
αναθήματα από ελεφαντόδοντο: ο έφηβος σε χορευτικό άλμα – εξάρτημα 
λύρας –, τα χτένια από την Ανδαλουσία, το λακωνικό ανάγλυφο με τον Περ-
σέα που φονεύει τη Μέδουσα, έργα του 7ου αι. π.Χ., καθώς και ένα λιοντάρι 
από αιγυπτιακό τάφο του 13ου αι. π.Χ. σε εντυπωσιακό άλμα.

Νέο Κτήριο - Γλυπτοθήκη
Στον προθάλαμο (αριθ. 5) έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα αρχιτεκτονικά 

μέλη από τον χώρο του ιερού. Εντυπωσιακά είναι το μαρμάρινο αρχαϊκό ιω-
νικό επίκρανο και το κιονόκρανο. 

Η μεγάλη αίθουσα (αριθ. 6) φιλοξενεί τα πιο έξοχα έργα μεγάλης πλαστι-
κής του 6ου αι. π.Χ. Το σύνταγμα του Γενέλεω – ανάθημα στην Ήρα, όπως 
μαρτυρεί η επιγραφή (560-550 π.Χ.) –, η περίφημη Ήρα του Χηραμύη (570 
π.Χ.) και μια σειρά σημαντικών κούρων και κορών με εξαιρετική σημασία για 
την εξέλιξη της ιωνικής πλαστικής είναι μερικά από αυτά. 

Στην τελευταία αίθουσα (αριθ. 7), όπου έχουν εκτεθεί τα τμήματα κό-
ρης με δαιδαλική κόμμωση ναξιακού εργαστηρίου (630 π.Χ.), δεσπόζει 
ο μεγαλοπρεπής κολοσσικός Κούρος της Σάμου (580 π.Χ.), κατασκευα-
σμένος από ντόπιο μάρμαρο, ύψους 4,75 μ. Τον κούρο ανέθεσε ο Ίσχυς, 
όπως αναφέρει η επιγραφή στον μηρό του: ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ Ο ΡΗ-
ΣΙΟΣ. Αποτελεί ένα από τα συγκλονιστικότερα δημιουργήματα της μνη-
μειακής αρχαϊκής πλαστικής και μαρτυρεί την επιβλητικότητα του περί-
φημου ιερού, που είχε ιδρυθεί προς τιμήν της μητέρας θεάς στο Ηραίο 
της Σάμου.

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΒΑΘΕΟΣ 
ΣΑΜΟΣ

NEO ΚΤΗΡΙΟ - ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6

ΑΙΘΟΥΣΑ 7

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

ΚΗΠΟΣ



T: 22730 27469

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΙΓΛΑΚΗ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 

ΣΑΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού www.tap.gr

1
6

2
 A

M
V

.G
R 

- 
2

0
1

9
 ©

 T
.Α

.Π
.

 i  

Τον Αύγουστο του 1906 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Πασχάλης ανέλα-
βε με δική του δαπάνη την ίδρυση κτηρίου για τη στέγαση Αρχαιολογι-

κού Μουσείου, Βιβλιοθήκης και Αρχειοφυλακείου στη Σάμο. Ο θεμέλιος λί-
θος τοποθετήθηκε με εντυπωσιακή τελετή στις 16-8-1909 και το 1913 το κτή-
ριο ήταν έτοιμο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με τη μεταφορά του Αρ-
χειοφυλακείου και της Βιβλιοθήκης σε άλλο κτήριο, το Μουσείο πήρε τη ση-
μερινή του μορφή. Η πρόοδος των ανασκαφών στο Ηραίο, όμως, έκανε επι-
τακτική την ανάγκη προσθήκης δεύτερου κτηρίου, που έγινε με δαπάνη της 
Volkswagen και εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1987.

Στα δύο κτήρια του Μουσείου – παλαιό και νέο – έχουν εκτεθεί θησαυ-
ροί ανεκτίμητης αξίας, που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το ιερό της 
Ήρας, όπου βρισκόταν ο περίφημος ναός που αναφέρει με θαυμασμό ο 
Ηρόδοτος (III, 60): νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. Η λατρεία στο 
Ηραίο μιας μητέρας θεάς, που ταυτίστηκε αργότερα με την Ήρα, χρονο-
λογείται τουλάχιστον από το β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σε αυτήν προ-
σέφεραν αναθήματα από τα πέρατα του κόσμου οι ευλαβείς προσκυνητές. 

Στο παλαιό κτήριο συγκεντρώθηκαν έργα μικροτεχνίας, ενώ στο νέο στε-
γάστηκαν τα γλυπτά. Όλα ανεξαιρέτως τα εκθέματα αποτελούν μοναδικά 
εντυπωσιακά δείγματα της ιωνικής τέχνης που άνθησε στη Σάμο κατά την 
αρχαϊκή εποχή, όπως και στις άλλες πόλεις της Ιωνίας. Όλα αποπνέουν τον 
αέρα του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού, που μεγαλούργησε και άφησε τη 
σφραγίδα του στην πορεία των αιώνων. 

Παλαιό Κτήριο
Στον προθάλαμο του ισογείου εκτίθενται δείγματα πλαστικής των ύστερων 

ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Στη βόρεια αίθουσα 1 φιλοξενείται 
χρηστική κεραμική σαμιακών εργαστηρίων προϊστορικών, γεωμετρικών και αρ-
χαϊκών χρόνων (κύπελλα, σκύφοι, οινοχόες, υδρίες, αμφορείς, χύτρες, πίθοι, λύ-
χνοι κ.ά.) από μία δεξαμενή και πολυάριθμα πηγάδια του ιερού. Ανάμεσα στα 
σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή ξεχωρίζουν ένα «δέπας αμ-
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ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Στη βόρεια αίθουσα 3 του ορόφου φιλοξενείται η εξαιρετικά σημαντική συλ-
λογή χάλ κινων αντικειμένων, αναθημάτων στη με γάλη θεά: πλήθος γρυ πών 
που κοσμούσαν το πε ριχείλωμα τεράστιων λε βήτων, ελάσματα και αναθημα-
τικές ασπίδες με εγχάρακτες παραστάσεις, κα θώς και προστερνίδια αλόγων 
(εξαρτή  ματα της ιπ ποσκευής). Η σφυρήλατη εγχά ρακτη παράσταση του αγώ-
να του Ηρακλή κατά του τρισώματου Γη ρυόνη και του δικέφαλου σκύλου του 
αναδεικνύει το προστερνίδιο σε πραγματικό αριστούργημα της ιωνικής τέχνης.

Σημαντική είναι η συλλογή των χάλκινων αγαλματιδίων κού ρων, κορών, αλ λά 
και ζωι κών μορφών. Με τα ξύ αυτών, ξεχωρίζουν κόρη από την ανατολική Ελλά-
δα, ιππείς, κούρος που κρα τά προσ φορά και φέρει ανα θηματική επιγραφή στον 
μηρό ΣΜΙΚ(Ρ)ΟΣ ΗΡΗΙ, κα θώς και προμετωπίδες αλόγων από έλασμα χαλ-
κού από τη Συρία, πλήθος αναθημάτων από την Αίγυπτο του 9ου-6ου αι. π.Χ., 
την Ασσυρία, τη Μεσοποταμία και τον Καύκασο, θραύσμα τρίποδα με ανάγλυ-
φη ζωφόρο του 12ου αι. π.Χ. από την Κύπρο, κουδούνια από την Εγγύς Ανατο-
λή, σπονδικές φιάλες και σκεύη συμποσίου του 7ου-6ου αι. π.Χ. Πολλά από τα 
αγαλματίδια ζώων και ιδιαίτερα ταύρων, ιππαρίων και ελαφιών είχαν αφιερωθεί 
στο ιερό στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., τα οποία συμβόλιζαν την αγροτική  α φθονία 
και τη γονιμότητα και προ έρχονταν από την Ιλλυρία, τη Μακεδονία, τη Ρόδο και 
την Πελοπόννησο. 

Στη νότια αίθουσα 4 εκτίθενται κυπριακά ειδώλια, κεραμική και κοροπλα-
στική γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων από τη Σάμο, την Κόρινθο, τη 
Ρόδο και τη Μι κρά Ασία, καθώς και πλαστικά ιωνικά αγγεία του 6ου αι. π.Χ. 
Μικροαντικείμενα φαγεντιανής από την Αίγυπτο, όστρεα τριδάκνης από τη 
Συρία, μικροαντικείμενα από χρυσό, γυαλί και ήλεκτρο είναι μερικά από τα 
αφιερώματα στη θεά. Απαράμιλλης τέχνης δημιουργήματα αποτελούν τα 

φικύπελλο», οι ραμφόστομες πρό χοι και ένας υπερμεγέθης πίθος. Στην ίδια αί-
θουσα εκτίθενται λίθινα εργαλεία, πελέκεις, λεπίδες οψιανού, τριπτήρες, πήλινα 
σφονδύλια, χάλκινα αντικείμενα και μικκύλα ομοιώματα βωμών.

Η νότια αίθουσα 2 του ισογείου κοσμείται με δείγματα όλων των κατηγορι-
ών εκθεμάτων του Μουσείου: κεραμική, μικροτεχνία και νομίσματα από τους 
αρχαϊκούς μέχρι τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας, αναθήματα από τη 
Σπάρτη, την Αθήνα, την Κόρινθο, την Κύπρο, αλλά και εισηγμένα από την Εγ-
γύς Ανατολή, τη Συρία, την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Κύπρο 
και τη Φοινίκη. Εντυπωσιακά είναι τα όστρεα τριδάκνης από τη Συρία με εγχά-
ρακτη διακόσμηση, ένα συριακό θυμιατήρι (9ος-7ος αι. π.Χ.), αιγυπτιακά φυ-
λακτά από φαγεντιανή (8ος-6ος αι. π.Χ.), ο ιερός Άπις από αιγυπτιακό μπλε, 
οι ανθρώπινες μορφές με ζώα στα χέρια, προσφορά στη μεγάλη θεά, αναθη-
ματικές ασπίδες και κλαδιά φοίνικα, ομοιώματα οικίσκων του 7ου αι. π.Χ., τά-
λαντο σε σχήμα τροχού με την επιγραφή «...Αργείος με αφιέρωσε», το ξαπλω-
μένο λιοντάρι με την αναθηματική επιγραφή στη χαίτη «ο Εύμναστος από τη 
Σπάρτη στην Ήρα», του 6ου αι. π.Χ., και το χάλκινο ρυτό που απολήγει σε κε-
φαλή ταύρου και φέρει εγχάρακτη επιγραφή Ἱερὸν ἐμί ... Διαγόρης  Ἥρηι μαν(έθ)
ηκεν ... χαῖρε, ὦ ἱερεῦ και στο στόμιο το όνομα Χαρίλεως, του ύστερου 7ου αι. 
π.Χ. Οι γραπτές επιγραφές ΗΔ και ΗΡΗ σε πήλινα λατρευτικά σκεύη χαρα-
κτηρίζουν τα αγγεία ως ιδιοκτησία της Ήρας. Το πλήθος των σιδερένιων οβε-
λίσκων, τα οστά κρανίου θυσιασμένου βοδιού, τα πήλινα ομοιώματα πλακού-
ντων σε ταψί, η αρύταινα με την επιγραφή ΗΡΑ και οι σπονδικές φιάλες φανε-
ρώνουν λεπτομέρειες του τελετουργικού της λατρείας και των θυσιών προς τι-
μήν της θεάς. Ψηφίσματα, επιγραφές και ενεπίγραφοι ογκόλιθοι, που όριζαν 
την περιοχή διαφόρων τεμενών αφιερωμένων στους θεούς, καθώς και ανά-
γλυφο με πα ράσταση ερωτιδέων που προσφέρουν δώρα στην Ήρα (2ος αι. 
π.Χ.), αποτελούν σημαντικά εκθέματα της αίθουσας.

Στον προθάλαμο του ορόφου στεγάζεται η μοναδική για τον ελ ληνικό 
χώρο συλλογή ξύλινων α γαλματιδίων, ομοιωμάτων πλοίων, μικρών αφιερω-
μάτων, τμημάτων επίπλων, αγγείων και σκευών από τον 7ο-6ο αι. π.Χ. 
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Τον Αύγουστο του 1906 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Πασχάλης ανέλα-
βε με δική του δαπάνη την ίδρυση κτηρίου για τη στέγαση Αρχαιολογι-

κού Μουσείου, Βιβλιοθήκης και Αρχειοφυλακείου στη Σάμο. Ο θεμέλιος λί-
θος τοποθετήθηκε με εντυπωσιακή τελετή στις 16-8-1909 και το 1913 το κτή-
ριο ήταν έτοιμο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με τη μεταφορά του Αρ-
χειοφυλακείου και της Βιβλιοθήκης σε άλλο κτήριο, το Μουσείο πήρε τη ση-
μερινή του μορφή. Η πρόοδος των ανασκαφών στο Ηραίο, όμως, έκανε επι-
τακτική την ανάγκη προσθήκης δεύτερου κτηρίου, που έγινε με δαπάνη της 
Volkswagen και εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1987.

Στα δύο κτήρια του Μουσείου – παλαιό και νέο – έχουν εκτεθεί θησαυ-
ροί ανεκτίμητης αξίας, που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το ιερό της 
Ήρας, όπου βρισκόταν ο περίφημος ναός που αναφέρει με θαυμασμό ο 
Ηρόδοτος (III, 60): νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. Η λατρεία στο 
Ηραίο μιας μητέρας θεάς, που ταυτίστηκε αργότερα με την Ήρα, χρονο-
λογείται τουλάχιστον από το β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σε αυτήν προ-
σέφεραν αναθήματα από τα πέρατα του κόσμου οι ευλαβείς προσκυνητές. 

Στο παλαιό κτήριο συγκεντρώθηκαν έργα μικροτεχνίας, ενώ στο νέο στε-
γάστηκαν τα γλυπτά. Όλα ανεξαιρέτως τα εκθέματα αποτελούν μοναδικά 
εντυπωσιακά δείγματα της ιωνικής τέχνης που άνθησε στη Σάμο κατά την 
αρχαϊκή εποχή, όπως και στις άλλες πόλεις της Ιωνίας. Όλα αποπνέουν τον 
αέρα του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού, που μεγαλούργησε και άφησε τη 
σφραγίδα του στην πορεία των αιώνων. 

Παλαιό Κτήριο
Στον προθάλαμο του ισογείου εκτίθενται δείγματα πλαστικής των ύστερων 

ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Στη βόρεια αίθουσα 1 φιλοξενείται 
χρηστική κεραμική σαμιακών εργαστηρίων προϊστορικών, γεωμετρικών και αρ-
χαϊκών χρόνων (κύπελλα, σκύφοι, οινοχόες, υδρίες, αμφορείς, χύτρες, πίθοι, λύ-
χνοι κ.ά.) από μία δεξαμενή και πολυάριθμα πηγάδια του ιερού. Ανάμεσα στα 
σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή ξεχωρίζουν ένα «δέπας αμ-
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Στη βόρεια αίθουσα 3 του ορόφου φιλοξενείται η εξαιρετικά σημαντική συλ-
λογή χάλ κινων αντικειμένων, αναθημάτων στη με γάλη θεά: πλήθος γρυ πών 
που κοσμούσαν το πε ριχείλωμα τεράστιων λε βήτων, ελάσματα και αναθημα-
τικές ασπίδες με εγχάρακτες παραστάσεις, κα θώς και προστερνίδια αλόγων 
(εξαρτή  ματα της ιπ ποσκευής). Η σφυρήλατη εγχά ρακτη παράσταση του αγώ-
να του Ηρακλή κατά του τρισώματου Γη ρυόνη και του δικέφαλου σκύλου του 
αναδεικνύει το προστερνίδιο σε πραγματικό αριστούργημα της ιωνικής τέχνης.

Σημαντική είναι η συλλογή των χάλκινων αγαλματιδίων κού ρων, κορών, αλ λά 
και ζωι κών μορφών. Με τα ξύ αυτών, ξεχωρίζουν κόρη από την ανατολική Ελλά-
δα, ιππείς, κούρος που κρα τά προσ φορά και φέρει ανα θηματική επιγραφή στον 
μηρό ΣΜΙΚ(Ρ)ΟΣ ΗΡΗΙ, κα θώς και προμετωπίδες αλόγων από έλασμα χαλ-
κού από τη Συρία, πλήθος αναθημάτων από την Αίγυπτο του 9ου-6ου αι. π.Χ., 
την Ασσυρία, τη Μεσοποταμία και τον Καύκασο, θραύσμα τρίποδα με ανάγλυ-
φη ζωφόρο του 12ου αι. π.Χ. από την Κύπρο, κουδούνια από την Εγγύς Ανατο-
λή, σπονδικές φιάλες και σκεύη συμποσίου του 7ου-6ου αι. π.Χ. Πολλά από τα 
αγαλματίδια ζώων και ιδιαίτερα ταύρων, ιππαρίων και ελαφιών είχαν αφιερωθεί 
στο ιερό στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., τα οποία συμβόλιζαν την αγροτική  α φθονία 
και τη γονιμότητα και προ έρχονταν από την Ιλλυρία, τη Μακεδονία, τη Ρόδο και 
την Πελοπόννησο. 

Στη νότια αίθουσα 4 εκτίθενται κυπριακά ειδώλια, κεραμική και κοροπλα-
στική γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων από τη Σάμο, την Κόρινθο, τη 
Ρόδο και τη Μι κρά Ασία, καθώς και πλαστικά ιωνικά αγγεία του 6ου αι. π.Χ. 
Μικροαντικείμενα φαγεντιανής από την Αίγυπτο, όστρεα τριδάκνης από τη 
Συρία, μικροαντικείμενα από χρυσό, γυαλί και ήλεκτρο είναι μερικά από τα 
αφιερώματα στη θεά. Απαράμιλλης τέχνης δημιουργήματα αποτελούν τα 

φικύπελλο», οι ραμφόστομες πρό χοι και ένας υπερμεγέθης πίθος. Στην ίδια αί-
θουσα εκτίθενται λίθινα εργαλεία, πελέκεις, λεπίδες οψιανού, τριπτήρες, πήλινα 
σφονδύλια, χάλκινα αντικείμενα και μικκύλα ομοιώματα βωμών.

Η νότια αίθουσα 2 του ισογείου κοσμείται με δείγματα όλων των κατηγορι-
ών εκθεμάτων του Μουσείου: κεραμική, μικροτεχνία και νομίσματα από τους 
αρχαϊκούς μέχρι τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας, αναθήματα από τη 
Σπάρτη, την Αθήνα, την Κόρινθο, την Κύπρο, αλλά και εισηγμένα από την Εγ-
γύς Ανατολή, τη Συρία, την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Κύπρο 
και τη Φοινίκη. Εντυπωσιακά είναι τα όστρεα τριδάκνης από τη Συρία με εγχά-
ρακτη διακόσμηση, ένα συριακό θυμιατήρι (9ος-7ος αι. π.Χ.), αιγυπτιακά φυ-
λακτά από φαγεντιανή (8ος-6ος αι. π.Χ.), ο ιερός Άπις από αιγυπτιακό μπλε, 
οι ανθρώπινες μορφές με ζώα στα χέρια, προσφορά στη μεγάλη θεά, αναθη-
ματικές ασπίδες και κλαδιά φοίνικα, ομοιώματα οικίσκων του 7ου αι. π.Χ., τά-
λαντο σε σχήμα τροχού με την επιγραφή «...Αργείος με αφιέρωσε», το ξαπλω-
μένο λιοντάρι με την αναθηματική επιγραφή στη χαίτη «ο Εύμναστος από τη 
Σπάρτη στην Ήρα», του 6ου αι. π.Χ., και το χάλκινο ρυτό που απολήγει σε κε-
φαλή ταύρου και φέρει εγχάρακτη επιγραφή Ἱερὸν ἐμί ... Διαγόρης  Ἥρηι μαν(έθ)
ηκεν ... χαῖρε, ὦ ἱερεῦ και στο στόμιο το όνομα Χαρίλεως, του ύστερου 7ου αι. 
π.Χ. Οι γραπτές επιγραφές ΗΔ και ΗΡΗ σε πήλινα λατρευτικά σκεύη χαρα-
κτηρίζουν τα αγγεία ως ιδιοκτησία της Ήρας. Το πλήθος των σιδερένιων οβε-
λίσκων, τα οστά κρανίου θυσιασμένου βοδιού, τα πήλινα ομοιώματα πλακού-
ντων σε ταψί, η αρύταινα με την επιγραφή ΗΡΑ και οι σπονδικές φιάλες φανε-
ρώνουν λεπτομέρειες του τελετουργικού της λατρείας και των θυσιών προς τι-
μήν της θεάς. Ψηφίσματα, επιγραφές και ενεπίγραφοι ογκόλιθοι, που όριζαν 
την περιοχή διαφόρων τεμενών αφιερωμένων στους θεούς, καθώς και ανά-
γλυφο με πα ράσταση ερωτιδέων που προσφέρουν δώρα στην Ήρα (2ος αι. 
π.Χ.), αποτελούν σημαντικά εκθέματα της αίθουσας.

Στον προθάλαμο του ορόφου στεγάζεται η μοναδική για τον ελ ληνικό 
χώρο συλλογή ξύλινων α γαλματιδίων, ομοιωμάτων πλοίων, μικρών αφιερω-
μάτων, τμημάτων επίπλων, αγγείων και σκευών από τον 7ο-6ο αι. π.Χ. 
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Τον Αύγουστο του 1906 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Πασχάλης ανέλα-
βε με δική του δαπάνη την ίδρυση κτηρίου για τη στέγαση Αρχαιολογι-

κού Μουσείου, Βιβλιοθήκης και Αρχειοφυλακείου στη Σάμο. Ο θεμέλιος λί-
θος τοποθετήθηκε με εντυπωσιακή τελετή στις 16-8-1909 και το 1913 το κτή-
ριο ήταν έτοιμο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με τη μεταφορά του Αρ-
χειοφυλακείου και της Βιβλιοθήκης σε άλλο κτήριο, το Μουσείο πήρε τη ση-
μερινή του μορφή. Η πρόοδος των ανασκαφών στο Ηραίο, όμως, έκανε επι-
τακτική την ανάγκη προσθήκης δεύτερου κτηρίου, που έγινε με δαπάνη της 
Volkswagen και εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1987.

Στα δύο κτήρια του Μουσείου – παλαιό και νέο – έχουν εκτεθεί θησαυ-
ροί ανεκτίμητης αξίας, που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το ιερό της 
Ήρας, όπου βρισκόταν ο περίφημος ναός που αναφέρει με θαυμασμό ο 
Ηρόδοτος (III, 60): νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. Η λατρεία στο 
Ηραίο μιας μητέρας θεάς, που ταυτίστηκε αργότερα με την Ήρα, χρονο-
λογείται τουλάχιστον από το β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σε αυτήν προ-
σέφεραν αναθήματα από τα πέρατα του κόσμου οι ευλαβείς προσκυνητές. 

Στο παλαιό κτήριο συγκεντρώθηκαν έργα μικροτεχνίας, ενώ στο νέο στε-
γάστηκαν τα γλυπτά. Όλα ανεξαιρέτως τα εκθέματα αποτελούν μοναδικά 
εντυπωσιακά δείγματα της ιωνικής τέχνης που άνθησε στη Σάμο κατά την 
αρχαϊκή εποχή, όπως και στις άλλες πόλεις της Ιωνίας. Όλα αποπνέουν τον 
αέρα του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού, που μεγαλούργησε και άφησε τη 
σφραγίδα του στην πορεία των αιώνων. 

Παλαιό Κτήριο
Στον προθάλαμο του ισογείου εκτίθενται δείγματα πλαστικής των ύστερων 

ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Στη βόρεια αίθουσα 1 φιλοξενείται 
χρηστική κεραμική σαμιακών εργαστηρίων προϊστορικών, γεωμετρικών και αρ-
χαϊκών χρόνων (κύπελλα, σκύφοι, οινοχόες, υδρίες, αμφορείς, χύτρες, πίθοι, λύ-
χνοι κ.ά.) από μία δεξαμενή και πολυάριθμα πηγάδια του ιερού. Ανάμεσα στα 
σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή ξεχωρίζουν ένα «δέπας αμ-
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ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΡΟΦΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΑΙΘΟΥΣΑ 4

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Στη βόρεια αίθουσα 3 του ορόφου φιλοξενείται η εξαιρετικά σημαντική συλ-
λογή χάλ κινων αντικειμένων, αναθημάτων στη με γάλη θεά: πλήθος γρυ πών 
που κοσμούσαν το πε ριχείλωμα τεράστιων λε βήτων, ελάσματα και αναθημα-
τικές ασπίδες με εγχάρακτες παραστάσεις, κα θώς και προστερνίδια αλόγων 
(εξαρτή  ματα της ιπ ποσκευής). Η σφυρήλατη εγχά ρακτη παράσταση του αγώ-
να του Ηρακλή κατά του τρισώματου Γη ρυόνη και του δικέφαλου σκύλου του 
αναδεικνύει το προστερνίδιο σε πραγματικό αριστούργημα της ιωνικής τέχνης.

Σημαντική είναι η συλλογή των χάλκινων αγαλματιδίων κού ρων, κορών, αλ λά 
και ζωι κών μορφών. Με τα ξύ αυτών, ξεχωρίζουν κόρη από την ανατολική Ελλά-
δα, ιππείς, κούρος που κρα τά προσ φορά και φέρει ανα θηματική επιγραφή στον 
μηρό ΣΜΙΚ(Ρ)ΟΣ ΗΡΗΙ, κα θώς και προμετωπίδες αλόγων από έλασμα χαλ-
κού από τη Συρία, πλήθος αναθημάτων από την Αίγυπτο του 9ου-6ου αι. π.Χ., 
την Ασσυρία, τη Μεσοποταμία και τον Καύκασο, θραύσμα τρίποδα με ανάγλυ-
φη ζωφόρο του 12ου αι. π.Χ. από την Κύπρο, κουδούνια από την Εγγύς Ανατο-
λή, σπονδικές φιάλες και σκεύη συμποσίου του 7ου-6ου αι. π.Χ. Πολλά από τα 
αγαλματίδια ζώων και ιδιαίτερα ταύρων, ιππαρίων και ελαφιών είχαν αφιερωθεί 
στο ιερό στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., τα οποία συμβόλιζαν την αγροτική  α φθονία 
και τη γονιμότητα και προ έρχονταν από την Ιλλυρία, τη Μακεδονία, τη Ρόδο και 
την Πελοπόννησο. 

Στη νότια αίθουσα 4 εκτίθενται κυπριακά ειδώλια, κεραμική και κοροπλα-
στική γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων από τη Σάμο, την Κόρινθο, τη 
Ρόδο και τη Μι κρά Ασία, καθώς και πλαστικά ιωνικά αγγεία του 6ου αι. π.Χ. 
Μικροαντικείμενα φαγεντιανής από την Αίγυπτο, όστρεα τριδάκνης από τη 
Συρία, μικροαντικείμενα από χρυσό, γυαλί και ήλεκτρο είναι μερικά από τα 
αφιερώματα στη θεά. Απαράμιλλης τέχνης δημιουργήματα αποτελούν τα 

φικύπελλο», οι ραμφόστομες πρό χοι και ένας υπερμεγέθης πίθος. Στην ίδια αί-
θουσα εκτίθενται λίθινα εργαλεία, πελέκεις, λεπίδες οψιανού, τριπτήρες, πήλινα 
σφονδύλια, χάλκινα αντικείμενα και μικκύλα ομοιώματα βωμών.

Η νότια αίθουσα 2 του ισογείου κοσμείται με δείγματα όλων των κατηγορι-
ών εκθεμάτων του Μουσείου: κεραμική, μικροτεχνία και νομίσματα από τους 
αρχαϊκούς μέχρι τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας, αναθήματα από τη 
Σπάρτη, την Αθήνα, την Κόρινθο, την Κύπρο, αλλά και εισηγμένα από την Εγ-
γύς Ανατολή, τη Συρία, την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Κύπρο 
και τη Φοινίκη. Εντυπωσιακά είναι τα όστρεα τριδάκνης από τη Συρία με εγχά-
ρακτη διακόσμηση, ένα συριακό θυμιατήρι (9ος-7ος αι. π.Χ.), αιγυπτιακά φυ-
λακτά από φαγεντιανή (8ος-6ος αι. π.Χ.), ο ιερός Άπις από αιγυπτιακό μπλε, 
οι ανθρώπινες μορφές με ζώα στα χέρια, προσφορά στη μεγάλη θεά, αναθη-
ματικές ασπίδες και κλαδιά φοίνικα, ομοιώματα οικίσκων του 7ου αι. π.Χ., τά-
λαντο σε σχήμα τροχού με την επιγραφή «...Αργείος με αφιέρωσε», το ξαπλω-
μένο λιοντάρι με την αναθηματική επιγραφή στη χαίτη «ο Εύμναστος από τη 
Σπάρτη στην Ήρα», του 6ου αι. π.Χ., και το χάλκινο ρυτό που απολήγει σε κε-
φαλή ταύρου και φέρει εγχάρακτη επιγραφή Ἱερὸν ἐμί ... Διαγόρης  Ἥρηι μαν(έθ)
ηκεν ... χαῖρε, ὦ ἱερεῦ και στο στόμιο το όνομα Χαρίλεως, του ύστερου 7ου αι. 
π.Χ. Οι γραπτές επιγραφές ΗΔ και ΗΡΗ σε πήλινα λατρευτικά σκεύη χαρα-
κτηρίζουν τα αγγεία ως ιδιοκτησία της Ήρας. Το πλήθος των σιδερένιων οβε-
λίσκων, τα οστά κρανίου θυσιασμένου βοδιού, τα πήλινα ομοιώματα πλακού-
ντων σε ταψί, η αρύταινα με την επιγραφή ΗΡΑ και οι σπονδικές φιάλες φανε-
ρώνουν λεπτομέρειες του τελετουργικού της λατρείας και των θυσιών προς τι-
μήν της θεάς. Ψηφίσματα, επιγραφές και ενεπίγραφοι ογκόλιθοι, που όριζαν 
την περιοχή διαφόρων τεμενών αφιερωμένων στους θεούς, καθώς και ανά-
γλυφο με πα ράσταση ερωτιδέων που προσφέρουν δώρα στην Ήρα (2ος αι. 
π.Χ.), αποτελούν σημαντικά εκθέματα της αίθουσας.

Στον προθάλαμο του ορόφου στεγάζεται η μοναδική για τον ελ ληνικό 
χώρο συλλογή ξύλινων α γαλματιδίων, ομοιωμάτων πλοίων, μικρών αφιερω-
μάτων, τμημάτων επίπλων, αγγείων και σκευών από τον 7ο-6ο αι. π.Χ. 
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Τον Αύγουστο του 1906 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Πασχάλης ανέλα-
βε με δική του δαπάνη την ίδρυση κτηρίου για τη στέγαση Αρχαιολογι-

κού Μουσείου, Βιβλιοθήκης και Αρχειοφυλακείου στη Σάμο. Ο θεμέλιος λί-
θος τοποθετήθηκε με εντυπωσιακή τελετή στις 16-8-1909 και το 1913 το κτή-
ριο ήταν έτοιμο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με τη μεταφορά του Αρ-
χειοφυλακείου και της Βιβλιοθήκης σε άλλο κτήριο, το Μουσείο πήρε τη ση-
μερινή του μορφή. Η πρόοδος των ανασκαφών στο Ηραίο, όμως, έκανε επι-
τακτική την ανάγκη προσθήκης δεύτερου κτηρίου, που έγινε με δαπάνη της 
Volkswagen και εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1987.

Στα δύο κτήρια του Μουσείου – παλαιό και νέο – έχουν εκτεθεί θησαυ-
ροί ανεκτίμητης αξίας, που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το ιερό της 
Ήρας, όπου βρισκόταν ο περίφημος ναός που αναφέρει με θαυμασμό ο 
Ηρόδοτος (III, 60): νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. Η λατρεία στο 
Ηραίο μιας μητέρας θεάς, που ταυτίστηκε αργότερα με την Ήρα, χρονο-
λογείται τουλάχιστον από το β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σε αυτήν προ-
σέφεραν αναθήματα από τα πέρατα του κόσμου οι ευλαβείς προσκυνητές. 

Στο παλαιό κτήριο συγκεντρώθηκαν έργα μικροτεχνίας, ενώ στο νέο στε-
γάστηκαν τα γλυπτά. Όλα ανεξαιρέτως τα εκθέματα αποτελούν μοναδικά 
εντυπωσιακά δείγματα της ιωνικής τέχνης που άνθησε στη Σάμο κατά την 
αρχαϊκή εποχή, όπως και στις άλλες πόλεις της Ιωνίας. Όλα αποπνέουν τον 
αέρα του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού, που μεγαλούργησε και άφησε τη 
σφραγίδα του στην πορεία των αιώνων. 

Παλαιό Κτήριο
Στον προθάλαμο του ισογείου εκτίθενται δείγματα πλαστικής των ύστερων 

ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Στη βόρεια αίθουσα 1 φιλοξενείται 
χρηστική κεραμική σαμιακών εργαστηρίων προϊστορικών, γεωμετρικών και αρ-
χαϊκών χρόνων (κύπελλα, σκύφοι, οινοχόες, υδρίες, αμφορείς, χύτρες, πίθοι, λύ-
χνοι κ.ά.) από μία δεξαμενή και πολυάριθμα πηγάδια του ιερού. Ανάμεσα στα 
σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή ξεχωρίζουν ένα «δέπας αμ-
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ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2
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ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΡΟΦΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΑΙΘΟΥΣΑ 4

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Στη βόρεια αίθουσα 3 του ορόφου φιλοξενείται η εξαιρετικά σημαντική συλ-
λογή χάλ κινων αντικειμένων, αναθημάτων στη με γάλη θεά: πλήθος γρυ πών 
που κοσμούσαν το πε ριχείλωμα τεράστιων λε βήτων, ελάσματα και αναθημα-
τικές ασπίδες με εγχάρακτες παραστάσεις, κα θώς και προστερνίδια αλόγων 
(εξαρτή  ματα της ιπ ποσκευής). Η σφυρήλατη εγχά ρακτη παράσταση του αγώ-
να του Ηρακλή κατά του τρισώματου Γη ρυόνη και του δικέφαλου σκύλου του 
αναδεικνύει το προστερνίδιο σε πραγματικό αριστούργημα της ιωνικής τέχνης.

Σημαντική είναι η συλλογή των χάλκινων αγαλματιδίων κού ρων, κορών, αλ λά 
και ζωι κών μορφών. Με τα ξύ αυτών, ξεχωρίζουν κόρη από την ανατολική Ελλά-
δα, ιππείς, κούρος που κρα τά προσ φορά και φέρει ανα θηματική επιγραφή στον 
μηρό ΣΜΙΚ(Ρ)ΟΣ ΗΡΗΙ, κα θώς και προμετωπίδες αλόγων από έλασμα χαλ-
κού από τη Συρία, πλήθος αναθημάτων από την Αίγυπτο του 9ου-6ου αι. π.Χ., 
την Ασσυρία, τη Μεσοποταμία και τον Καύκασο, θραύσμα τρίποδα με ανάγλυ-
φη ζωφόρο του 12ου αι. π.Χ. από την Κύπρο, κουδούνια από την Εγγύς Ανατο-
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Στον προθάλαμο του ορόφου στεγάζεται η μοναδική για τον ελ ληνικό 
χώρο συλλογή ξύλινων α γαλματιδίων, ομοιωμάτων πλοίων, μικρών αφιερω-
μάτων, τμημάτων επίπλων, αγγείων και σκευών από τον 7ο-6ο αι. π.Χ. 



αναθήματα από ελεφαντόδοντο: ο έφηβος σε χορευτικό άλμα – εξάρτημα 
λύρας –, τα χτένια από την Ανδαλουσία, το λακωνικό ανάγλυφο με τον Περ-
σέα που φονεύει τη Μέδουσα, έργα του 7ου αι. π.Χ., καθώς και ένα λιοντάρι 
από αιγυπτιακό τάφο του 13ου αι. π.Χ. σε εντυπωσιακό άλμα.

Νέο Κτήριο - Γλυπτοθήκη
Στον προθάλαμο (αριθ. 5) έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα αρχιτεκτονικά 

μέλη από τον χώρο του ιερού. Εντυπωσιακά είναι το μαρμάρινο αρχαϊκό ιω-
νικό επίκρανο και το κιονόκρανο. 

Η μεγάλη αίθουσα (αριθ. 6) φιλοξενεί τα πιο έξοχα έργα μεγάλης πλαστι-
κής του 6ου αι. π.Χ. Το σύνταγμα του Γενέλεω – ανάθημα στην Ήρα, όπως 
μαρτυρεί η επιγραφή (560-550 π.Χ.) –, η περίφημη Ήρα του Χηραμύη (570 
π.Χ.) και μια σειρά σημαντικών κούρων και κορών με εξαιρετική σημασία για 
την εξέλιξη της ιωνικής πλαστικής είναι μερικά από αυτά. 

Στην τελευταία αίθουσα (αριθ. 7), όπου έχουν εκτεθεί τα τμήματα κό-
ρης με δαιδαλική κόμμωση ναξιακού εργαστηρίου (630 π.Χ.), δεσπόζει 
ο μεγαλοπρεπής κολοσσικός Κούρος της Σάμου (580 π.Χ.), κατασκευα-
σμένος από ντόπιο μάρμαρο, ύψους 4,75 μ. Τον κούρο ανέθεσε ο Ίσχυς, 
όπως αναφέρει η επιγραφή στον μηρό του: ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ Ο ΡΗ-
ΣΙΟΣ. Αποτελεί ένα από τα συγκλονιστικότερα δημιουργήματα της μνη-
μειακής αρχαϊκής πλαστικής και μαρτυρεί την επιβλητικότητα του περί-
φημου ιερού, που είχε ιδρυθεί προς τιμήν της μητέρας θεάς στο Ηραίο 
της Σάμου.
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Τον Αύγουστο του 1906 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Πασχάλης ανέλα-
βε με δική του δαπάνη την ίδρυση κτηρίου για τη στέγαση Αρχαιολογι-

κού Μουσείου, Βιβλιοθήκης και Αρχειοφυλακείου στη Σάμο. Ο θεμέλιος λί-
θος τοποθετήθηκε με εντυπωσιακή τελετή στις 16-8-1909 και το 1913 το κτή-
ριο ήταν έτοιμο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με τη μεταφορά του Αρ-
χειοφυλακείου και της Βιβλιοθήκης σε άλλο κτήριο, το Μουσείο πήρε τη ση-
μερινή του μορφή. Η πρόοδος των ανασκαφών στο Ηραίο, όμως, έκανε επι-
τακτική την ανάγκη προσθήκης δεύτερου κτηρίου, που έγινε με δαπάνη της 
Volkswagen και εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1987.

Στα δύο κτήρια του Μουσείου – παλαιό και νέο – έχουν εκτεθεί θησαυ-
ροί ανεκτίμητης αξίας, που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το ιερό της 
Ήρας, όπου βρισκόταν ο περίφημος ναός που αναφέρει με θαυμασμό ο 
Ηρόδοτος (III, 60): νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. Η λατρεία στο 
Ηραίο μιας μητέρας θεάς, που ταυτίστηκε αργότερα με την Ήρα, χρονο-
λογείται τουλάχιστον από το β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σε αυτήν προ-
σέφεραν αναθήματα από τα πέρατα του κόσμου οι ευλαβείς προσκυνητές. 

Στο παλαιό κτήριο συγκεντρώθηκαν έργα μικροτεχνίας, ενώ στο νέο στε-
γάστηκαν τα γλυπτά. Όλα ανεξαιρέτως τα εκθέματα αποτελούν μοναδικά 
εντυπωσιακά δείγματα της ιωνικής τέχνης που άνθησε στη Σάμο κατά την 
αρχαϊκή εποχή, όπως και στις άλλες πόλεις της Ιωνίας. Όλα αποπνέουν τον 
αέρα του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού, που μεγαλούργησε και άφησε τη 
σφραγίδα του στην πορεία των αιώνων. 

Παλαιό Κτήριο
Στον προθάλαμο του ισογείου εκτίθενται δείγματα πλαστικής των ύστερων 

ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Στη βόρεια αίθουσα 1 φιλοξενείται 
χρηστική κεραμική σαμιακών εργαστηρίων προϊστορικών, γεωμετρικών και αρ-
χαϊκών χρόνων (κύπελλα, σκύφοι, οινοχόες, υδρίες, αμφορείς, χύτρες, πίθοι, λύ-
χνοι κ.ά.) από μία δεξαμενή και πολυάριθμα πηγάδια του ιερού. Ανάμεσα στα 
σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή ξεχωρίζουν ένα «δέπας αμ-
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Στη βόρεια αίθουσα 3 του ορόφου φιλοξενείται η εξαιρετικά σημαντική συλ-
λογή χάλ κινων αντικειμένων, αναθημάτων στη με γάλη θεά: πλήθος γρυ πών 
που κοσμούσαν το πε ριχείλωμα τεράστιων λε βήτων, ελάσματα και αναθημα-
τικές ασπίδες με εγχάρακτες παραστάσεις, κα θώς και προστερνίδια αλόγων 
(εξαρτή  ματα της ιπ ποσκευής). Η σφυρήλατη εγχά ρακτη παράσταση του αγώ-
να του Ηρακλή κατά του τρισώματου Γη ρυόνη και του δικέφαλου σκύλου του 
αναδεικνύει το προστερνίδιο σε πραγματικό αριστούργημα της ιωνικής τέχνης.

Σημαντική είναι η συλλογή των χάλκινων αγαλματιδίων κού ρων, κορών, αλ λά 
και ζωι κών μορφών. Με τα ξύ αυτών, ξεχωρίζουν κόρη από την ανατολική Ελλά-
δα, ιππείς, κούρος που κρα τά προσ φορά και φέρει ανα θηματική επιγραφή στον 
μηρό ΣΜΙΚ(Ρ)ΟΣ ΗΡΗΙ, κα θώς και προμετωπίδες αλόγων από έλασμα χαλ-
κού από τη Συρία, πλήθος αναθημάτων από την Αίγυπτο του 9ου-6ου αι. π.Χ., 
την Ασσυρία, τη Μεσοποταμία και τον Καύκασο, θραύσμα τρίποδα με ανάγλυ-
φη ζωφόρο του 12ου αι. π.Χ. από την Κύπρο, κουδούνια από την Εγγύς Ανατο-
λή, σπονδικές φιάλες και σκεύη συμποσίου του 7ου-6ου αι. π.Χ. Πολλά από τα 
αγαλματίδια ζώων και ιδιαίτερα ταύρων, ιππαρίων και ελαφιών είχαν αφιερωθεί 
στο ιερό στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., τα οποία συμβόλιζαν την αγροτική  α φθονία 
και τη γονιμότητα και προ έρχονταν από την Ιλλυρία, τη Μακεδονία, τη Ρόδο και 
την Πελοπόννησο. 

Στη νότια αίθουσα 4 εκτίθενται κυπριακά ειδώλια, κεραμική και κοροπλα-
στική γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων από τη Σάμο, την Κόρινθο, τη 
Ρόδο και τη Μι κρά Ασία, καθώς και πλαστικά ιωνικά αγγεία του 6ου αι. π.Χ. 
Μικροαντικείμενα φαγεντιανής από την Αίγυπτο, όστρεα τριδάκνης από τη 
Συρία, μικροαντικείμενα από χρυσό, γυαλί και ήλεκτρο είναι μερικά από τα 
αφιερώματα στη θεά. Απαράμιλλης τέχνης δημιουργήματα αποτελούν τα 

φικύπελλο», οι ραμφόστομες πρό χοι και ένας υπερμεγέθης πίθος. Στην ίδια αί-
θουσα εκτίθενται λίθινα εργαλεία, πελέκεις, λεπίδες οψιανού, τριπτήρες, πήλινα 
σφονδύλια, χάλκινα αντικείμενα και μικκύλα ομοιώματα βωμών.

Η νότια αίθουσα 2 του ισογείου κοσμείται με δείγματα όλων των κατηγορι-
ών εκθεμάτων του Μουσείου: κεραμική, μικροτεχνία και νομίσματα από τους 
αρχαϊκούς μέχρι τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας, αναθήματα από τη 
Σπάρτη, την Αθήνα, την Κόρινθο, την Κύπρο, αλλά και εισηγμένα από την Εγ-
γύς Ανατολή, τη Συρία, την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Κύπρο 
και τη Φοινίκη. Εντυπωσιακά είναι τα όστρεα τριδάκνης από τη Συρία με εγχά-
ρακτη διακόσμηση, ένα συριακό θυμιατήρι (9ος-7ος αι. π.Χ.), αιγυπτιακά φυ-
λακτά από φαγεντιανή (8ος-6ος αι. π.Χ.), ο ιερός Άπις από αιγυπτιακό μπλε, 
οι ανθρώπινες μορφές με ζώα στα χέρια, προσφορά στη μεγάλη θεά, αναθη-
ματικές ασπίδες και κλαδιά φοίνικα, ομοιώματα οικίσκων του 7ου αι. π.Χ., τά-
λαντο σε σχήμα τροχού με την επιγραφή «...Αργείος με αφιέρωσε», το ξαπλω-
μένο λιοντάρι με την αναθηματική επιγραφή στη χαίτη «ο Εύμναστος από τη 
Σπάρτη στην Ήρα», του 6ου αι. π.Χ., και το χάλκινο ρυτό που απολήγει σε κε-
φαλή ταύρου και φέρει εγχάρακτη επιγραφή Ἱερὸν ἐμί ... Διαγόρης  Ἥρηι μαν(έθ)
ηκεν ... χαῖρε, ὦ ἱερεῦ και στο στόμιο το όνομα Χαρίλεως, του ύστερου 7ου αι. 
π.Χ. Οι γραπτές επιγραφές ΗΔ και ΗΡΗ σε πήλινα λατρευτικά σκεύη χαρα-
κτηρίζουν τα αγγεία ως ιδιοκτησία της Ήρας. Το πλήθος των σιδερένιων οβε-
λίσκων, τα οστά κρανίου θυσιασμένου βοδιού, τα πήλινα ομοιώματα πλακού-
ντων σε ταψί, η αρύταινα με την επιγραφή ΗΡΑ και οι σπονδικές φιάλες φανε-
ρώνουν λεπτομέρειες του τελετουργικού της λατρείας και των θυσιών προς τι-
μήν της θεάς. Ψηφίσματα, επιγραφές και ενεπίγραφοι ογκόλιθοι, που όριζαν 
την περιοχή διαφόρων τεμενών αφιερωμένων στους θεούς, καθώς και ανά-
γλυφο με πα ράσταση ερωτιδέων που προσφέρουν δώρα στην Ήρα (2ος αι. 
π.Χ.), αποτελούν σημαντικά εκθέματα της αίθουσας.

Στον προθάλαμο του ορόφου στεγάζεται η μοναδική για τον ελ ληνικό 
χώρο συλλογή ξύλινων α γαλματιδίων, ομοιωμάτων πλοίων, μικρών αφιερω-
μάτων, τμημάτων επίπλων, αγγείων και σκευών από τον 7ο-6ο αι. π.Χ. 

e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.com/maps/place/Αρχαιολογικό+Μουσείο+Βαθέος+Σάμου/@37.754584,26.9764278,17z/data=!4m5!3m4!1s0x14bc179b11fabc17:0x49b5da37d1eecf36!8m2!3d37.754584!4d26.9786218
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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