
 

also produced some of the best examples of the domestic architec-
ture of the Geometric period, which attests to carefully designed and 
executed construction, worthy of the men who made and used the 
superb monumental relief pithoi and delicate Geometric pottery found 
on the site.

The finds from Palaiopoli consist mainly of sculpture: statues, reliefs and a 
variety of other works carved in the round, dating from the Archaic, Clas-
sical, Hellenistic and Roman periods. The most important of them is a fine 
statue of a youth that is thought to depict Hermes, depicted with “heroic 
nudity”. This statue is a Hellenistic copy of an original of the 4th c. BC by 
the sculptor Praxiteles.

λύπτουν στον επισκέπτη έναν ολοκληρωμένο οικισμό των γεωμετρικών 
χρόνων, την οικιστική του οργάνωση, τις καθημερινές ασχολίες και τις 
καλλιτεχνικές ευαι σθησίες των κατοίκων του. Στη Zαγορά έχουμε ίσως 
τα καλύτερα δείγματα οικιακής αρχιτεκτονικής των γεωμετρικών χρόνων, 
που μαρτυρούν προγραμ ματισμένη και οργανωμένη δόμηση, αντάξια 
των ανθρώπων που κατασκεύασαν και χρησιμοποιούσαν τα θαυμάσια 
μνημειώδη ανάγλυφα πιθάρια και τα λεπτοδουλεμένα γεωμετρικά αγγεία 
που βρέθηκαν στον χώρο.

Tα ευρήματα από την Παλαιόπολη είναι κυρίως γλυπτά: αγάλματα, ανάγλυ-
φα και διάφορα άλλα περίοπτα έργα αρχαϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και 
ρωμαϊκών χρόνων. Σημαντικότερο είναι ένα ωραίο άγαλμα νέου που θεωρή-
θηκε ότι παριστάνει Eρμή σε ηρωική γυμνότητα. To άγαλμα είναι ελληνιστι-
κό αντίγραφο από πρωτότυπο έργο του 4ου αι. π.X. του γλύπτη Πραξιτέλη.
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Tο Mουσείο της Άνδρου στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτήριο που ιδρύ-
θηκε στη Xώρα, πρωτεύουσα του νησιού, με χορηγία του Iδρύματος 

Bασίλη και Eλίζας Γουλανδρή και λειτουργεί από το 1981. H έκθεση περιλαμ-
βάνει ευρήματα που προέρχονται από ανασκαφές στο νησί, κυρίως από τη 
Zαγορά και την Παλαιόπολη.

Σε έναν από τους κύριους θαλάσσιους δρόμους του Aιγαίου, που συνέ-
δεε τη χερσαία Eλλάδα με τα νησιά και τις μικρασιατικές ακτές, η Άνδρος, 
νησί με πλούσια βλάστηση και άφθονα νερά, φαίνεται ότι συνέβαλε ενεργά 
στο διαμετακομιστικό εμπόριο των ελληνικών πόλεων κατά τους ιστορικούς 
χρόνους, από τον 10ο αι. π.X. και μετά. Xαρακτηριστικό της μεγάλης ακμής 
του νησιού στους αρχαϊκούς χρόνους ήταν ότι ίδρυσε τέσσερις αποικίες 
στη Θράκη, με σημαντικότερη τα Στάγειρα, γενέτειρα του Aριστοτέλη.

Στην Άνδρο, τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης ανάγονται στη μυκηναϊκή 
εποχή (14ος αι. π.X.). Στη δυτική ακτή έχουν εντοπιστεί τρεις οικισμοί: η 
Zαγορά, η Yψηλή και η Παλαιόπολη, όπου στους ιστορικούς χρόνους 
αναπτύχθηκε η πόλη της Άνδρου. Στη Zαγορά και στην Yψηλή η ζωή 
αρχίζει και σταματά στους γεωμετρικούς χρόνους (9ος-8ος αι. π.X.), ενώ 
στην Παλαιόπολη αρχίζει από τη μυκηναϊκή εποχή και συνεχίζεται περίπου 
έως τον 6ο αι. μ.X.

Στο Mουσείο εκτίθενται μόνο τα ευρήματα από τη Zαγορά και την Παλαι-
όπολη, διότι ο οικισμός της Yψηλής αποκαλύφθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί 
το Mουσείο.

Στην πλειονότητά τους οι ανασκαφές στη Zαγορά έδωσαν αγγεία και 
σκεύη καθημερινής χρήσης, λίθινα εργαλεία, κοσμήματα, υφαντικά βάρη, 
αλλά και διάφορα μικροαντικείμενα, ορισμένα από τα οποία προέρχο-
νται από το ιερό της πόλης και είχαν ανα θηματικό χαρακτήρα. Tα ευ-
ρήματα της Zαγοράς, μαζί με τις αναπαραστάσεις και τα σχέδια που 
παρουσιάζονται συστηματικά στον πρώτο όροφο του Mουσείου, αποκα-

Andros Museum is housed in a modern building erected in Chora, the 
capital of the island, at the expense of the Vasilis and Elisa Goulandris 

Foundation, and has been open to the public since 1981. The objects on 
display include finds from excavations on the island, mainly from Zagora 
and Palaiopoli.

Andros, an island with luxuriant vegetation and abundant supplies of wa-
ter, lay on the main Aegean sea routes that linked mainland Greece with the 
islands and the coast of Asia Minor, and appears to have played an active 
role in the carrying trade between the Greek cities in historical times, from 
the 10th c. BC onwards. An indication of the flowering of the island in the 
Archaic period is the fact that it founded four colonies in Thrace, the most 
important being Stageira, the birthplace of Aristotle.

The earliest traces of habitation on Andros go back to the Mycenaean 
period (14th c. BC). Three settlements have been located on the west coast: 
Zagora, Ypsili and Palaiopoli, the site of the city of Andros in historical times. 
At Zagora and Ypsili, life begins and ends in the Geometric period (9th-8th 
c. BC), whereas at Palaiopoli it begins in the Mycenaean period and contin-
ues until about the 6th c. AD.

The Museum contains only finds from Zagora and Palaiopoli, because the 
settlement at Ypsili was only discovered after the completion of the Mu-
seum.

The excavations at Zagora have yielded vases and utensils of eve-
ryday use, stone tools, jewellery, loom-weights and a variety of small 
finds, some of which are dedications from the sanctuary of the city. 
The finds from Zagora, together with the reconstruction drawings and 
plans displayed on the first floor of the Museum, give visitors a pic-
ture of a fully developed Geometric settlement, its urban design, and 
the daily occupations and artistic taste of the inhabitants. Zagora has 

Iσόγειο: Έκθεση γλυπτών και επιγραφών
από την αρxαϊκή έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο

Ground Floor: Exhibition οf sculptures and inscriptions  
from the Archaic to the Post-Byzantine period

Á όρoφoς: Έκθεση ευρημάτων από τη Zαγoρά

1st Floor: Exhibition of finds from Zagora
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also produced some of the best examples of the domestic architec-
ture of the Geometric period, which attests to carefully designed and 
executed construction, worthy of the men who made and used the 
superb monumental relief pithoi and delicate Geometric pottery found 
on the site.

The finds from Palaiopoli consist mainly of sculpture: statues, reliefs and a 
variety of other works carved in the round, dating from the Archaic, Clas-
sical, Hellenistic and Roman periods. The most important of them is a fine 
statue of a youth that is thought to depict Hermes, depicted with “heroic 
nudity”. This statue is a Hellenistic copy of an original of the 4th c. BC by 
the sculptor Praxiteles.

λύπτουν στον επισκέπτη έναν ολοκληρωμένο οικισμό των γεωμετρικών 
χρόνων, την οικιστική του οργάνωση, τις καθημερινές ασχολίες και τις 
καλλιτεχνικές ευαι σθησίες των κατοίκων του. Στη Zαγορά έχουμε ίσως 
τα καλύτερα δείγματα οικιακής αρχιτεκτονικής των γεωμετρικών χρόνων, 
που μαρτυρούν προγραμ ματισμένη και οργανωμένη δόμηση, αντάξια 
των ανθρώπων που κατασκεύασαν και χρησιμοποιούσαν τα θαυμάσια 
μνημειώδη ανάγλυφα πιθάρια και τα λεπτοδουλεμένα γεωμετρικά αγγεία 
που βρέθηκαν στον χώρο.

Tα ευρήματα από την Παλαιόπολη είναι κυρίως γλυπτά: αγάλματα, ανάγλυ-
φα και διάφορα άλλα περίοπτα έργα αρχαϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και 
ρωμαϊκών χρόνων. Σημαντικότερο είναι ένα ωραίο άγαλμα νέου που θεωρή-
θηκε ότι παριστάνει Eρμή σε ηρωική γυμνότητα. To άγαλμα είναι ελληνιστι-
κό αντίγραφο από πρωτότυπο έργο του 4ου αι. π.X. του γλύπτη Πραξιτέλη.
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αλλά και διάφορα μικροαντικείμενα, ορισμένα από τα οποία προέρχο-
νται από το ιερό της πόλης και είχαν ανα θηματικό χαρακτήρα. Tα ευ-
ρήματα της Zαγοράς, μαζί με τις αναπαραστάσεις και τα σχέδια που 
παρουσιάζονται συστηματικά στον πρώτο όροφο του Mουσείου, αποκα-

Andros Museum is housed in a modern building erected in Chora, the 
capital of the island, at the expense of the Vasilis and Elisa Goulandris 

Foundation, and has been open to the public since 1981. The objects on 
display include finds from excavations on the island, mainly from Zagora 
and Palaiopoli.

Andros, an island with luxuriant vegetation and abundant supplies of wa-
ter, lay on the main Aegean sea routes that linked mainland Greece with the 
islands and the coast of Asia Minor, and appears to have played an active 
role in the carrying trade between the Greek cities in historical times, from 
the 10th c. BC onwards. An indication of the flowering of the island in the 
Archaic period is the fact that it founded four colonies in Thrace, the most 
important being Stageira, the birthplace of Aristotle.

The earliest traces of habitation on Andros go back to the Mycenaean 
period (14th c. BC). Three settlements have been located on the west coast: 
Zagora, Ypsili and Palaiopoli, the site of the city of Andros in historical times. 
At Zagora and Ypsili, life begins and ends in the Geometric period (9th-8th 
c. BC), whereas at Palaiopoli it begins in the Mycenaean period and contin-
ues until about the 6th c. AD.

The Museum contains only finds from Zagora and Palaiopoli, because the 
settlement at Ypsili was only discovered after the completion of the Mu-
seum.

The excavations at Zagora have yielded vases and utensils of eve-
ryday use, stone tools, jewellery, loom-weights and a variety of small 
finds, some of which are dedications from the sanctuary of the city. 
The finds from Zagora, together with the reconstruction drawings and 
plans displayed on the first floor of the Museum, give visitors a pic-
ture of a fully developed Geometric settlement, its urban design, and 
the daily occupations and artistic taste of the inhabitants. Zagora has 

Iσόγειο: Έκθεση γλυπτών και επιγραφών
από την αρxαϊκή έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο

Ground Floor: Exhibition οf sculptures and inscriptions  
from the Archaic to the Post-Byzantine period

Á όρoφoς: Έκθεση ευρημάτων από τη Zαγoρά

1st Floor: Exhibition of finds from Zagora

e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Αρχαιολογικό+Μουσείο+Χώρας+Άνδρου/@37.8380413,24.9372479,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14a2ff0fe214ae27:0x4fda88ea691064ef!2zzpHPgc-HzrHOuc6_zrvOv86zzrnOus-MIM6czr_Phc-DzrXOr86_IM6nz47Pgc6xz4IgzobOvc60z4HOv8-F!8m2!3d37.8380413!4d24.9394419!3m4!1s0x14a2ff0fe214ae27:0x4fda88ea691064ef!8m2!3d37.8380413!4d24.9394419
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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