις συναλλαγές με τις πόλεις της 
Αχαΐας Φθιώτιδας, άλλες γειτονικές πόλεις και την 
Αττική.
Γεγονός είναι ότι η στρατηγική θέση και η γειτονία 
της πόλης με τις Φερές, τη Φάρσαλο, τις Αμφανές, τις 
Παγασές, και από τον 3ο αι. π.Χ. με τη Δημητριάδα, 
καθόρισε την πολιτική και ιστορική της εξέλιξη και την 
υποχρέωσε στο πέρασμα του χρόνου να διαμορφώνει 
την οργάνωση και τις παραδόσεις της, προσαρμοζόμενη 
στις πολιτικές ανακατατάξεις και πολλές φορές στις 
ανατροπές του πολιτικοστρατιωτικού σκηνικού.

ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΑΙ
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Μελαμβαφές, υψηλό κύπελλο με δακτυλιόσχημη λαβή. Συγκολλημένο 
και συμπληρωμένο.
Στην παράσταση εικονίζεται έφηβος κατενώπιον με την κεφαλή σε 
κατατομή, στραμμένη στα αριστερά του. Φοράει κοντό περίζωμα, 
δεμένο στη μέση, με πτυχώσεις που δηλώνονται με λεπτές, μελανές 
γραμμές. Φέρει στεφάνι με καρπούς με επίθετο ερυθρό χρώμα. Το 
αριστερό πόδι αποδίδεται κατενώπιον, ενώ το δεξί σε κατατομή. Το 
αριστερό χέρι, λυγισμένο στον αγκώνα, ακουμπά στη μέση και το 
δεξί, τεντωμένο προς τα κάτω με την παλάμη κατενώπιον. Αριστερά 
της μορφής η επιγραφή ΚΑΛΟΣ. Η απόδοση των ανατομικών 
λεπτομερειών και των χαρακτηριστικών του προσώπου δείχνουν 
εμπειρία στον έλεγχο του χρωστήρα και η παράσταση χαρακτηρίζεται 
από τη ζωντανή, πλαστική, επιτηδευμένη κίνηση, την ισορροπία και 
τη λεπτότητα των γραμμών.
Η στάση της μορφής παραπέμπει στην στάση των αθλητών της 
εποχής, όπως υιοθετείται από τους πρωτοπόρους του ερυθρόμορφου 
ρυθμού σε πολλές παραστάσεις στο εσωτερικό κυλίκων ή σε οινοχόες 
και αμφορείς.
Οι παραστάσεις αγγείων με την επιγραφή ΚΑΛΟΣ καλύπτουν την 
περίοδο από το δ΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. έως και πριν τα μέσα 
του 5ου αι. π.Χ. και αφορούν σε νικητές παιδικής ή νεανικής ηλικίας 
σχεδόν αποκλειστικά σε γυμνικούς αγώνες. Τα περισσότερα ονόματα 
ΚΑΛΩΝ ανήκουν σε ιστορικά πρόσωπα και δεν αποτελούν επινοήματα 
των αγγειογράφων. Επιγραφές που αναφέρονται σε ΚΑΛΟΥΣ που δεν 
ονοματίζονται έχουν βρεθεί σε αγγεία του Ζ. του Κλεοφράδους και 
του Ζ. του Sabouroff.
Οι επιγραφές απηχούν τη στενή σχέση των καλλιτεχνών και της 
υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας και ειδικά τα αγγεία με ονόματα Καλών 
ή απλώς την επιγραφή Καλός που επαινούσαν την ομορφιά τους, 
προκαλούσαν το θαυμασμό μόνο στα στενά όρια της πόλης τους και 
έχαναν τη σημασία τους οπουδήποτε αλλού.

1. Αττικό ερυθρόμορφο κύπελλο, ΒΕ 47128

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική  εποχή, α΄ μισό 
5ου αι. π.Χ.  Ύψος: 0,153 μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου-Αλματζή 2006, 332

Σ.Α.



103

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1909 - 2019

Συγκολλημένη στο λαιμό και τη λαβή. Στον 
ώμο μελανόγραφη διακόσμηση από ακτίνες και 
εναλλασσόμενα ανθέμια και δεξιόστροφος μαίανδρος. 
Στην κύρια ζώνη νέος που κινείται προς τα δεξιά. 
Φοράει χλαμύδα που πορπώνεται στον δεξιό ώμο, 
ενώ πίσω από τον αριστερό προβάλλει πέτασος. Τα 
μαλλιά πέφτουν σε κοντούς βοστρύχους και είναι 
δεμένα με ταινία. Με το αριστερό, λυγισμένο χέρι 
κρατά δόρυ με την αιχμή προς τα κάτω, ενώ το δεξί 
είναι προτεταμένο με την παλάμη κατενώπιον.
Το θέμα του νέου με χλαμύδα και πέτασο ήταν 
διαδεδομένο στην αττική αγγειογραφία της κλασικής 
περιόδου και συνδέεται με την «αναχώρηση» του 
ελαφρά οπλισμένου εφήβου και τη μετατροπή του σε 
«περίπολο», το δεύτερο στάδιο της ενηλικίωσης του 
Αθηναίου πολίτη. Κατά μία άλλη ερμηνεία απεικονίζει 
το μύθο του Κέφαλου που απομακρύνεται από την 
Ηώ.
Όμοια παράσταση απαντά σε ερυθρόμορφες και 
λευκές ληκύθους που αποδίδονται στο Ζ. του Αισχίνη, 
ο οποίος στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. συνεργάζεται με 
τον Ζ. της Καρλσρούης, τον Ζ. της Providence και τον 
Ζ. του Bowdoin.

2. Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος, ΒΕ 45636

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική  
εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,21μ

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2012, 373-382.

Σ.Α.
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Λήκυθος «κύριου τύπου», ελλιπής. Στον ώμο 
διακόσμηση με τρία ανθέμια, εκ των οποίων το 
κεντρικό είναι ανεστραμμένο. Ιωνικό κυμάτιο ωών 
σχεδιάζεται στη ζώνη του λαιμού και στη ζώνη 
του κορμού η παράσταση επιστέφεται από συνεχή 
δεξιόστροφο μαίανδρο με στοιχεία  που κάμπτονται 5 
έως 6 φορές. Στην  κύρια ζώνη παράσταση επίσκεψης 
στον τάφο. Στο κέντρο ταφικό μνημείο, πάνω από 
το οποίο υψώνεται επιτύμβια στήλη με ημικυκλική 
απόληξη. Αριστερά άνδρας σε κατατομή που φοράει 
ιμάτιο και έχει σκυμμένους τους ώμους. Στηρίζεται 
σε βακτηρία και υψώνει το δεξί χέρι για να στολίσει 
τη στήλη με ταινία. Δεξιά, γυναίκα σε κατατομή, η 
οποία με το δεξί χέρι κρατάει ταινία από την οποία 
διατηρούνται ίχνη κόκκινου χρώματος και με το 
αριστερό, λυγισμένο στο ύψος του στήθους, κρατάει 
αλάβαστρο ή λήκυθο.
Η στήλη, ως σήμα του τάφου, είναι ο φορέας της 
μνήμης του νεκρού και η κεντρική της θέση αποτελεί 
το όριο μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και των 
«κεκμηκότων». Κατά τις νεκρώσιμες εορτές, όπως τα 
Γενέσια ή τα Νεκύσια, ήταν καθήκον των συγγενών 
η φροντίδα και ο στολισμός του τάφου και το 
εικονογραφικό θέμα της «επίσκεψης» απεικονίζεται 
συχνά στις λευκές ληκύθους.

3. Αττική λευκή λήκυθος, ΒΕ 47635

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική  
εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Σωζ. ύψος: 0,22μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2012, 373-382, εικ.1

Σ.Α.
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Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Πάνω από την 
παράσταση αριστερόστροφο, ζητοειδές κόσμημα, 
οι κεραίες του οποίου κάμπτονται κατά αμβλεία 
γωνία. Στο κυρίως σώμα νεαρή γυναίκα σε κατατομή, 
κινούμενη δεξιά. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο. Τα μαλλιά 
της μαζεμένα σε σάκο, οι λεπτομέρειες του οποίου 
δηλώνονται με μελανές στιγμές και εγχάρακτες 
γραμμές, όπως και η πτυχολογία των ενδυμάτων. 
Στο προτεταμένο δεξί χέρι φέρει κάνιστρο, πάνω στο 
οποίο διακρίνονται ακτίνες, οι κορυφές των οποίων 
απολήγουν σε σχηματοποιημένα κλωνάρια με φύλλα 
από επίθετο λευκό χρώμα, απολεπισμένο. Αντίστοιχο  
κάνιστρο υπάρχει σε δίσκο του Ζ. του Δίσκου με την 
Άρτεμη να προσέρχεται σε βωμό.
Το μοτίβο της γυναίκας που τρέχει είναι σύνηθες 
και επαναλαμβανόμενο θέμα σε ληκύθους μαζικής 
παραγωγής. Πιθανότατα πρόκειται για μια σκηνή 
της καθημερινής ζωής με την γυναίκα της εποχής 
σε έναν από τους αποδεκτούς ρόλους, την τέλεση 
θρησκευτικής λατρείας.
Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της τη φέρνουν 
κοντά στον κύκλο του Ζ. του Αισχίνη.

4. Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος, ΒΕ 47230 

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική  
εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,1680 μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2012, 373-382,εικ.2

Σ.Α.
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Ελλιπής στη βάση και συγκολλημένη στο λαιμό. Σώμα 
κυλινδρικό μειούμενο προς τη βάση, λαβή ταινιωτή, 
στόμιο καλυκόσχημο.
Στη βάση του λαιμού σχηματοποιημένο ακτινωτό 
κόσμημα, στον ώμο σχηματοποιημένοι κάλυκες 
λωτού και κάτω από τον ώμο ταινία με δεξιόστροφο 
μαίανδρο. Στο σώμα διακόσμηση από δυο σειρές 
με τέσσερα περίκλειστα, πολύφυλλα ανθέμια, σε 
οριζόντια θέση, με φορά προς τα δεξιά.
Παρόμοια αγγεία συνδέονται με το εργαστήριο του Ζ. 
της Μέγαιρας, αν και ανάλογη διακόσμηση σε αγγεία 
με ραδινότερο σχήμα, παρατηρείται σε αγγεία του 
Ζ. του Αίμονος, που ακολουθεί την παράδοση των 
εργαστηρίων του Ζ. του «Διόσφου».

5. Αττική μελανόγραφη λήκυθος, ΒΕ 47141

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική 
εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Σωζ. ύψος: 0,22 μ.

Δημοσίευση:  Αλεξάνδρου 2012,  373-382.

Σ.Α.
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Ακέραιες. Ανήκουν στον τύπο της «καπνοδόχου» 
και φέρουν παράσταση σκηνής συμποσίου. Ο ώμος 
διακοσμείται με κουκκίδες και ακτινωτές γραμμές. 
Ταινία με μελανές κουκίδες επιστέφει την κύρια 
παράσταση. Στο κέντρο ανακεκλιμένη ανδρική μορφή 
προς τα αριστερά. Εκατέρωθεν της κλίνης, καθιστές 
γυναίκες. Αριστερά, στην άκρη της παράστασης, 
γυναίκα (εταίρα;) καθισμένη παίζει λύρα. Κλάδοι 
με σχηματοποιημένα φύλλα γεμίζουν το βάθος 
της παράστασης. Οι λεπτομέρειες των ενδυμάτων 
δηλώνονται με αμελή χάραξη, ενώ το γάνωμα 
διαχέεται δυσχεραίνοντας την ταύτιση των μορφών.
Η εικονογραφική σύνθεση και η απόδοση του θέματος 
παραπέμπουν στην παράδοση του εργαστηρίου 
του Ζ. του Αίμονος, που ειδικεύεται στη μαζική 
παραγωγή ληκύθων με περιορισμένο θεματολόγιο, 
χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να ανήκουν σε 
καλλιτέχνη που κινείται κοντά στο εργαστήριο του Ζ. 
του «Διόσφου».

6-7. Αττικές μελανόμορφες λήκυθοι, ΒΕ 
45637, 47167

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική 
εποχή, α΄μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 6) 0,185 μ., 7) 0,126 μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2012, 373-382, εικ.3

Σ.Α.
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Ακέραια. Βάση δισκοειδής με αβαθή κοιλότητα στο 
κέντρο της κάτω επιφάνειά της. Σώμα κυλινδρικό, 
ταινιωτή λαβή, στόμιο καλυκόσχημο, χείλος επίπεδο.
Στη βάση του λαιμού γραμμίδια και στον ώμο 
σχηματοποιημένο ακτινωτό κόσμημα. Στο σώμα 
παράσταση ανθεμίων με ενδιάμεσα σχηματοποιημένους 
κάλυκες λωτού, διευθετημένα κάτω από αλυσίδα 
κρίκων. Με εγχάραξη δηλώνονται τα φύλλα, τα τόξα 
που περιβάλλουν τους πυρήνες των ανθεμίων και η 
περίμετρος των κρίκων της αλυσίδας. Στο σώμα των 
ληκυθίων  47163, 47165 στο κυρίως σώμα υπόλευκο 
επίχρισμα.
Ιδιαίτερα διαδεδομένος τύπος ληκυθίων, τα 
πρωιμότερα παραδείγματα του οποίου προέρχονται 
από το λεγόμενο τύμβο των μαραθωνομάχων, ενώ 
παρόμοια βρέθηκαν στην αθηναϊκή Αγορά, στο περσικό 
στρώμα καταστροφής. Εντάσσονται στην παράδοση 
του εργαστηρίου ή του κύκλου του Ζ. του Αίμονος και 
της Μέγαιρας και είναι το πιο δημοφιλές, εξαγώγιμο 
προϊόν τους.

8-12. Αττικά μελανόγραφα ληκύθια, ΒΕ 47156, 
47158, 47159, 47163, 47165

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. Κλασική 
εποχή, α΄μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,125 μ. - 0,151 μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2012, 373-382, εικ. 4

Σ.Α.
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Σκύφος, τύπου Α με παράσταση Διονύσου. 
Συγκολλημένος.
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα βαθύ, ημισφαιρικό που 
απολήγει σε απλό, κάθετο χείλος, λαβές πεταλοειδείς 
που  υψώνονται ελαφρά πάνω από το χείλος.
Στη μετόπη μεταξύ των λαβών μελανόμορφη 
παράσταση. Ο θεός Διόνυσος καθισμένος σε οκλαδία 
δίφρο. Φορά χιτώνα και ιμάτιο και φέρει κέρας στο 
δεξί χέρι. Δίπλα στις λαβές ανθέμια που απολήγουν 
σε βλαστόσπειρα και στο βάθος οπωροφόρα δένδρα 
που αποδίδονται με μελανές  κουκίδες.
Η παράσταση έχει ομοιότητες με αντίστοιχη σε 
σκυφοειδή κύλικα που βρίσκεται στο Μουσείο της  
Avignon και αποδίδεται στο Ζ. του Αίμονα.
Οι διονυσιακές παραστάσεις χαρακτηρίζουν τη 
μελανόμορφη αγγειογραφία, καθώς ο Διόνυσος 
αποτελεί ιδιαίτερα αγαπητή θεότητα που εικονίζεται 
συχνά σε σκύφους και σκυφοειδείς κύλικες. Ο 
Διόνυσος είναι θεός συμποσιαστής και ο συμποσιακός 
χαρακτήρας του συνδέεται με την έξαρση της χαράς, 
της διασκέδασης και του έρωτα, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί εγγύηση για συνεύρεση του εκλεκτού νεκρού 
με το θεό σε ένα διαρκές συμπόσιο στον κάτω κόσμο.

13. Αττικός μελανόμορφος σκύφος, ΒΕ 47191

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Κλασική εποχή, α΄μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,116 μ.

Αδημοσίευτο

Σ.Α.
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Ακέραιη. Βάση κωνική, σώμα ημισφαιρικό, 
πεταλόσχημες λαβές, κυκλικής διατομής, χείλος 
κάθετο, απλό. Μελανό γάνωμα καλύπτει εξωτερικά και 
εσωτερικά το αγγείο. Εξηρημένη ζώνη με μελανόγραφο 
φυλλόσχημο διάκοσμο κάτω από το χείλος περιτρέχει 
το αγγείο. Ακολουθείται από μελανή ταινία και παχιά 
ταινία στο χρώμα του πηλού.
Η κοτύλη, αγγείο πόσης, είναι σχήμα που 
πρωτοεμφανίστηκε στην Κόρινθο, σύντομα διαδόθηκε 
ευρέως στην αττική κεραμική, τουλάχιστον έως τα 
μέσα του 5ου αι. π.Χ., και απαντά συχνά ως κτέρισμα 
στο νεκροταφείο του αθηναϊκού Κεραμεικού.

14. Μελαμβαφής κοτυλίσκη κορινθιακού 
τύπου, ΒΕ 47193

 Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο.
Κλασική εποχή, α΄μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,82 μ.

Αδημοσίευτο

Σ.Α.
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Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Βάση επίπεδη, 
δακτυλιόσχημη με μελανή κουκίδα εξωτερικά, σώμα 
βαθύ ημισφαιρικό, λαβές οριζόντιες, πεταλοειδείς. 
Κάτω από το χείλος και τη δεξιά λαβή εγχάρακτη 
επιγραφή (graffito) ΚΡOIΣOΣ O ΣYΠΟΤΙΚΟΣ.
O σκύφος είναι το πιο κοινό αγγείο πόσης, η δε 
πρακτική των εγχάρακτων γραμμάτων σε αγγεία 
θεωρείται η πρωϊμότερη μορφή γραφής και 
επικράτησε στην κεραμική για εμπορικούς λόγους από 
τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. Οι επιγραφές μπορεί να είναι 
απλά αλφαβητικά σύμβολα, αριθμητικά στοιχεία, 
τιμές αγγείων και συντομογραφίες του εμπόρου ή του 
ιδιοκτήτη. Πιθανώς η επιγραφή αποδίδει το όνομα 
του θανόντος ιδιοκτήτη, αλλά και την «ιδιότητά» του 
ως μετέχοντος σε συμπόσια, υπόθεση που ενισχύεται 
από την εύρεση μεγάλου αριθμού συμποσιακών 
αγγείων στον ίδιο τάφο, μεταξύ αυτών και ο σκύφος 
αρ. 13 με την παράσταση Διονύσου.

15. Αττικός μελαμβαφής σκύφος  τύπου Α, 
ΒΕ 47190

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Κλασική εποχή, α΄μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,86 μ.

Αδημοσίευτο

Σ.Α.
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Συγκολλημένο στο κατώτερο τμήμα. Σώμα 
ατρακτόσχημο, λαιμός χαμηλός, στόμιο δισκοειδές 
με επίπεδο χείλος. Ψευδολαβές που δηλώνονται ως 
αποφύσεις χωρίς διάτρηση.
Στην κύρια ζώνη δικτυωτή διακόσμηση, η οποία 
διακόπτεται από ζώνη με αβακωτό κόσμημα. 
Επίστεψη με ζώνη από σχηματοποιημένο 
μελανόγραφο, γλωσσωτό κόσμημα σε λευκό βάθος, 
η οποία ακολουθείται από μελανές ταινίες, μεταξύ 
των οποίων παρεμβάλλεται εξηρημένη ταινία. Στο 
κατώτερο  τμήμα μελανό γάνωμα που διακόπτεται 
από ζώνη μελανόγραφου, συνεχούς δεξιόστροφου 
μαιάνδρου σε λευκό βάθος.
Στην αττική κεραμική τα αλάβαστρα είναι 
συνηθισμένα από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. έως 
τον πρώιμο 4ο αι. π.Χ. Ως προς το σχήμα και το 
σύστημα της παραπληρωματικής διακόσμησης 
παραλληλίζεται με αλάβαστρο με λευκό βάθος στην 
Οξφόρδη, το οποίο αποδίδεται στο Ζ. του «Διόσφου», 
καθώς και με αλάβαστρα στο Μαραθώνα και τη 
Βαρκελώνη που αποδίδονται στο Ζ. του Εμπορίου.

16. Αττικό μελανόγραφο αλάβαστρο, ΒΕ 47169

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Κλασική εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ. 
Ύψος: 0,13 μ.

Αδημοσίευτο

Σ.Α.
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Πέντε οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, ακέραιοι. Χειροποίητοι, 
κατασκευασμένοι με την τεχνική του «πυρήνα». Σώμα 
ωοειδές ή κωνικό, λαβές κάθετες που ξεκινούν από το 
χείλος και απολήγουν στον ώμο του αγγείου και ευρύ, 
δισκοειδές στόμιο, βάση κομβιόσχημη.
Η γυάλινη επιφάνεια τους φέρει βαθυκύανο χρώμα, 
ενώ η κύρια διακόσμηση αποτελείται άλλοτε από δύο 
και άλλοτε από τρεις τεθλασμένες ίνες γυαλιού σε 
χρώμα κίτρινο και κυανό ανοικτό ή βαθύ, οι οποίες 
πλαισιώνονται από οριζόντιες ίνες γυαλιού σε κίτρινο 
ή κυανό χρώμα. Παχιά ίνα κίτρινου ή γαλάζιου γυαλιού 
περιτρέχει εξωτερικά το χείλος.

17-21. Γυάλινοι αμφορίσκοι, ΒΕ 47450, 
47451, 47452, 47453, 47454

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Κλασική εποχή, α΄μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0, 77μ. - 0,84μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2018, 247-257, εικ.4

Σ.Α.

Η κατεργασία του γυαλιού με την τεχνική του «πυρήνα» άρχισε 
να διαδίδεται στο Αιγαίο από τα τέλη της αρχαϊκής περιόδου. 
Ειδικά η Ρόδος, λόγω της ισχυρής εμπορικής και ναυτικής της 
δύναμης, θεωρείται από τους μελετητές το σημαντικότερο κέντρο 
παραγωγής γυάλινων αγγείων στη Μεσόγειο μέχρι τους ύστερους 
ελληνιστικούς χρόνους. Τα επικρατέστερα σχήματα αγγείων είναι 
αυτά του αλαβάστρου, του αρυβάλλου και του αμφορίσκου και 
χρησίμευαν για την αποθήκευση και τη μεταφορά φαρμακευτικών 
και καλλυντικών ουσιών, ενώ η εξαιρετική τους διατήρηση 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα βρίσκονται στις 
ανασκαφές των νεκροπόλεων Δεν υπάρχουν ωστόσο στοιχεία για 
το αν είχαν και ποιο ήταν περιεχόμενό τους ή αν τοποθετούνταν 
κενά, ως αντικείμενα γοήτρου και κύρους, καθώς θεωρούνταν είδη 
πολυτελείας. Απαντούν συχνά σε τάφους της Μακεδονίας και της 
νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, αλλά τα παραδείγματα από την 
περιοχή της Θεσσαλίας είναι ελάχιστα.
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Δύο αρύβαλλοι, ακέραιοι. Χειροποίητοι, κατασκευασμένοι 
με την τεχνική του «πυρήνα», Σώμα σφαιρικό που 
καταλήγει σε κυρτό πυθμένα, κάθετες λαβές που 
αναδιπλώνονται για να σχηματίσουν κρίκο στο άνω μέρος 
και με ανασηκωμένη την κάτω απόληξή τους. Χείλος ευρύ, 
δισκοειδές. Η επιφάνεια τους φέρει βαθυκύανο χρώμα. 
Στον ένα η κύρια διακόσμηση αποτελείται από μία 
παχιά και μία λεπτότερη τεθλασμένη γαλάζια γραμμή, η 
οποία πλαισιώνεται από τρεις παχιές και μια λεπτότερη 
κίτρινες γραμμές πάνω και από δύο λεπτές γαλάζιες 
γραμμές κάτω, ενώ παχιά κίτρινη γραμμή περιτρέχει 
εξωτερικά το χείλος. Στον δεύτερο η κύρια διακόσμηση 
αποτελείται από τρεις τεθλασμένες γραμμές (κίτρινη, 
γαλάζια, βαθυκύανη), οι οποίες πλαισιώνονται από δύο 
κίτρινες γραμμές πάνω και μία κίτρινη γραμμή κάτω, ενώ 
γαλάζια γραμμή περιτρέχει εξωτερικά το χείλος.

22-23. Γυάλινοι αρύβαλλοι, ΒΕ 47455, 47456

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Κλασική εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Ύψος: 0,63 μ. - 0,66μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2018, 247-257, εικ.4

Σ.Α.
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Συγκολλημμένο και συμπληρωμένο. Χειροποίητο, 
κατασκευασμένο με την τεχνική του «πυρήνα». Σώμα 
επίμηκες, κυλινδρικό που στενεύει στον ώμο και απολήγει σε 
χείλος ευρύ, δισκόμορφο. Στον ώμο λαβές δακτυλιόσχημες 
με εξέχουσα την κάτω απόφυση. Διακόσμηση με τεθλασμένες, 
καστανές γραμμές που περιβάλλονται από έξι οριζόντιες 
καστανές γραμμές πάνω και δύο κάτω, ενώ καστανή γραμμή 
περιτρέχει το χείλος.
Ο τύπος του αγγείου παράγεται από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ, 
μέχρι και την ύστερη ελληνιστική περίοδο. Παράλληλα του 
βρίσκονται σε αλάβαστρα από τάφους στα  Μέγαρα και στην 
Κάμιρο της Ρόδου και σε αλάβαστρα ροδιακής προέλευσης, 
τα οποία βρίσκονται στη συλλογή Curtis στη Νέα Υόρκη.

24. Γυάλινο αλάβαστρο, ΒΕ 47460

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Κλασική εποχή, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ. 
Ύψος: 0,1 μ.

Δημοσίευση: Αλεξάνδρου 2018, 247-257, εικ.7

Σ.Α.
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Κλίνει ελαφρά προς τα αριστερά, ενώ στο άνω μέρος 
της ακουμπά το δεξί χέρι, που με τα λυγισμένα 
δάκτυλα ανασηκώνει την κόμη. Πάνω από το χαμηλό 
μέτωπο τα μαλλιά χωρίζονται στα δύο και με 
ευδιάκριτους βοστρύχους πλαισιώνουν το πρόσωπο, 
καταλήγοντας στο πίσω μέρος σε χαμηλό κότσο.
Η απόδοση της μορφής και η θέση του χεριού 
πάνω στο κεφάλι παραπέμπουν σε ρωμαϊκά 
αντίγραφα αγαλμάτων  του   5ου  αι.  π.Χ.  από  την   
Έφεσο  που  ανήκουν στον τύπο της πληγωμένης 
Αμαζόνας. Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο 
οι διασημότεροι γλύπτες της αρχαιότητας 
διαγωνίστηκαν για την κατασκευή αγαλμάτων 
Αμαζόνων που θα τοποθετούνταν στο περίφημο 
ιερό της Αρτέμιδος στην Έφεσο και από αντίγραφα 
των ρωμαϊκών χρόνων γνωρίζουμε τρεις τύπους 
Αμαζόνων που ανάγονται σε πρωτότυπα του β΄ 
μισού του 5ου αι. π.Χ. 
Πιθανώς το συγκεκριμένο αντίγραφο ανήκει στον 
τύπο της Αμαζόνας «Sciarra» ή «Lansdowne», η οποία 
ανασηκώνει το δεξί χέρι αποκαλύπτοντας την πληγή 
δίπλα στο δεξί μαστό.

25. Μαρμάρινη κεφαλή  Αμαζόνας, Λ 641

Φθιώτιδες Θήβαι,  Ακρόπολις. Ρωμαϊκή εποχή.
Σωζ. ύψος: 0,145 μ.

Αδημοσίευτο

Σ.Α.
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Ανασύνθεση στεφανιού που αποτελείται από πήλινες, 
σφαιρικές επιχρυσωμένες χάνδρες (απομιμήσεις 
καρπών), χάλκινους δακτυλίους, «κλειστού τύπου» 
από μονοκόμματο σύρμα κυκλικής διατομής και 
τμήματα χάλκινων δακτυλίων και ελασμάτων. Η 
χοινικίδα πιθανώς ήταν από φθαρτό υλικό και δεν 
διατηρήθηκε.
Βρέθηκε σε τάφο που χρονολογείται στα τέλη του 
3ου αι. π.Χ., δηλ. μετά την κατάληψη της πόλης των 
Φθιωτίδων Θηβών από τους Μακεδόνες.
Τα χρυσά στεφάνια είναι μια ξεχωριστής τέχνης 
κατηγορία στη Μακεδονία, λόγω και της αφθονίας  
των πολύτιμων μετάλλων της μακεδονικής γης. 
Κοσμούσαν  κεφαλές ανδρών, γυναικών και παιδιών 
σε σημαντικές στιγμές δημόσιου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα και ακολουθούσαν τους κατόχους τους 
στη μετά θάνατον κατοικία τους. Το ακριβό υλικό 
κατασκευής τους αποτελούσε ένδειξη ευμάρειας 
και κοινωνικής τάξης. Τα επιχρυσωμένα χάλκινα 
στεφάνια δείχνουν την τάση των λιγότερο εύπορων 
πολιτών να προσομοιάσουν με τον κύκλο των 
εκλεκτών αξιωματούχων του βασιλιά.

26. Στεφάνι με επιχρυσωμένες χάνδρες, ΒΕ 
47618

Φθιώτιδες Θήβαι, Νότιο νεκροταφείο. 
Ελληνιστική εποχή, τέλη 3ου αι. π.Χ.

Αδημοσίευτο

Σ.Α.
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