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 Βγαίνοντας από την απομόνωση... 
      Η Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου ςυμμετζχει ςτισ ΕΗΠΚ 2021 μζςω μιασ ψθφιακισ  

οπτικοποιθμζνθσ ςυνάντθςθσ με επτά ζργα που εκτίκενται ςτισ αίκουςεσ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ. Τα ζργα αυτά, τα οποία 

προςπερνοφν ςυνικωσ οι επιςκζπτεσ ανάμεςα ςτθν πλειάδα των προβεβλθμζνων εκκεμάτων, αποτελοφν μζροσ τθσ 

πολυπλθκοφσ Συλλογισ, που από τθ ςυγκρότθςι τθσ αποδζχεται τθν ποικιλομορφία, αρνείται να κάνει διακρίςεισ 

προβάλλοντασ αποκλειςτικά το αιςκθτικά «ωραίο», αλλά εκκζτει το διαφορετικό και ουςιαςτικό για τθ γνϊςθ και τθν 

εξοικείωςθ με τθν αρχαία κλθρονομιά μασ. Στο πλαίςιο αυτό, τα επτά χάλκινα δθμιουργιματα, μικρά ςε μζγεκοσ, με 

διαφορετικι προζλευςθ και χρονολογικό προςδιοριςμό, παρουςιάηουν ςυνοπτικά τθν ταυτότθτά τουσ. Εκφράηουν διαχρονικζσ 

αναγκαιότθτεσ και ςυναιςκιματα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ και ανακαλοφν από το αρχαίο πολιτιςμικό περιβάλλον βιωματικζσ 

καταςτάςεισ που διαχρονικά λειτουργοφν κεραπευτικά ςτθν αποκατάςταςθ μιασ κρίςθσ, ςτθν ζξοδο από τθν απομόνωςθ, 

όπωσ αυτι που τα δφο τελευταία χρόνια ζχει εντακεί λόγω των ςυνκθκϊν που ζχει δθμιουργιςει θ πανδθμία.      

      Ο πόνοσ, θ ελπίδα ι θ παράκλθςθ για  ςυμπαράςταςθ και λφτρωςθ που οδθγοφν ςε τελετουργίεσ και αφιερϊματα ςτουσ 

κεοφσ από πιςτοφσ, θ ανάγκθ για ανκρϊπινθ επαφι που μοιάηει με βάλςαμο ςε μια τρυφερι αγκαλιά, ςτο φιλί και τθν αιϊνια 

αγάπθ, θ παρουςία ςτθ γιορτι, ςτο γλζντι που ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ με τθ μουςικι και τουσ κφκλιουσ χοροφσ, βγαλμζνουσ 

μζςα από τον αιϊνιο χαρακτιρα του διονυςιακοφ ςτοιχείου, αλλά και θ ςυμμετοχι ςε κοινζσ εμπειρίεσ μεγάλων ςυναντιςεων, 

όπωσ είναι οι κορυφαίοι ακλθτικοί αγϊνεσ, δεν διαφζρουν από τισ ςφγχρονεσ διαφυγζσ που δοκιμάηουν οι κοινωνίεσ ςτθν 

απειλι τθσ απομόνωςθσ. Ασ τιμιςουμε  λοιπόν το μεγαλφτερο ςυμμετοχικό πολιτιςτικό γεγονόσ τθσ Ευρϊπθσ με τθν 

Κλθρονομιά μασ ανοιχτι ςε όλουσ! 



 Η μορφι, όρκια και μετωπικι, φορά πζπλο, κρατά 

ραμφόςτομθ προχοΐςκθ ςτο δεξί  χζρι και αδιάγνωςτο 

αντικείμενο ςτο αριςτερό, ενϊ ςτο λαιμό τθσ διακρίνεται 

εγχάρακτο κόςμθμα. Στα άκρα πόδια διατθροφνται χάλκινα 

καρφάκια για τθν προςιλωςθ του ειδωλίου, το οποίο 

κεωρείται ζργο επαρχιακοφ εργαςτθρίου. Εικάηεται ότι 

απεικονίηει ιζρεια που εκτελεί ςπονδι ι τελετουργικό 

κακαρμό. Κατά τθν αρχαιότθτα χάλκινεσ πρόχοι 

χρθςίμευαν ωσ ιερατικά ςκεφθ για τθν πραγματοποίθςθ 

ςπονδϊν ςτισ κεότθτεσ και για το κακαρτιριο πλφςιμο των 

χεριϊν, ενϊ ςυχνά λειτουργοφςαν και ωσ αφιερϊματα.  

 

Χάλκινο ειδώλιο πεπλοφόρου  

Από το Ιερό του Δία ςτθ Δωδϊνθ   

Μζςα 5ου αι. π.Χ.  

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ.  Καρ. 10 

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 36, Προκικθ 6 



Χάλκινη μεςόμφαλοσ φιάλη 

Από τθν Ακρόπολθ τθσ Ακινασ  

550-500 π.Χ. 

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ.  Χ 7341 

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 37α, Προκικθ 34 

Φιάλθ καταςκευαςμζνθ από ςφυριλατο ζλαςμα, πικανϊσ 

ζργο αττικοφ εργαςτθρίου. Στο κζντρο τθσ διαμορφϊνεται 

ομφαλόσ διακοςμθμζνοσ με εγχάρακτα φυτικά μοτίβα. Η 

μεςόμφαλοσ ι ομφαλωτι φιάλθ κεωρείται το κατεξοχιν 

αγγείο για τθν τζλεςθ ςπονδϊν προσ τιμιν των κεϊν. Από 

τθν εικονογραφία πλθροφοροφμαςτε ότι το περιεχόμενο 

τθσ φιάλθσ χρθςιμοποιοφνταν είτε ωσ ςπονδικό υγρό είτε 

για το ράντιςμα του κυςιαςτιριου ηϊου. Πολφ ςυχνά οι 

φιάλεσ απαντοφν ωσ δϊρα ςτουσ κεοφσ από πιςτοφσ που 

επικυμοφν να ευχαριςτιςουν ι να παρακαλζςουν για κάτι. 

Στουσ γραπτοφσ καταλόγουσ των ανακθμάτων από τα ιερά 

ςτθν ακθναϊκι Ακρόπολθ οι ομφαλωτζσ φιάλεσ αποτελοφν 

τθν πλειονότθτα των αγγείων-αφιερωμάτων. 



Χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο  

Από τθν Ερζτρια τθσ Εφβοιασ 

Πρϊιμοσ  4οσ αι. π.Χ. 

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ. Χ 7670 /7670 α 

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 38, Προκικθ 57 

Σπάνιοσ τφποσ κατόπτρου με αμφίπλευρο δίςκο κατοπτριςμοφ 

και ξεχωριςτό κάλυμμα ςε κάκε πλευρά, διακοςμθμζνο με 

ανάγλυφο μετάλλιο. Στθ μία όψθ απεικονίηεται θ Αφροδίτθ 

κακιςμζνθ πάνω ςε βράχο με τον Ζρωτα ωσ γυμνό παιδί ςτα 

πόδια τθσ. Οι δφο μορφζσ βυκίηονται θ μία ςτο βλζμμα τθσ 

άλλθσ με μεγάλθ τρυφερότθτα. Στθν άλλθ όψθ δεςπόηει το 

ηευγάρι Διονφςου και Αριάδνθσ. Ο κεόσ, γυμνόσ, κακιςμζνοσ ςε 

βράχο, ςτθρίηει κφρςο (ραβδί με φφλλα κιςςοφ και αμπζλου και 

με κουκουνάρι ςτθν κορυφι) ςτον αριςτερό του ϊμο και δζχεται 

το φιλί τθσ αγαπθμζνθσ του, θ οποία ζχει περιπακϊσ τυλίξει τα 

χζρια τθσ γφρω από το λαιμό του. Αριςτερά του ηεφγουσ το 

φυςικό τοπίο, όπου διαδραματίηεται θ ερωτικι ςκθνι, 

δθλϊνουν ζνασ ακόμθ κφρςοσ και φυτά. Πρόκειται για εξαίρετο 

δθμιοφργθμα ευβοϊκοφ εργαςτθρίου μεταλλοτεχνίασ, πικανϊσ 

χαλκιδικοφ. 



Χάλκινη υδρία  

Από τάφο ςτθν Ερζτρια τθσ Εφβοιασ.  

Ύςτεροσ 4οσ αι. π.X.  

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ.  Χ 7913  

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 38, Προκικθ 53 

 Η υδρία φζρει ανάγλυφα κυμάτια ςε βάςθ και χείλοσ και εντυπωςιακι 

ανάγλυφθ παράςταςθ μεκυςμζνου Διονφςου, υποβαςταηόμενου από 

Σάτυρο, ςτθν πρόςφυςθ τθσ κατακόρυφθσ λαβισ. Ο κεόσ, νεαρόσ και 

αγζνειοσ, με μοναδικό ζνδυμα ζνα πολφπτυχο ιμάτιο γφρω από τουσ 

ϊμουσ, ςτθρίηεται ςτο δεξί πόδι κάμπτοντασ ζντονα τον κορμό, και απλϊνει 

το αριςτερό χζρι γφρω από τουσ ϊμουσ του επίςθσ γυμνοφ ςυνοδοφ του, 

ςτρζφοντασ παράλλθλα το κεφάλι του προσ αυτόν. Ο Σάτυροσ κινείται προσ 

τα δεξιά με τα πόδια ςε ευρφ διαςκελιςμό, ενϊ ταυτόχρονα ςτρζφει πίςω 

το κεφάλι κοιτϊντασ κατάματα τον Διόνυςο, ςτθρίηοντάσ τον για να 

καταφζρει να βαδίςει. Η δορά αιλουροειδοφσ, πικανότατα πάνκθρα, 

ςφμβολου του Διονφςου, διακρίνεται πίςω από τον Σάτυρο. Το ηευγάρι 

παρουςιάηεται αμζςωσ μετά από ζνα ξζφρενο γλζντι, γεμάτο μουςικι και 

οργιαςτικοφσ χοροφσ, κατά τθν προςφιλι ςυνικεια του διονυςιακοφ 

κιάςου, ςυνοπτικι απόδοςθ του οποίου αποτελοφν οι δφο μορφζσ. Η 

παράςταςθ προβάλλει τθν υπόςταςθ του Διονφςου ωσ προςτάτθ του 

κραςιοφ και του ςυμποςίου. 



Χάλκινο ςφνταγμα γυναικείων μορφών ςε κυκλικό χορό 

Από το Iερό του Δία ςτθν Ολυμπία. 

Μάλλον 9οσ αι. π.X.  

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ.  Χ 6236 

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 38, Προκικθ 58 

  

Επτά χορεφτριεσ παρουςιάηονται γυμνζσ, με τα πόδια ςε 

διάςταςθ πάνω ςε ςφμφυτο δακτφλιο, πιαςμζνεσ ςφικτά 

από του ϊμουσ και ςτραμμζνεσ όλεσ προσ το εςωτερικό 

του κφκλου. Τα χαρακτθριςτικά τουσ αποδίδονται είτε 

αδρά είτε δεν διακρίνονται. Ο κφκλιοσ χορόσ που εκτελοφν 

κεωρείται πωσ ζχει τελετουργικό χαρακτιρα. Από τισ πθγζσ 

γνωρίηουμε ότι ςε αρκετζσ περιοχζσ, και ιδιαίτερα ςτθν 

Πελοπόννθςο, γυναίκεσ και παρκζνεσ κόρεσ επιδίδονταν ςε 

χοροφσ προσ τιμιν κυρίωσ γυναικείων κεοτιτων ςχετικϊν 

με τθ γονιμότθτα και τθν ευφορία, με κυρίαρχθ τθν 

Άρτεμθ. Γενικά θ όρχθςθ κατά τθν αρχαιότθτα ιταν 

αναπόςπαςτο κομμάτι ςτα μυςτιρια και τισ κρθςκευτικζσ 

τελετζσ, ενϊ ο Πλάτωνασ ζχει κατθγοριοποιιςει τουσ 

χοροφσ ςε κρθςκευτικοφσ, πολεμικοφσ και ειρθνικοφσ. 



Χάλκινο ειδώλιο κόρησ - δρομζα  

Από το ιερό του Δία ςτθ Δωδϊνθ 

550-540 π.Χ. 

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ.  Καρ. 24 

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 36, Προκικθ 5 

Παριςτάνεται κορίτςι που τρζχει προσ τα δεξιά, με τα πόδια ςε ευρφ 

διαςκελιςμό. Με το αριςτερό χζρι αναςθκϊνει τθν άκρθ του κοντοφ, 

εφαρμοςτοφ χιτϊνα τθσ για να διευκολφνει τισ κινιςεισ τθσ. Το 

πρόςωπο ηωντανεφουν τα μεγάλα μάτια, τα τοξωτά φρφδια, τα λεπτά 

χείλθ και θ κομψι μφτθ. Το ακλθτικό, ςφριγθλό ςϊμα ταιριάηει ςε 

ακλιτρια αγϊνα δρόμου (δρομάς). Το ειδϊλιο κα διακοςμοφςε το 

χείλοσ ι τουσ ϊμουσ κρατιρα ι λζβθτα, προςθλωμζνο με καρφιά, 

τμιματα των οποίων διατθροφνται ςτα άκρα πόδια. Εξαιρετικό ζργο 

πικανότατα λακωνικοφ ι θπειρωτικοφ, κορινκιακισ τεχνοτροπίασ, 

εργαςτθρίου. Κατά τθν επικρατζςτερθ άποψθ αποδίδεται ακλιτρια 

από τθ Σπάρτθ, όπου τα κορίτςια ακλοφνταν επιμελϊσ για να είναι 

υγιι και να φζρουν ςτον κόςμο δυνατά παιδιά. Επίςθμοι αγϊνεσ 

δρόμου γυναικϊν διεξάγονταν ςτθν Ολυμπία κάκε τζςςερα χρόνια, ςε 

διαφορετικι θμερομθνία από τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, προσ τιμιν 

τθσ κεά Ήρασ, ωςτόςο αγϊνεσ δρόμου γυναικϊν μαρτυροφνται και ςτο 

πλαίςιο τοπικϊν εορτϊν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 



Χάλκινο αγαλμάτιο πυγμάχου  

Άγνωςτθ προζλευςθ 

Τζλθ 2ου- 1οσ αιϊνασ π.X.   

Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, αρ. ευρ.  Καρ. 546 

Συλλογι Ζργων Μεταλλοτεχνίασ, Αίκουςα 36, Προκικθ 6 

Το αγαλμάτιο απεικονίηει γυμνό, γενειοφόρο, ϊριμο ςε θλικία 

ακλθτι πυγμαχίασ, με μυϊδθ ςωματικι διάπλαςθ. Τα δάχτυλα 

και ο καρπόσ των χεριϊν  ςυγκρατοφνται από τουσ 

προςτατευτικοφσ μαλακοφσ ιμάντεσ (μειλίχαι ι στρόφια), τουσ 

οποίουσ γνωρίηουμε και από παραςτάςεισ αγγείων του 6ου και 

του 5ου αι. π.Χ., όπου εμφανίηονται ςυχνά οι ακλθτζσ να τουσ 

δζνουν ι να τουσ κρατοφν. Ο πυγμάχοσ ςτθρίηεται ςτο δεξί 

πόδι, ενϊ το άνετο αριςτερό είναι λυγιςμζνο ςτο γόνατο και 

ελαφρά πίςω από τον κορμό του. Ζντονθ κοφραςθ διαγράφεται 

ςτο πρόςωπό του, με τθν οποία ίςωσ ςυςχετίηεται θ χειρονομία 

τθσ «απαγόρευςθσ» με το υψωμζνο δεξιό χζρι, που 

υποδθλϊνει αποδοχι ιττασ. Το αγϊνιςμα τθσ πυγμισ, γνωςτό 

από τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ, ειςάγεται ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ κατά τθν 23θ Ολυμπιάδα (688 π.Χ.) για 

τουσ άνδρεσ και αργότερα, ςτθν  41θ (616 π.Χ.), για τουσ παίδεσ.  


