
 

Περίληψη – Summary 
 
Μότσιου Παρασκευή: «Μικρογραφικές υδρίες από το ιερό της 
Δήμητρας στα Άβδηρα» 

 
Η διπλωματική αυτή εργασία αποσκοπεί στο να μελετήσει από τεχνικής 

και λατρευτικής σκοπιάς ένα τμήμα του αποθέτη των μικρογραφικών υδριών 
που εντοπίστηκε ανασκαφικά στα Άβδηρα από την Κουκούλη-Χρυσανθάκη 
κατά την ανασκαφική περίοδο 1982-1989. 

Στο πρώτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η ιστορική ανασκόπηση των 
Αβδήρων από την ίδρυσή τους στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. ως τη ρωμαϊκή 
κατάκτηση στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.Μετά ακολουθεί η παρακολούθηση 
της πορείας των ανασκαφικών ερευνών από τα μέσα του 20ου αιώνα και την 
αποκάλυψη του ελληνιστικού νότιου περιβόλου των Αβδήρων από τον 
Λαζαρίδη, στις ανασκαφικές έρευνες και την αποκάλυψη της βορειοδυτικής 
γωνίας του αρχαϊκού και κλασικού βόρειου περιβόλου κατά την δεκαετία του 
’80. Μικρή αναφορά γίνεται και στο ιερό της Δήμητρας, όπου εντοπίστηκε 
τεράστιος αποθέτης κυρίως μικρογραφικών υδριών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται από τεχνικής πλευράς η προς μελέτη 
ομάδα μικρογραφικών υδριών, με την δημιουργία τυπολογίας και σχολιασμό 
της διακόσμησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ερμηνευτικής 
προσέγγισης αυτών των αγγείων, με την εξέταση αρχικά της λατρείας στο ιερό 
της Δήμητρας και στη συνέχεια της λατρείας σε άλλα ιερά της Δήμητρας στην 
περιοχή των παραλιών του βόρειου Αιγαίου, και συγκεκριμένα στα παράλια 
της Μικράς Ασίας και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη και 
Μακεδονία. Η επιλογή των ιερών έγινε με συνδυασμό κριτηρίων, αφού 
λήφθηκαν υπ’όψιν η γεωγραφική κατανομή και το γεγονός της απόθεσης 
μικρογραφικών υδριών και άλλων πήλινων αγγείων και αντικειμένων 
λατρευτικής χρήσης. Πρώτα γίνεται η παράθεση παραδειγμάτων από την 
Μικρά Ασία και τα νησιά, καθώς τα Άβδηρα αποτελούν ιωνική αποικία, και 
ακολουθούν τα παραδείγματα της Θράκης και της Μακεδονίας. Στόχος αυτής 
της συγκριτικής μελέτης είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο η λατρευτική 
χρήση και απόθεση της υδρίσκης στα Άβδηρα επηρεάζεται από τις πρακτικές 
που ισχύουν στη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τη Μακεδονία ή αποτελούν 
τοπική παραλλαγή. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται συνοπτικά η ερμηνευτική 
προσέγγιση της χρήσης των υδρισκών, στο πέμπτο ακολουθούν τα 
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις σχετικά με την απόθεση των 
μικρογραφικών υδριών στο βόρειο Αιγαίο, και τέλος, ακολουθεί παράρτημα 
με θέμα τις λατρείες στο βόρειο και νότιο περίβολο της πόλης των Αβδήρων. 

 
 

Motsiou Paraskevi: «Miniature hydriai from the sanctuary of 
Demeter at Abdera» 

 



 
This thesis aims to study from the technical and ritualistic aspects a small 

group of the deposit of miniature hydriai that were discovered at Abdera 
during the excavations of 1982-1989, under the supervision of Koukouli-
Chrysanthaki. 

The first chapter begins with a brief historical overview of the city of 
Abdera from its colonization in the middle of 7th century BC to the roman 
conquest in the middle of the 2nd century BC. Consequently follows the 
progress of the excavations from the mid-20th century and the revelation of 
the hellenistic southern enceinte of the city by Lazaridis, to the excavations 
during the 1980s and the revelation of the northwest corner of the archaic and 
classical north fortification wall. A brief reference about the sanctuary of 
Demeteris included, where a huge deposit mainly of miniature hydriai was 
found. 

In the second chapter the group of hydriskai is examined from a technical 
perspective, namely the categorization in types and the comments of their 
decoration. At the third chapter an interpretative approach is attempted, 
firstly by examining the cultic activity at the sanctuary of Demeter and then at 
other sanctuaries of the goddess in the area of the northern Aegean coasts, 
and specifically at the coasts of Asia Minor and the islands of eastern Aegean, 
Thrace and Macedonia. The choice of the sanctuaries depended on a 
combination of criteria, after the geographical dispersion and the deposition 
of miniature hydriai and other clay vessels and ritual objects were taken into 
account. First is the exposition of the examples of the Asia Minor and the 
islands, since Abdera are an ionian colony, and then follow the examples of 
the Thrace and Macedonia. The goal of this comparative study is to determine 
whether the ritualistic use and deposition of the miniature hydria at Abdera is 
affected by the practices in Asia Minor, Thrace and Macedonia or are a local 
variation. 

A brief interpretive approach of the use of hydriskai is developed in the 
fourth chapter, at the fifth follow the conclusions and the comments regarding 
the deposition of miniature hydriai in the northern Aegean and, finally, an 
appendix is included on cults at the northern and southern enceinte of the city 
of Abdera. 
 


