
Το μουσείο της Ερέτριας

• Τα εκθέματα στη δεύτερη 
αίθουσα του μουσείου.

• Αναστασία Αγιώτη

• Αναστασία Βογιατζή

• Ασημίνα Αγγελή

• Μαρία Γκεοργκίεβα



Προθήκη 16

• 1-5 χάλκινα όπλα ,αιχμές και βέλη.

• 6, 7 και 12 εργαλεία ,καρφιά και όστινα 
εργαλεία.

• 8-11 εξαρτήματα αγγειοπλαστικής εργαλεία 
για την επισκευή των αγγείων ,στηρίγματα , 
πήλινη μήτρα.



• 13 γυάλινα ζάρια 

• 14 χάλκινα αγκίστρια

• 15-16 και 20 σκεύη ,αγγεία για λάδι και ξύδι, , 
κλειδί 



• 17-18 υφαντικά βάρη 

• 21 σύστημα για την μέτρηση των υγρών 



προθήκη 17, Δυτική συνοικία κυρίως 400 π.Χ. – 268/7 π.Χ.

• 1. Κεφάλι εφήβου από Ερμαϊκή 
στήλη. Περίπου 300 π.Χ.

• 2. Σύνολα από ειδώλια, εργαλεία, 
όπλα, ζώα, τέρατα κ.ά. 250-200 
π.Χ.

• 3,4. Αγγεία για την ανάμειξη του 
οίνου με νερό τύπου δυτικής 
κλιτύος 400 π.Χ. – 200 π.Χ.



• 5,6,7,9. Διακοσμητικά στοιχεία: 
πήλινο γοργόνειο, πήλινοι ρόδακες, 
κόσμημα με την μορφή φιδιού, 
μαρμάρινο γοργόνειο.

• 8. υδρορροή με μορφή 
λεοντοκεφαλής.

• 10-13. μικρογραφικά αγγεία: 
μολύβδινο πιάτο, πρόχους που 
προοριζόταν για φάρμακα.



• 11. μολύβδινα πλακίδια.

• 12. μολύβδινο ανάγλυφο με πτερωτή 
Νίκη.

• 14-15. χάλκινα δακτυλίδια 290-100 
π.Χ.



προθήκη 18

• Τα νομίσματα αντανακλούν την ταυτότητα 
και την πολιτική ιστορία μιας πόλης. Ένα 
κράτος μπορεί να κόβει νομίσματα μόνον 
όταν είναι αυτόνομο και διαθέτει τους 
απαραίτητους οικονομικούς πόρους . Τα 
νομίσματα που βρέθηκαν στις ανασκαφές της 
Ερέτριας , είναι στην πλειονότητά τους 
χάλκινα. Πρόκειται για ένα μέταλλο που 
χρησιμοποιείται τοπικά για την απόκτηση 
ειδών πρώτης ανάγκης, στις καθημερινές 
συναλλαγές . Τα ασημένια νομίσματα είναι 
σπάνια , η χρήση τους περιορίζεται στην 
πληρωμή σημαντικών ποσών και στο 
χονδρεμπόριο , κυρίως εκτός της πόλης . 



Προθήκη 19, Οι λατρείες 600/21 π.Χ

• 1.Αγαλματίδιο αγαθού 
Δαίμονος(θεότητα προστατεύει την 
οικία)καθισμένο σε βράχο.

• 2.Κεφαλή γενειοφόρου από Ερμαϊκή 
στήλη.

• 3-4.Αθηνά:πήλινη κεφαλή, 
αναθηματικό ανάγλυφο. Τέλη 4ου αι. 
π.Χ



• 5-6.Αφροδίτη: Αγαλματίδιο θεάς, 
σύμπλεγμα θεάς και έρωτα 2ος-1ος αι. 
π.Χ

• 7. Κεφαλή γυναικείας θεότητας

• 8.Ημιτελές αγαλματίδιο ασκληπιού 4ος

αι. π.Χ

• 9.Ναΐσκος ένθρονης Κυβέλης 2ος-4ος



Προθήκη 20

• 1,3,7,11,12.Πήλινα αγαλματίδια για 
προσφορές στον νεκρό: ειδώλια 
ζώων, περιστέρι, ρόδι, ένθρονες
γυναίκες.

• 2,10.προσφορές σε παιδικές ταφές, 
νεκροσπαστικές (ανθρωπόμορφες 
κούκλες), θήλαστρο 5ο-4ο αι. π.Χ .



• 4-6,15-19,23-24. Αγγεία για 
αρρωματικά έλαια: ληκύθια
αλάβαστρα, λήκυθοι 4ος-1ος αι. π.Χ

• 8,20,21. Προσφορές σε γυναικείες 
ταφές: λεκανίδα με πώμα, χάλκινα 
κάτοπτρα 5ος-1ος π.Χ .



• 9,13,14. Αγγεία επιτραπέζια και μικρό 
κύπελο σερβιρίσματος,  μικρές 
οινοχόες.

• 22. Χάλκινη στλεγγίδα(εργαλείο για 
απομάκρινση της σκόνης του ελαίου 
και του ιδρώτα από το δέρμα) για 
προσφορά σε νεκρό αθλητή.



Προθήκη 21

• 1-8 μικρογραφικά αγγεία 4οσ αιώνας π.χ

• 2-6 επιτραπέζια αγγεία , κύλικες 4οσ αι. π.χ

• 3 πήλινο ειδώλιο, μορφή που ιππεύει πουλί 

• 4 θήλαστρο

• 5 αγγεία για αρωματικά έλαια ληκύθια



• 6-7-13 αγγεία με ανάγλυφη 

διακόσμηση 

• 9 κοσμήματα χρυσά σκουλαρίκια

• 10 αγγεια για μεταφορα υγρων

• 11 μυροδοχεία 10οσ π.χ – 1οσ μ.χ

• 12-15 πυξίδες , γυάλινα αγγεία



Προθήκη 22, ο Μακεδονικός τάφος των 
φτερωτών ερώτων
• 1. χάλκινη υδρία

• 2. λαβές από χάλκινες υδρίες

• 3. πώμα μεγάλου αγγείου για φύλαξη 
κοσμημάτων (πυξίδα)



Προθήκη 23, αγγεία , πολύτιμο τεκμήριο για τον 
δημόσιο βίο
• 1. από τη Βοιωτία : πήλινο ειδώλιο ιππέα

• 2. από την Κύπρο : θραύσμα μεγάλου 
αγγείου

• 3. θραύσμα μεγάλου ανοιχτού αγγείου

• 4-7. επιτραπέζια αγγεία πόσης: σκύφος , 
κοτύλες , μικρογραφική κύλικα



• 8-12. από την Κόρινθο οινοχόη , 
πυξίδα  , αρύβαλλος , σκύφοι

• 13-15. τοπική παραγωγή: 
γραπτό πήλινο ακρωτήριο με 
γοργόνειο , θραύσμα κύλικας, 
λήκυθος

• 16-23. από την Αττική : 
μελανόμορφα αγγεία, λήκυθοι 



Προθήκη 24: Αγγεία, μάρτυρες πτυχών της 
καθημερινής ζωή.
• 1-2. Πινάκια: Αττικό 

ερυθρόμορφο πιάτο(πινάκιο) με 
διονυσιακή σκηνή, 
ιχθυοπινάκιο. Αγγεία και 
αντικείμενα για ειδικές χρήσεις.

• 3-6. Αγγεία για αρωματικά 
έλαια: αλάβαστρο με λευκό 
φόντο, ερυθρόμορφες λήκυθοι



• 7-10. Αγγεία για φύλαξη 
κοσμημάτων: πυξίδες, πώμα, 
λεκανίδια με πώμα τοπικού 
εργαστηρίου.

• 11-12. Αντικείμενα σχετικά με το 
παιδί: Θήλαστρο, μικρό 
κύπελλο.



• 13-15. Επιτραπέζια αγγεία 
πόσης: θραύσμα ερυθρόμορφης 
κύλικας, κάνθαρος, σκύφος.

• 16. Αγγείο για σερβίρισμα: 
οινοχόη.

• 17. Αγγείο για προετοιμασία 
κρασιού: κρατήρας.



Προθήκη 25

• 1. πώμα πυξίδας

• 2-3. εργαλεία , τριπτίρας

• 4. αλάβαστρο ως προσφορά σε τάφο

• 5. ένθρονη γυναικεία μορφή 500-450 π.χ

• 6. Σάτυρος



• 8-14 παιδικά ειδώλια 300-200 π.χ

• 15-17 ειδώλια ηθοποιών 400 – 200 
π.χ

• 18-19 κεφαλές ειδωλίων 300 -170 

• 20 σκεύος για το ξύσιμο του μαλλιού 
με παράσταση συμποσίου 



• 21-23 γυναικείες κεφαλές 
500-400 π.χ

• 24-44 μικρογραφικά αγγεία 
400-300 π.χ

• 45 σειρήνα

• 46-50 ειδώλια ζώων 



Εργασία 2ο μέρος
Με το τμήμα μου επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας και εντυπωσιαστήκαμε 
από τα ευρήματα που αποκαλύπτουν με τον δικό τους τρόπο, την ζωή των κατοίκων της στο 
πέρασμα του χρόνου. Μέσα από όλα αυτά όμως, εμείς ξεχωρίσαμε τα γλυπτά του δυτικού 
αετώματος του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα , τα οποία απεικονίζουν σκηνή αμαζονομαχίας , 
μυθικής μάχης Ελλήνων και Αμαζόνων. Όλο το έργο είναι συμβολισμός για τον πόλεμο Ελλήνων και 
Περσών στον οποίο είχαν πρωτοστατήσει οι Αθηναίοι, σύμμαχοι των Ερετριέων.Το έργο απεικονίζει 
την προστάτιδα της Αθήνας, θεά Αθηνά και δεξιά της την αρπαγή της Αντιόπης, βασίλισσας των 
Αμαζόνων από τον Θησέα. 

Αυτό το έργο μας εντυπωσίασε περισσότερο διότι μέσα από τις κινήσεις και τις φιγούρες των 
απεικονιζόμενων ηρώων μπορέσαμε μέσα από αυτά που μάθαμε να φανταστούμε την ιστορία που 
κρύβεται πίσω από κάθε κομμάτι της αναπαράστασης. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 
εκθέματα του μουσείου, εκτός από τον τρόπο ζωής και τις ιδεολογίες των κατοίκων εκείνης της 
εποχής, μας παρουσιάζει και ένα κομμάτι από τα συναισθήματά τους. Αυτό το γλυπτό αναφέρεται 
στους πολέμους ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες και καθρεφτίζει την ψυχική ευφορία, 
την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση της υπεροχής που τους διακατείχε ύστερα από τη νίκη τους. 
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