
 
Θολωτός τάφος Κραννώνας (Αρχείο ΕΦΑ Λάρισας) 

 
Η Μαρία Σταματοπούλου είναι Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στον Τομέα Κλασικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Tutorial Fellow στο Κολλέγιο Lincoln.  

 

Η έρευνά της αφορά την μελέτη της αρχαίας Θεσσαλίας από την αρχαϊκή ως και την 

ελληνιστική περίοδο, τα ταφικά έθιμα στον ελλαδικό χώρο (6ος – 1ος αι. π.Χ.) και τη μελέτη 

του αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την αρχαιολογία (ιδίως της Θεσσαλίας) κατά το 

πρώτο μισό του 20ου αι.  

 

Σε στενή συνεργασία με τους αρχαιολόγους στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τις 

Εφορείες Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας έχει ταυτίσει πληθώρα αρχαίων ευρημάτων 

από παλαιές ανασκαφές στην αρχαία Θεσσαλία. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την ταφική 

αρχαιολογία και τη μνημειακή ταφική αρχιτεκτονική της Θεσσαλίας, το ιερό της Πασικράτας 

στη Δημητριάδα, το ιερό της Αθηνάς Πολιάδος στις Φθιώτιδες Θήβες, την αρχαϊκή 

Θεσσαλία, τα χρυσά ‘ορφικο-βακχικά' ελάσματα της Θεσσαλίας, την εικονογραφία των 

γραπτών στηλών της Δημητριάδας, την κεραμική από τα νεκροταφεία της Φαρσάλου 

καθώς και τη σημασία του αρχείου του Α.Σ. Αρβανιτόπουλου.  

 

Έχει οργανώσει έξι συνέδρια, έχει επιμεληθεί οκτώ συλλογικούς τόμους και υπήρξε editor του 

περιοδικού Archaeological Reports. Έχει αναλάβει τη δημοσίευση των ανασκαφών του Α.Σ . 

Αρβανιτόπουλου στην αρχαία Δημητριάδα (νότιο νεκροταφείο και Ιερό της Πασικράτας), τη 

Μητρόπολη (νεκροταφείο) και τις Φθιώτιδες Θήβες (ιερό Αθηνάς Πολιάδος) καθώς και του 

Ν. Βερδελή στο δυτικό νεκροταφείο της Φαρσάλου (η τελευταία σε συνεργασία με τη Στέλλα 

Κατακούτα). 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
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Τα ταφικά μνημεία της Κλασικής Περιόδου 

στη Θεσσαλία 

 

 

Μαρία Σταματοπούλου 
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας και Τέχνης 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

 

 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, ώρα 18:30 

 

 
Συμμετέχει η υποψήφια διδάκτωρ Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

κα Στέλλα Κατακούτα (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας), με σύντομη 

παρέμβαση, παρουσίαση της ερευνητικής της εργασίας με θέμα “Η 

ελληνιστική κεραμική της νοτιοανατολικής Φωκίδας”. 

 

 

Την συζήτηση συντονίζει η Κλεοπάτρα Καθάριου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
 

 

 

 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω MS Teams: https://cutt.ly/LD4rYFx 


