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ΗΑμβρακία, ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.

από Κορίνθιους αποίκους στους πρόποδες του

λόφου της Περάνθης, όπου σήμερα εκτείνεται η σύγ-

χρονη Άρτα, δίπλα στις όχθες του ποταμού Άραχθου.

 Κτισμένη σε θέση με ιδιαίτερα στρατηγικά και εμπορικά

πλεονεκτήματα, σύντομα εξελίχθηκε στη σημαντικό-

τερη πόλη - κράτος της βορειοδυτικής Ελλάδας, μετά

την Κέρκυρα.

Προστατευμένη από ισχυρά τείχη, διέθετε ένα από

τα καλύτερα πολεοδομικά συστήματα της αρχαιότητας.

Το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της πόλης, κο-

σμημένο με μνημειώδη δημόσια κτίρια και ναούς εκτει-

νόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της. Στην υπόλοιπη

έκτασή της αναπτύσσονταν οι ιδιωτικές οικίες σε ορ-

θογώνιες νησίδες, ενώ τα νεκροταφεία βρίσκονταν

έξω από τα τείχη της. Στους σημαντικότερους αρχαι-

ολογικούς χώρους της Αμβρακίας συγκαταλέγονται ο

υστεροαρχαϊκός ναός του Πύθιου Απόλλωνα, προ-

στάτη της πόλης, το μικρό και μεγάλο Θέατρο και η δυ-

τική Νεκρόπολη.

Η Αμβρακία
.

τα νεώτερα ανασκαφικά ευρήματα

Η Αμβρακία
.

σύντομο ιστορικό πλαίσιο

Λίγα λόγια για την έκθεση

Οπλούτος των νέων ευρημάτων των ανασκαφών

που διενεργεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας,

στην περιοχή που άλλοτε καταλάμβανε η Αμβρακία, μας

οδήγησε στην οργάνωση μιας περιοδικής έκθεσης, που

φιλοξενεί τα πιο σημαντικά και καλύτερα διατηρημένα

αντικείμενα.

Πρόκειται για σημαντικά έργα τέχνης της αρχαϊκής

έως και της ρωμαϊκής περιόδου, τα οποία εμπλουτίζουν

τις γνώσεις μας για την ιστορία της καλλιτεχνικής δημι-

ουργίας στην Αμβρακία, αλλά και την ιστορία του αρ-

χαίου εμπορίου αγαθών πολυτέλειας, σε μια περιοχή

που αποτελούσε σημαντικό κόμβο μεταξύ της Ελλάδας

και της Ιταλικής Χερσονήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι

τα αντικείμενα της έκθεσης είναι αδημοσίευτα και για

πρώτη φορά εκτίθενται στο κοινό.

2y



Οενταφιασμός

είτε σε απλό

λάκκο, είτε σε κι-

βωτιόσχημο τάφο

ήταν ο συνηθέστε-

ρος τρόπος ταφής

των νεκρών. Σε

πολλές περιπτώσεις οι κιβωτιόσχημοι τάφοι ήταν οι-

κογενειακοί και δεν περιορίζονταν μόνο σε μία αλλά

σε περισσότερες ταφές. Πολύ συχνά απαντάται η πρα-

κτική της ανακομιδής. Τα οστά του προηγούμενου εν-

ταφιασμού παραμερίζονται ή συγκεντρώνονται σε ένα

σημείο μέσα στον τάφο, προκειμένου να δημιουργηθεί

ελεύθερος χώρος για τις νέες ταφές. 

Ένας άλλος τύπος ταφής, ιδιαίτερα διαδεδομένος αν

και αρκετά δαπανηρός, ήταν η καύση των νεκρών. Από

τον λάκκο της πυράς τα

λείψανα της καύσης πε-

ρισυλλέγονταν και το-

ποθετούνταν στα

τεφροδόχα αγγεία. Τα

τεφροδόχα αγγεία το-

ποθετούνταν σε τετρά-

γωνες θήκες ή στον

οικογενειακό κιβωτιό-

σχημο τάφο ή απλώς

θάβονταν σε λάκκους.

Σπανιότερα απαντώνται οι ταφές σε σαρκοφάγους

από πωρόλιθο ή μέσα σε μεγάλα αγγεία, συνήθως πί-

θους ή κρατήρες (για εγχυτρισμούς νηπίων).

ΗΑμβρακία είχε δύο νεκροταφεία, τα οποία βρί-

σκονται έξω από τα ογκώδη και επιβλητικά

τείχη της πόλης. Η χρήση τους υπήρξε αδιάλειπτη, κα-

λύπτοντας ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από τους αρ-

χαϊκούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους, δηλαδή

από την εποχή ίδρυσης της πόλης μέχρι και την εγκα-

τάλειψή της.

Η δυτική Νεκρόπολη, από την οποία προέρχεται το

σύνολο των αντικειμένων της περιοδικής έκθεσης

βρίσκεται στην οδό Κομμένου και αναπτυσσόταν κατά

μήκος μίας εντυπωσιακής λεωφόρου. Η ταφική λεω-

φόρος χρησιμοποιήθηκε παράλληλα και ως οδικός

άξονας, που ξεκινούσε από τη νότια πύλη του τείχους

και κατέληγε στον  Άμβρακο, το επίνειο της πόλης στον

Αμβρακικό κόλπο. Εκατέρωθεν της λεωφόρου υψώ-

νονταν ταφικοί περίβολοι, με πλήθος ταφών σε δια-

φορετικά επίπεδα. Πρόκειται για ταφικούς πιόσχημους

περίβολους που περιέχουν τάφους όλων των ειδών

(κιβωτιόσχημους, λακκοειδείς, κεραμοσκεπείς, ταφι-

κές θήκες, κ.ά).

Η δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας 

Οι ταφικές πρακτικές 
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Τα τεφροδόχα αγ-

γεία, δηλαδή τα

αγγεία στα οποία τοπο-

θετούνταν τα λείψανα

της καύσης του νε-

κρού, ήταν συνήθως

πήλινα και σπανιότερα

χάλκινα. 

Από τα πήλινα ξεχω-

ρίζουν οι ερυθρόμορ-

φες και μελαμβαφείς

πελίκες. Οι μελαμβα-

φείς πελίκες κοσμούν-

ται με κατακόρυφες ραβδώσεις στο σώμα και περίτεχνα

ανάγλυφα εμβλήματα κάτω από τις λαβές. Σε αρκετές

περιπτώσεις φέρουν γραπτή διακόσμηση τύπου «δυτι-

κής κλιτύος» στο λαιμό. Οι ερυθρόμορφες πελίκες, εγ-

χώριες ή εισηγμένες, φέρουν πλούσιες παραστάσεις,

με σκηνές από τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο αλλά και

λατρευτικών θεμάτων. Μία άλλη κατηγορία τεφροδό-

χων αγγείων είναι οι αμφορείς, άβαφοι, μελαμβαφείς

(ενίοτε με παρόμοια διακόσμηση με αυτή των μελαμ-

βαφών πελίκων), αλλά και αυτοί του «κυπριακού

τύπου», που φέρουν γραπτή διακόσμηση με φυτικά μο-

τίβα.

Τέλος, έχουν έρθει στο φως -σε μικρότερη συχνό-

τητα- χάλκινα τεφροδόχα αγγεία, στην πλειονότητα τους

υδρίες και οινοχόες. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι

η περίτεχνη διακόσμηση στις λαβές τους με πλαστικές

μορφές, ανθρωπόμορφες ή μυθολογικών όντων.

Τα τεφροδόχα αγγεία
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Οι νεκροί συνοδεύονταν στη μεταθανάτια κατοικία

από τα κτερίσματα, δηλαδή τα αγαπημένα τους εν

ζωή αντικείμενα, ή και αυτά που κατασκευάζονταν απο-

κλειστικά και μόνο για ταφική χρήση. 

Τα βρέφη και τα παιδιά συνόδευαν θήλαστρα, παιχνί-

δια, όπως πλαγγόνες (κούκλες) και πλαταγές (κουδου-

νίστρες). Στις ταφές νεαρών ανύπαντρων γυναικών

βρέθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με το γάμο, ενώ

στους νέους αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε αθλη-

τικές δραστηριότητες, όπως χάλκινες συνήθως στλεγ-

γίδες (ξέστρες). Οι ώριμοι άντρες συνοδεύονταν από

αντικείμενα σχετικά με τα συμπόσια ή με το επάγγελμά

τους, ενώ στις γυναικείες ταφές βρέθηκαν κοσμήματα

και αγγεία καλλωπισμού. 

Στις ταφές των νεκρών που προέρχονταν από υψηλά

οικονομικά στρώματα πολλές φορές απαντώνται χρυσά

στεφάνια και δανάκες, δηλαδή ομοιώματα νομισμάτων,

κατασκευασμένα από λεπτό φύλλο χρυσού, με έκτυπη

παράσταση Πήγασου ή κηρύκειου. Οι συγγενείς του νε-

κρού τις τοποθετούσαν στο στόμα του ή στον τάφο και

χρησίμευαν ως το εισιτήριό του για τον Κάτω Κόσμο.

Τα κτερίσματα των νεκρών

y5



Οι συγγενείς των νεκρών, στη μνήμη των αγαπη-

μένων εκλιπόντων τοποθετούσαν λίθινες στήλες,

που σήμαιναν τους τάφους. Οι περισσότερες στήλες είναι

κατασκευασμένες από εγχώριο ασβεστόλιθο και προέρ-

χονται από ντόπια εργαστήρια λιθοξοΐας. Αποτελούν

εξαίσια δείγματα καλλιτεχνίας, αποδεικνύοντας την τε-

χνογνωσία που διέθεταν οι Αμβρακιώτες λιθοξόοι.

Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας των στηλών

έφερε ειδική επεξεργασία (με τα εργαλεία των λιθο-

ξόων), ενώ το κατώτερο μέρος ήταν άπεργο (όχι δου-

λεμένο), καθώς δεν ήταν ορατό, αφού οι στήλες

τοποθετούνταν σε βάση ή απευθείας στο έδαφος.

Συνήθως έφεραν κυματιοφόρο γείσο, ανάγλυφες ται-

νίες με γεισίποδες και αστραγάλους και ζώνες με φυτικά

μοτίβα (κλάδοι κισσού και βελανιδιάς, μυρτιάς ή ελιάς),

ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις απαντώνται ανάγλυφες

μορφές. Μετά ακολουθούσε το όνομα του νεκρού και το

πατρώνυμο. Σπανιότερα αναγραφόταν το εθνικό, το

επάγγελμα ή η επίκληση χαĩρε. Πολλές φορές έφεραν

επίστεψη βαθμιδωτή και σε μικρότερη συχνότητα αετω-

ματική. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν βρεθεί στήλες με

ίχνη χρώματος.

Μέχρι σήμερα έχουν έρθει στο φως πάνω από 800

στήλες, αριθμός ικανοποιητικός, ώστε να εξαχθούν πο-

ρίσματα όσον αφορά στα ανθρωπονύμια των κατοίκων

της Αμβρακίας και την εξέλιξη της γλώσσας στην πάροδο

των αιώνων. 

Οι επιτύμβιες στήλες
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Ο
ι συγγενείς του νεκρού αμέσως μετά την

ταφή αλλά και μετέπειτα, πραγματοποιού-

σαν τελετές ανάλογες με τα σημερινά μνημόσυνα.

Στις αρχαίες πηγές αναφέρονται τα «τρίτα», τα

«ένατα» και τα «τριακοστά», τελετουργίες που τε-

λούνταν αντίστοιχα την τρίτη, ένατη και τριακοστή

μέρα, πιθανόν από τη μέρα του θανάτου. 

Τα τελετουργικά έθιμα

μετά την ταφή λάμβαναν

χώρα πάνω ή  δίπλα στον

τάφο, πάνω στην επιτύμ-

βια στήλη, ή σε βωμούς

ειδικά κατασκευασμένους

για αυτόν το σκοπό. Κατά

τη διάρκεια αυτών των

τελετών, οι συγγενείς

εναπόθεταν αγγεία και ειδώλια, ενώ γίνονταν

χοές (σπονδές οίνου, ελαίων και αρωμάτων), ενα-

γίσματα (προσφορές στο νεκρό σε γάλα, μέλι,

νερό, κρασί κ.ά.) και προσφέρονταν καρποί και

τροφή. 

Τα τελετουργικά έθιμα και νεκρικές προσφορές

Το οστεολογικό υλικό από τη δυτική Νεκρόπολη

y7

Το οστεολογικό υλικό από τη Δυτική Νεκρό-

πολη παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον,

καθώς ήρθε στο φως πολύ μεγάλος αριθμός σκε-

λετών (περίπου 500). Η οστεολογική μελέτη απέ-

δωσε σημαντικές πληροφορίες για το βιοτικό

επίπεδο, τη θνησιμότητα, τις ασθένειες, τις δια-

τροφικές συνήθειες και τις φυσικές δραστηριότη-

τες του πληθυσμού της αρχαίας πόλης. Άτομα

όλων των ηλικιακών κατηγοριών και των δύο

φύλων περιλαμβάνονται στο σκελετικό υλικό του

νεκροταφείου. Ο μέσος όρος ζωής υπολογίζεται

για τους άνδρες περίπου στα 36-45 έτη και για τις

γυναίκες στα 33-42 έτη. Το μέσο ανάστημα στην

κλασική περίοδο υπολογίζεται για τους άνδρες στα

1,72μ. και για τις γυναίκες στα 1,58μ., ενώ στην

ελληνιστική περίοδο το ύψος για τους άνδρες είναι

1,68μ. και για τις γυναίκες 1,56μ.



Διάρκεια έκθεσης: 8 Μαρτίου - 31 Μαΐου 2016

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν:
-Ομιλίες σχετικά με την έκθεση και την αμβρακία
-Οργανωμένες ξεναγήσεις
-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές
α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙτΟυΡΓΙαΣ

τρίτη - Κυριακή: 08.00 - 15.00

αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Θέση τρίγωνο, Άρτα 47100
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ
τηλ: 2681024636, 2681071700 | e-mail: efaart@culture.gr
fb: αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας/Archaeological Museum of Arta
www.efaart.gr
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Εργατοτεχνικό προσωπικό:

Χρήστος Αράπης

Χρήστος Μπαλτζώης

Γεώργιος Νταραγιάννης

Παναγιώτης Κατσαρός

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, Μουσειοπαιδαγωγός

Θεοφανή Δημητρέλη, Αρχαιολόγος

Αθανασία Μιμηγιάννη, Αρχαιολόγος

Ξεναγήσεις:

Αγγελική Γαβριήλ

Γεώργιος Γκοδώσης

Γραμματειακή υποστήριξη:

Μισέλ Χάιντ

Λογιστήριο:

Ηλίας Βλάχας

Ελένη Μαντζούτσου

Επιστημονικοί συνεργάτες:

Ανθή Αγγέλη,

Αρχαιολόγος - Προϊσταμένη

Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Σωτήριος Ραπτόπουλος,

Αρχαιολόγος - Τμηματάρχης

Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 

Μαρία Νιάρου, Αρχαιολόγος

Βασίλειος Καπόπουλος, Αρχαιολόγος 

Νίκη Παπακωνσταντίνου, Αρχαιολόγος

Ιωάννης Παπαλέξης, Πολιτικός Μηχανικός

Συντήρηση αρχαιοτήτων:

Κωνσταντίνος Υψηλός

Χρήστος Βέργης

Ελένη Καραφέρη

Ελεωνόρα Μπασιάκου

Επιμέλεια - Συντονισμός:
Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Δρ Αρχαιολόγος - Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 


