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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πτυχιακή μου εργασία, που εκπόνησα 
ως φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εργασία αυτή με θέμα Η 
αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων πραγματεύεται τη μελέτη των 
αρχαίων πόλεων στις Κυκλάδες από τα προϊστορικά χρόνια έως και τη 
ρωμαϊκή εποχή και έχει ως στόχο τόσο την παράθεση των σημαντικότερων 
στοιχείων που συνιστούσαν μία πόλη κατά την αρχαιότητα μέσα από την 
παρουσίαση του καταλόγου των πόλεων ανά νησί, όσο και την εξαγωγή 
συνθετικών συμπερασμάτων που αφορούν τις πόλεις αυτού του ιδιαίτερου 
νησιωτικού συμπλέγματος.

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθώ εν συντομία στο θέμα της πόλεως 
κατά την αρχαιότητα. Η πόλη, κατά τον F. Braudel, είναι τομή, ρήξη, το 
πεπρωμένο του κόσμου (Braudel 1995, 519), ενώ κατά τον A. Leroi-Gourhan, 
δεν είναι παρά το εκφραστικό στοιχείο του νέου λειτουργικού μηχανισμού που 
προσέλαβαν οι ανθρώπινες συλλογικότητες (Leroi-Gourhan 2000, 301). 
Βασικό χαρακτηριστικό μιας πόλης είναι η αυτονομία και η ανεξαρτησία της. Ο 
Hansen παραδίδει την ετυμολογία της. Ο όρος πόλις, σχετίζεται με το αρχαία 
ινδικό pur, το λιθουανικό p/7/s και το λετονικό pils, που και τα τρία σήμαιναν 
οχυρό (Hansen 1997, 12).

Μετά τα ανακτορικά συγκροτήματα των μυκηναϊκών χρόνων, όπου οι 
δραστηριότητες συγκεντρώνονταν στην ακρόπολη που περικλειόταν από τα 
κυκλώπεια τείχη και κεντρικό κτίριο ήταν το μέγαρο του άνακτα, ακολουθούν 
οι πόλεις της γεωμετρικής εποχής που δεν περιορίζονταν στο χώρο της 
ακροπόλεως. Εκείνη την εποχή η οχύρωση εξαρχής περιέκλειε το σύνολο του 
οικισμού και δεν περιοριζόταν στην ακρόπολη, που ίσως απλώς είχε ένα 
ξεχωριστό διατείχισμα. Η οχύρωση ενισχυόταν με πύργους και προμαχώνες. 
Την εποχή εκείνη χτίζονταν ναοί προς τιμή της πολιούχου θεότητας, που 
βρίσκονταν σε περίοπτη θέση, καθώς και ναοί άλλων θεοτήτων.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο της περιόδου αυτής είναι η ύπαρξη 
αγοράς, που φαίνεται να αντικαθιστά το ρόλο της ακροπόλεως, διότι 
συγκεντρώνει όλες τις πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και διοικητικές 
δραστηριότητες που αφορούσαν την πόλη και τους κατοίκους της.

Στις Κυκλάδες, αρχικά, υπήρχαν πολίσματα. Η πρώτη εμφάνιση 
πόλεων παρατηρείται στη ΜΚ εποχή. Τότε, ένας οικιστικός πυρήνας 
μετατρέπεται σε πόλη. Η πόλη - κράτος, όπως και στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
εμφανίζεται τον 8° αιώνα π.Χ. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
ανάπτυξης της στις Κυκλάδες είναι το θαλάσσιο εμπόριο.

Οι πόλεις των προϊστορικών χρόνων και αυτές των πρώιμων ιστορικών 
χρόνων έχουν λιγοστά κοινά στοιχεία. Πρόκειται για συγκέντρωση πληθυσμού 
σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός νησιού, κατά προτίμηση σε ακρωτήρι με 
ορισμένο υψόμετρο και ευλίμενους όρμους. Οι πόλεις αυτές έχουν τείχη και 
κτίρια, όπου πραγματοποιούνται λατρευτικές πρακτικές. Για τα προϊστορικά 
χρόνια, η λατρευόμενη θεότητα είναι άγνωστη, ενώ στην περίπτωση των 
πόλεων των ιστορικών χρόνων είναι σαφής η ύπαρξη ναών αφιερωμένων σε 
συγκεκριμένες θεότητες. Στις Κυκλάδες συναντάμε μυκηναϊκές εγκαταστάσεις 
σε αρκετά νησιά, όπως λ.χ. στη Μήλο, την Πάρο και τη Νάξο, αλλά μόνο στην
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περίπτωση της Φυλακωπής, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μιλήσουμε για 
την ύπαρξη ενός σημαντικού μυκηναϊκού μεγάρου.

Οι Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών του Αιγαίου πελάγους, που 
συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση της οικονομικής και πολιτικής ιστορίας 
της αρχαίας Ελλάδας. Λέγεται ότι έλαβαν το όνομα αυτό, διότι σχηματίζουν 
κύκλο, γύρω από το ιερό νησί της Δήλου. Με μία πρώτη ματιά οποιοσδήποτε 
δε θα μπορούσε να αντιληφθεί τον αρχαιολογικό πλούτο που κρύβουν αυτές 
οι μικρές εκτάσεις γης στο μέσο της θάλασσας. Τα βορειότερα νησιά είχαν 
αναπτύξει εμπορικές και πολιτισμικές επαφές με την Αττική και την Εύβοια, 
ενώ αυτά που βρίσκονταν στα νότια είχαν αναπτύξει αντίστοιχες σχέσεις με 
την Κρήτη.

Υπάρχει ομοιομορφία όσον αφορά τη γεωλογία και το φυσικό 
ανάγλυφο των νησιών αυτών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τύχη 
ορισμένων από τα Κυκλαδονήσια καθορίστηκε από αυτό το ανάγλυφο και 
κυρίως, η Θήρα, λόγω του περίφημου ηφαιστείου. Ηφαιστειογενή νησιά είναι 
και η Μήλος, η Κίμωλος και η Αντίπαρος. Τα νησιά αυτά έχουν πιο εύφορα 
εδάφη από τα υπόλοιπα. Αρνητικός παράγοντας στην ανάπτυξη των νησιών 
ήταν και το κλίμα. Οι Κυκλάδες υφίστανται μεγάλα διαστήματα ανομβρίας, ενώ 
λόγω της έλλειψης δέντρων πλήττονται από τους ισχυρούς ανέμους.

Ορισμένα, όμως, από τα νησιά οφείλουν τη φήμη τους σε κάτι 
συγκεκριμένο. Η Νάξος και η Πάρος φημίζονταν στην αρχαιότητα για το 
μάρμαρο και την κεραμική, η Θήρα για την ελαφρόπετρα, η Μήλος για τον 
οψιανό, η Κέα, η Κύθνος, η Σέριφος και η Σίφνος για τα μεταλλεία τους. Όλα 
τα νησιά είχαν ασφαλή αγκυροβόλια και ήδη από την προϊστορική εποχή τα 
κυκλαδικά προϊόντα μέσω των πλωτών δρόμων διαδίδονταν στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και σε άλλα νησιά.

Τα νησιά των Κυκλάδων, πλην της Νάξου, δεν προσφέρονταν για 
καλλιέργεια, ούτε για νομή ζώων. Σε αρκετά νησιά διαμορφώθηκαν άνδηρα 
καλλιέργειας. Η πανίδα των νησιών περιοριζόταν στην ύπαρξη χοίρων, ενώ η 
χλωρίδα στο κριθάρι και στον κύτισο, φυτό που συναντάμε στην Κέα και την 
Κύθνο, όπου παραγόταν το περίφημο κυθνιακό τυρί. Η βασική ενασχόληση 
των κατοίκων των νησιών ήταν η αλιεία και το εμπόριο, δεδομένου ότι η 
θάλασσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο ενός νησιωτικού τοπίου που τους 
εξασφαλίζει τη διαβίωση. Είναι, επίσης, το μέσο που τους φέρνει σε 
επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς. Ο πολιτισμός, το πνεύμα, η νοοτροπία 
και η παράδοση διαμορφώνονται σε άμεση συνάρτηση με τη θάλασσα.

Ωστόσο, παρά τις δυσχέριες του φυσικού αναγλύφου, ο πολιτισμός 
που ανέπτυξαν αυτά τα νησιά από την προϊστορία έως και την ύστερη 
αρχαιότητα, εκμεταλλευόμενα ό,τι τους παρείχε το φυσικό τοπίο, είναι 
αξιόλογος και αυτό αποδεικνύεται από τις ακμάζουσες πόλεις των 
προϊστορικών και ιστορικών χρόνων και τα μοναδικά ευρήματα που 
προέρχονται από αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που τίθενται από αυτά τα 
ιδιόμορφα στοιχεία που συνθέτουν το κυκλαδικό τοπίο και τηρώντας τη 
χρονολογική σειρά, τα κεφάλαια της παρούσας εργασίας οργανώθηκαν ως 
εξής : το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την οικιστική των Κυκλάδων κατά τα 
προϊστορικά χρόνια. Αρχικά γίνεται μία αναδρομή, όπου παρατίθενται οι 
σημαντικότεροι οικισμοί, που αναπτύχθηκαν στις Κυκλάδες από τη ΝΝ έως 
και την ΥΕΧ, οπότε και έχουμε την εμφάνιση οργανωμένων πόλεων. Οι
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πόλεις αυτές, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά είναι η Φυλακωπή, η Αγ. Ειρήνη 
και το Ακρωτήρι.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται οι πόλεις των ιστορικών χρόνων 
ανά νησί. Τα περισσότερα νησιά έχουν πάνω από μία πόλη, ενώ ορισμένες 
δεν έχουν ερευνηθεί αρχαιολογικά. Από την εργασία απουσιάζει το ιερό νησί 
της Δήλου, διότι δεν αποτελεί πόλη, αλλά πανελλήνιο ιερό. Τα νησιά είναι 
καταγεγραμμένα με αλφαβητική σειρά, ώστε ο κατάλογος να είναι πιο 
εύχρηστος και εύκολα προσβάσιμος. Αρχικά δίνονται βασικές πληροφορίες 
για κάθε νησί, στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικότερες ιστορικές πηγές 
και οι περιηγητές που μιλούν γι'αυτά. Το βασικό τμήμα είναι η μελέτη της 
οικιστικής και της αρχιτεκτονικής και η παράθεση των βασικότερων, κατά τη 
γνώμη μου, πληροφοριών για τα σημαντικότερα από τα οικοδομήματα μιας 
πόλεως, καθώς και για την οχύρωση, το λιμάνι και τις νεκροπόλεις της. Σε δύο 
περιπτώσεις, της Νάξου και της Τήνου, παρουσιάζονται και τα δύο περιαστικά 
ιερά, που, όμως, ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της πόλεως του κάθε νησιού, 
το ιερό των Υρίων και το ιερό στα Κιόνια αντιστοίχως. Στο τέλος της 
περιγραφής κάθε νησιού παρατίθενται τα σημαντικότερα ευρήματα από αυτό.

Στο επόμενο, ιδιαιτέρως, σημαντικό κεφάλαιο επιχειρείται μία σύνθεση 
όπου παρατίθενται μία σύγκριση των ήδη καταγεγραμμένων πληροφοριών 
που αφορούν τις πόλεις και συνάγονται γενικά συμπεράσματα για την 
πολεοδομία αυτού του νησιωτικού συμπλέγματος.
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I. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Η ίδρυση και η οργάνωση ενός οικισμού σε μία συγκεκριμένη θέση 
προσδιορίζεται, συνήθως, από το φυσικό ανάγλυφο. Το γεγονός αυτό ήταν 
ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει ομοιογένεια στον τρόπο που 
διαρθρώνονταν οι οικισμοί στα διάφορα νησιά των Κυκλάδων κατά τα 
προϊστορικά χρόνια, συνηθέστερα, όμως, βρίσκονται κοντά στη θάλασσα 
(εικ.1).

Παρατηρείται, ωστόσο κάποια ομοιογένεια στον τύπο της κατοίκησης 
και της οργάνωσης του χώρου σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Οι 
πρώτες ενδείξεις μόνιμης κατοίκησης των Κυκλάδων προέρχονται από τη ΝΝ 
περίοδο. Όμως, ήδη από τα τέλη της Ανώτερης Παλαιολιθικής, ο οψιανός της 
Μήλου εντοπίζεται σε ηπειρωτικές θέσεις. Στην ΝΝ έχουμε τον οικισμό του 
Σάλιαγκου στην Αντίπαρο, το σπήλαιο του Ζα στη Νάξο, όστρακα από το 
Ακρωτήρι, ενώ κατά την ΤΝ σε χρήση βρισκόταν ο οικισμός και το 
νεκροταφείο της Κεφάλας στην Κέα.

Η μετάβαση από την ΤΝ στην ΠΚΙ δεν είναι απολύτως σαφής από τα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα. Πάντως οι οικισμοί αυτής της περιόδου υπερτερούν 
αριθμητικά της προηγούμενης. Από τη φάση αυτή οι περισσότερες 
ανασκαμμένες θέσεις είναι νεκροταφεία. Οι οικισμοί βρίσκονταν κοντά στα 
νεκροταφεία, είναι ανοχύρωτοι και είναι συνήθως χτισμένοι σε πλαγιές κοντά 
στη θάλασσα. Ήταν μικροί σε έκταση και όχι πολύ καλά οργανωμένοι (Barber 
1994, 72). Οι οικισμοί της ΠΚ II ομοιάζουν με αυτούς της προηγούμενης 
περιόδου, αλλά είναι λίγο μεγαλύτεροι. Ένας σημαντικός οικισμός αυτής της 
περιόδου, που η έρευνα του βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ο Σκάρκος στην Ίο. Ο 
οικισμός αυτός αποτελεί τυπικό παράδειγμα των τάσεων για συγκέντρωση 
των νησιωτικών πληθυσμών σε παράκτιες περιοχές με ασφαλές αγκυροβόλιο 
κατά την ΠΚ II (Ντούμας 2000, 28).

Σημαντική αλλαγή παρατηρείται κατά την ΠΚ ΜΙΑ φάση, που έχουμε 
την εμφάνιση οχυρωμένων πλέον οικισμών με πυκνότερη δόμηση. Ο πιο 
καλά διατηρημένος από αυτούς είναι το Καστρί της Σύρου. Πρόκειται για έναν 
οικισμό χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου, ψηλά πάνω από τη θάλασσα, 
όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και λόγω της θέσης του και λόγω του 
κυκλικού τείχους του με προεξέχοντες κυκλικούς πύργους (Barber 1994, 57). 
Άλλες οχυρές θέσεις της περιόδου είναι ο Πάνορμος στη Νάξο και ο λόφος 
Κύνθος στη Δήλο. Η μόνη εξαίρεση της περιόδου αυτής είναι ο οικισμός της 
Αγ. Ειρήνης της Κέας, που παραμένει ανοχύρωτος (Barber 1994, 58). 
Λιγότεροι οικισμοί είναι γνωστοί από την ΠΚ ΙΙΙΒ, που, όμως, είναι και αυτοί 
οχυρωμένοι.

Η ΜΚ εποχή χαρακτηρίζεται από αύξηση των θέσεων και εμφάνιση των 
πρώτων ιερών. Οι οικισμοί είναι περισσότεροι από την προηγούμενη περίοδο 
και περισσότερο σύνθετοι (Barber 1994, 74). Την εποχή αυτή, επίσης, οι 
Κυκλάδες πλήττονται από συνεχείς σεισμικές δονήσεις. Από τον τρόπο 
διάταξης των οικισμών παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός συγκεντρώνεται σε 
μεγαλύτερες θέσεις, οργανώνεται και έχει ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία 
(Barber 1994, 59). Σημαντικά παραδείγματα και ΜΚ οικισμών είναι το 
Ακρωτήρι, η Αγ. Ειρήνη που αυτή την περίοδο αποκτά ιερό και η Πόλη II της
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Φυλακωπής. Άλλοι ΜΚ οικισμοί είναι το Βρυόκαστρο της Τήνου, το Κάστρο 
της Σίφνου, το Καστρί της Αμοργού, η Μικρή Βίγλα της Νάξου (Barber 1994, 
59).

Η ΥΚ εποχή είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από τις περισσότερες 
εξωγενείς επιδράσεις στις Κυκλάδες, όσον αφορά τόσο την αρχιτεκτονική, όσο 
και την τέχνη. Οι επιδράσεις αυτές στις περιόδους I και II προέρχονται από το 
μινωικό κόσμο, ενώ κατά την ΥΚ III είναι καθαρά μυκηναϊκές. Την περίοδο 
αυτή πλέον μπορούμε να κάνουμε λόγο για την εξέλιξη των οικισμών σε 
πρώιμες μορφές πόλεων, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν και απλές αγροτικές 
εγκαταστάσεις. Ο Barber υποστηρίζει ότι δεν ιδρύθηκαν πουθενά νέοι οικισμοί 
(Barber 1994, 75).

Οι πρώτες πόλεις είναι η Φυλακωπή, η Αγ. Ειρήνη και το Ακρωτήρι. Το 
Ακρωτήρι είναι αναμφισβήτητα ο πιο εξελιγμένος αρχιτεκτονικά οικισμός της 
ΥΕΧ στο Αιγαίο, που η ζωή του διακόπηκε απότομα λόγω της έκρηξης του 
ηφαιστείου.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τις τρεις αυτές πόλεις, παραθέτοντας 
συνοπτικά το ιστορικό της αρχαιολογικής τους έρευνας και στη συνέχεια 
μελετώντας την εξέλιξή τους και τη μετατροπή τους από πολίσματα σε 
οργανωμένες πόλεις της ΥΕΧ, καθώς και τις επιρροές που αυτές δέχτηκαν 
από άλλα σημαντικά κέντρα της ίδιας περιόδου.
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Β. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

1. Φυλακωπή

Η Φυλακωπή βρίσκεται στο Β μέρος της Μήλου και σώζει τα λείψανα 
μίας από τις σημαντικότερες πόλεις του προϊστορικού Αιγαίου. Χτίστηκε, 
σύμφωνα με τον Broodbank, κοντά σε μία από τις ελάχιστες πηγές ύδατος του 
νησιού και ακριβώς επάνω από την παραλία (Broodbank 2000, 326). Γύρω 
στο 2300 π. X. επρόκειτο για μία απλή αγροτική εγκατάσταση, που σχεδόν 
μετά από πεντακόσια χρόνια μετατράπηκε σε οικιστικό πυρήνα και μοναδική 
θέση στο νησί. Η έκταση των καταλοίπων περιοριζόταν σε μία περιοχή 
περίπου 10μέ, ενώ διάσπαρτο υλικό υπήρχε στα Δ του τελευταίου τείχους της 
πόλης.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1896 - 1899 από την Αγγλική 
Αρχαιολογική Σχολή, αρχαιολόγοι της οποίας είχαν φτάσει στο νησί για να 
μελετήσουν αρχικά την κλασική πρωτεύουσα. Η Φυλακωπή προσφέρει μία 
στρωματογραφική συνέχεια, που αναγνωρίστηκε εύκολα από τον πρώτο 
ανασκαφέα Duncan Mackenzie και τον οδήγησε στο διαχωρισμό της σε 
τέσσερις διαδοχικές πόλεις αντίστοιχες με τις χρονολογικές περιόδους. Ο 
Mackenzie, επέβλεπε καθημερινώς τις ανασκαφές και κρατούσε 
υποδειγματικές σημειώσεις. Μία πρώτη εντυπωσιακή μονογραφία των 
ανασκαφών δημοσιεύτηκε τα 1904. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν τα έτη 1911, 
1963 και 1974 - 1977. Η τελευταία ανασκαφική περίοδος πραγματοποιήθηκε 
υπό την επίβλεψη του A.C. Renfrew και πρόσθεσε αρκετά στοιχεία στις 
γνώσεις μας για τη Φυλακωπή.

Κατά την ΠΕΧ, ο Mackenzie τοποθέτησε ουσιαστικά τη δημιουργία της 
πόλεως της Φυλακωπής, τη λεγάμενη Πρώτη Πόλη ή Φυλακωπή I. 
Προγενέστερη αυτής ήταν η Φυλακωπή 0, άλλως Προ-Πόλη, που σύμφωνα 
με τα κεραμικά κατάλοιπα μπορεί να χωριστεί στις φάσεις Α1 και Α2.

Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τα κτίρια αυτής της Φυλακωπής I, 
αλλά φαίνεται ότι ομοιάζουν ως προς την κλίμακα και την κατασκευή τους με 
τα κτίρια των φάσεων III και IV. Η τοιχοποιία τους είναι επιμελημένη και σε 
ορισμένα σημεία των εξωτερικών τοίχων διακρίνεται λευκό κονίαμα. 
Περισυνελέχθη μεγάλη ποσότητα κεραμικής, μεταξύ άλλων και κέρνοι, αγγείο 
αποκλειστικά μηλιακό εκείνη την εποχή, καθώς και λίθινα τριβεία. Η κεραμική 
αυτής της περιόδου από τη Μήλο χαρακτηρίζεται από το έντονα 
ανοιχτόχρωμο βάθος (Treuil et al 1996, 280).

Αυτή την εποχή ξεκινά και η χρήση τάφων λαξευμένων στο φυσικό 
βράχο, που συνεχίζουν να υφίστανται και κατά την επόμενη περίοδο. Οι τάφοι 
της Φυλακωπής, όπως περιγράφονται από τον Barber, αποτελούνται από 
έναν κυκλικό ή περίπου ορθογώνιο θάλαμο, μερικές φορές με αμφικλινή στέγη 
και μικρό κατηφορικό διάδρομο (Barber 1994, 86). Δίπλα στον κεντρικό 
θάλαμο, σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγονται άλλοι πλευρικοί. Οι τάφοι ήταν 
συλημένοι και με την ανασκαφή βρέθηκαν λιγοστά όστρακα αγγείων.

Η Φυλακωπή I, γενικότερα σύμφωνα με τον Renfrew, είναι μία αρκετά 
σημαντική εγκατάσταση για τα δεδομένα του αιγιακού χώρου εκείνη την εποχή 
(Renfrew 1982, 38).
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Η Φυλακωττή II καλύπτει τη ΜΕΧ, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα 
ιδιαίτερο κτίσμα. Η έκτασή της ήταν αρκετά μεγάλη σε σχέση με τους 
υπόλοιπους οικισμούς της περιόδου. Ο Barber τη συγκρίνει με τον Πάνορμο 
έκτασης μόλις 500μ2 και το Καστρί με έκταση 3750μ2, ενώ η μεσοκυκλαδική 
Φυλακωπή είχε έκταση ΙδΟΟΟμ2 (Barber 1994, 68). Η πόλη είναι οργανωμένη 
με βάση ένα πολεοδομικό σύστημα. Έχει αποκαλυφθεί ένα μεγάλο τμήμα της 
πόλεως, που είναι οργανωμένο σε οικοδομικά συγκροτήματα με μικρές οικίες 
πάνω σε ένα δίκτυο δρόμων προσανατολισμένων σύμφωνα με τα σημεία του 
ορίζοντα. Οι οικίες, όπως μας πληροφορεί ο Barber, αποτελούνται από δύο 
έως τέσσερα δωμάτια και είναι χτισμένες με ορθογωνισμένους λίθους στις 
γωνίες - όπως στα μινωικά ανάκτορα - , ενώ για τους υπόλοιπους τοίχους 
έχουν χρησιμοποιηθεί μικρότεροι, ακατέργαστοι λίθοι (Barber 1994, 48). Όσον 
αφορά του δρόμους, ο ίδιος αναφέρει ότι έχουν πλάτος περίπου 1,50μ. και 
ίσως έχουν σκαλιά για να εξομαλύνονται οι υψομετρικές διαφορές (Barber 
1994, 59).

Η κεραμική της περιόδου είναι χαρακτηριστική και φαίνεται να δέχεται 
τις πρώτες εισαγωγές από την ανακτορική Κρήτη. Όσον αφορά τις ταφές 
επικρατούν οι εγχυτρισμοί. Τα μικρά παιδιά θάβονταν μέσα στον οικισμό σε 
πίθους, το στόμιο των οποίων έκλεινε με ένα ή περισσότερα κλειστά αγγεία.

Η ύστερη φάση αυτής της περιόδου μπορεί να συγκριθεί περισσότερο 
με τις πόλεις της Α Κρήτης, όπως τα Γουρνιά και το Παλαίκαστρο, παρά με τα 
περίφημα ανακτορικά κέντρα, λόγω της απουσίας μιας κεντρικής αστικής 
οργάνωσης (Renfrew 1982, 38). Η Φυλακωπή II καταστράφηκε εντελώς, είτε 
από σεισμό, είτε από ανθρώπινη επέμβαση.

Η Φυλακωπή III (εικ.2) χρονολογείται στην αρχή της ΥΕΧ και είναι η 
μόνη εγκατάσταση, που υπάρχει τη συγκεκριμένη περίοδο στη Μήλο, η οποία 
μπορεί να συγκριθεί σε κλίμακα και πυκνότητα με το Ακρωτήρι και την Αγ. 
Ειρήνη. Στα στρώματα της ΥΚΙ περιόδου έχει εγκλειστεί τέφρα από το θηραϊκό 
ηφαίστειο (Treuil et al 1996, 395). Η πόλη ανοικοδομείται και οι νεότεροι τοίχοι 
ακολουθούν τη γραμμή των παλαιότερων που χρησιμοποιήθηκαν ως θεμέλια. 
Την εποχή αυτή η πόλη τειχίζεται.

Το τείχος της είχε πολυγωνική τοιχοποιία, χρονολογείται περίπου το 
1600 - 1400 π. X. και ομοιάζει με αυτό της Αγ. Ειρήνης, που είναι λίγο 
προγενέστερο. Το τείχος είναι χτισμένο με πελεκητές πέτρες και με 
στρογγυλεμένες πέτρες της παραλίας. Το Δ τμήμα του τείχους (εικ.3), 
χτισμένο με ορθογωνισμένες πέτρες, σε μερικά σημεία σώζεται σε ύψος 4μ., 
ενώ αρχικά ήταν ακόμα ψηλότερο. Το Α τμήμα, όπου κυριαρχούν τα λιθάρια, 
μάλλον δε χτίστηκε ταυτόχρονα με το Δ. Όπως μας πληροφορεί ο Barber, το 
τείχος αποτελούσαν δύο τοίχοι, πάχους 2μ. ο καθένας, που βρίσκονταν σε 
απόσταση 2μ. μεταξύ τους και συνδέονταν με εγκάρσιους τοίχους, ενώ τα 
ενδιάμεσα κενά ήταν γεμισμένα με πέτρες ή χρησίμευαν ως δωμάτια (Barber 
1994, 70).

Το τείχος είχε οδοντώσεις, προμαχώνες και ίσως μία προστατευμένη 
πύλη, δε φαίνεται, όμως, να έχει κανονικό σύστημα πύργων. Ένας από τους 
πύργους δε δένει με το κυρίως τείχος και κατά τον Barber, πιθανώς αποτελεί 
μεταγενέστερη προσθήκη με λιγότερο προσεγμένη τοιχοδομία (Barber 1994, 
241). Σε έναν άλλον πύργο υπάρχει μία κλίμακα, στην οποία καταλήγει ένας 
διάδρομος, που ενδεχομένως οδηγούσε στις επάλξεις.

Την εποχή κατασκευής του τείχους χρονολογούνται οι τοιχογραφίες 
στο υπόστυλο δωμάτιο, που είχαν αρχικά αποδοθεί στην προηγούμενη πόλη.
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Αυτή η καλλιτεχνική και ιδεολογική αυτονομία των νησιών μας υποχρεώνει, 
κατά τον Ντούμα, να δεχτούμε ότι έχαιραν και πολιτικής αυτονομίας (Ντούμας 
1998, 160).

Την ίδια εποχή χτίζεται το λεγόμενο « Διοικητήριο », σημαντικό κτίριο 
με ειδική χρήση, διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από τις οικίες, περίπου 20 χ 
12 μ.. Κοντά σε αυτό βρέθηκαν δύο συνανήκοντα όστρακα πήλινης πινακίδας 
με Γραμμική Α' γραφή (εικ.4). Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον Renfrew, 
μαρτυρεί την ύπαρξη αρχειακού συστήματος ανάλογου με αυτό που 
εφαρμόζεται στα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης (Renfrew 1982, 39). Η 
επιρροή της Κρήτης δεν είναι μόνο εμφανής στο διοικητικό οικοδόμημα, αλλά 
και στην κεραμική - κυρίως στα τελετουργικά αγγεία - και στις τοιχογραφίες. Οι 
τελευταίες επιβάλλουν την ύπαρξη μιας ελίτ που έχει το κεντρικό έλεγχο της 
πόλεως. Σημαντική θεωρείται η τοιχογραφία με τα χελιδονόψαρα, ανάμεσα σε 
βράχια, κροκάλες και σφουγγάρια στο βάθος. Έχουν, επίσης, βρεθεί πολλά 
σταθμά που μαρτυρούν τη διάδοση του μινωικού μετρικού συστήματος και τις 
αναπτυγμένες εμπορικές επαφές του νησιού.

Ίχνη καταστροφής αυτής της πόλεως παρατηρούνται σε περιορισμένη 
έκταση και αποδίδονται σε φωτιά που έπληξε την πόλη κατά την ΥΚ II 
περίοδο.

Η Φυλακωττή IV καλύπτει την τελευταία περίοδο της ΥΕΧ και είναι 
σύγχρονη της ΥΜΙΙΙ και της ΥΕΙΙΙ. Ολόκληρη η πόλη ανοικοδομείται. Γύρω στο 
1380 π.Χ. χτίζεται το λεγόμενο « Μέγαρο », πάνω από το Διοικητήριο. 
Φαίνεται ότι οι διαστάσεις και η κάτοψή του καθορίστηκαν από το υποκείμενο 
κτίσμα. Το νεότερο κτίριο αποτελείται από ένα προθάλαμο, διαστάσεων 6 χ 
4,60μ., με κατώφλι από δύο μεγάλους πελεκητούς λίθους και ένα θάλαμο, 
διαστάσεων 7,40 χ 6μ., με διαδρόμους στις δύο πλευρές του, στο κέντρο του 
οποίου υπήρχε ορθογώνια εστία και μικρότερα δωμάτια στα Α. Ο κυρίως 
θάλαμος, σύμφωνα με τον Barber, είχε λεπτό δάπεδο από κονίαμα, ενώ στα 
Α δωμάτια βρέθηκαν λείψανα χρωματιστού κονιάματος (Barber 1994, 238). 
“Το κτίριο αυτό, σύμφωνα με τον Treuil, αποδεικνύει αναμφισβήτητα τον 
άμεσο έλεγχο των Μυκηναίων στις Κυκλάδες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως μυκηναϊκό ανάκτορο χτισμένο με βάση τα ελλαδικά 
πρότυπα, διότι το σύνολο του μήκους του δεν ξεπερνά τα 15μ., δε διαθέτει 
πρόπυλο με δύο κίονες, ούτε 4 κίονες γύρω από την κεντρική εστία, η οποία 
εξάλλου είναι ορθογώνια” (Treuil et al 1996, 464).

To 1370 π. X. χτίστηκε το ιερό που βρισκόταν στην άκρη της πόλεως, 
κοντά στο οχυρωματικό τείχος. Το ιερό (εικ.5) αποτελείται ουσιαστικά από δύο 
ιερούς χώρους, το Δυτικό και τον Ανατολικό, που χτίζεται περίπου εκατό 
χρόνια μετά τον πρώτο. Το Δυτικό ιερό της Φυλακωπής αποτελείται από ένα 
δωμάτιο, διαστάσεων 6,6 χ 6 μ., με κύρια είσοδο στα A (Renfrew 1982, 41). Η 
είσοδος στο Δ τοίχο οδηγεί σε ένα μικρό χώρο στα Δ του κυρίως δωματίου. 
Στην φάση αυτή το Δ ιερό είχε και μία δεύτερη είσοδο στα Ν, που κλείστηκε 
αργότερα. Το ιερό επικοινωνούσε με τον πλευρικό θάλαμο με μία πόρτα, που 
είχε από μία κόγχη αριστερά και δεξιά της. Οι κόγχες αυτές, που κλείστηκαν 
αργότερα, όπως μας πληροφορεί ο Barber, χρησίμευαν για την έκθεση 
λατρευτικών αντικειμένων, που βρίσκονταν στο πλευρικό θάλαμο (Barber 
1994, 238).

Ολόκληρο το ιερό επιμηκύνθηκε περίπου το 1270 π. X., κατά την 
ΥΕΙΙΙΒί, με την κατασκευή ενός πρόσθετου θαλάμου στα Α : του Ανατολικού 
ιερού. Στο Ανατολικό ιερό, διαστάσεων μόλις 4,8 χ 2,2 μ., έχουν βρεθεί αρκετά
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ζωόμορφα ειδώλια διακοσμημένα με κυματοειδείς γραμμές (dartmouth 
1997a). Οι δύο χώροι συνδέονται με στενούς φεγγίτες και μία πόρτα. Έξω 
από την είσοδο των δύο ιερών υπήρχε αυλή. Ο χώρος ήταν πλακόστρωτος 
και είχε ένα πέτρινο θρανίο και ένα μεγάλο λίθο ή « βαίτυλο », που θα πρέπει 
να είχε κάποια τελετουργική χρήση.

Στη ΝΔ γωνία του δωματίου Α του Δυτικού ιερού βρέθηκε η λεγάμενη 
Κυρία της Φυλακωπής, πήλινο ειδώλιο ύψους 0,45μ., πιθανότατα έργο 
καλλιτέχνη της ηπειρωτικής Ελλάδας (Renfrew 1980, 70). Στα δύο ιερά έχουν 
εντοπιστεί τουλάχιστον τρεις εξέδρες ή βωμοί, που χρησίμευαν στην 
λατρευτική πρακτική. Στο ΒΔ βωμό έχουν εντοπιστεί πέντε ανδρικά ειδώλια, 
τα τέσσερα από τα οποία, ύψους 0,15 - 1,20μ. θεωρούνται αναθηματικά, ενώ 
το πέμπτο, ύψους 0,35μ., θεωρείται λατρευτικό (Treuil et al 1996, 542). 
Γενικότερα, όμως, έχουν βρεθεί και αρκετά γυναικεία. Επίσης, έχουν βρεθεί 
στο χώρο του ιερού αρκετά σφραγίδες, που χρησίμευαν ως κοσμήματα ή για 
τη σήμανση των εμπορευμάτων, καθώς και δύο δείγματα ανατολικού τύπου, 
του « θεού με τον κεραυνό ».

Την ίδια εποχή ενισχύθηκε και το τείχος της πόλεως με ένα καινούριο 
οχυρωματικό τοίχο. Οι κατασκευές αυτές αποδεικνύουν την ευημερίας της 
πόλης της Φυλακωπής αυτή την περίοδο. Δεν έχει, όμως, σωθεί κάποιο ίχνος 
γραφής. Η Φυλακωπή δε φαίνεται να εξαρτάται από κάποιο ακμάζον 
ανακτορικό κέντρο της εποχής, αλλά πιθανότατα λειτουργούσε ως ανεξάρτητη 
πολιτική οντότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Davis, τον έλεγχο της πόλεως 
φαίνεται ότι πλέον κατέχουν αυτοί που κατοικούσαν στο μυκηναϊκό μέγαρο 
(Davis 1992, 729). Οι Μυκηναίοι εκείνη την εποχή είχαν ήδη αποκτήσει μια 
σταθερή εξουσία και τα συμφέροντά τους στους εμπορικούς δρόμους 
περνούσαν από τα νησιά.

Μέσα σε μία ΥΚ πόλη υπάρχουν κτίρια με ειδικές λειτουργίες, όπως το 
ιερό και άλλα κτίρια που ορισμένα δωμάτιά τους καλύπτουν καθημερινές 
ανάγκες των κατοίκων, όπως, για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Barber, 
αποθήκες δημητριακών ή χώροι όπου οι κάτοικοι της Φυλακωπής 
κατασκεύαζαν εργαλεία από οψιανό (Barber 1994, 52).

Τον επόμενο αιώνα, η Φυλακωπή εμφανίζει σημάδια παρακμής, με 
σημαντικότερη την καταστροφή του ιερού, πιθανότητα από σεισμό, περίπου 
το 1120 π. X.. Μετά από λίγο τα δύο ιερά επαναχρησιμοποιήθηκαν και 
προέκυψαν αρκετά ευρήματα από αυτά, με χαρακτηριστικότερο ένα μικρό 
κεφάλι σε χρυσό έλασμα (Renfrew 1982, 43). Τότε στο Δυτικό ιερό χτίζεται 
ένας τοίχος από τα χαλάσματα της καταστροφής λόγω του σεισμού, που 
χώρισε το Δ ιερό σε δύο μέρη (Renfrew 1980, 67). Το ιερό εγκαταλείπεται 
οριστικά, περίπου το 1090 π. X. και μετά την εγκατάλειψη διαπιστώνεται 
απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί περίπου για δύο αιώνες. Ο 
Renfrew αναφέρει ότι η τελική εγκατάλειψη συνέβη ταυτόχρονα και για τους 
δύο ιερούς χώρους (Renfrew 1980, 68).

Η ύπαρξη δύο ιερών σχετίζεται τόσο με το ιερό της Αγ. Ειρήνης, όσο 
και με το ανάκτορο της Κνωσού και το θρησκευτικό κέντρο των Μυκηνών. Τα 
δύο αυτά λατρευτικά τμήματα φαίνεται ότι και στις τρεις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις, καθώς και στη Φυλακωπή χρησίμευαν, κυρίως, για την 
αποθήκευση του λατρευτικού εξοπλισμού (Rutter 1997, 26). Σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι τα ΥΚ λατρευτικά οικοδομήματα, όπως και τα μυκηναϊκά, είναι 
ανεξάρτητες ενότητες και βρίσκονται εκτός των διοικητικών κέντρων.
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2. Αγ. Ειρήνη

Πρόκειται για έναν προϊστορικό οικισμό που βρίσκεται στο Β μέρος της 
Κέας και συγκεκριμένα στο Β τμήμα του λιμανιού του Αγ. Νικολάου. Στη θέση 
αυτή ξεκίνησε συστηματική ανασκαφή της Αμερικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών το 1960, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Cincinnati, J.l.Caskey. Η ανασκαφή συνέχισε έως το 1980.

Η περιοχή καλύπτεται από κυματοειδείς λοφίσκους, ενώ πηγές ύδατος 
περικλείουν τη θέση. Η πρώτη εγκατάσταση στο χώρο της Αγ. Ειρήνης 
χρονολογείται λίγο μετά την Τελική Νεολιθική και σχετίζεται με την 
εγκατάλειψη της γειτονικής Κεφάλας. Από την εποχή της ίδρυσής του είναι 
φανερό ότι το εμπόριο διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή του οικισμού, 
όμως δε μαρτυρούνται άμεσες επαφές με Πελοπόννησο.

Η πρώιμη κατοίκηση της περιόδου I, δεν είναι σαφής. Πρόκειται 
πιθανότατα για προ - πόλη, κατά την Schofield, λόγω του μικρού μεγέθους 
και της ακατάστατης διάταξής της (Schofield 1998, 119). Πάντως, σύμφωνα 
με τον Treuil, η συγκέντρωση πληθυσμού σε στρατηγικές θέσεις, όπως η Αγ. 
Ειρήνη, συνδέεται άμεσα με το κύμα αναταραχών, που συγκλονίζει τον 
αιγιακό χώρο και με την μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων προς τη Μ. Ασία 
και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου (Τreuil et al 1996, 278 - 279).

Μετά την περίοδο I υπάρχει κενό στην κατοίκηση, ενώ η περίοδος II 
χαρακτηρίζεται από στενές επαφές με την Α. Αττική. Η πηγή ύδατος ξεκινά να 
χρησιμοποιείται, σύμφωνα με την Schofield, αυτή την περίοδο, λόγω της 
κατασκευής του αγωγού, που οδηγούσε το νερό στις οικίες (Schofield 1998, 
119). Το πολεοδομικό σχέδιο ήταν λιγότερο κανονικό από της Φυλακωπής, 
ίσως επειδή το έδαφος ήταν πιο ανώμαλο.

Η περίοδος III χαρακτηρίζεται από εισαγωγή ανατολιζόντων 
κεραμικών αγγείων, κατά τον Davis, μερικά από τα οποία παράγονται από 
τοπικά εργαστήρια (Davis 1992, 708). Λίγο αργότερα παρατηρείται διακοπή 
στην κατοίκηση και καταστροφή πιθανότατα από εισβολείς. Την εποχή αυτή ο 
οικισμός δεν ήταν οχυρωμένος, αλλά, σύμφωνα με τους Wilson και Eliot, 
φαίνεται ότι έχει την ίδια έκταση με τη φάση II του οικισμού, χωρίς ένδειξη 
πτώσης του βιοτικού επιπέδου (Wilson & Eliot 1984, 86).

Στην περίοδο IV η πόλη επανιδρύεται. Το νεκροταφείο της Αγ. Ειρήνης 
είναι από τα λίγα γνωστά τις Κυκλάδες. Η Overbeck αναφέρει την ύπαρξη 
τριών νεκροταφείων στα ΒΔ, στα ΝΔ εκτός των τειχών και στα Α κατά μήκος 
της θέσης, κυρίως για παιδιά και βρέφη, αλλά δεν έχει εντοπιστεί το 
νεκροταφείο των ενηλίκων (Gatewood-Overbeck 1984, 114). Όλα τα 
νεκροταφεία συνδέονται με την ύπαρξη εξέδρων, όπου πρέπει να τελούνται 
λατρευτικές πρακτικές. Επικρατούν οι κιβωτιόσχημες ταφές με τη χρήση 
σχιστολιθικών πλακών και συνήθως με βοτσαλωτό δάπεδο που συνδυάζονται 
με εγχυτρισμούς (Μαρθάρη 1998, 167). Κατά την Overbeck, εκτός από 
μοναδικές ταφές υπάρχει τουλάχιστον μία ταφή με δύο νήπια και μία άλλη με 
έξι άτομα, παιδιά και βρέφη (Gatewood-Overbeck 1984, 114).

■ Την εποχή αυτή χτίζεται το τείχος με κεντρικό πεταλόσχημο πύργο στο 
Α του τμήμα. Το τείχος είναι χτισμένο με ξερολιθιά, με επίπεδες πλάκες 
διαφορετικές σε μέγεθος, αλλά, σύμφωνα με τον Barber, με επιμελημένη 
συναρμογή (Barber 1994, 70).
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Το οχυρωματικό αυτό σύστημα καταστρέφεται και αντικαθίσταται, κατά 
την περίοδο V από ένα νέο χτισμένο από τετραγωνισμένους σχιστόλιθους με 
ορθογώνιους πύργους, που περιέκλειε ολόκληρη την πόλη. Η εξωτερική του 
όψη είναι ωραία λαξευτή, ενώ η εσωτερική είναι αδρά δουλεμένη. Το τείχος 
ήταν πιο κοντά στην πηγή, αλλά δεν την περιέκλειε, ίσως γιατί κατά την 
Schofield, από την IV έως την VI περίοδο δεν χρησιμοποιείτο (Schofield 1998, 
120). Το τείχος, κατά τον Overbeck, αγνοεί την ύπαρξη προγενέστερων 
κτισμάτων από κάτω (Overbeck 1984, 109). Αυτή την εποχή, σύμφωνα με τον 
Davis, παρατηρείται επιρροή της Κρήτης, τόσο λόγω της εύρεσης θραύσματος 
πινακίδας με μινωική γραφή, όσο και λόγω της διάταξης των δωματίων στις 
οικίες και των θρησκευτικών λατρευτικών πρακτικών (Davis 1992, 709).

Οι δύο επόμενες περίοδοι, VI και VII (εικ.6), χαρακτηρίζονται από 
ανάπτυξη της θέσης. Οι οικίες ήταν οι περισσότερες πολυτελείς με βαθιά 
υπόγεια, επιμήκεις χώρους, ανοικτές αυλές και διαφορετικό προσανατολισμό 
από τις προηγούμενες. Οι περισσότεροι ανοικτοί χώροι στη συνέχεια 
χτίστηκαν, όπως συνέβη στις μινωικές πόλεις της ίδιας εποχής. Αυτή την 
περίοδο η διάταξη του ΝΑ τομέα ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη. Στα A 
βρίσκεται το ιερό με την ιερά οδό και με παρόδους. Το ιερό (εικ.7), 
διαστάσεων 23 χ 6μ., βρίσκεται κοντά στην κύρια είσοδο της πόλεως, στην A 
πλευρά της χερσονήσου. Αποτελείται από μία εστία που βρισκόταν σε ένα 
από τα τρία δωμάτια του ιερού, ένα διάδρομο και θρανία. Υπήρχαν και άλλες 
κατασκευές εν είδει βάθρων για τα μεγάλα πήλινα αγάλματα που βρέθηκαν 
εκεί. Η ΝΑ πλευρά του ιερού δε σώζεται λόγω της διάβρωσης από τη 
θάλασσα. Σύμφωνα με τον X. Ντούμα, πρόκειται για το αρχαιότερο 
ανασκαφικά βεβαιωμένο ιερό στις Κυκλάδες και τα αγάλματα ήταν λατρευτικά 
διαδηλώνοντας τη συνέχεια της ανθρωποκεντρικής απεικόνισης του θείου στο 
Αιγαίο (Ντούμας 1998, 159).

Μία κεντρική οδός ξεκινούσε από την κεντρική πύλη του οικισμού και 
οδηγούσε σε μία φαρδιά πλατεία, όπου βρίσκεται η Οικία Α, το μεγαλύτερο και 
πλουσιότερο κτίριο, ίσως το διοικητικό κέντρο της πόλεως. Το κτίριο αυτό 
αριθμεί δώδεκα δωμάτια, με συνολική έκταση 400μ2. Το κεντρικό δωμάτιο, 
κατά τον Treuil, διακοσμείται με τοιχογραφίες, διαθέτει δύο κίονες στον άξονα 
του μήκους και ανοίγει με δύο όμοιες πόρτες σε μία μεγάλη ορθογώνια αυλή 
με κεντρική εστία (Treuil et al 1996, 350). Το οικοδόμημα ήταν χτισμένο με 
προσεκτικά τοποθετημένες πλάκες και οι τοίχοι του ήταν ολόκληροι από 
πέτρα. Ο Barber μας δίνει πληροφορίες γενικότερα για τον τρόπο 
οικοδόμησης των οικημάτων στην Αγ. Ειρήνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να 
είχαν πέτρινη στέγη ή να ήταν στεγασμένα με κλαδιά, χώμα και πηλό. 
Συνεχίζει αναφέροντας τα χονδροειδή πλακόστρωτα δάπεδα, τις πήλινες 
εστίες και τις ξύλινες κάσες που πιθανώς είχαν οι πόρτες του οικισμού (Barber 
1994, 57).

Γύρω από την Οικία Α υπάρχουν μονοπάτια και σοκάκια με 
αποχετευτικούς αγωγούς, καλυμμένους με λίθους. Μερικά τα δωμάτια της 
Οικίας Α χρησιμοποιούνται ως λουτρά και ως φωταγωγοί. Αγωγοί ξεκινούν 
από τα δωμάτια αυτά και καταλήγουν στη θάλασσα ή εκτός πόλεως. Ο Δ 
τομέας παρουσιάζει ένα αμάλγαμα κτισμάτων. Στο κέντρο του Δ τομέα 
υπήρχε εξέδρα που οδηγούσε στην κλίμακα για την πηγή. Η πρόσβαση σε 
πηγή ύδατος είναι πολύ σπάνια σε πόλεις της εποχής του Χαλκού.

Κατά την ΥΚ εποχή, η Κέα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετικό μοντέλο 
ανάπτυξης σε σχέση με άλλα νησιά. Αυτή την εποχή έχουμε επικράτηση του
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μινωικού μοντέλου, ενώ εμφανίζεται και το μυκηναϊκό. Στην Οικία Α η αυλή με 
σταθερή εστία αποτελεί μυκηναϊκή επιρροή. Οι τοιχογραφίες της Αγ. Ειρήνης 
συνδυάζουν μινωικά και μυκηναϊκά στοιχεία.

Η καταστροφή της ΥΚΙΙΙ περιόδου ήταν μεγαλύτερη από αυτή της 
Φυλακωπής και προκλήθηκε από σεισμό. Η περίοδος VIII χαρακτηρίζεται 
από επισκευή της πόλεως και του τείχους, αλλά πλέον ο πληθυσμός μειώθηκε 
και το βιοτικό επίπεδο έπεσε. Οι οικίες, κατά τον Barber, 
ξαναχρησιμοποιήθηκαν μόνο στο επίπεδο του ισογείου, ενώ τα υπόγεια 
εγκαταλείφθηκαν γεμάτα χαλάσματα (Barber 1994, 240).

Το ιερό συνέχισε να είναι το επίκεντρο της δραστηριότητας. Ο Barber 
αναφέρει ότι ένα μέρος του κτιρίου καθαρίστηκε από τα ερείπια και 
κατασκευάστηκαν νέες εξέδρες, αλλά προς το τέλος της ΥΚΙΙΙ, το ιερό 
περιορίστηκε στο δωμάτιο 6 στη ΒΑ γωνία του αρχαιότερου ιερού (Barber 
1994, 247 - 248), με εσωτερικές διαστάσεις 3 χ 1,75μ. και θρανίο κατά μήκος 
της ΝΔ του πλευράς, που χρησιμοποιήθηκε και κατά την γεωμετρική εποχή 
(Mazarakis 1997, 170). Ο Fagerstrom υποστηρίζει ότι το μυκηναϊκό ιερό δεν 
σχετίζεται με την αρχιτεκτονική της εποχής του Σιδήρου, αλλά ομοιάζει 
ελάχιστα με πρώιμο ναό (Fagerstrom 1988, 73).

Στο ιερό τον 8° αιώνα π. X., κατά τον Treuil, παρατηρείται το φαινόμενο 
της ηρωολατρείας, διότι βρέθηκε κεφαλή πήλινου αγαλματιδίου της ΥΕΧ, που 
τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση πάνω σε κυκλική βάση κατά τη γεωμετρική 
εποχή (Treuil 1996, 617). Η πήλινη κεφαλή ανήκει σε κορμό μινωικού 
γυναικείου αγάλματος του 15ου αιώνα π. X.. Κατά την ΠΓ εποχή εισάγεται η 
λατρεία του Διονύσου και η Μ. Caskey αναφέρει ότι πρόκειται για μία θεότητα 
που αναφέρεται στις πινακίδες της Γραμμικής Β' γραφής (Caskey 1998, 128). 
Η λατρεία του Διονύσου επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη επιγραφών στο πόδι 
αγγείων πόσεως της Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής (εικ.8) (Rutter 1997, 26). 
Φαίνεται όμως, κατά τον Coldstream, ότι μία ανδρική θεότητα αντικατέστησε 
τη γυναικεία (Coldstream 1997, 279).

Η Αγ. Ειρήνη κατοικήθηκε τουλάχιστον μέχρι την YEN ΙΑ εποχή. Μετά 
την καταστροφή των ανακτορικών κέντρων του μυκηναϊκού κόσμου, το μόνο 
κτίσμα που συνεχίζει να χρησιμοποιείται από την πόλη είναι το ιερό και 
σύμφωνα με τους Cherry και Davis, ένα μοναδικό ΠΓ όστρακο έχει 
δημοσιευτεί από άλλη θέση της Κέας (Cherry & Davis 1998, 218). 
Παρατηρείται διακοπή στη λατρεία κατά τους Σκοτεινούς Αιώνες, λόγω της 
απουσίας αναθημάτων αυτής της περιόδου. Ο Α λ. Μαζαράκης υποστηρίζει ότι 
το ιερό από την ΠΓ εποχή ήταν στη δικαιοδοσία κάποιας διπλανής θέσης, 
ίσως της γειτονικής θέσης της Κορησίας (Mazarakis 1997, 328). Στα ΝΑ του 
δωματίου 1 του ιερού βρέθηκε νόμισμα των ελληνιστικών χρόνων του 
Πτολεμαίου Φιλάδελφου που έδωσε, σύμφωνα με την Caskey, την τελική 
χρονολογία χρήσης του, περίπου στα 268/7 π. X. (Caskey 1998, 127).
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3. Ακρωτήρι

Το Ακρωτήρι βρίσκεται στο Ν τμήμα της νήσου Θήρας. Στο μέρος αυτό 
η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως έναν από τους σημαντικότερους 
οικισμούς της Εποχής του Χαλκού του αιγιακού χώρου.

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήρθαν στο φως σημαντικά στοιχεία 
για την κατοίκηση στη θέση του Ακρωτηρίου. Πραγματοποιήθηκαν 
αρχαιολογικές έρευνες σε όλο το νησί από του Mamet και Gorceix, κατά τα έτη 
1867 και 1870, ενώ αργότερα και συγκεκριμένα το 1899, έρευνες στον 
σημαντικό αυτό οικισμό πραγματοποίησε και ο Zahn.

Η πρώτη συστηματική ανασκαφή πραγματοποιήθηκε το 1967 από τον 
καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Ο Μαρινάτος, όπως μας πληροφορεί ο Barber, ήδη από το 1939, 
ήθελε να διερευνήσει την πιθανή σχέση ανάμεσα στην έκρηξη του ηφαιστείου 
και την καταστροφή πολλών οικισμών της Κρήτης κατά τον 15° αιώνα π. X. 
(Barber 1994, 207). Τα αποτελέσματα των πρώτων ανασκαφών του 
Ακρωτηρίου είναι δημοσιευμένα σε επτά τόμους (Marinatos 1968 - 76).

Μετά το θάνατο του Μαρινάτου, το 1974, οι ανασκαφές στο Ακρωτήρι 
συνεχίζονται υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Χρίστου Ντούμα. Ο σημερινός 
αρχαιολογικός χώρος έχει έκταση περίπου 10 στρεμ. Κανένα κτίριο δεν έχει 
ανασκαφεί εξολοκλήρου έως σήμερα, πλην της Δυτικής Οικίας και της Ξεστής 
3.

Ο οικισμός αυτός διατηρήθηκε σχεδόν άθικτος κάτω από ένα παχύ 
στρώμα ηφαιστειακής τέφρας που κάλυψε το νησί μετά την έκρηξη του 
ηφαιστείου της Θήρας. Η δύναμη του Ακρωτήριού βρίσκεται στη θάλασσα και 
στη στρατηγική θέση του νησιού στο Αιγαίο.

Η έκρηξη υπολογίζεται ότι συνέβη γύρω στο 1500 π. X., αλλά 
πρόσφατες έρευνες με μεθόδους των θετικών επιστημών δίνουν ως 
χρονολογία έκρηξης το έτος 1628 π.Χ., οπότε και το ηφαίστειο που βρισκόταν 
στην καρδιά του νησιού εκρήγνυται και τα ηφαιστειακά υλικά που 
εκτοξεύτηκαν σκέπασαν το νησί με στρώμα που σε ορισμένα σημεία φτάνει 
και τα 60μ. πάχος. Τότε το νησί διαμελίστηκε και στην περιοχή όπου 
βρισκόταν η καρδιά του ηφαιστείου σχηματίστηκε η « καλντέρα », γύρω από 
την οποία εκτείνονται τα νησιά Θήρα, Θηρασιά και Ασπρονήσι1.

Τα ηφαιστειακά υλικά που κάλυψαν την πόλη προστάτευσαν έως 
σήμερα τα κτίρια του προϊστορικού Ακρωτηρίου και το περιεχόμενό τους, 
όπως έγινε και στην Πομπηία.

Πριν από την τελευταία πόλη υπήρχε ήδη ένα πυκνοδομημένος 
οικισμός. Τα λείψανα αυτού ενσωματώθηκαν στην τελευταία φάση, που 
φαίνεται ότι αποτελεί ομαλή εξέλιξη της προηγούμενης. Οι κάτοικοι που 
πρέπει για χρόνια να υπέφεραν από τους σεισμούς, πρόλαβαν να 
μεταναστεύσουν μαζικά πριν την καταστροφή του νησιού τους, για το λόγο 
αυτό δεν βρέθηκαν ούτε σκελετοί, ούτε κινητά αντικείμενα ξεχωριστής αξίας 
στην πόλη του Ακρωτηρίου (Rutter 1997, 16). Δε γνωρίζουμε τι απέγιναν οι 
κάτοικοι του Ακρωτηρίου, διότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις σε 
άλλο μέρος του ελλαδικού χώρου, που να μαρτυρούν ότι κατέφυγαν εκεί, ίσως 
λοιπόν να έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εγκαταλείψουν το νησί.

1 πιο αναλυτικά για την έκρηξη του ηφαιστείου βλ. Treuil et al. 1996, Κεφ. VI : 384 - 399.
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Η θέση του Ακρωτηρίου ευνοούσε την ανάπτυξη γεωργικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και τη δυνατότητα ενασχόλησης με την αλιεία και τις 
ναυτιλιακές δραστηριότητες, λόγω του ασφαλούς αγκυροβολιού που βρίσκεται 
κοντά στη θέση και της κοντινής απόστασης από την τότε ευημερούσα Κρήτη.

Το Ακρωτήρι, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, φαίνεται ότι 
κατοικήθηκε τουλάχιστον από την ΥΝ περίοδο, ενώ λίγο αργότερα πήρε το 
χαρακτήρα πόλης. Αρκετά νεολιθικά όστρακα έχουν εντοπιστεί στο ΝΔ τμήμα 
του οικισμού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ξεστής 3. Χαρακτηριστική, 
κατά την Σωτηρακοπούλου, είναι η παρουσία ευρημάτων αυτής της εποχής 
στο στρώμα της υστερότερης πόλης, ως συνδετικά υλικά για την ανέγερση 
των τοίχων των κτιρίων και την κατασκευή δαπέδων, ορόφων και 
διαχωριστικών τοιχαρίων μέσα σε δωμάτια (Σωτηρακοπούλου 1992, 187).

Από τη ΜΚ πόλη του Ακρωτηρίου δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλά 
αρχιτεκτονικά λείψανα. Τα ισόγεια των ΜΚ κτιρίων γίνονται υπόγεια, με την 
οικοδόμηση της ΥΚ πόλης, διότι εκεί τοποθετούνται τα μπάζα των καινούριων 
κτιρίων. Ωστόσο η ΜΚ φάση καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του ΥΚ 
οικισμού, όσον αφορά, κυρίως, τον προσανατολισμό των κτιρίων και το οδικό 
δίκτυο. Τα θεμέλια των κτισμάτων αυτής της εποχής που σώζονται κάτω από 
λείψανα της μεταγενέστερης πόλης μαρτυρούν τον πλούτο και τον αστικό 
χαρακτήρα της θέσης. Η συνέχεια του οικισμού είναι εμφανής από την μελέτη 
της ΜΚ κεραμικής.

Λίγο πριν την τελευταία φάση της πόλης, ένας μεγάλος σεισμός 
φαίνεται ότι έπληξε τη ΜΚ πόλη και οδήγησε στην ισοπέδωσή της. Η πόλη 
ξανακτίστηκε και είναι αυτή που πριν από περίπου έναν αιώνα άρχισε να 
έρχεται στο φως. Την εποχή αυτή πρέπει να σημειώθηκε, σύμφωνα με τον 
Sperling, μία αρκετά σημαντική πληθυσμιακή αύξηση (Sperling 1973, 46). Το 
Ακρωτήρι, χάρη στον τρόπο που επήλθε το τέλος του, έχει διατηρήσει σε 
άριστη κατάσταση τεράστιες ποσότητες κεραμικής.

Επρόκειτο πραγματικά για μία πόλη, της οποίας το μέγεθος δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί. Οι άλλες θέσεις σε αυτή τη μεριά του νησιού δεν ήταν 
πυκνοκατοικημένες και, κατά τον Sperling, οι κάτοικοι τους θεωρούσαν ίσως 
το Ακρωτήρι ως αστικό κέντρο (Sperling 1973, 48).

Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρχαιολογική 
έρευνα στο Ακρωτήρι είναι η πολύ καλή διατήρηση της ΥΚ πόλης (εικ.9), που 
δεν επιτρέπει την ανασκαφή σε βάθος για τον εντοπισμό των προγενέστερων 
φάσεων του οικισμού.

Οι τοίχοι της τελευταίας φάσης του Ακρωτηρίου πολλές φορές είναι 
γνωστό ότι βρίσκονται πάνω σε λείψανα παλαιότερων, γεγονός, που κατά την 
αρχιτέκτονα Κλαίρη Παλυβού, είναι διαδεδομένο και σε άλλες θέσεις, όπως 
στη Φυλακωπή της Μήλου, όπου μεγάλο μέρος της πόλης III είναι χτισμένο 
πάνω στα ερείπια της προγενέστερης πόλης (Παλυβού 1999, 65).

' Το πολεοδομικό σύστημα της πόλης του Ακρωτηρίου είναι ιδιαιτέρως 
πυκνό και σε συνδυασμό με την πολυώροφη αρχιτεκτονική προϋποθέτουν, 
σύμφωνα με την Παλυβού, σκέψη και προμελέτη, δηλαδή σχεδίασμά, που οι 
κάτοικοι της προϊστορικής Θήρας ήταν σε θέση να εφαρμόσουν (Παλυβού 
1999, 426). Εδώ ο πολεοδομικός σχεδιασμός βρίσκεται σε πολύ εξελιγμένο
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στάδιο ανάπτυξης. Οι κατασκευαστές ακολουθούν γνωστά οικοδομικά 
πρότυπα κατά συνέπεια, η εικόνα του πυκνοκατοικημένου Ακρωτηρίου, με τα 
παράγωνα δωμάτια, θυμίζει τους οικισμούς της ίδιας εποχής της Κρήτης, τα 
Γουρνιά και τη Ζάκρο, καθώς και τους δύο άλλους οικισμούς των Κυκλάδων, 
την Φυλακωπή και την Αγ. Ειρήνη.

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να αποτελούσαν διακεκριμένη ομάδα 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο, όμως, σύμφωνα με την Παλυβού, η συλλογική 
εργασία, για να αποδώσει έχει ανάγκη συντονισμού, οπότε πιθανώς κάθε 
ομάδα κατασκευαστών είχε και τον επικεφαλής της (Παλυβού 1999, 441).

Όπως προαναφέρθηκε ο ιστός της πόλης είναι πυκνός και συμπαγής. 
Τα περισσότερα κτίρια είναι πολυώροφα, άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε με τη 
μορφή εκτεταμένων συγκροτημάτων. Τα κτίρια πλαισιώνουν δρόμους και 
πλατείες και έχουν ελάχιστες αυλές και φωταγωγούς. Σύμφωνα με την 
Παλυβού, η διάταξη των κτιρίων δεν είναι καθόλου τυχαία ή ανοργάνωτη, 
αλλά υπαγορεύεται από πολεοδομικούς κανόνες, όπως ο προσανατολισμός 
των κτιρίων σύμφωνα με τους δύο πολικούς άξονες και η ιεράρχηση των 
υπαίθριων δημόσιων χώρων (Παλυβού 1999, 434).

Τα κτίρια είναι μεγάλα και ογκώδη, πολλές φορές άνω των 150μ2. Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων εντυπωσιάζουν. Κάθε όροφος είχε 
μεγάλο αριθμό δωματίων, αλλά μοναδική είσοδο που βρισκόταν επάνω στον 
κεντρικό δρόμο και συνοδευόταν κατά κανόνα από ένα παράθυρο. Η διαίρεση 
μεταξύ των ορόφων ορισμένες φορές υπογραμμίζεται στην εξωτερική όψη 
των κτιρίων από ένα προεξέχον γείσο από ορθογωνισμένες πέτρες (Barber 
1994, 209). Ορισμένα κτίσματα έχουν και υπόγεια. Τα περισσότερα από τα 
κτίσματα ήταν ιδιωτικές οικίες. Πρόκειται για επιμελημένες και τολμηρές 
κατασκευές που αποδεικνύουν τις βαθιές γνώσεις της αρχιτεκτονικής των 
ανθρώπων που εργάστηκαν. Τα κτίρια διαθέτουν οικιακό εξοπλισμό, όπως 
ερμάρια, ράφια, πάγκους, αποθήκες, κουζίνες, τουαλέτες και αίθουσες 
ψυχαγωγίας. Δε βρέθηκαν εστίες για θέρμανση, λόγω του ήπιου κλίματος. Τα 
δημόσια κτίσματα ήταν αυτά που οι προσόψεις τους ήταν από πελεκητές - 
ξεστές πέτρες, λόγω του ιδιαίτερου μεγέθους και της διακόσμησής τους.

Οι περισσότερες κατασκευές του Ακρωτηρίου θεμελιώνονται στο 
φυσικό βράχο, που σε ορισμένα σημεία, όπως στη Δυτική Οικία, 
οριζοντιώνεται. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των 
κτιρίων είναι αποκλειστικά εγχώρια και μαρτυρούν την εκμετάλλευση όλων 
των φυσικών πόρων του νησιού. Πολλά υλικά είναι ηφαιστειακά, ενώ στις 
περισσότερες περιπτώσεις κυριαρχεί η πέτρα. Μία από τις εφαρμογές είναι η 
ενσωμάτωση λαξευτών λίθων σε τοίχους από αργολιθοδομή (Παλυβού 1992, 
36). Σύμφωνα με την Παλυβού, το ότι τα θηραϊκά κτίρια είναι εξολοκλήρου 
λιθόκτιστα, σε ύψος δύο και τριών ορόφων, τα κάνει να ξεχωρίζουν στο 
Αιγαίο, αν όχι σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο (Παλυβού 1999, 423). Πολλοί 
τοίχοι είναι χτισμένοι με μικρές πέτρες και επιχρισμένοι με πηλό.

Ένα άλλο υλικό που φαίνεται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ζωή 
του οικισμού είναι τα ξύλο. Τα μέρη των κτιρίων όπου χρησιμοποιήθηκε το 
ξύλο μαρτυρούν τη συστηματική και προηγμένη αντισεισμική μέριμνα. Οι 
τεχνίτες της εποχής χειρίζονταν με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση το υλικό, 
προλαμβάνοντας τυχόν ζημιές λόγω των επανειλημμένων σεισμικών 
δονήσεων, που φαίνεται ότι ταλαιπωρούσαν τον οικισμό. Οι ξυλοκατασκευές 
που χρησιμοποιούνταν στην αρχιτεκτονική του Ακρωτηρίου αποκαλύπτουν, 
σύμφωνα με τον Ντούμα, όχι μόνο τον πλούτο, αφού η ξυλεία εισαγόταν από
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αλλού, αλλά και ανεπτυγμένη τεχνολογία στην κατεργασία του ξύλου 
(Ντούρας 1998, 156).

Το Ακρωτήρι είναι από τους οικισμούς που επιτρέπουν μία λεπτομερή 
μελέτη των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της επίπεδης 
στέγης, όπου χρησιμοποιείτο ένα σύστημα ξύλινων ακατέργαστων δοκών 
καλυμμένο με στρώμα από φυτικές ύλες που υποβάσταζε επάλληλα 
στρώματα πηλού πατημένα προσεκτικά (Treuil et al 1996, 352 ; Barber 1994, 
51).

Όσον αφορά τα παράθυρα είναι πολλά και κατανέμονται σε όλους τους 
ορόφους. Τα παράθυρα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες 
της αιγιακής αρχιτεκτονικής στην εποχή του Χαλκού. Υπάρχουν και μικρότερα 
παράθυρα, κυρίως στους αποθηκευτικούς χώρους, που χρησιμεύουν ως οπές 
αερισμού. Πάντως τα παράθυρα είναι αυτά που κατά κάποιο τρόπο 
ελαφρύνουν τη συνολική αίσθηση που προσδίδει ένα συμπαγές οικοδόμημα.

Λόγω των πολυώροφων κτιρίων στις οικίες υπήρχαν κλιμακοστάσια. Η 
Α. Μιχαηλίδου μας πληροφορεί ότι το κύριο κλιμακοστάσιο εξυπηρετεί 
ενοίκους αλλά και επισκέπτες του σπιτιού, ενώ το εσωτερικό κλιμακοστάσιο 
προοριζόταν μόνο για ενοίκους (Μιχαηλίδου 1992, 46). Εδώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι επάνω όροφοι έχουν πλακόστρωτα δάπεδα, που στηρίζονται 
σε ξύλινα δοκάρια (Barber 1994, 51).

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του Ακρωτηρίου είναι η 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός τοιχογραφημένου δωματίου σε κάθε κτιριακή 
ενότητα. Τοιχογραφίες φέρουν ακόμα και στενές λωρίδες τοίχου. Αποτελούν 
μία ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για κάθε είδους επιστήμονα, που 
εμπλέκεται στη μελέτη του προϊστορικού αυτού οικισμού. Η θεματογραφία του 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Ο Ντούμας χαρακτηριστικά αναφέρει 
αφηρημένα ή γεωμετρικά σχήματα, μορφές εμψύχων, κατασκευές είναι 
θέματα που απαρτίζουν το ρεπερτόριο των Θηραίων καλλιτεχνών (Ντούμας 
1996, 18). Αρκετά ερωτήματα γεννά η Ν ζωφόρος της τοιχογραφίας της 
Δυτικής Οικίας2, που κατά μία έννοια απεικόνιζε την ίδια την πόλη του 
Ακρωτηρίου, κάτι που δύσκολα μπορεί να αποδειχτεί λόγω ορισμένων 
στοιχείων, όπως αυτό του τείχους, που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί ή 
εκλείπουν παντελώς από την πόλη του Ακρωτηρίου.

Όσον αφορά τους δρόμους που περνούσαν μέσα από την πόλη, 
πρόκειται κυρίως για φαρδείς δρόμους και στενά δρομάκια, όπως τα 
σύγχρονα σοκάκια. Ο κεντρικός δρόμος της πόλεως είναι η οδός Τελχίνων, 
που ακολουθούσε την κορυφογραμμή χαμηλού βραχώδους εξάρματος με 
κατεύθυνση από Β-> Ν. Ο δρόμος αυτός συνέδεε την πόλη με την παραλία 
και την πόλη με την ύπαιθρο. Ονομάστηκε έτσι από το Σπ. Μαρινάτο, διότι 
στο Κτίριο Γ ανέσκαψε ένα δωμάτιο που θεώρησε ότι επρόκειτο για 
εργαστήριο μεταλλουργίας. Υπήρχαν, επίσης, μικρά αδιέξοδα δρομάκια, που 
δεν προορίζονταν για μετακίνηση ανθρώπων, αλλά πιθανότατα για την 
αποχέτευση και τον αερισμό των σπιτιών, δεδομένου ότι κάτω από το 
λιθόστρωτο των δρόμων διέρχονταν οι αποχετευτικοί αγωγοί, που 
συγκέντρωναν τα απόβλητα των οικιών.

■ Ο Ντούμας υποστηρίζει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, τα 
μεγαλοπρεπή πολυώροφα κτίσματα με τον πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμο,

2 Τις τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας μελέτησε διεξοδικά η L. Morgan. Βλ. αναλυτικά Morgan 1978, 
629 - 644 & 1983, 85 - 105. Γενικότερα για τις τοιχογραφίες βλ. : Ντούμας 1992 και Τελεβάντου 
1994.
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οι λιθόστρωτοι δρόμοι και το αποχετευτικό δίκτυο αποδεικνύουν την υψηλή 
πολιτισμική βαθμίδα των Κυκλαδιτών της εποχής αυτής (Ντούμας 1998, 155). 
Ο ίδιος θεωρεί ότι ο σχεδιασμός των δημοσίων έργων δεν οφειλόταν σε λίγα 
άτομα που ασκούσαν την εξουσία και με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύει τόσο την 
απουσία ανακτορικών κατασκευών, όσο και τη διασπορά πλούτου σε πολλές 
ιδιωτικές οικίες (Ντούμας 1998, 156).

Οι βασικότεροι ανασκαμμένοι χώροι της πόλεως του Ακρωτηρίου 
έχουν ως εξής :

- Ξεστή 3 (εικ.10): Πρόκειται για ένα μεγάλο τριώροφο οικοδόμημα, με 14 
δωμάτια σε κάθε όροφο. Η είσοδος στο οικοδόμημα βρισκόταν στη ΝΑ γωνία 
του οικοδομήματος. Εσωτερικά υπάρχει ένας μικρός προθάλαμος με 
πλακόστρωτο δάπεδο και πέτρινα θρανία στις δύο πλευρές. Σε ένα από τα 
δωμάτια και συγκεκριμένα στο Β τμήμα του Δωματίου 3 του ισογείου υπάρχει 
«δεξαμενή καθαρμών». Στο Δωμάτιο 6 του ισογείου έχει έρθει στο φως 
μεγάλος αριθμός αποθηκευτικών πίθων. Κοντά στο Ν τοίχο του 
οικοδομήματος υπάρχει μία πρόχειρη κατασκευή, όπου βρέθηκαν λίθινα 
εργαλεία και η οποία θεωρείται έργα των «τρωγλοδυτών», που επέστρεψαν 
στον οικισμό ανάμεσα στον πρώτο σεισμό και την τελική καταστροφή (Barber 
1994, 210).

Οι τοίχοι των περισσότερων δωματίων είναι καλυμμένοι με τοιχογραφίες. 
Οι αρχιτεκτονικές ιδιορρυθμίες του κτιρίου και τα θέματα των τοιχογραφιών 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο κτίριο τελούνταν διαβατήριες 
τελετές, όπου λάμβαναν μέρος νεαρά άτομα. Είναι εμφανής η συνύπαρξη 
ιερού και κοσμικού στοιχείου στο κτίριο αυτό.

- Ξεστή 4 (εικ.11) : Είναι το μεγαλύτερο κτίριο και πιθανότατα δημόσιο. Είναι 
τριώροφο και όλες του οι όψεις είναι επενδυμένες με λαξευτούς ορθογώνιους 
λίθους, που όλοι βγήκαν από το ίδιο λατομείο. Κτίστηκε μετά την καταστροφή 
από τον σεισμό, όταν οι κάτοικοι αναδιοργάνωσαν τον οικισμό και 
χρησιμοποίησαν καινούριες τεχνικές. Ο διαχωρισμός του ισογείου από τον 
όροφο τονίζεται εξωτερικά με ένα προεξέχον γείσο. Στο κτίριο σώζονται 
αξιόλογες τοιχογραφίες.

- Τομέας A : Τα περισσότερα δωμάτια καλύπτονται από παχύ στρώμα 
ηφαιστειακού υλικού. Στο Β τμήμα του βρίσκονται, κυρίως αποθηκευτικοί 
χώροι. Στον επάνω, όμως, χώρο του Β τμήματος βρέθηκε τράπεζα 
προσφορών που σε συνδυασμό με την παρακείμενη μαστοπρόχου 
υποδηλώνεται θρησκευτική λειτουργία. Τα δωμάτια του Α τμήματος είναι τα 
πιο ευρύχωρα. Το νοτιότερο από αυτά θεωρήθηκε από τον ανασκαφέα ως 
κατάστημα. Στο δωμάτιο αυτό βρέθηκε κτιστή εστία, ένα πέτρινο σκεύος και 
αρκετά υφαντικά βάρη, που ανήκαν σε αργαλειούς, που ήταν στημένοι στον 
επάνω όροφο. Τα δωμάτια του Δ τμήματος ήταν μικρότερα και ακανόνιστου 
σχήματος. Το ένα ονομάστηκε θυρωρείο, ενώ στο δεύτερο βρέθηκε 
εγκατάσταση μυλώνα.

I

- Τομέας Β : Περιλαμβάνει δύο κτίρια, το ένα προσκολλημένο στο άλλο. Τα 
δωμάτια του οικοδομήματος αυτού είχαν πιθανότατα αποθηκευτικό ρόλο. Σε 
μερικά φυλάσσονταν λατρευτικά σκεύη, όπως μαστοπρόχοι και τράπεζες
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προσφορών, ενώ σε άλλα φυλάσσονταν πολυάριθμα μαγειρικά αγγεία, όπως 
τριποδικές χύτρες και κύπελλα.

Μεγάλο μέρος του κυρίου χώρου Β1 ήταν διακοσμημένο με 
τοιχογραφίες. Σύρριζα στον εξωτερικό τοίχο του Β2 δωματίου σώζονται 
λείψανα αποχετευτικής εγκατάστασης. Μεταξύ του Τομέα Β και Γ, ξεκινώντας 
από μία πλατεία, περνάει η «Οδός Τελχίνων», η βασική οδός της πόλεως, 
που καταλήγει σε μία μικρότερη πλατεία.

- Δυτική Οικία (εικ. 12) : Είναι ένα μικρό, αλλά οργανωμένο κτίριο. Βρίσκεται 
στα ΒΔ της τριγωνικής πλατείας στρωμένης με ακανόνιστες πλάκες 
τοποθετημένες σε τεχνητό υπόστρωμα. Το οικοδόμημα στέκεται ανεξάρτητο 
στο χώρο. Έχει λαξευτή τοιχοδομία μόνο σε τρεις γωνίες του. Η είσοδος του 
κτιρίου είναι στην Α άκρη.

Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν αποθήκες, εργαστηριακοί χώροι, 
μαγειρείο και εγκατάσταση μυλώνα. Στο πρώτο όροφο υπάρχει ένα ευρύχωρο 
δωμάτιο με αποθήκη σκευών και τροφίμων, ένα αποχωρητήριο, ένας κίονας 
στο κέντρο του δωματίου, δύο συνεχόμενοι τοιχογραφικοί διάκοσμοι και 
αργαλειούς. Η υφαντική ασκείτο στους επάνω ορόφους, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι αυτοί προορίζονταν για πιο αθόρυβες δραστηριότητες (Barber 
1994, 223). Το Δωμάτιο 4/4α ερμηνεύεται ως χώρος κατεργασίας μετάλλων, 
διότι βρέθηκαν υπολείμματα μολύβδου κολλημένα σε μερικά αγγεία (Barber 
1994, 220).

- Οικία των Γυναικών : Πρόκειται για ένα μεγάλο διώροφο κτίσμα. Πήρε το 
όνομα του από την τοιχογραφία των Γυναικών στο Δωμάτιο 1, που ίσως 
προοριζόταν για θρησκευτικές τελετές. Στα Δ του υπήρχε ένας ανοικτός 
χώρος. Δε μπορεί να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της εισόδου στο κτίριο, 
διότι η Ν και η Α πλευρά του έχουν διαβρωθεί πολύ από το χείμαρρο που 
κυλούσε μέσα από το χώρο.

Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει ένας ορθογώνιος χώρος χωρίς πόρτες, 
που ίσως ήταν φωταγωγός. Αυτός περιβαλλόταν από διάδρομο που 
οδηγούσε στα υπόλοιπα δωμάτια.

- Τομέας Δ : Αποτελείται από τέσσερα κτίρια. Θεωρείται ότι έχει πέντε 
οικοδομικές φάσεις. Το βασικό οικοδόμημα έχει μνημειώδη είσοδο - πυλώνα - 
που δημιουργήθηκε κατά την ΥΚ I περίοδο. Στο εσωτερικό του έχουν βρεθεί 
πινακίδες Γραμμικής Α'. Από το κτίριο αυτό προέρχονται σημαντικά κινητά 
ευρήματα, όπως άφθονη κεραμική και λίθινα και μετάλλινα αντικείμενα.

Το Δωμάτιο Δ13 είχε κόγχη γεμάτη υφαντικά βάρη, ενώ στο Δωμάτιο 
Δ14 βρέθηκαν οστά ζώων, ίσως ίχνη μαγειρέματος. Το Δωμάτιο Δ15 είναι 
ένας από τους μυλώνες του οικισμού. Το Δωμάτιο Δ16 πρέπει να συνδεθεί με 
λατρευτικές τελετές. Στο κέντρο του δωματίου βρέθηκε κίονας με πέτρινη 
βάση, ενώ όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο αγγεία, που περιείχαν οργανικές 
ουσίες. Βρέθηκαν, επίσης, όστρακα τριτώνων και αυγά στρουθοκαμήλου που 
ενισχύουν την υπόθεση της πραγματοποίησης λατρευτικών πρακτικών 
(Barber 1994, 216).

Έχει, επίσης, αποκαλυφθεί μία κρύπτη που περιείχε αγγεία και 
υφαντικά βάρη, ενώ η δίοδος προς αυτή ήταν γεμάτη αγγεία. Γενικότερα στα 
δωμάτια έχουν βρεθεί σημαντικές τοιχογραφίες, καθώς και έπιπλα, όπως 
κρεβάτια, τραπέζι με ανάγλυφη διακόσμηση, ράφια και ερμάρια. Στον επάνω
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όροψο σώζεται η εστία του Δωματίου Δ7 και τμήμα του αποχετευτικού 
αγωγού.

Γενικότερα, παρατηρούμε ότι στα διάφορα οικοδομήματα, το ισόγειο 
φιλοξενεί εργαστήρια, αποθήκες και καταστήματα που φρόντιζαν για την 
άμεση διανομή των αγαθών, ενώ οι όροφοι ήταν είτε για κατοίκηση και 
ανάπαυση, λόγω της ύπαρξης επίπλων και λουτρών, είτε για θρησκευτικές 
δραστηριότητες, λόγω της ύπαρξης τοιχογραφιών και τραπεζών προσφορών. 
Σημαντικά, επίσης, για την ανασύσταση της καθημερινής ζωής των κατοίκων 
του Ακρωτηρίου είναι η εύρεση, έστω και μικρού αριθμού, επίπλων.

Η ύπαρξη, επίσης, πλατειών γύρω από τις οποίες διακτινίζονται τα 
συγκροτήματα ή τα μεμονωμένα οικοδομήματα είναι κάτι που παρατηρείται 
μόνο στο Ακρωτήρι και δεν το συναντάμε στη Φυλακωπή της Μήλου ή στην 
Αγ. Ειρήνη της Κέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός του οικισμού πιθανότατα, σύμφωνα με την 
Μιχαηλίδου, υπήρχαν ειδικοί χώροι για τον σταυλισμό των ζώων και την 
αποθήκευση ζωοτροφών (Μιχαηλίδου 1992, 53). Επίσης, ένα ακόμη 
αξιοσημείωτο γεγονός είναι η απουσία οχυρωματικού τείχους γύρω από την 
πόλη του Ακρωτηρίου. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί τόσο 
από την ασφάλεια που αισθάνονταν οι κάτοικοι στην παραθαλάσσια πόλη 
τους λόγω της απουσίας άλλων ισχυρών θέσεων στο νησί, όσο και από τις 
φιλικές σχέσεις με την Κρήτη, που ήταν τότε αρκετά ισχυρή στο θαλάσσιο 
χώρο της Μεσογείου.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να έχει μία πόλη με 
ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα είναι το λιμάνι. Το λιμάνι του 
Ακρωτηρίου δεν έχει εντοπιστεί λόγω της διαφορετικής γεωμορφολογίας της 
περιοχής και κατά συνέπεια της ακτογραμμής που βρίσκεται πιο μέσα απ' ότι 
στην προϊστορία. Έχει, όμως, διατυπωθεί η υπόθεση ότι το λιμάνι βρισκόταν 
μεταξύ των λόφων Ραχίδι και Μεσόβουνα (Shaw & Lutton 2000, 86).

Επιρροή από την Κρήτη

Ως άνθρωποι της θάλασσας, οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου ήταν ανοικτοί 
σε κάθε είδους επιδράσεις και ανταλλαγές πολιτισμικών στοιχείων. Η 
σημαντικότερη επίδραση που δέχτηκαν ήταν αυτή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι 
ο πλησιέστερος γείτονας της Θήρας και το σημαντικότερο κέντρο της ΥΕΧ.

Αρκετά προϊόντα που προέρχονται από το Ακρωτήρι βρέθηκαν σε 
οικισμούς της Κρήτης, καθώς και το αντίθετο, επιβεβαιώνοντας τις επαφές 
που διατηρούσαν αυτά τα νησιά κατά την προϊστορική εποχή. Την 
επικοινωνία φαίνεται ότι την εξασφάλιζαν τα κυκλαδίτικα πλοία. Η συνεχής 
οίκηση του Ακρωτηρίου πρέπει να οφείλεται σύμφωνα με την Παλυβού στην 
ύπαρξη ενός καλού φυσικού λιμανιού, που πιθανότατα τοποθετείται στα Δ του 
αρχαιολογικού χώρου, στη σημερινή κοιλάδα του Αγ. Νικολάου (Παλυβού 
1999, 446).

■ Η τελευταία πόλη αποτελείται από οικοδομήματα, που έχουν πολλά 
μινωικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι επαφές της Θήρας με την Κρήτη κατά την 
ΥΚΙ οφείλονται στη μικρή απόσταση που χωρίζει τα δύο νησιά, που ευνόησε 
την πιο συχνή επικοινωνία μεταξύ τους. Οι Οηραίοι, σύμφωνα με την 
Παλυβού, αντιγράφουν της υψηλή τεχνολογία των κτιρίων Τύπου 1, που
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βρίσκονται τα περισσότερα στην περιοχή της Κνωσού (Παλυβού 1999, 447). 
Γενικότερα, η Παλυβού υποστηρίζει ότι τα μινωικά στοιχεία που αναμείχθηκαν 
με την επιχώρια αρχιτεκτονική παράδοση, έδωσε στο Ακρωτήρι μια ιδιότυπη 
όψη, που ονομάζεται μινωίζουσα (Παλυβού 1999, 448). Πιο συγκεκριμένα, 
θεωρεί ότι η ισόδομη τοιχοποϊα, οι λίθινες βάσεις για κίονες και ορθοστάτες 
και η κάθετη υποστήριξη με δοκάρια είναι τυπικές μορφές μινωικής 
αρχιτεκτονικής (Palyvou 1984, 147). Ένα ακόμη μινωικό χαρακτηριστικό είναι 
τα πολλά ανοίγματα.

Όσον αφορά την τέχνη, η Μ. Μαρθάρη υποστήριξε ότι η επιρροή της 
μινωικής τέχνης ήταν λιγότερη κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης και πιο 
εμφανής στην τελική φάση (Marthari 1984, 132). Όσον αφορά τις 
τοιχογραφίες, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι είναι προϊόντα ενός 
τοπικού θηραϊκού εργαστηρίου και απέχουν αρκετά από αυτές των μινωικών 
ανακτόρων και ως προς τα θέματα και ως προς την τεχνοτροπία. Απηχούν 
ένα κυκλαδικό πνεύμα και τα θέματα είναι εμπνευσμένα από το νησιωτικό 
τοπίο.

Η επιρροή της Κρήτης είναι εμφανής και λόγω της εύρεσης μεγάλου 
αριθμού μολύβδινων σταθμών, που τα περισσότερα αντιπροσωπεύουν το 
μινωικό μετρικό βάρος (εικ. 13), που η βασική του μονάδα ήταν λίγο 
μεγαλύτερη από 60 γραμ. (Barber 1994, 200).
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II. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ

Δεν είναι σαφής η μετάβαση από την ΥΕΧ στους ιστορικούς χρόνους 
στην περιοχή των Κυκλάδων, όπως άλλωστε και στον υπόλοιπο ελλαδικό 
χώρο, όπου οι Σκοτεινοί Αιώνες δεν είναι απολύτως γνωστοί.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για καταστροφές, που ενδεχομένως 
προκάλεσαν το τέλος των προϊστορικών κυκλαδικών οικισμών, άρα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι οι οικισμοί παρήκμασαν σταδιακά. Μόνο στην Αγ. Ειρήνη 
φαίνεται ότι διατηρήθηκε μία κοινότητα περισσότερο από τις υπόλοιπες 
περιοχές.

Σε ορισμένες από τις πόλεις των Κυκλάδων των ιστορικών χρόνων 
υπάρχουν σποραδικά ευρήματα υπομυκηναϊκής και ΠΓ κεραμικής, που 
μαρτυρούν την ύπαρξη έστω και ενός μικρού αριθμού ατόμων που 
κατοικούσαν στα νησιά αυτές τις χρονικές περιόδους. Κατά τον 9° - αρχές 8ου 
αιώνα π.Χ., στις Κυκλάδες έφτασαν νέοι άποικοι που εγκαταστάθηκαν σε 
φυσικά οχυρές θέσεις και έχτισαν νέους οικισμούς ή τους παλιούς σε νέες 
βάσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κατοίκησσης αυτής της εποχής είναι οι 
Κουκουναριές, όπου η γεωμετρική πόλη χτίστηκε πάνω από το 
κατεστραμμένο ΥΚΙΙΙ συγκρότημα και η Γκρόττα της Νάξου, όπου 
παρατηρείται κατοίκηση κατά την ΠΓ περίοδο.

Στην Αγ. Ειρήνη το ιερό συνεχίζει να δέχεται αναθήματα και κατά τη 
διάρκεια των Σκοτεινών Αιώνων και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ιερό του 
Διονύσου. Από τους πρώτους οικσιμούς της μεταβατικής αυτής περιόδου 
ήταν η βραχύβια εγκατάσταση, κατά τον 9° αιώνα π.Χ., στο Βαθύ Λιμενάρι της 
Δονούσας και στην Υψηλή της Άνδρου. Η Ζαγορά της Άνδρου έχει κτίσματα 
του 10ου αιώνα π.Χ., αν και οι πρώτες οικίες της χρονολογούνται στο β’ μισό 
του 8ου αιώνα π.Χ.

Από τις πόλεις που θα ναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια της εργασίας, 
αρκετές έχουν ενδείξεις κατοίκησης κατά τον 9° και τον 8° αιώνα π.Χ., αν και η 
ακμή τους σημειώθηκε σε μεταγενέστερες εποχές, όπως λ.χ. η Μινώα της 
Αμοργού, που παρουσιάζει ίχνη κατοίκησης ήδη από τη ΝΝ εποχή, το Κάστρο 
της Σίφνου, το Ξώμπουργο της Τήνου, η νήσος Οικονόμου απέναντι από την 
Πάρο, το Βρυόκαστρο της Κύθνου, η αρχαία Θήρα, η αρχαία πόλη της 
Ανάφης και η Παλαιόπολη της Άνδρου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μοναδική πόλη συγκέντρωνε το πληθυσμό 
όλου του νησιού κατά την κλασική περίοδο και είχε τον έλεγχο της υπαίθρου, 
όπως η αρχαία πόλη της Νάξου.

Αρκετές πόλεις, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται παρακάτω, συνεχίζουν να κατοικούνται μέχρι και τους 
πρωτοχριστιανικούς χρόνους - και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τα 
βυζαντινά χρόνια -, όπως η Παλαιόπολη της Άνδρου, η αρχαία Θήρα, η 
Καρθαία και η Ποιήεσσα της Κέας και το Βρυόκαστρο της Κύθνου.

Σε κάθε χρονική περίοδο η εγκατάσταση προσδιορίζεται από τις 
ανάγκες της εποχής. Κάθε πόλη, όπως και στην προϊστορική περίοδο, είχε 
ευλίμενους όρμους, για να αναπτύσσει τις εμπορικές της δραστηριότητες και
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ήλεγχε μία συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια. Αν ένα νησί είχε μοναδική 
πόλη, τότε αυτή ήλεγχε όλο το νησί. Βασικό στοιχείο των πόλεων των 
ιστορικών χρόνων είναι η ύπαρξη ιερών των λατρευόμενων θεοτήτων και 
βέβαια του βασικού ιερού της πολιούχου θεότητας.

Έτσι, στη συνέχεια, θα παρουσιάσω αναλυτικά και με αλφαβητική 
σειρά κάθε νησί και την πόλη ή τις πόλεις που αυτό είχε κατά τους ιστορικούς 
χρόνους (εικ. 14). Θα μελετηθεί η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία των πόλεων 
αυτών, καθώς και τα σημαντικότερα από τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίσματα 
τους, το λιμάνι, οι νεκροπόλεις τους και ορισμένα χαρακτηριστικά ευρήματα 
από κάθε νησί.
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Β. 01 ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. ΑΜΟΡΓΟΣ

Το νησί της Αμοργού ήταν, ιδιαιτέρως, γνωστό κατά την αρχαιότητα. Οι 
πληροφορίες που αντλούμε προέρχονται από αρχαίους συγγραφείς, από 
γεωγράφους του 19ου αιώνα, καθώς και από τα στοιχεία που ήρθαν στο φως 
μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τις επιφανειακές έρευνες που έλαβαν 
χώρα στο νησί.

Η Αμοργός ονομαζόταν τρίπολις από τους αρχαίους γεωγράφους. Οι 
τρεις πόλεις της, οι οποίες έχουν εντοπιστεί σήμερα, ήταν η Αιγιάλη, η 
Αρκεσίνη και η Μινώα. Τα ονόματα αυτά τα παραθέτει ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος, αλλά τα βρίσκουμε και παραλλαγμένα στη γεωγραφία του 
Πτολεμαίου, ως εξής : Μινυϊα αντί Μινώα και Βεγιαλίς αντί Αιγιάλη 
(Μηλιαράκης 1874, 28). Η Αμοργός, σύμφωνα με τον Μηλιαράκη, 
αποκαλούνταν και Υπερία, Πλαταγία, Παγκάλη και Ψυχία (Μηλιαράκης 1874, 
30).

Στο νησί, όπως μας μαρτυρούν τα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και 
νομίσματα των πόλεων, λατρευόταν η Αφροδίτη Ουρανία, ο Απόλλων Δήλιος, 
ο Παν, ο Ζευς, η Ήρα και ο Διόνυσος Κισσοκόμας.

Οι απόψεις για τους πρώτους αποίκους του νησιού είναι ποικίλες. Ως 
πιθανοί πρώτοι κάτοικοι εμφανίζονται οι Κρήτες, λόγω του ονόματος Μινώα. 
Πιθανοί άποικοι ήταν οι Σάμιοι, λόγω των επιγραφών, που έχουν ανακαλυφθεί 
στη Μινώα και στις οποίες αναφέρονται, αλλά και λόγω της θέσης του νησιού, 
στις Α Κυκλάδες, που φαίνεται να ευνοεί επαφές με τα νησιά του Α. Αιγαίου. Η 
Αιγιάλη, όμως, παρουσιάζεται από επιγραφικές μαρτυρίες ως αποικία των 
Μιλησίων.

Ο Brun, μελετώντας τις Κυκλάδες, γράφει, κυρίως, για τα οικονομικά 
προβλήματα, που φαίνεται να αντιμετωπίζει το νησί από τα ελληνιστικά 
χρόνια και εξής. Αναφέρει χαρακτηριστικά τον Ρ. Brule, ο οποίος συνδέει τα 
οικονομικά προβλήματα των πόλεων της Αμοργού κατά την ελληνιστική 
περίοδο, με την επιδρομή πειρατών, που ερημώνουν το νησί και καταχρώνται 
τα δημόσια χρήματα (Brun 1996, 158). Στον αντίποδα, ο ίδιος μελετητής 
αναφέρει επιγραφικές πηγές, κυρίως, από την Αρκεσίνη, που μιλούν για 
ξένους που επισκέπτονται την πόλη, ελκυόμενοι από το αναπτυσσόμενο 
εμπόριο (Brun 1996, 110), ενώ σε άλλο σημείο τονίζει τις οικονομικές επαφές 
που διατηρούσε η ίδια πόλη με την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Θήρα, καθώς και το 
γενικότερο ναυτικό άνοιγμα του νησιού (Brun 1996, 172).

Η περίπτωση λοιπόν της Αμοργού είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, λόγω 
των τριών της πόλεων των ιστορικών χρόνων, αλλά δεν έχουμε επαρκή 
στοιχεία και για τις τρεις.

α. Αιγιάλη

Η Αιγιάλη είναι μία από τις τρεις πόλεις της Αμοργού, για την οποία οι 
πληροφορίες μας είναι πενιχρές. Η θέση αυτή δεν έχει ανασκαφεί. Γνωρίζουμε 
ότι ήταν αποικία των Μιλησίων και ότι ήταν χτισμένη στο λόφο Βίγλα, όπου 
σώζονται λιγοστά ερείπια. Έχουν εντοπιστεί ρωμαϊκές εγκαταστάσεις στην 
παραλία μπροστά από τον λόφο και ένα αρχαίο ιερό.
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β. Αρκεσίνη

Βρίσκεται στη σημερινή περιοχή της Κάτω Μεριάς και ταυτίζεται με την 
αρχαία Ασπίδα. Αποτελείται από οχυρωμένη ακρόπολη με ιερό Αθηνάς 
Ιτωνίας. Στην περιοχή σώζονται λείψανα του τείχους και θεμέλια 
οικοδομημάτων κλασικής έως και ρωμαϊκής εποχής. Ο χώρος αυτός 
παρουσίασε ίχνη κατοίκησης και κατά την προϊστορική εποχή.

Στην μείζονα περιοχή της αρχαίας πόλεως της Αρκεσίνης, βρίσκεται ο 
ελληνιστικός Πύργος του Χωριού. Πρόκειται για το καλύτερα σωζόμενο, 
μεμονωμένο, ορθογώνιο οχυρό στις Κυκλάδες, που πιθανώς είχε άμεση 
σχέση με την αγροτική οικονομία και την άμυνα της αρχαίας πόλεως.

Από ιστορικής απόψεως, ο Brun υπογραμμίζει, βασιζόμενος σε 
επιγραφές, την ανάπτυξη των δημόσιων και ιδιωτικών ναυτικών 
δραστηριοτήτων της αρχαίας πόλεως και την πλεύση των κατοίκων της προς 
τη Θήρα (Brun 1996, 143). Ο ίδιος παραθέτει και την εξής επιγραφή : ότι αν 
δύνωνται και περί τους αφικνουμένους εις Ρόδον Αρκεσινέων (Brun 1996, 
172), για να τονίσει τις εμπορικές σχέσεις που είχε αναπτύξει η πόλη και με τη 
Ρόδο.

Τοπογραφία (εικ. 15)

Η επιφανειακή έρευνα που έλαβε χώρα στην αρχαία πόλη της 
Αρκεσίνης από το 1980 και μετά, φώτισε αρκετές σκοτεινές πλευρές της 
έρευνας για την αρχαία Αμοργό. Είχαν προηγηθεί τρεις επισκέψεις στον χώρο 
αυτό τα έτη 1977,1978 και 1979. Κύριοι υπεύθυνοι της έρευνας ήταν οι G. 
Rougemont και Λ. Μαραγκού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδωσαν ακριβείς πληροφορίες για την 
αρχαία πόλη της Αρκεσίνης και το τείχος που την περιέβαλε. Η αρχαία πόλη 
ήταν χτισμένη στο Β άκρο ενός βραχώδους ακρωτηρίου. Βρίσκεται περίπου 
σε υψόμετρο ΙΟΟμ. από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτω ακριβώς από το 
σύγχρονο ξωκλήσι της Παναγίας Καστριανής. Η περιοχή αυτή σήμερα 
ονομάζεται Καστρί. Δεξιά και αριστερά του ακρωτηρίου βρίσκονται δύο 
παραλίες, που σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν απροστάτευτες και 
ανοικτές σε βόρειους ανέμους, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησίμευαν ως 
λιμάνια της πόλης κατά την αρχαιότητα (Dalongeville et al 1993, 101).

Η μορφολογία της περιοχής έχει υποστεί αλλοιώσεις από τα κύματα, 
που προσκρούουν στις πλαγιές του ακρωτηρίου. Στην ξηρά το σύγχρονο 
τοπίο συνυπάρχει με το αρχαίο, διότι ο άνθρωπος διαμόρφωσε τμήματα του 
βραχώδους ακρωτηρίου σε άνδηρα καλλιέργειας ή σε μέρη για νομή.

Η αρχαία πόλη περικλείεται από δύο πεδιάδες, που λογικά συνδέονταν 
με την οικονομική της δραστηριότητα. Είναι συγκεντρωμένη και έχει αμυντικό 
χαρακτήρα. Στην περιοχή υπάρχει εν αφθονία η σιδηρόπετρα. Αυτός ο 
βράχος χρησιμοποιήθηκε για το χτίσιμο της πλειονότητας των ορατών, 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων της αρχαίας Αρκεσίνης. Στην περιοχή έχουν 
βρεθεί κατάλοιπα οικιών, καθώς και υπολείμματα ενός σχετικά μεγάλου 
οχυρού πύργου, που είναι εντοιχισμένος σε ένα μέρος του τείχους 
(Dalongeville et al 1993, 103). Τα ευρήματα αυτά τα σημειώνει και ο Ross, 
κατά την επίσκεψή του το 1841 στο νησί.
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Η άνοδος στην ακρόπολη επιτυγχάνεται από μία στενή κλίμακα, 
κατασκευασμένη στα Δ της βραχώδους πλαγιάς (Dalongeville et al 1993, 
103). Η Α κλίτυ της ακροπόλεως ήταν εκείνη που είχε διαμορφωθεί σε 
άνδηρα καλλιέργειας και ήταν ιδιαιτέρως εύφορη, ενώ αντιθέτως, η Δ 
καταλαμβάνει μία πολύ στενή ζώνη πρόσφορη για καλλιέργεια (Dalongeville 
et al 1993, 104). Στα Ν και ΝΑ της ακρόπολης εντοπίστηκε το θέατρο, στην 
ευρύτερη ζώνη του οποίου υπάρχει μία δεξαμενή, όπου τον 19° αιώνα 
βρέθηκαν σημαντικές επιγραφές (Dalongeville et al 1993, 104).

Το αρχαίο τείχος της πόλης (εικ.16), με αρκετή σιγουριά, εντοπίστηκε 
στα Β, ΒΑ και στα Α της ακροπόλεως. Στα ΝΑ έχουν βρει δίδυμες θύρες 
τοποθετημένες σε αρχαίο τοίχο, των οποίων η σχέση με το τείχος είναι 
αβέβαιη (Dalongeville et al 1993, 104). Το τείχος συνεχίζει ελάχιστα προς τα 
Δ, όπου επίσης, εντοπίστηκε ένας αντίστοιχος τοίχος με δύο θύρες, σε 
απόσταση περίπου 15 μέτρων από το προηγούμενο (Dalongeville et al 1993, 
110). Οι μελετητές δεν μπορούν να υποθέσουν ότι πρόκειται για μία εξωτερική 
πρόσοψη του τείχους, διότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα σε ελληνικό 
τείχος. Μπορούν μόνο να την ταυτίσουν με μία θύρα της Περγάμου, που κατ' 
αναλογία τους επιτρέπει να τη θεωρήσουν ως μνημειώδη είσοδο της 
τειχισμένης πόλης της Αρκεσίνης (Dalongeville et al 1993, 112).

Στη Α αυτή πλευρά της πόλης και προς τα Ν, έχουν βρεθεί αρκετοί 
αρχαίοι τάφοι. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε, από την ερευνητική ομάδα, μία 
σχεδόν τετράγωνη κατασκευή, διαστάσεων 5 χ 4μ., που αναφέρεται από 
αρκετούς γεωγράφους ως πύργος. Διστάζουν να το θεωρήσουν πύργο, που 
εξυπηρετούσε αμυντικούς σκοπούς και περισσότερο συγκλίνουν προς τη 
λύση του ταφικού μνημείου (Dalongeville et al 1993, 112). Μένει να 
μελετήσουν μία αντίστοιχη κατασκευή, που έχει ήδη εντοπιστεί στη Δ πλευρά 
του λόφου.

Η Δ πλευρά της πόλης σώζει ελάχιστα αρχιτεκτονικά ευρήματα και 
σχεδόν κανένα όστρακο. Το τείχος που σώζεται στην πλευρά αυτή πρέπει να 
συνδέεται με ένα μέρος του βράχου που καλύπτει το λόφο. Η δυτική οχύρωση 
ήταν απαραίτητη διότι οι μελετητές θεωρούν ότι από αυτή τη μεριά είναι 
πρακτικά ευκολότερη η πρόσβαση στην ακρόπολη (Dalongeville et al 1993, 
110).

Στη Β πλευρά της ακροπόλεως κανένα εύρημα δεν έχει βρεθεί στην 
αρχική του θέση, λόγω της έντονης διάβρωσης και της κλίσης του εδάφους. 
Στο μέρος αυτό εκτείνεται ένα σημαντικό μέρος της οχύρωσης της πόλεως. 
Έχουν, επίσης, εντοπιστεί σε πολύ καλή κατάσταση αναλημματικοί τοίχοι, 
ύψους περίπου 4,30μ., αλλά σε ορισμένα σημεία, ο ίδιος ο φυσικός βράχος 
έχει διαμορφωθεί για να υποστηρίζει αρχιτεκτονικές κατασκευές (Dalongeville 
et al 1993, 105). Σε αρκετά σημεία έχουν βρεθεί υδρορροές κατά μήκος του 
τείχους, για να εμποδίζουν τα νερά να κυλούν σε αυτό και να το καταστρέφουν 
(Dalongeville et al 1993, 105).

Τα περισσότερα ευρήματα από την αρχαία Αρκεσίνη βρίσκονται στο 
Μουσείο της Σύρου. Σώζονται, επίσης και επιγραφές, μία από τις οποίες 
αναφέρει τον θεό Σάραπι και βρέθηκε το 1981 (Dalongeville et al 1993, 98).

■ Η έρευνα αυτή προσέφερε αρκετά στοιχεία στην προσπάθεια 
ανασύνθεσης της τοπογραφίας της αρχαίας πόλης της Αρκεσίνης, αλλά 
αρκετές απορίες θα επιλυθούν από μία συστηματική αρχαιολογική έρευνα.
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γ. Μινώα

Ο οικισμός της Μινώας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
τειχισμένους οικισμούς, που έχουν εντοπιστεί και μελετηθεί, στην περιοχή των 
Κυκλάδων. Πρόκειται για ένα οικισμό, που αναπτύχθηκε κατά τη γεωμετρική 
εποχή και κατοικείτο μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Πρόσφατες έρευνες έφεραν 
στο φως ενδείξεις κατοίκησης ήδη από τη ΝΝ εποχή.

Η πόλη της Μινώας (εικ. 17) βρίσκεται κτισμένη στο μέσο της Β ακτής 
της Αμοργού, επάνω σε λόφο, που περικλείεται από απότομα βράχια. Η 
διατήρηση του τείχους των γεωμετρικών χρόνων είναι εντυπωσιακή. Εκτός 
από το τείχος στην αρχαία πόλη σώζεται Γυμνάσιο, Σαραπείο, ιερό 
γεωμετρικών χρόνων και βωμός, δεξαμενή, δημόσιο αποχωρητήριο, το ιερό 
του Διόνυσου Μινωίτη στην ακρόπολη, καθώς και αρκετά οικοδομήματα 
λαξευμένα στο φυσικό βράχο.

Η πόλη, σύμφωνα με τον Brun, εγκαταλείφθηκε στα τέλη της ρωμαϊκής 
εποχής, οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται η Χώρα της Αμοργού, που 
εκμεταλλεύτηκε και την παρακείμενη πεδιάδα (Brun 1996, 149).

Ανασκαφικές έρευνες

Ο πρώτος που επισκέφτηκε και ερεύνησε τις αρχαιότητες στο νησί της 
Αμοργού ήταν ο L. Ross, το 1837, ο οποίος ταύτισε οικοδομήματα που 
αναφέρονταν σε επιγραφές, μελέτησε τα ορατά λείψανα στο λόφο της Μινώας 
και εντόπισε τη θέση του θεάτρου.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 1894, ο Χρ. Τσούντας διενήργησε τις 
πρώτες συστηματικές ανασκαφές. Είχε, όμως, προηγηθεί η έρευνα των 
αρχαιολόγων της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στο νησί, τα περισσότερα 
ευρήματα της οποίας βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Σύρου.

Μετά από διακοπή ογδόντα επτά ετών, το 1981, η Λ. Μαραγκού 
ξεκίνησε πάλι τις συστηματικές ανασκαφές στην αρχαία Μινώα, υπό την 
αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Πολεοδομία

C οικισμός βρίσκεται στη Ν πλαγιά του λόφου της Μινώας, 
προστατευμένος από τους ανέμους και αθέατος από το λιμάνι (εικ. 18). Τα 
περισσότερα από τα οικοδομήματα της αρχαίας πόλεως ήταν λαξευμένα στο 
φυσικό βράχο. Όπως προαναφέρθηκε, η κατοίκηση είναι αδιάκοπη από τους 
γεωμετρικούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι ανασκαφικές έρευνες 
των τελευταίων χρόνων συνηγορούν στην άποψη ότι η θέση είχε 
πρωτοκατοικηθεί κατά την ΤΝ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τη 
εύρεση στο ιερό κορυφής κεραμικής αυτής της περιόδου, καθώς και μεγάλου 
αριθμού λεπίδων, φολίδων και βελών οψιανού (Μαραγκού 1996, 311). Σε 
άλλα δημόσια κτίρια της πόλεως βρέθηκαν φυσιοκρατικά ειδώλια της ΠΚΙΙ, 
καθώς και ευρήματα που χρονολογούνται στην ΥΕΧ. Οι γνώσεις μας είναι 
ανύπαρκτες για την ΜΚ εποχή.

Οικοδομικά λείψανα της Γεωμετρικής εποχής έχουν βρεθεί στη Ν 
πλαγιά, αλλά και στην οχυρωμένη ακρόπολη. Τότε φαίνεται να αρχίζει η 
οικοδομική και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού και συγκεκριμένα τότε
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εντοπίζεται η δημιουργία του πρώτου οικιστικού πυρήνα της πόλεως της 
Μινώας και η εντατική χρήση, του όρμου των Καταπόλων, ως λιμανιού της.

- Οικίες (εικ. 17, αρ.6)

Οι οικίες στην αρχαία Μινώα ήταν μερικώς λαξευμένες στο φυσικό 
βράχο, που απλωνόταν στο λόφο. Ήταν σχετικά μικρών διαστάσεων. Συχνά 
ήταν χτισμένες η μία δίπλα στην άλλη και μοιράζονταν κοινούς τοίχους. 
Συνήθως είχαν την είσοδό τους στη φαρδιά πλευρά. Ο Αλ. Μαζαράκης, 
σημειώνει ότι μία τέτοια οικία αποτελούνταν από δύο όμορα δωμάτια, το ένα 
από τα οποία ήταν αψιδωτό, ενώ το άλλο ορθογώνιο (Mazarakis 1997, 256).

- Ιερό « ήρωος κτίστου » στην ακρόπολη - Ιερό Διονύσου (Εικ. 17, αρ.4)

Στην κορυφή του λόφου της Μινώας βρισκόταν το ιερό της γεωμετρικής 
πόλης, στα κατώτερα στρώματα του οποίου εντοπίστηκαν ευρήματα που 
χρονολογούνται στη ΤΝ. Ο Α λ. Γούναρης, υποστηρίζει ότι το ιερό κορυφής 
αναδεικνύει τη σημασία του εντός της οχύρωσης γεωμετρικού, άνευ 
μυκηναϊκού παρελθόντος, ιερού (Γούναρης 1999, 109).

Από τα κινητά ευρήματα διαπιστώνουμε την αδιάκοπη χρήση του ιερού 
αυτού επί χίλια συναπτά έτη, από τον ύστερο 8° αιώνα π. X. έως τον 3° 
μεταχριστιανικό αιώνα. Η ταύτιση, όμως, της θεότητας που λατρευόταν σε 
αυτό έως την αρχαϊκή εποχή είναι προβληματική.

Ο ναός, το λεγόμενο κτίριο Κ, βρισκόταν στην κορυφή της ακροπόλεως 
και σε υψόμετρο 225μ. Αποτελείτο από ένα σχεδόν τετράγωνο « οίκο » 
στεγασμένο, που επικοινωνούσε με ένα είδος πρόδομο και με ένα άλλο 
συμπληρωματικό κτίσμα στα Β. Η είσοδός του βρισκόταν στη ΝΑ πλευρά και 
όχι ακριβώς στο μέσον του τοίχου (Mazarakis 1997, 195).

Ο Α λ. Μαζαράκης σημειώνει ότι στο εξωτερικό του ιερού και 
παράλληλα με τον εμπρόσθιο τοίχο ήρθαν στο φως δύο λίθινες κατασκευές, οι 
οποίες θεωρήθηκαν βωμοί ή τράπεζες προσφορών, αν και δεν είναι σίγουρο 
αν αντιπροσώπευαν έναν βωμό ή δύο διαφορετικές φάσεις του ιδίου 
(Mazarakis 1997, 196). Ο κύριος όγκος των ευρημάτων χρονολογείται στην 
ΥΓ εποχή μέχρι και τον 6° αιώνα π. X., αλλά από τα ανώτερα στρώματα τα 
ευρήματα χρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, γεγονός που 
κατά τον Α λ. Μαζαράκη, μαρτυρεί επαναχρησιμοποίηση του οίκου ξεχωριστά 
(Mazarakis 1997, 196).

Τα ευρήματα είναι κοσμήματα, μεταλλικά αντικείμενα3, χάλκινα 
ελάσματα, καθώς και σιδερένια αντικείμενα, όπως εγχειρίδια και όπλα. Τα 
αναθήματα αυτά σε συνδυασμό με τις υπαίθριες, έμπυρες θυσίες ζώων 
προσδίδουν το θρησκευτικό χαρακτήρα του οικοδομήματος. Οι πυρές αυτές 
αποτελούντο από στάχτες, ξυλάνθρακες, οστά ζώων, θαλάσσια όστρεα, 
ελαφρόπετρα, βότσαλα, χάλκινα και χρυσά αντικείμενα και όστρακα 
(Mazarakis 1997, 196).

Το ιερό φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με ένα σπηλαιώδες χάσμα (εικ. 17, 
αρ.5) στα Β και με ένα δεύτερο, σαν άνοιγμα σπηλιάς, απροσδιόριστου 
βάθους, που βρέθηκε το 1991, ακριβώς έξω από τον οχυρωματικό περίβολο 
(Mazarakis 1997, 196). Τόσο αυτό το γεγονός, όσο και η θέση του ιερού και το

J Για τα μεταλλικά αντικείμενα βλ. Μαραγκού, Έργον 1985, 67.
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είδος των ευρημάτων συνηγορούν στην διατύπωση της υπόθεσης από την 
ανασκαφέα ότι πρόκειται για την λατρεία του « ήρωος κτίστου », του 
ομώνυμου οικιστού της Μινώας (Μαραγκού 1988, 87).

Μετά τους αρχαϊκούς χρόνους και έως τους πρώιμους ελληνιστικούς, 
το ιερό μετατρέπεται σε τόπο λατρείας του Διονύσου Μινωίτη, γεγονός που 
τεκμαίρεται από το είδος των ευρημάτων και από ένα θραύσμα ενεπίγραφου 
αγγείου του 4ου αιώνα π. X., που φέρει το όνομα του θεού. Σύμφωνα με την 
μαρτυρία των ευρημάτων, κυρίως λύχνων (εικ. 19), ο Διόνυσος εξομοιώνεται 
με τον αιγυπτιακό θεό Σάραπι, που λατρεύεται στην ακρόπολη της Μινώας 
έως τον πρώιμο 4° μεταχριστιανικό αιώνα (Μαραγκού 2002a).

- Λατρευτικός χώρος στην Κάτω Πόλη

Πρόκειται, πιθανώς, για βωμό, που περικλείεται από περίβολο, στα 
θεμέλια του οποίου βρέθηκαν κατάλοιπα έμπυρης θυσίας ορνίθων (Μαραγκού 
1988, 89). Η κατασκευή αυτού του απροσδιόριστου οικοδομήματος 
υπολογίζεται στον 9° - 8° αιώνα π. X. ή λίγο αργότερα και σύμφωνα με τον 
Αλ. Μαζαράκη, στην περιοχή όπου τοποθετείται πρέπει να εκτυλίσσονταν οι 
λατρευτικές πρακτικές τουλάχιστον κατά τη Γεωμετρική περίοδο (Mazarakis 
1997, 247).

Δίπλα στο βωμό εντοπίστηκε απόθεση αγγείων πόσεων γεωμετρικής 
εποχής, αναμεμειγμένων με στάχτες, ξυλάνθρακες, οστά ζώων και θαλάσσια 
όστρεα, ενώ στα Α αυτού βρέθηκαν τρεις πλούσιες ταφές4 της ΜΓ εποχής, 
δύο καύσεις πολεμιστή και γυναίκας και μία παιδική ταφή σε πίθο (Mazarakis 
1997, 247). Πιθανότατα επρόκειτο για ηρώο. Ο χώρος των τάφων ήταν 
καλυμμένος με χώμα και προστατευμένος με υψηλό τοίχο, ως τύμβος. Ο, 
προς τη πύλη, ταφικός περίβολος θεωρείται «Ιερό των κεκμηκότων» 
(Μαραγκού 1999, 220).

Η Λ. Μαραγκού αναφέρει ότι επρόκειτο για οικογενειακούς τάφους, που 
σχετίζονται με τα «αριστοκρατικά γένη», των παλαιότερων κατοίκων, ίσως 
των ιδρυτών του οικισμού. Αυτή η άποψη ενισχύεται από τη χρήση του χώρου 
μετά τη διακοπή της ταφικής πρακτικής, από την περίβλεπτη θέση του, 
ακριβώς δίπλα στη μνημειακή πύλη και στο οικοδόμημα του Γυμνασίου 
(εικ.20) (Μαραγκού 1999, 219). Στην περιοχή του βωμού, κατά την 
ελληνιστική εποχή, υπήρχε ναός.

- Δημόσια οικοδομήματα

Τα περισσότερα κτίσματα, όπως και οι οικίες της αρχαίας πόλεως, ήταν 
εν μέρει λαξευμένα στο φυσικό βράχο. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα των 
γεωμετρικών χρόνων είναι ορατά, σε αντίθεση με αυτά των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων. Παρόλα αυτά, η ποιότητα και ο αριθμός των μαρμάρινων 
γλυπτών, τα περισσότερα από παριανό μάρμαρο, μαρτυρούν την ακμή της 
πόλεως, αλλά και όλου του νησιού κατά τις εποχές αυτές, που η ανασκαφική 
έρευνα δεν έχει ακόμα καταφέρει να φωτίσει.

Τα ευρήματα αυτά ανήκουν, σύμφωνα με την ανασκαφέα, σε διάφορα 
ακμάζοντα εργαστήρια της εποχής, το παριανό, το σαμιακό, το ναξιακό και το 
ανατολο-ιωνικό, που εκείνη την εποχή είχαν ανεπτυγμένες εμπορικές και

4 Για τις ταφές βλ. Μαραγκού, Έργον 1993, 96-99.
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καλλιτεχνικές επαφές με τη Μινώα (Μαραγκού 1996, 323). Από επιγραφικές 
μαρτυρίες γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες σχέσεις του νησιού με την αθηναϊκή 
ηγεμονία τον 5° αιώνα π. X. .

Για την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή οι πληροφορίες μας δεν 
βασίζονται μόνο σε επιγραφικές μαρτυρίες. Πολυάριθμα είναι τα 
οικοδομήματα, που έχουν έρθει στο φως έως το 1991 και βρίσκονται στην 
Κάτω Πόλη. Στο χαμηλότερο αυτό τμήμα του λόφου, αποκαλύφθηκε δημόσιο 
κτιριακό συγκρότημα, που αποτελείται από εργαστηριακούς χώρους, φρεάτια, 
αγωγό, φρέαρ βάθους 5μ. και κεραμικό κλίβανο, που η ανασκαφέας το 
ταυτίζει με εργαστήριο κεραμικής (Μαραγκού 1988, 89).

Στα ΝΑ του εργαστηρίου δέσποζε μαρμάρινος ναός με το λατρευτικό 
άγαλμα στο σηκό. Πρόκειται για μία ακέφαλη, ενδεδυμένη μορφή, που 
πιθανώς εικονίζει τον Απόλλωνα (Μαραγκού 2002a). Ένα ακόμη κτίριο της 
ελληνιστικής εποχής είναι το Γυμνάσιο, που ήταν γνωστό από τις επιγραφές. 
Έχει μνημειακό χαρακτήρα και γειτνιάζει με τον άριστης διατήρησης οικίσκο 
του αποχωρητηρίου. Στα ΒΑ του έχει ταυτιστεί η Στοά της Αγοράς της αρχαίας 
Μινώας. Στα Δ του Γυμνασίου, βρίσκεται η μνημειακή Δεξαμενή της πόλεως, 
που μαρτυρεί την ακμή της κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Στο εσωτερικό του 
Γυμνασίου βρίσκεται κατακρημνισμένο ένα από τα τόξα της (Μαραγκού 
2002a).

Άλλα δύο οικοδομήματα που αναφέρονται σε επιγραφές και έχουν 
ταυτιστεί είναι το θέατρο και το Σαραπείο. Το τελευταίο εντοπίστηκε τόσο από 
τα κινητά ευρήματα και την αρχιτεκτονική του, όσο και από τη σύνδεσή του με 
τον αγωγό υδροδοτήσεως της πόλεως (Μαραγκού 2002a).

- Οχύρωση

Η πόλη της Μινώας αν και χτίστηκε σε φυσικά οχυρή θέση, οχυρώθηκε 
με τείχος κατά τα γεωμετρικά χρόνια. Το τείχος (εικ. 17, αρ.1) χτίζεται τον 
ύστερο 8° αιώνα π. X., στα σημεία όπου δεν υπάρχει φυσική οχύρωση, 
δηλαδή στην ακρόπολη, στην Α κλίτυ και στην Κάτω Πόλη (Μαραγκού 2002a). 
Η Μινώα θεωρείται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα παραδείγματα 
τειχισμένων οικισμών στις Κυκλάδες. Το τείχος χτίστηκε παράλληλα με τους 
δύο λατρευτικούς χώρους και τις πρώτες οικίες του οικισμού, γεγονός που 
αποδεικνύει την προσπάθεια για δημιουργία μιας οργανωμένης οικιστικής 
μονάδας, που θα ικανοποιούσε τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Στη Ν πλευρά σώζεται υψηλός τοίχος μήκους 40μ. και ύψους 3,20μ, 
που αποτελεί τμήμα της τεχνητής οχύρωσης του οικισμού και εκτείνεται στα 
άνδηρα της Ν κλιτύος της ακροπόλεως (Μαραγκού 1996, 321). Στην 
εξωτερική του όψη, προσδίδεται μνημειακότητα με τη χρήση μεγάλων λίθων 
από ντόπιο σχιστόλιθο με μικρούς ένθετους στα κενά, ενώ η εσωτερική 
παρειά είναι πιο φροντισμένη, χτισμένη από σχεδόν ευθύγραμμες σειρές 
λίθων (Μαραγκού 1988, 84).

Στη ΒΑ απόληξή του αποκαλύφθηκε στενή πυλίδα και ορθογώνιος 
τετράγωνος πύργος ή προμαχώνας, ύψους 2μ., μήκους πλευρών 3,30μ. και 
πάχους 0,80μ. (εικ.17, αρ.2,3) (Μαραγκού 1988, 85). Εσωτερικά της πυλίδας 
βρέθηκε λαξευμένη, στο φυσικό βράχο, κλίμακα, που οδηγούσε στα ανώτερα 
άνδηρα της πόλεως, προς το λατρευτικό χώρο, που δέσποζε στην ακρόπολη. 
Η χρονολόγηση αυτών των ευρημάτων, από την ανασκαφέα, με βάση την
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κεραμική και την τοιχοποιία τους τοποθετείται στον 8° αιώνα π. X. (Μαραγκού 
1988, 85)

- Λιμάνι

Το λιμάνι της αρχαίας Μινώας είναι τα Κατάπολα. Πρόκειται για ένα 
φυσικό λιμάνι, προστατευμένο από τον άνεμο, που απετέλεσε σημαντικό 
παράγοντα για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της αρχαίας Αμοργού. 
Το λιμάνι αναφέρεται στις αρχαίες πηγές, αλλά και σε επιγραφές, που έχουν 
βρεθεί στο νησί. Οι πληροφορίες που έχουμε για την οικιστική του ιστορία 
είναι αποσπασματικές και οφείλονται μόνα σε διάσπαρτα επιφανειακά 
ευρήματα.

Το λιμάνι, μαζί με δύο όμορους ευλίμενους όρμους, το Κάτω Ακρωτήρι 
και το Μαλτέζι, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, κατά τον αποικισμό του 
νησιού, κιόλας από την 4η χιλιετία π. X. έως και τη ρωμαϊκή εποχή. Από τις 
πρωιμότερες περιόδους χρήσης του δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Από τον ευρύτερο χώρο, όμως, περισυνελέγησαν 
όστρακα γραπτών αγγείων, ψήφοι και ταφικά κτερίσματα των Μυκηναϊκών 
χρόνων. Επίσης, βρέθηκαν στα λεγάμενα «Θολάρια», μνημειακοί και 
τοιχογραφημένοι τάφοι ρωμαϊκής εποχής, που σώζονται στη Β κλίτυ του 
λόφου της Μινώας, καθώς και ψηφιδωτά (Μαραγκού 2002b).

Στα ΒΔ του λιμένος σώζονται κατάλοιπα ιερών αφιερωμένων στο Δήλιο 
και στον Πύθιο Απόλλωνα. Το λιμάνι της Μινώας, σύμφωνα με τον Brun, 
έχαιρε μεγάλης φήμης για τους ταξιδιώτες του 17ου - 19ου αιώνα (Brun 1996, 
141) .

2. ΑΝΑΦΗ

Βρίσκεται στο τρίγωνο της Ατλαντίδας, που περιλαμβάνει τα νησιά 
Θήρα, Αμοργό και Ανάφη. Στη σημερινή θέση Καστέλλι, στη Ν πλευρά του 
νησιού, διακρίνονται λείψανα της αρχαίας ομώνυμης πόλης του νησιού σε 
υψόμετρο 325μ. (Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 125. Μεταξύ άλλων 
σώζονται θεμέλια οικοδομημάτων, τάφων, καθώς και τμημάτων τείχους. Στον 
όρμο Καταλυμάτσα ή Καταλυμάκια, βρίσκεται το αρχαίο λιμάνι του νησιού.

Στο νησί μαρτυρείται η ύπαρξη ιερών του Απόλλωνα Πυθίου, της 
Αρτέμιδος Σωτήρας, καθώς και ναοί του Σάραπη και της Ίσιδας, που 
υποδηλώνουν επιρροή από την Ανατολή, όμως, δεν έχουμε κάποιο σωζόμενο 
ίχνος αυτών. Επίσης, σώζονται τμήματα της αρχαίας ιεράς οδού που 
οδηγούσε στο ιερό του Απόλλωνα. Στο νησί λατρευτόταν και η Ειλειθευία, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εύρεση αναθηματικής επιγραφής του 1ου 
αιώνα μ.Χ. (Ματθαίου 1992 - 98, 404).

Οι επισκέπτες του είναι λιγοστοί και συνήθως καταφτάνουν με το πλοίο 
που τη συνδέει με τη Θήρα, για το λόγο αυτό η Ανάφη δεν χαίρει 
αρχαιολογικών υπηρεσιών, εφόσον κανένας δεν έχει φροντίσει για τα 
αρχιτεκτονικά λείψανα, τις επιγραφές και τα επιφανειακά ευρήματα, που 
βρίσκονται διάσπαρτα στις πλαγιές του μικρού αυτού νησιού.

Η παράδοση συνδέει άρρηκτα το όνομα του νησιού με την Αργοναυτική 
εκστρατεία. Σύμφωνα με τον Στράβωνα (1. 46), οι Αργοναύτες, διασχίζοντας 
το Αιγαίο, αντιμετώπισαν φοβερή τρικυμία και ο Απόλλωνας άκουσε τις
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εκκλήσεις τους και « διαχυθέντος φωτός εξ'ουρανού είδον ττρο αυτών νήσον 
αναφανείσαν εκ βυθού της θαλάσσης, εις την οποίαν αποβάντες ίδρυσαν 
βωμόν του Αιγλήτου Απόλλωνος, την δε νήσον εκάλεσαν Ανάφην ».

Οι αρχαιότεροι κάτοικοι, μάλλον, ήταν Φοίνικες και σύμφωνα με 
επιγραφές το νησί κατοίκησε η οικογένεια των Αιγιδών, που τότε κατοικούσε 
στη γειτονική Σαντορίνη. Η Ανάφη ονομάστηκε από τον Φοίνικα Μεμβλίαρο 
και κατ' αφαίρεση Βλίαρον. Επίσης, έφερε το όνομα Νάμφιο.

Ο Αντίπατρος, ποιητής του 4ου π. X. γράφει για την Ανάφη :
« Νήσοι ερημαίοι, τρυφέα χθονός, ας κελαδεινός 

ζωστήρ Αιγαίου εντός έχει,
... τλήμονες αρχαίαν σ’ ωλεσατ’ αιγλαϊην » (Βιγγοπούλου

2002, 14 ).

Περιηγητές

Ο πρώτος που επισκέφτηκε το νησί και έφτιαξε χάρτη του, στις αρχές 
του 15ου αιώνα, ήταν ο Φλωρεντινός μοναχός Christophoro Buondelmonti που 
γράφει : « ην ποτέ και πόλις ασφαλεστάτη εν τω άκρω της νήσου όθεν και οι
πειραταί μετά των ιδίων νέων εγγύς αυτής ερχόμενοι ασφαλώς εκάκουν εις εν 
τη αυλή οικούντας » (Βιγγοπούλου, 2002, 12).

Υπήρχαν, επίσης, Ιταλοί ναυτικοί του 16ου και 17ου αιώνα, που έγραψαν 
για το νησί, ίσως χωρίς να το γνωρίζουν από κοντά. Ο πρώτος που το 
γνώρισε ήταν ο Pitton de Tournefort, που το 1707 διαπίστωσε την ιστορική 
συνέχεια του νησιού από την εποχή των Αργοναυτών έως τις μέρες του.

Η πειρατεία, που έπληξε το νησί στην αρχαιότητα, το έπληττε και πριν 
από έναν αιώνα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του περιηγητή J. Emerson, που το 
επισκέφτηκε το 1825. Ο Ross την επισκέφτηκε το 1835 και το 1836 με τον 
βασιλιά της Βαυαρίας Ludwig.

Η Χριστιάνα Λιτ αναφέρει το Καστέλλι ως την παλιά πόλη με τα αρχαία 
ερείπια, επισκεπτόμενη το μοναστήρι της Παναγίας Καλαμιώτισσας τον Ιούλιο 
του 1850.

Ο Theodore Bent επισκέφτηκε το νησί τον Ιανουάριο του 1884 και 
διαπίστωσε ότι πρόκειται για το πλέον απομακρυσμένο νησί από τα νησιωτικά 
συμπλέγματα των Κυκλάδων και των Σποράδων (McNeal 1967, 254). Τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γεγονός που συνεχίζει να υφίσταται και στις 
μέρες μας, διαπίστωσε την πλήρη απομόνωσή του και την έλλειψη βασικών 
υπηρεσιών, που καθιστούν τη ζωή των λιγοστών κατοίκων του δύσκολη.

Η Scott Ο’ Connor, στο βιβλίο της Isles of the Aegean, επισκεπτόμενη 
το νησί το 1929, αναγνωρίζει την ύπαρξη της ιεράς οδού, που τώρα 
οριοθετείται από τους μύλους έξω από την Χώρα.

Η μαρτυρία του Ανώνυμου, το 1978, στο Χειρόγραφο Ημερολόγιο, μας 
παρουσιάζει ένα ξεχασμένο και παρθένο νησί. Ο ίδιος εντυπωσιασμένος από 
τα αγάλματα που βρίσκονται διάσπαρτα στο λόφο του Καστελλιού και στον 
όρμο Καταλιμάτσα, αναγνωρίζει την αίγλη της αρχαίας αυτής πόλης στην 
τώρα ήσυχη πλαγιά του έρημου αυτού νησιού.

Από τους περιηγητές μαθαίνουμε ότι, όπως και στα περισσότερα από 
τα νησιά των Κυκλάδων, οι κάτοικοι ασχολούντο κατά την αρχαιότητα με τη 
μελισσοκομία.
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Πολεοδομία

Το Καστέλλι βρίσκεται στην Α πλευρά του νησιού, δεν είναι 
ανασκαμμένο, αλλά γνωρίζουμε ότι, πιθανώς, το ίδρυσε η δωρική οικογένεια 
των Αιγιδών, τον 8° π. X., των οποίων η παρουσία μαρτυρείται στην όμορο 
Θήρα. Η πόλη της Ανάφης ήταν μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας.

Στη θέση αυτή σώζονται ερείπια οικοδομημάτων της αρχαίας πόλης, 
καθώς και ένα ισχυρό τείχος ορατό από τον επισκέπτη (εικ.21), εφόσον οι 
διαστάσεις του είναι αρκετά μεγάλες και αποτελείται από πύργους. Ο εντός 
των τειχών χώρος μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ερειπιώνας : θεμέλια κτιρίων, 
κατώφλια, τοίχοι και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. Η κεραμική καλύπτει 
σχεδόν ολόκληρη την ανατολική πλαγιά και χρονολογείται στην πλειονότητά 
της από τον 4° αιώνα π.Χ. έως και τον 2° αιώνα μ.Χ. (Ματθαίου & Πίκουλας 
1990-91, 125).

Η πόλη είχε τον έλεγχο μόνο των εσωτερικών της υποθέσεων, εφόσον 
η Αθήνα επέβαλλε την κυριαρχία της στο νησί. Επιγραφές μαρτυρούν την 
οργάνωση της ελληνιστικής πόλης. Διαπιστώνουμε ότι ο πληθυσμός της δεν 
ήταν ιδιαιτέρως μεγάλος. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, λόγω της 
έλλειψης ανασκαφικής έρευνας.

Η πόλη φαίνεται να εγκαταλείφθηκε τους πρώτους μεταχριστιανικούς 
αιώνες, είτε λόγω σεισμού, είτε λόγω πειρατών, όμως, δε γνωρίζουμε την 
ακριβή ημερομηνία (Τελεβάντου 2002, 5). Σε συνδυασμό με την πόλη, στη Δ 
πλευρά του νησιού πρέπει να λειτουργούσε παρατηρητήριο, εν είδει 
φρουρίου, κυρίως, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, που ήλεγχε αυτή την 
πλευρά του νησιού, καθώς και τη θαλάσσια κίνηση.

Δυστυχώς, η έλλειψη συστηματικής ενασχόλησης με την αρχαιολογική 
κληρονομιά του νησιού, οδήγησαν αρκετά κατάλοιπα της αρχαίας πόλης στην 
οριστική τους εξαφάνιση. Ο Bent διαπίστωσε ότι σε αρκετά από τα σπίτια της 
σύγχρονης πόλης υπήρχαν αρχαία αντικείμενα και ιδίως, από την νεκρόπολη, 
από την οποία έξι μόνο κατάληξαν σε κάποιο μουσείο.

- Ιερό του Ασγελάτα ή Αναφαίου Απόλλωνα

Τμήματα του λιθόστρωτου της ιεράς οδού είναι σήμερα ορατά στη 
διαδρομή κατά μήκος της πλαγιάς, που οδηγεί στο Μοναστήρι της Παναγίας 
Καλαμιώτισσας στο Α άκρο του νησιού (εικ.22) (McNeal 1967, 258). Στις δύο 
πλευρές της ιεράς οδού σώζονται βωμοί και μνημεία. Το ιερό του Απόλλωνα 
περιστοιχίζεται από εντυπωσιακό περίβολο, κατασκευασμένο ισοδομικά από 
ντόπιο σχιστόλιθο, τη σιδερόπετρα (Τελεβάντου 2002, 5). Σώζεται ένα μεγάλο 
τμήμα του περιβόλου και σε μεγάλο ύψος. Στα πέριξ του ναού υπήρχε 
εκτεταμένο οικοδομικό συγκρότημα, που εξυπηρετούσε τις συνυφασμένες 
ανάγκες με τη λατρεία των πιστών. Σώζονται επιγραφές, καθώς και 
διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη στην αυλή του Μοναστηριού. Εκτός του 
περιβόλου σώζονται, επίσης, άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, που, πιθανώς, 
ανήκουν σε βωμούς άλλων θεοτήτων, της Αρτέμιδος, της Αφροδίτης, του 
Ασκληπιού και του Διός Κτησίου.

Στους αρχαίους χρόνους υπήρχε μία εξέδρα, η οποία υποστήριζε έναν 
αριθμό κτιρίων, που όλα είχαν πρόσοψη σε μία κεντρική αυλή. Ο ναός είχε 
σηκό και δύο κίονες εν παραστάσει, εν είδει προνάου, που δημιουργούσαν
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δύο μικρά δωμάτια στις δύο πλευρές εκατέρωθεν της κυρίας εισόδου (McNeal 
1967, 258).

Ανάμεσα στα φρύγανα της πλαγιάς και κοντά στην κεντρική 
πλατφόρμα του ιερού στέκεται ένας τοίχος, με πυκνή τοιχοδομία, έργο του 4ου 
π. X και χτισμένος με μπλε - άσπρο μάρμαρο.

Στον περίβολο του Μοναστηριού υπάρχουν δεξαμενές και ίχνη από 
αρχαίους τοίχους και οικοδομήματα, που σύμφωνα με μαρτυρίες των 
κατοίκων απετέλεσαν το ύστατο καταφύγιο των αρχαίων από τους πειρατές.

Ο ναός είναι από άσπρο μάρμαρο, κατά τον Bent. Στην κορυφή του 
λόφου βρίσκονται τα απομεινάρια ενός ναού από άσπρο μάρμαρο (McNeal 
1967, 260). Σήμερα, διακρίνουμε εντυπωσιακά κατάλοιπα τοίχων, που 
πιθανώς ανήκουν σε μεγάλα κτίρια.

- Νεκρόπολη

Η πιο ενδιαφέρουσα άποψη της Ακρόπολης είναι η ΝΔ πλευρά της, 
μέρος της οποίας είναι η αρχαία νεκρόπολη της Ανάφης. Μεταξύ άλλων 
διακρίνονται ορθογώνια κτίσματα με κόγχες, διατηρημένα σε άριστη 
κατάσταση. Τα μνημεία αυτά είναι ταφικά και διακοσμούνται με αγάλματα από 
μάρμαρο γυναικείων μορφών με χιτώνα και ιμάτιο ή ανδρικών με ιμάτια. Η 
μνημειακότητα, τόσο στην αρχιτεκτονική, όσο και στη διακόσμηση, που 
επικρατεί στο νεκροταφείο της Ανάφης και η έκτασή του υποδηλώνουν την 
ακμή της πόλης της Ανάφης κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Όμως, τάφοι, βρέθηκαν, 
επίσης, κατά μήκος της ιεράς οδού και στην Καταλιμάτσα.

Κατά τον 19° αιώνα οι τάφοι εντοπίστηκαν και ανοίχθηκαν από τους 
Αναφιώτες με αποτέλεσμα την αφαίρεση αρκετών αντικειμένων από αυτούς. 
Οι πιο πλούσιες ταφές ανήκαν στις δωρικές, αριστοκρατικές οικογένειες των 
Αιγιδών και των Τελεσικρατιδών και επρόκειτο για μικρούς θαλάμους 
τοποθετημένους σε εξέδρες και διακοσμημένους εξωτερικώς με κονίαμα. Εκεί 
θάβονταν 3-4 νεκροί, ο καθένας από τους οποίους στηριζόταν σε ένα μικρό, 
μαρμάρινο προσκεφάλι (McNeal 1967, 260). Στο λόφο βρέθηκαν μαρμάρινα, 
ολόσωμα ή μισά αγάλματα νεκρών τα οποία τοποθετούνταν πάνω στους 
τάφους. Στο χώρο ο Ross μέτρησε 10 από αυτά, τα οποία βρίσκονταν σε 
διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, ακέφαλα, όμως, λόγω του ότι το κεφάλι 
κατασκευαζόταν χωριστά από το σώμα και στη συνέχεια ενωνόταν. Η 
κατασκευή τους ήταν μέτριας ποιότητας και υπολογίζεται ότι είναι έργα 
ρωμαϊκής περιόδου.

- Οδοί

Η αρχαία οδός σώζεται σε ορισμένα σημεία και πολλές φορές 
συμπίπτει με το σύγχρονο μονοπάτι. Ο Πίκουλας σημειώνει ότι ΙΟΟμ. περίπου 
πριν τον αυχένα της Χαλέπας η αρχαία οδός διατηρείται σε μήκος σχεδόν 
50μ. και μέγιστο πλάτος 0,85μ. (Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 127). Σε 
αρκετά σημεία ακολουθεί τις υψομετρικές καμπύλες. Στην Α πλαγιά του λόφου 
βρισκόταν η «ιερά οδός» που οδηγούσε στο ναό του Απόλλωνα Ασγελάτα 
(Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 126).
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- Οχύρωση

Το τείχος δεν εντοπίζεται στο Δ τμήμα της πλαγιάς. Το γεγονός αυτό ο 
Γ. Πίκουλας το αποδίδει στη μεγάλη κλίση της πλαγιάς, που ίσως συνετέλεσε 
στην καταστροφή του. Αντιθέτως, παρατήρησε ότι διατηρείται καθόλο το 
μήκος της Ν πλευράς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε εντυπωσιακό ύψος 
(Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 125). Στην Α πλαγιά το τείχος σώζεται σε 
ύψος 4μ., ενώ ο Πίκουλας δεν είναι βέβαιος εάν η Β πλευρά, όπου βρισκόταν 
η ακρόπολη ήταν περιτειχισμένη (Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 125). 
Επίσης, δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα από πύλες.

- Λιμάνι

Το αρχαίο λιμάνι Καταλυμάτσα είναι, ως επί το πλείστον, βυθισμένο 
στη θάλασσα λόγω των γεωλογικών ανακατατάξεων που έχει υποστεί η 
ευρύτερη περιοχή. Στον όρμο αυτό υπήρχε μία μικρή συνοικία, όπου σήμερα 
σώζονται αρκετά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, που μαρτυρούν τη χρήση ντόπιου 
σχιστόλιθου ως οικοδομικού υλικού. Η κεραμική χρονολογείται στα 
ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια (Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 128). Το 
λιμάνι συνδεόταν με την πόλη με έναν παράδρομο της ιεράς οδού. Ο McNeal 
δε χρησιμοποιεί τον όρο λιμάνι για την Καταλυμάτσα. Πρόκειται, κατά την 
άποψή του, για μία ανοικτή παραλία, όπου τα πλοία των αρχαίων Αναφιωτών 
έδεναν και η οποία βρισκόταν μπροστά από την πλαγιά, όπου απλωνόταν η 
αρχαία πόλη (McNeal 1967, 257). Στη θέση του λιμανιού, σήμερα, βρίσκεται 
το εκκλησάκι της Αγ. Ειρήνης.

Ο Πίκουλας πιθανολογεί ότι το αρχικό λιμάνι της πόλεως βρισκόταν 
στην παραλία του Ρούκουνα, προς Ν, αλλά σημειώνει, επίσης, ότι 
δυνατότητες ελλιμενισμού προσέφεραν και οι Β όρμοι του νησιού, καθώς και 
αυτός των Πρασιών (Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 128).

- Εύρηματα

Στους πρόποδες της Ακρόπολης σημαντικό εύρημα είναι μία άσπρη, 
μαρμάρινη σαρκοφάγος, πολύ καλά διατηρημένη, που φέρει επίθετη 
διακόσμηση, μία σφίγγα από τη μία από τις στενές πλευρές της και τον 
Βελλερεφόντη και τον Πήγασο στην άλλη. Οι μακριές πλευρές καλύπτονται 
από ερωτηδείς και δύο φτερωτούς γρύπες (McNeal 1967, 258). Πλησίον 
αυτής βρέθηκε ένα μαρμάρινο torso και μία επιτύμβια στήλη χωρίς επιγραφή.

Σύμφωνα με τον McNeal, το πιο χαρακτηριστικό εύρημα, που 
προέρχεται από το νησί της Ανάφης, ήταν ένας αρχαϊκός κούρος, γνωστός ως 
ο Απόλλωνος του Strangford (εικ.23), που έλαβε αυτό το όνομα από τον 
Viscount Strangford, Άγγλο πρεσβευτή της εποχής της Ελληνικής 
Επανάστασης, ο οποίος το είχε κρύψει στο κελάρι του (McNeal 1967, 263). 
Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αποτελούσε το κυριότερο ανάθημα του ναού του 
Αιγλήτη Απόλλωνα.

1 Στο νησί σώζεται μία από τις παλιότερες επιτύμβιες επιγραφές των 
Κυκλάδων IG XII3 255, την οποία πρώτος δημοσίευσε ο Hiller von 
Gaertringen (Ματθαίου & Πίκουλας 1990-91, 119).
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3. ΑΝΔΡΟΣ

Είναι το δεύτερο - μετά τη Νάξο - σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων και 
βρίσκεται στο βορειότερο μέρος του νησιωτικού αυτού συμπλέγματος. Στα 
βόρεια χωρίζεται από την Εύβοια με τον πορθμό του Καφηρέως, γνωστό 
σήμερα ως Κάβο Ντόρο. Στα νότια χωρίζεται από την Τήνο με το Στενό, 
γνωστό στην αρχαιότητα ως Αυλώνα.

Το όνομα της Άνδρου αναφέρεται για πρώτη φορά στην τραγωδία του 
Αισχύλου, Πέρσαι (στ. 886), ωστόσο η μυθολογική παράδοση δείχνει ότι 
μάλλον ήταν παλαιότερο του 5ου αιώνα π. X (Τελεβάντου 1996a, 15) Ο πρώτος 
οικιστής της Άνδρου, από τον οποίον πήρε το όνομα του το νησί ήταν ο 
Άνδρος ή Ανδρεύς.

Χαρακτηριστικό του νησιού ήταν η αφθονία των νερών, έτσι ο ιστορικός 
Πλίνιος στο Naturalis Historia, IV,22 αποδίδει στην Άνδρο τα ονόματα Αασία, 
Υδρούσα, Επαγρίς, Νηναγρία, κατά τον Μύρσιλο Γαύρος ή Άντανδρος. 
Επίσης, κατά την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης ανέφερε ότι στους Αιγιαλούς της 
Άνδρου ευδοκιμούσε το στρούθιον, χρήσιμο για τις γυναικείες παθήσεις, 
καθώς και η αλόη, για την επούλωση τραυμάτων (Μηλιαράκης 1874, 8-9).

Το νησί από τον 8° αιώνα π. X φαίνεται να έχει εμπορικές και 
πολιτισμικές επαφές με άλλα νησιά του Αιγαίου και με τις περιοχές στα 
παράλια της Μικράς Ασίας. Από τα αρχαιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι είχε 
ήδη κατοικηθεί από το τέλος της ΥΝ περιόδου, κυρίως το Β τμήμα της, στις 
περιοχές του Γαυρίου, του Μικρογυαλίου και του Μακροταντάλου.

Πιθανώς στο νησί κατοίκησαν και Κρήτες, ίσως παλαιότερα απ'αυτούς 
και Πελασγοί. Στους ιστορικούς χρόνους η Άνδρος εθεωρείτο ιωνική αποικία, 
οι άποικοι της ήταν ο Κύναιθος και ο Ευρύλοχος. Το 8° αιώνα π X και έως το 
Ληλάντιο πόλεμο βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Ερέτριας. Γύρω στο 655 
π. X, η Άνδρος ανεξαρτητοποιήθηκε και ίδρυσε τις πόλεις Άκανθο, Σάνη, 
Στάγειρο και Άργιλο στις εκβολές του Στρυμόνα (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 
1996a, 239). Η Άνδρος είναι το νησί που δημιούργησε τις περισσότερες 
αποικίες.

Στην Άνδρο αναπτύχθηκαν τρεις οικισμοί στο δυτικό τμήμα του νησιού. 
Η Ζαγορά και η Υψηλή αναπτύχθηκαν και εγκαταλείφθηκαν κατά τα 
Γεωμετρικά χρόνια, όμως η λατρεία στα ιερά των δύο πόλεων δεν σταμάτησε, 
αλλά αναβίωσε κατά την Αρχαϊκή εποχή. Η τρίτη πόλη ήταν η αρχαία πόλη 
της Άνδρου, γνωστή ως Παλαιόπολη, που αναπτύχθηκε κατά τους κλασικούς 
χρόνους και άρχισε να παρακμάζει περίπου τον 1° αιώνα π. X.

α. Ζαγορά

Πρόκειται για τον καλύτερα διατηρημένο οικισμό της γεωμετρικής 
εποχής στην περιοχή των Κυκλάδων. Η ονομασία Ζαγορά σημαίνει πέρα από 
το βουνό. Η Ζαγορά είναι μία οχυρωμένη, οικιστική θέση, όπου τα πρώτα 
σημάδια κατοίκησης χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 10ου αιώνα π. 
X.; αλλά οι οικίες που έχουν ανασκαφεί ανήκουν στο δεύτερο μισό του 8ου 
αιώνα π. X. Η Ζαγορά (εικ.24) βρίσκεται πάνω σε βραχώδες ακρωτήριο στη Δ 
ακτή της Άνδρου, το οποίο περιβάλλεται από λόφους και στις τρεις πλευρές 
(Finley 1997, 144). Ορίζεται από δύο αρκετά ασφαλή λιμανάκια στα Β και στα 
Ν.
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Ο οικισμός είναι χτισμένος σε μία επίπεδη, φυσικά οχυρή έκταση στην 
κορυφή του λόφου, με υψόμετρο 140μ. (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 175). 
Σύμφωνα με τον Fagerstrom, το ακρωτήριο, όπου βρίσκεται ο γεωμετρικός 
οικισμός δεν καλύπτεται όλο από οικοδομήματα, διότι υπήρχε διαχωρισμός σε 
ζώνες ανάλογα με την κοινωνική θέση των κατοίκων, εμποδίζοντας τους 
ανθρώπους να μετακινούνται από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο 
(Fagerstrom 1988, 65). Ο ίδιος συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη της 
Ζαγοράς οφείλεται περισσότερο στην αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων της 
Γεωμετρικής εποχής για αποθηκευτικούς χώρους, διότι το εμπόριο άρχιζε να 
ακμάζει (Fagerstrom 1988, 66).

Σύμφωνα με τον Finley, ο οικισμός δεν είχε φυσική πηγή νερού. Η πιο 
κοντινή σε αυτόν πηγή βρισκόταν 400μ. μακριά από τον οικισμό (Finley 1997, 
144). Οι κάτοικοι ασχολούνταν, κυρίως, με την κτηνοτροφία και την αλιεία. Ο 
ίδιος υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της Ζαγοράς ήταν περίπου 1000 (Finley 1997, 
144), ενώ έχει προταθεί και μικρότερος αριθμός, 400 - 600 (Σημαντώνη- 
Μπουρνιά 1998, 175).

Οι ανασκαφείς προτείνουν την εγκατάλειψη του οικισμού στα 700 π. X., 
πιθανώς, λόγω φυσικής καταστροφής, ενώ ο ναός συνεχίζει να είναι 
επισκέψιμος έως τον 5° αιώνα π.Χ. (Mazarakis 1997, 175). Η Παλαιοκρασσά 
προτείνει την ίδια ημερομηνία και προσθέτει ότι η εγκατάλειψη μπορεί να 
οφείλεται είτε σε θεομηνία είτε στον πόλεμο στο Ληλάντιο πεδίο και ότι εν 
συνεχεία οι κάτοικοι του οικισμού μετοίκισαν στην Παλαιόπολη 
(Παλαιοκρασσά 1996b, 4). Ο Fagerstrom αποδίδει την εγκατάλειψη της 
Ζαγοράς στην ανάδυση της Κορίνθου και στον επαναπροσδιορισμό των 
θαλάσσιων δρόμων (Fagerstrom 1988, 66). Ο Coldstream φαίνεται να 
συνδυάζει τις δύο αυτές απόψεις (Coldstream 1997, 283). Ο πρώιμος 
χαρακτήρας της συγκεκριμένης θέσης ήταν ο έλεγχος του θαλάσσιου δρόμου, 
που οδηγούσε στην Εύβοια.

Ο εντοπισμός της θέσης έγινε τον 19° αιώνα από τον τότε Έφορο 
Αρχαιοτήτων, Αντ. Μηλιαράκη, ενώ οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1960 από 
τον Έφορο Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Ν. Ζαφειρόπουλο. Μεγαλύτερης έκτασης 
ανασκαφές διεξήχθησαν από τον καθηγητή Αλ. Καμπίτογλου, από το 1965- 
1977, που δημοσιεύθηκαν σε δύο τόμους Zagora 1 και 25.

- Οικίες (εικ.24, αρ.5)

Η δόμηση στον οικισμό της Ζαγοράς είναι οργανωμένη. Ο γεωμετρικός 
οικισμός ήταν πυκνοκατοικημένος. Τα περισσότερα οικοδομήματα ήταν 
κατασκευασμένα από ντόπιο σχιστόλιθο και γκρίζο μάρμαρο. Η καλή τους 
διατήρηση οφείλεται τόσο στα υλικά κατασκευής, όσο και στο ότι μετά την 
εγκατάλειψη του οικισμού, ο χώρος, εκτός από την περιοχή του ιερού, δεν 
ξαναχρησιμοποιήθηκε (Καμπίτογλου 1981, 19). Τα δωμάτια ήταν σχεδόν 
τετράγωνα και οι διαστάσεις τους κυμαίνονταν από 5,5μ2έως και 52μ2 (Finley 
1997, 145). Στην αρχή είχαν μοναδικό δωμάτιο, στη συνέχεια, όμως, η 
κατασκευή των οικιών εμφανίζεται πιο σύνθετη. Στις πρώιμες οικίες οι 
εσωτερικοί χώροι δεν εξασφάλιζαν το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή των 
ατόμων, ενώ η αυλή δεν περιέβαλλε παραπάνω από μία πλευρά της οικίας,

5 βλ. βιβλιογραφία.
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κατά συνέπεια δεν διαφυλάσσονταν το ιδιωτικό περιβάλλον, που ήταν 
σημαντικό για τις ύστερες οικίες (Nevett 1999, 160).

Οι οικίες ήταν οργανωμένες σε μεγάλα συγκροτήματα και το μόνο 
εντελώς ελεύθερο κτίσμα ήταν ο μεταγενέστερος αρχαϊκός ναός. Είχαν τόσο 
ομοιογενή προσανατολισμό, που ο αρχικός σχεδιασμός του οικισμού θα 
μπορούσε να αποδοθεί σε έναν μόνο αρχιτέκτονα (Coldstream 1997, 409).

Οι οικίες (εικ.25) είχαν αυλή και άλλους ελεύθερους ή βοηθητικούς 
χώρους. Επίσης, διέθεταν ορθογώνιες εστίες στα δάπεδα των χώρων 
διαμονής και πέτρινα θρανία, κατά μήκος των τοίχων, για την τοποθέτηση 
αποθηκευτικών πίθων. Οι τοίχοι των οικιών είναι ευθύγραμμοι και ο 
Fagerstrom πίστευε ότι ήταν κατασκευασμένοι με τη βοήθεια πρότυπου 
αλφαδιού (Fagerstrom 1988, 66). Οι οροφές στηρίζονταν σε ξύλινους 
στύλους, που τοποθετούνταν σε λίθινες βάσεις. Οι στέγες τους ήταν επίπεδες 
ή κεκλιμένες στη μία πλευρά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μαζαράκης, τα διάφορα 
συγκροτήματα οικιών επικοινωνούσαν μεταξύ τους και μοιράζονταν 
μεσοτοιχίες. Αυτά, συνήθως, χωρίζονταν από οδούς και ανομοιογενείς 
ανοικτούς χώρους, ενώ πολλά ήταν παρατεταγμένα κατά μήκος του τείχους 
(Mazarakis 1997, 255). Χαρακτηριστικές είναι, επίσης, οι απεστρογγυλεμένες 
εξωτερικές γωνίες σε ορισμένα σημεία των οικιών, που θα διευκόλυναν την 
κυκλοφορία των ζώων στους δρόμους (Καμπίτογλου 1981,20).

- Η κατοικία του αρχηγού (εικ.24, αρ.3)

Το κτίριο Η19 θεωρείται η κατοικία του αρχηγού. Η σημερινή του μορφή 
χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π. X. . Βρίσκεται σχεδόν στο 
μέσον του πλατώματος. Η δεσπόζουσα θέση του, καθώς και ο χαρακτήρας 
των ευρημάτων επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι πρόκειται για την κατοικία του 
αρχηγού. Το κτίριο βρίσκεται πλησίον του βωμού του 8ου αιώνα π. X., έτσι ο 
άνδρας αυτός πρέπει να ήταν υπεύθυνος για τις θρησκευτικές υποθέσεις της 
μικρής κοινότητας και φαίνεται ότι ορισμένες θρησκευτικές τελετές λάμβαναν 
χώρα στη δεσπόζουσα οικία (Mazarakis 1997, 176). Άλλωστε, κατά τον 8° 
αιώνα π. X., η λατρεία γινόταν υπαιθρίως, γύρω από έναν λίθινο βωμό, ο 
οποίος βρισκόταν λίγα μέτρα στα ΝΑ της υποτιθέμενης οικίας του πρώτου της 
κοινότητας (Mazarakis, 1997, 175).

Αυτή η οικία έχει χώρους μεγαλύτερους από τις υπόλοιπες του 
οικισμού, καθώς και ευρύχωρη αυλή με προστώο. Σύμφωνα με τον Drerup, ο 
ελεύθερος χώρος μεταξύ της κατοικίας του άρχοντα και του ναού 
λειτουργούσε σαν ένα είδος πρώιμης αγοράς, όπου συγκεντρώνονταν οι 
κάτοικοι (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 178).

Το ίδιο το κτίριο αποτελείτο από πέντε δωμάτια. Το βασικό δωμάτιο 
καταλάμβανε τη Β πλευρά, ενώ η θύρα του βρισκόταν στη Ν πλευρά του. Είχε 
πρόδομο, 3,50μ. βάθους, υποστηριζόμενο από δύο κίονες, καθώς και ένα 
θρανίο, σχήματος Π και ύψους 0,60μ., που καταλάμβανε τη Β πλευρά του και 
μέρος του Α και του Δ τοίχου (Mazarakis 1997, 172). Το θρανίο είχε δώδεκα 
κοιλότητες για την τοποθέτηση αποθηκευτικών αγγείων, προφανώς, πίθων. 
Στη ΝΔ γωνία του κυρίως δωματίου υπήρχε μικρό λιθόστρωτο δάπεδο, που 
σύμφωνα με τον Μαζαράκη, αποτελούσε τη βάση μιας κινητής σκάλας, που 
οδηγούσε στη στέγη ή στον επάνω όροφο (Mazarakis 1997, 172).
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Τα αγγεία που βρέθηκαν στα διάφορα ανασκαφικά στρώματα της 
ξεχωριστής αυτής οικίας, κυρίως, σκύφοι, κρατήρες και πυξίδες, μαρτυρούν τη 
χρήση της οικίας για τελετουργικά δείπνα, καθώς και τη συμμετοχή γυναικών. 
Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την εύρεση οστών ζώων και λεπίδων 
οψιανού στον ίδιο χώρο.

- Γεωμετρικό Ιερό - Αρχαϊκός Ναός (εικ.24, αρ.4)

Επρόκειτο αρχικά για υπαίθριο ιερό, που ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο 
του 8ου αιώνα π. X. και βρίσκεται στα Δ του μεταγενέστερου αρχαϊκού ναού. 
Το ιερό είχε κατεύθυνση Β -> Ν, ενώ υπήρχε και τοίχος που υποστήριζε το 
υπαίθριο τέμενος και παράλληλα χρησίμευε ως περίβολος (Mazarakis 1997, 
174). Ο βωμός του γεωμετρικού ιερού εντοπίστηκε στο εσωτερικό του σηκού 
του αρχαϊκού ναού. Ένας τριγωνικός λίθος, κοντά στη ΝΑ γωνία του βωμού 
φαίνεται να είναι σύγχρονος με αυτόν και μάλλον εκεί γινόντουσαν οι θυσίες. 
Το υπαίθριο ιερό ήταν σύγχρονο, σύμφωνα με τον Μαζαράκη, με την 
τελευταία εγκατάσταση στον οικισμό (Mazarakis 1997, 174).

Ο αρχαϊκός ναός είναι ένας από τους ελάχιστους διατηρημένους 
αρχαϊκούς ναούς που αντικατοπτρίζουν αρχιτεκτονικά στοιχεία των οικιών της 
εποχής (Καμπίτογλου 1981, 83). Ήταν μεγαρόσχημος, με κλειστό πρόναο και 
σηκό και με εξωτερικές διαστάσεις 10,42 χ 7,65μ. (Καμπίτογλου 1981, 84). 
Οικοδομήθηκε, σχεδόν αποκλειστικά από σχιστόλιθο, στα μέσα του 6ου αιώνα 
και χρησιμοποιείτο έως τα τέλη του 5ου αιώνα π. X. . Ήταν, προφανώς, 
αφιερωμένος στην Αθηνά Πολλιάδα, λόγω της λεκάνης αρ. 284, που 
διασώζει, επί τα λαιά, εγχάρακτη την επιγραφή : ΙΛΟΠ, δηλαδή ΠΟΛΙΑΣ 
(Τελεβάντου 1996a, 38). Η Σημαντώνη - Μπουρνιά θεωρεί πιθανή και τη 
λατρεία του Ποσειδώνα (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 177).

Αναθήματα δε βρέθηκαν εντός του ναού, αλλά, όπως μας πληροφορεί 
ο Καμπίτογλου, σε μία τάφρο στα νότια αυτού. Απουσιάζουν εντελώς τα 
χάλκινα ειδώλια (Καμπίτογλου 1981,82).

Τον αρχαϊκό ναό είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να τιμήσουν 
οι απόγονοι των κατοίκων της Ζαγοράς, κατά τον Finley (Finley 1997, 145), 
διότι δεν εγκαταστάθηκαν μακριά από τον γεωμετρικό οικισμό, αλλά στην 
περιοχή της Παλαιόπολης, που απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα.

- Οχύρωση (εικ.24, αρ.1)

Πρόκειται για ένα μνημειώδες τείχος και ένα από τα καλύτερα 
παραδείγματα οχύρωσης των γεωμετρικών χρόνων. Εκτείνεται κατά μήκος 
του αυχένα της χερσονήσου και προστατεύει τον οικισμό και προς την 
ενδοχώρα. Το σύστημα κατασκευής του είναι ισόδομο. Τα υλικά κατασκευής 
του είναι ο σχιστόλιθος και το ντόπιο μάρμαρο. Το μήκος του είναι περίπου 
110μ., το πάχος του εκτείνεται από 2-7,25μ., ενώ το σωζόμενο ύψος του είναι 
2,65μ. (Τελεβάντου 1996a, 33). Στο ΝΑ άκρο του έχει μοναδική πύλη (εικ.24, 
αρ.2, εικ.26), ενισχυμένη με προμαχώνα. Ο Καμπίτογλου υποστηρίζει ότι η 
πύλη είναι χτισμένη με τις ίδιες στρατηγικές αρχές με τις οποίες είχε χτιστεί η 
Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες (Καμπίτογλου 1981, 20). Μετά την 
εγκατάλειψη του οικισμού το τείχος άρχισε να καταρρέει. Ένα τμήμα του 
επιδιορθώθηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π. X., την εποχή της κατασκευής του 
ναού (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 177).
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- Νεκρόττολη

Μολονότι η νεκρόττολη δεν έχει ερευνηθεί, ο ανασκαφέας υποστηρίζει 
ότι βρίσκεται έξω από το τείχος, στην ανατολική πλαγιά της χερσονήσου. Οι 
τάφοι πρέπει να έχουν καταστραφεί λόγω της συνεχούς καλλιέργειας της 
πλαγιάς ή να έχουν συληθεί (Καμπίτογλου 1981,20). Στο χώρο αυτό το 1899, 
δύο χωρικοί εντόπισαν δύο τάφους με κτερίσματα σε κατάσταση 
αποσύνθεσης, ενώ ένας τρίτος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 
των μέσων του προηγούμενου αιώνα. Ο τρίτος τάφος, που περιείχε ορισμένα 
αγγεία που τελικώς έσπασαν ή χάθηκαν, ίσως ανήκε σε παιδί (Καπμίτογλου 
1981, 99).

- Ευρήματα

Στις οικίες του οικισμού βρέθηκε χρηστική κεραμική, μικροαντικείμενα 
και εργαλεία. Τα αγγεία από το ιερό ήταν σημαντικά για να διαπιστωθούν οι 
εμπορικές επαφές του νησιού με σημαντικά κέντρα παραγωγής κεραμικής της 
εποχής , όπως η Αθήνα, η Εύβοια και η Κόρινθος. Αξιοσημείωτος είναι ένας 
μελανόμορφος κρατήρας με παράσταση Πηλέα - Θέτιδος, καθώς και μεγάλοι 
πίθοι με έντυπη, εγχάρακτη ή ανάγλυφη διακόσμηση, με ποικιλία θεμάτων.

Επίσης, βρέθηκαν οστά ζώων, που παραπέμπουν σε θυσίες αρνιών 
και μικρών χοίρων, αλλά και λιγοστά κοσμήματα. Ο Coldstream μας 
πληροφορεί ότι οι γυναίκες ασχολούνταν επισταμένως με την υφαντική, 
γεγονός που αποδεικνύεται με την πληθώρα αγνύθων και σφονδυλιών, που 
βρέθηκαν διάσπαρτα σε ολόκληρη τη Ζαγορά (Coldstream 1997, 414).

β. Υψηλή

Η Υψηλή είναι μία από τις δύο πόλεις της Άνδρου, που ήκμασε και 
εγκαταλείφθηκε κατά τη Γεωμετρική εποχή. Βρίσκεται στη Δ ακτή του νησιού 
και πλησίον του χωριού Απροβάτου. Απέχει 5 χλμ. από την Παλαιόπολη και 
15 χλμ. από τη Ζαγορά.

Η τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένη η γεωμετρική πόλη είναι 
αντίστοιχης μορφολογίας με αυτή της Ζαγοράς (εικ.27). Πρόκειται, δηλαδή, για 
έναν λόφο, στον οποίον εκτείνονται τα ερείπια του οικισμού και στην κορυφή 
του οποίου βρίσκεται η τειχισμένη ακρόπολη. Η θέση του οικισμού είναι σε 
προνομιούχο σημείο, εφόσον από την κορυφή του λόφου οι κάτοικοι είχαν τη 
δυνατότητα ελέγχου του θαλάσσιου δρόμου από την Αττική και την Εύβοια 
προς τα νησιά του Αιγαίου.

Οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή ήταν περιορισμένης κλίμακας, 
παρόλα αυτά έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, για την ανασύνθεση της 
ιστορίας της συγκεκριμένης πόλεως. Η έκτασή της υπολογίζεται στα 60 στρεμ. 
Αποκαλύφθηκε το οχυρωματικό τείχος της πόλεως, το ιερό των γεωμετρικών 
χρόνων, πάνω στο οποίο χτίστηκε ο αρχαϊκός ναός, καθώς και οικοδομικά 
συγκροτήματα εντός και εκτός των ορίων της ακροπόλεως.

Η εγκατάλειψη της πόλεως υπολογίζεται περίπου στο τέλος του 8ου 
αιώνα π. X., η ζωή, όμως, φαίνεται να εξακολουθεί στο χώρο της 
ακροπόλεως. Σύμφωνα με την ανασκαφέα Χρ. Τελεβάντου, που συμμετείχε 
στις ανασκαφές της Υψηλής, η εγκατάλειψη των οικισμών αυτής της

44



Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

περιόδου, σχετίζεται με τις σημαντικές κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις, που 
άρχισαν να συντελούνται στα μέσα του 8ου αιώνα π. X., οι οποίες φαίνεται να 
ευνόησαν τη μετακίνηση πληθυσμών και την ανάπτυξη μεγάλων οικιστικών 
κέντρων (Τελεβάντου 1996b, 8). Οι κάτοικοι των δύο γεωμετρικών κέντρων 
της Άνδρου, μετακινήθηκαν, με την έναρξη του 7ου αιώνα π. X., στην περιοχή 
της αρχαίας, κλασικής πόλης, στην Παλαιόπολη, καθώς και στις αποικίες που 
ίδρυσαν στη Χαλκιδική.

- Οχύρωση

Το τείχος, που περιβάλλει την ακρόπολη σώζεται σε αρκετό ύψος και 
φαίνεται να προσαρμόζεται στην κλίση του βραχώδους λόφου. Τμήματα 
οικοδομημάτων αποτελούσαν τμήματα της οχύρωσης, με χαρακτηριστικότερο 
ένα ορθογώνιο κτίσμα, που επικοινωνεί μέσω του τείχους με τη ΝΑ άκρη της 
ακροπόλεως (Τελεβάντου 1996b, 6).

Η οχύρωση και των δύο οικισμών, της Ζαγοράς και της Υψηλής, προς 
την ενδοχώρα, υποδηλώνει ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν φιλικές (Τελεβάντου 
1996a, 39). Η ανασκαφή οικοδομημάτων γύρω από το τείχος της 
ακροπόλεως, έδειξε ότι αυτά είναι ανάλογα με της Ζαγοράς. Τα ευρήματα από 
αυτά τα οικοδομήματα μας πληροφορούν ότι εγκαταλείφθηκαν στο τέλος της 
Ύστερης Γεωμετρικής εποχής.

- Γεωμετρικό ιερό - Αρχαϊκός ναός

Ο αρχαϊκός ναός χτίστηκε, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, 
πάνω από το γεωμετρικό ιερό. Ο ναός (εικ.28) βρίσκεται στο μέσον του 
πλατώματος της ακροπόλεως και ορίζεται από περίβολο. Τα πρωιμότερα 
όστρακα από το ιερό χρονολογούνται στις αρχές του 8ου αιώνα π. X. Εάν η 
χρονολόγηση των οστράκων και των αρχιτεκτονικών μελών του ναού ισχύει, ο 
ναός είχε χτιστεί λίγο πριν τη σύσταση της οικιστικής θέσης. Σύμφωνα με τον 
Μαζαράκη, η Υψηλή ανήκει στις εξαιρέσεις εκείνων των οικισμών, στους 
οποίους υπήρχε ένα αστικό ιερό πιο νωρίς από τα μέσα του 8ου αιώνα π. X. 
(Mazarakis 1997, 328 ).

Κάτω από τον πρόναο του αρχαϊκού ναού, βρέθηκαν ίχνη πρώιμου 
κτιρίου ( Κτίριο A ), δύο ευθύγραμμοι τοίχοι, που ήταν παράλληλοι με τη Ν και 
Α πλευρά του πρόναου. Στα Β και κάτω από το βωμό του αρχαϊκού ναού 
βρέθηκε στρώμα καταστροφής με όστρακα, τα περισσότερα 
απανθρακωμένα, των αρχών του 8ου - τέλη 7ου. Η ανασκαφέας ισχυρίζεται 
ότι στη θέση του μεταγενέστερου ναού στεκόταν πρωιμότερος ναός με βωμό. 
Ο ναός του 6ου συνέχισε να χρησιμοποιείται και κατά την κλασική περίοδο. Το 
ιερό, επομένως, χρησιμοποιείται από τον 8°- 50ν π.Χ. Σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα ευρήματα φαίνεται ότι το πρώτο λατρευτικό οικοδόμημα είχε περίπου το 
ίδιο σχήμα και μέγεθος με το αρχαϊκό (Mazarakis 1997, 176).

Ο αρχαϊκός ναός ήταν μεγαρόσχημος, με διαστάσεις 10,20 χ 7,15μ. 
Είχε είσοδο στη δυτική πλευρά και ήταν διμερής με πρόδομο και σηκό 
(Τελεβάντου 1996b, 7). Στον πρόδομο σώζονται δύο λίθινες βάσεις, που 
στήριζαν κίονες. Στο σηκό, η πρόσβαση γινόταν μέσω μονολιθικών 
κατωφλιών, έκλεινε με δίφυλλη θύρα, όπως δείχνουν οι τρεις τόρμοι με 
μολυβδοχόηση (Τελεβάντου 1996b, 7).
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Στο κέντρο του Α τοίχου του σηκού, σώζεται χτιστή, ορθογώνια 
κατασκευή, διαστάσεων 1,63 χ 1,33μ. και ύψους 0,40μ. (Τελεβάντου 1996b, 
7). Πρόκειται, προφανώς, για τη βάση του λατρευτικού αγάλματος. Στο ναό 
βρέθηκαν πολλά αφιερώματα, που μαρτυρούν τη συνεχή χρήση του ναού από 
την αρχαϊκή έως την κλασική εποχή. Πιθανολογείται διπλή λατρεία της 
Δήμητρας και της Κόρης, λόγω των ευρημάτων και της εσωτερικής 
διαρρύθμισης του ναού, που παραπέμπουν σε χθόνια λατρεία.

- Δημόσια οικοδομήματα

Στα όρια της ακροπόλεως αποκαλύφθηκε τμήμα σημαντικού 
οικοδομικού συγκροτήματος με τέσσερις οικιστικές φάσεις, από τη Γεωμετρική 
έως τη Ρωμαϊκή εποχή (Τελεβάντου 1996a, 42). Στα Α αυτού βρέθηκε άλλο 
οικοδόμημα με Υποπρωτογεωμετρική κεραμική, που μαρτυρεί εγκατάσταση 
στην περιοχή τουλάχιστον από τον 10° αιώνα π. X. Τα οικοδομήματα, που 
χρονολογούνται στην Ύστερη ελληνιστική και στη Ρωμαϊκή εποχή είναι πιο 
πρόχειρα κατασκευασμένα.

- Ευρήματα

Στον αρχαϊκό ναό βρέθηκαν γυναικεία πήλινα ειδώλια και ένας χρυσός 
δακτύλιος (Mazarakis 1997, 177). Επίσης, βρέθηκαν ειδώλια χοιριδίων, 
καθώς και αγγεία ντόπια ή εισαγόμενα και μία λαβή χάλκινου τριποδικού 
λέβητα.

γ. Παλαιόττολη

Ο όρμος της Παλαιόπολης είναι ο μεγαλύτερος του νησιού. Εκεί 
βρίσκεται η αρχαία πόλη της Άνδρου. Η αρχαία πόλη καταλάμβανε την 
περιοχή, που όριζαν τα ακρωτήρια Θειάκειον και Θούριζα. Οι πλούσιες πηγές, 
που διέθετε η περιοχή την καθιστούσαν εύφορη και κατά συνέπεια, ήταν 
πόλος έλξης για τους αρχαίους κατοίκους της νήσου. Μία γνωστή πηγή, που 
φαίνεται ότι προμήθευε την Ακρόπολη, βρισκόταν στο πλάτωμα πίσω από 
αυτή, μέσα σε αβαθές σπήλαιο (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 233).

Η αρχαία πόλη άρχισε να ακμάζει τα αρχαϊκά χρόνια και παρουσίασε 
ενδείξεις κατοίκησης έως και τα παλαιοχριστιανικά. Τα παλαιότερα ίχνη 
χρονολογούνται στα μυκηναϊκά χρόνια, ενώ στο χώρο φαίνεται να υπήρχε 
εγκατάσταση και κατά τους Γεωμετρικούς χρόνους (Τελεβάντου 1996a, 46). Η 
άνθηση, που παρουσιάζει κατά τον 4° αιώνα π. X., είναι αφενός αποτέλεσμα 
της παρουσίας των Αθηναίων στο νησί και αφετέρου ανάγκη των ανθρώπων 
της εποχής για συστηματική εκμετάλλευση της γης (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 
1996a, 263). Η πόλη έχει αρχίσει να παρακμάζει τον 1° αιώνα π. X., χωρίς να 
σταματάει εντελώς η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η οικονομία των κατοίκων της αρχαίας Άνδρου βασιζόταν, κυρίως, στη 
γεωργία, τη κτηνοτροφία και το εμπόριο, λόγω της θέσης του νησιού και του 
ελέγχου που μπορούσε να ασκήσει στους θαλάσσιους δρόμους προς τα 
νησιά του Αιγαίου και τα παράλια της Μ. Ασίας. Η μελισσοκομία ήταν μία από 
τις βασικές ενασχολήσεις των κατοίκων της Παλαιόπολης, γεγονός που 
διαπιστώνουμε από τα άφθονα θραύσματα πήλινων κυψελών, καθώς και από
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αρχαία ψηφίσματα, που αφορούσαν την επιβολή φόρου σε εξαγόμενα 
προϊόντα, όπως το μέλι και το κερί (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 270).

Η αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε στο νησί το 1830, όταν ο γνωστός τότε 
πολεοδόμος Κλεάνθης έφερε στο φως σειρά επιγραφών. Στα τέλη του 19ου 
αιώνα, ο Αντ. Μηλιαράκης, Έφορος Αρχαιοτήτων, επικέντρωσε το ενδιαφέρον 
του στο νησί, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο ιστορικός Δ. Πασχάλης, έκανε 
συστηματική περισυλλογή και καταγραφή των αρχαίων (Τελεβάντου 1996a, 
44). Το τοπογραφικό της πόλεως με την οχύρωσή της έγινε από τον Αν. 
Ορλάνδο. Το 1956 έγινε ή δεύτερη συστηματική ανασκαφή από τον Ν. 
Κοντολέοντα, που έφερε στο φως σημαντικά αρχιτεκτονικά ευρήματα (εικ.30). 
Η νεότερη έρευνα είχε επιφανειακό χαρακτήρα και ξεκίνησε το 1985 από τον 
καθηγητή Μ. Τιβέριο και την X. Τελεβάντου, αρχαιολόγο της ΚΑ' Εφορείας 
Αρχαιοτήτων.

Περιηγητές

Ο περιηγητής Ch. Buondelmondi αναφέρεται πολύ σύντομα στη 
Παλαιόπολη γράφοντας : « Ουδέν γαρ έτερον εις άπασαν σχεδόν ευρήσεις 
την νήσον ει μη μεγάλα τε και μεγαλοπρεπή τορεύματα λίθων » 
(Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 26). Στη συνέχεια το νησί επισκέπτεται ο 
Tournefort, ο οποίος καταγράφει πληθώρα κιόνων, κιονόκρανων και 
ορισμένων επιγραφών.

Σε μία υδατογραφία, των μέσων του 19ου αιώνα, του αξιωματικού του 
Βρετανικού ναυτικού Ar. Tower, εικονίζεται η Παλαιόπολη χωρίς κτίσματα, 
παρά μόνο δύο αρχαίοι τοίχοι και ένα ανάγλυφο. Ο Ross επισκεπτόμενος τον 
χώρο, προσπάθησε να ταυτίσει τα μνημεία με βάση τις αρχαίες επιγραφές.

Το πληρέστερο έργο, όμως, που υπάρχει μέχρι σήμερα για την αρχαία 
Άνδρο ήταν του Τσεχοσλοβάκου ιστορικού και αρχαιολόγου Τ. Sauciuc, που 
επισκέφτηκε το νησί στις αρχές του 20ου αιώνα . Εκείνος αναφέρθηκε στα 
λείψανα της αρχαίας πόλης και παρέθεσε αρκετές πληροφορίες για το τείχος, 
καθώς και για άλλες οκτώ θέσεις, στις οποίες εντόπισε αρχαίους τοίχους και 
αρχιτεκτονικά μέλη κτιρίων (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 32).

Πολεοδομία

Η έκταση της αρχαίας πόλεως είναι γνωστή, αφού ο οχυρωματικός 
περίβολος σώζεται σχεδόν σε όλο του το μήκος (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 
1996b, 4). Η οχυρωμένη πόλη μαζί με τα νεκροταφεία υπολογίζεται ότι έφτανε 
τα ΘΟΟστρεμ. (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 253). Ο πληθυσμός της 
νησιού, την εποχή της ακμής της Παλαιόπολης υπολογίζεται συνολικά 
περίπου στους 19000 κατοίκους.

Έχουν συνολικά εντοπιστεί υπολείμματα από 156 οικοδομήματα, που 
είτε είναι μεμονωμένα, είτε ενσωματωμένα σε νεότερες κατασκευές. Η μορφή 
της αρχαίας πόλεως υπαγορεύτηκε από τη διαμόρφωση του εδάφους. Ήταν 
διαρθρωμένη σε τέσσερις ζώνες (εικ.29) : η σημαντικότερη ήταν κατά μήκος 
της επίπεδης έκτασης της παραλίας, οι δύο επόμενες ήταν απλωμένες στην 
πλαγιά, στα Δ του χειμάρρου, ενώ η τέταρτη ήταν στην περιοχή της 
Ακρόπολης, γύρω από την οποία υπήρχε διατείχισμα (Παλαιοκρασσά- 
Κόπιτσα 1996a, 255). Η Α πλευρά διέθετε αρκετές πηγές ύδατος και 
βρισκόταν κοντά στο χείμαρρο.
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Ο τρόπος διαμόρφωσης του εδάφους υπαγόρευε την κλιμάκωση της 
πλαγιάς σε άνδηρα, των οποίων το πλάτος ποικίλλει ανάλογα με την κλίση. 
Τα άνδηρα χρησίμευαν τόσο στην οικοδόμηση κτιρίων, όσο και στην 
καλλιέργεια γης. Οι αναλημματικοί αυτοί τοίχοι είναι ισχυρές κατασκευές και 
ονομάζονται από τους ντόπιους αιμασιές και χαρακτηρίζουν ακόμα και 
σήμερα το τοπίο της Παλαιόπολης (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 170).

Το υλικό για την οικοδόμηση που χρησιμοποιείτο ήταν, κυρίως, ο 
ντόπιος σχιστόλιθος και ο γνεύσιος. Σε ελάχιστους τοίχους χρησιμοποιούσαν 
μαρμαρόπετρα ή άσπρο τοπικό μάρμαρο. Γενικά σε αρκετά αρχαία 
οικοδομήματα διαπιστώνεται η χρήση του φυσικού βράχου (εικ.31), που 
υπήρχε άφθονος πριν την κατασκευή των ανδήρων στην πλαγιά.

- Αγορά

Ο R. Weil διατύπωσε την υπόθεση ότι η αγορά της αρχαίας πόλεως 
βρισκόταν στα Ν, στο σημείο όπου βρέθηκαν δύο προτομές ρωμαϊκών 
χρόνων, καθώς και δύο αγάλματα της Αφροδίτης και του Ερμού. Το κέντρο 
της ζωής εντοπίζεται κοντά στην παραλία, μπροστά στην οποία βρισκόταν το 
λιμάνι. Τμήμα της αγοράς βρέθηκε το 1987, στο αγρόκτημα ιδιοκτησίας 
κληρονόμων Ν. Λουκρέζη, όπου και αποκαλύφθηκαν τέσσερις μαρμάρινοι, 
μονολιθικοί κίονες, που ανήκουν σε στοά, ένα δωρικό κιονόκρανο 
(Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 232) και άλλα μέλη τα περισσότερα από τα 
οποία χρονολογούνται στους ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

- Ιερό Διονύσου

Το ιερό του Διονύσου βρισκόταν σύμφωνα με την παράδοση κοντά σε 
χείμαρρο ή πηγή. Ο Μηλιαράκης περιγράφει την ενιαύσια γιορτή προς τιμήν 
του θεού Διονύσου, λέγοντας ότι γινόταν την πέμπτη μέρα του Γαμηλιώνος ή 
του Ανθεστηριώνος και από την πηγή που βρισκόταν δίπλα στο ιερό του θεού 
έρεε οίνος αντί για νερό (Μηλιαράκης 1874, 10).

Ο ναός χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π. X. (Παλαιοκρασσά- 
Κόπιτσα 1996b, 5). Στην αρχαία πόλη της Άνδρου βρέθηκε μοναδική 
επιγραφή, που μαρτυρεί την ύπαρξη αυτού του ονομαστού ιερού. Σε βωμό, 
πιθανώς, αφιερωμένο στον θεό, βρέθηκαν τα μέλη ενός μικρού σε μέγεθος 
θριγκού, που σώζουν το επιστύλιο και το διάζωμα με τις τριγλύφους και τις 
μετόπες, διακοσμημένες με τρίποδες και βουκράνια (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 
1996a, 266).

- Ιερό Απόλλωνα

Η λατρεία του Απόλλωνα στην Άνδρο ήταν εξίσου σημαντική με αυτή 
του Διονύσου. Η σημασία της μαρτυρείται από τον Ιμέριο, καθώς και από 
επιγραφές. Οι επιγραφές αυτές ήταν ψηφίσματα της πόλης, που στήνονταν 
στο ιερό του Απόλλωνα. Η ταύτιση του κτιρίου έγινε με τη βοήθεια επιγραφής 
από το ιερό του Μίθρα, η λατρεία του οποίου σχετίζεται με αυτή του 
Απόλλωνα (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 259).
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- Άλλα ιερά

Σύμφωνα με τον Μηλιαράκη, στην Παλαιόττολη, υπήρχε ιερό της 
Αθήνας Ταυριβόλου, βωμός Εστίας Βουλαίας, ενώ στα χρόνια των 
Πτολεμαίων εισήχθη η λατρεία της Ίσιδος (Μηλιαράκης 1874, 11). Τα ιερά της 
Ίσιδος και της Υγείας θα πρέπει να αναζητηθούν στην περιοχή Κουφαίο, που 
βρίσκεται το Δ νεκροταφείο (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 261).

Ιερό της Δήμητρας υπήρχε έξω από τα τείχη, όπου βρέθηκε επιγραφή 
χαραγμένη σε βράχο, που το κείμενό της είναι μοναδικό, « Μη χέζειν / 
γυναίκα », απαγόρευε δηλαδή στις γυναίκες να μολύνουν τον ιερό χώρο 
(Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996b, 5). Στην αρχαία πόλη, σύμφωνα με την 
επιγραφή IG XII5, 731,υπήρχε και ιερό των Νυμφών.

- Θέατρο

Η επιφανειακή έρευνα έχει εντοπίσει το θέατρο, στη ΝΔ πλαγιά του 
Τούρλου, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους. Η άποψη αυτή ενισχύεται και 
από ένα τμήμα εδωλίου, που βρέθηκε λίγο βορειότερα (Παλαιοκρασσά- 
Κόπιτσα 1996a, 260).

- Θέρμες - Γυμνάσιο

Το οικοδόμημα των θερμών έχει ταυτιστεί με το κτίριο 138. Στον ίδιο 
χώρο βρέθηκε και ένας μαρμάρινος λουτήρας μικρού μεγέθους. Πρόκειται, 
προφανώς, για ένα λουτρικό οικοδόμημα που διαδέχθηκε κάποιο αρχαιότερο 
και είχε άμεση συνάφεια με το Γυμνάσιο (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 
258). Η σχέση των δύο αυτών δημοσίων κτιρίων συνδεόταν άμεσα με την 
εκπαιδευτική λειτουργία. Από το ευρύτερο αυτό χώρο προέρχονταν και οι 
επιγραφές, που μαρτυρούν τη λατρεία του Ηρακλή και του Ερμή, πιθανώς, 
στο χώρο του Γυμνασίου.

- Οδοί

Τμήματα του αρχαίου δρόμου έχουν εντοπιστεί στο βόρειο μέρος του 
σημερινού χωριού, καθώς και σε ορισμένα σημεία του σύγχρονου δρόμου, 
στην περιοχή στα Ν της ακροπόλεως.

- Οχύρωση

Εκτός από το διατείχισμα που μεσολαβεί μεταξύ της τρίτης και της 
τέταρτης ζώνης της αρχαίας πόλης, η Παλαιόπολη σώζει μεγάλο μέρος του 
τείχους της. Σε καλή κατάσταση σώζεται το τείχος, στα Α του χειμάρρου, όπου 
δεσπόζει ο λόφος του Τούρλου (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 260).

Η πόλη οχυρώθηκε κατά την Ελληνιστική εποχή. Το τείχος ήταν 
ενισχυμένο με τετράγωνους πύργους και κατά διαστήματα σχηματίζονται 
οδόντώσεις, ιδιαιτέρως εμφανείς στο δυτικό τείχος, πύλες και πυλίδες 
(Τελεβάντου 1996a, 47). Ήταν χτισμένο από ντόπιο σχιστόλιθο, ενώ σε πολλά 
σημεία ενσωματώθηκε βραχώδες έδαφος.
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- Νεκροταφεία

Στα Α και στα Δ, έξω από τα τείχη της πόλης εκτείνονται δύο 
νεκροταφεία, τα λείψανα των οποίων μαρτυρούν την ακμάζουσα κατάσταση 
της πόλης στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους (Παλαιοκρασσά- 
Κόπιτσα 1996b, 4). Στην περιοχή του Α νεκροταφείου υπάρχουν μνημειώδεις 
αναλημματικοί τοίχοι, αλλά και ξεχωριστής αίγλης ταφικά μνημεία, τα οποία 
φαίνονται επηρεασμένα από αθηναϊκά πρότυπα.

Οι μεμονωμένοι τάφοι ήταν λακκοειδείς, λαξευμένοι στο βράχο, 
κιβωτιόσχημοι και σαρκοφάγοι. Ο σχιστόλιθος υπήρχε εν αφθονία και 
χρησιμοποιείτο ως οικοδομικό υλικό και στους τάφους. Οι διαστάσεις των 
λακκοειδών είναι περίπου από 2,30μ. έως 1,90μ., με εξαίρεση τους παιδικούς 
τάφους, κιβωτιόσχημοι δεν έχουν σωθεί αρκετοί, λόγω της σύλησης τους κατά 
τους νεότερους χρόνους, ενώ έχουν σωθεί αρκετά μαρμάρινα καλύμματα 
σαρκοφάγων. Οι λακκοειδείς ταφές και οι σαρκοφάγοι έχουν αρχαιολογικά 
παράλληλα και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως, στο νεκροταφείο της 
αρχαίας Θήρας, αλλά και στην αρχαία Κίμωλο, στη Μήλο και στην Κύθνο.

Οι τάφοι στην περιοχή του Α νεκροταφείου, είναι διαταγμένοι κατά 
μήκος του δρόμου, που οδηγούσε εκτός των τειχών. Οι ταφικοί περίβολοι, 
που εντοπίστηκαν εκεί ήταν διαταγμένοι σε τρεις σειρές, γεγονός που 
προϋποθέτει την ύπαρξη ισάριθμων « ιερών οδών ». Αυτοί οι περίβολοι, που 
χρονολογούνται στον 4° αιώνα π. X., σύμφωνα με την Παλαιοκρασσά, 
σχετίζονται άμεσα με την αθηναϊκή παρουσία στο νησί την εποχή εκείνη 
(Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 215).

Στα νεκροταφεία της Παλαιόπολης διαπιστώνεται η κοινωνική 
διαστρωμάτωση, αφού οι περίβολοι, προφανώς, προορίζονταν για 
οικογενειακές ταφές και ήταν μία μορφή επίδειξης του κύρους και της 
οικονομικής ευμάρειας ενός γένους. Τα μνημεία αυτά ήταν πολυτελή και 
διακοσμούνταν από έργα υψηλής γλυπτικής.

- Λιμάνι

Το λιμάνι της αρχαίας πόλεως βρισκόταν κάτω από την αγορά και 
αρκετά λείψανά του διακρίνονται σήμερα στη θάλασσα. Διακρίνονται δύο 
κάθετοι μεταξύ τους κτιστοί τοίχοι, που πιθανότατα αποτελούν τους βραχίονές 
του. Ο Ν τοίχος φέρει μεγάλο άνοιγμα, άρα πρόκειται για την είσοδο του 
λιμανιού (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 235). Στοιχεία για το αρχαίο λιμάνι 
παραθέτει Σκύλαξ, αλλά σύμφωνα με τον Λίβιο (31, 44), οι αρχαίοι Άνδριοι 
χρησιμοποιούσαν ως λιμάνι το Γαύριο, το οποίο εκείνος αποκαλεί 
Γαυρολέοντα (Μηλιαράκης 1874, 8).

Το Γαύριο εξυπηρετούσε τις ανάγκες τις εμπορικές ανάγκες του νησιού, 
αλλά όχι, όμως, ανάγκες πολεμικής φύσεως. Διαφαίνεται σε αρκετά σημεία 
της ιστορίας της αρχαίας πόλεως συνύπαρξη λιμανιού - πόλης, αν και ο 
όρμος της Παλαιόπολης, όπου βρίσκονται τα λείψανα του αρχαίου λιμανιού 
είναι μικρότερος και περισσότερο εκτεθειμένος στους ανέμους απ' ότι το 
Γαύριο (Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996a, 244).
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- Ευρήματα

Έχει βρεθεί υπερφυσικό άγαλμα λέοντα του 4ου αιώνα π. X., ως σήμα 
σε ταφικό μνημείο (Τελεβάντου 1996a, 48), καθώς και το ακρωτήριο του ναού 
του Διονύσου, που απεικόνιζε τον Βελλερεφόντη να ιππεύει τον Πήγασο 
(Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 1996b, 5). Επίσης, δύο εντυπωσιακά έργα είναι ο 
« Ερμής της Άνδρου », υπερφυσικών διαστάσεων, καθώς και ένα γυναικείο 
άγαλμα στον τύπο της « Μεγάλης Ηρακλειώτισσας », αντίγραφα και τα δύο 
του 1ου αιώνα π. X. (Τελεβάντου 1996ο, 8).

4. ΔΟΝΟΥΣΑ

Η Δονούσα ανήκει στις Μικρές Κυκλάδες. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα 
νήσων, που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νάξου και Αμοργού και 
στις οποίες παρατηρείται κατοίκηση κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς 
χρόνους. Στα νησιά αυτά ανήκει, επίσης, η Ηράκλεια, η Σχοινούσα, η 
Φακούσα, το Άνω και Κάτω Κουφονήσι, η Κέρος, το Αντικέρι. Οι αρχαίοι 
γεωγράφοι κάνουν απλή μνεία στα συγκεκριμένα νησιά.

Σύμφωνα με τον Μηλιαράκη, στην Ηράκλεια ή Ρακλιά υπάρχει ιερό των 
ιστορικών χρόνων αφιερωμένο στην Τύχη και στο Δία Λοφίτη (Μηλιαράκης 
1874, 30), καθώς και φρούριο. Στη Σχοινούσα, έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά 
λείψανα ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. Η Κέρος διαδραμάτισε ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο κατά την προϊστορία, ενώ στον Αντικέρι, βρέθηκαν τάφοι 
ρωμαϊκής περιόδου. Στο Ανω και Κάτω Κουφονήσι, μαρτυρούνται αρχαιότητες 
των ιστορικών χρόνων. Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Άνω και Κάτω 
Κουφονησίου ήταν γνωστή, κατά την αρχαιότητα, ως Κωφός λιμήν 
(Λαμπρινουδάκης & άλλοι 1998, 295).

Ενδείξεις οργανωμένης κατοίκησης έχουμε στη νήσο Δονούσα, 
έκτασης περίπου 15μ2, που βρίσκεται 10 μίλια Α της Νάξου. Εκεί η 
αρχαιολογική έρευνα των ετών 1970 - 1972, υπό την διεύθυνση της Φ. 
Ζαφειροπούλου, αποκάλυψε οχυρωμένη εγκατάσταση της Γεωμετρικής 
περιόδου στη θέση Βαθύ Λιμενάρι (εικ.32).

Το βραχώδες ακρωτήριο φιλοξένησε ένα βραχύβιο, οχυρωμένο οικισμό 
της Μέσης Γεωμετρικής περιόδου, δίπλα στον οποίο υπήρχε μικρό λιμάνι. Η 
κατοίκηση υπολογίζεται από τα τέλη του 9ου αιώνα π. X. έως τις αρχές του 8ου 
αιώνα π. X. Η εγκατάλειψη του οικισμού οφείλεται σε πυρκαγιά, γεγονός που 
φαίνεται από τα ανώτερα ανασκαφικά στρώματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πιθανολογείται προϊστορική κατοίκηση, 
καθώς βρέθηκαν λείψανα ΠΚ οικιών κοντά στη θάλασσα (Ζαφειροπούλου 
1987, 44). Ο οικισμός, σύμφωνα με την ανασκαφέα, δεν μπορεί να ταυτιστεί 
με εγκατάσταση φτωχών ψαράδων. Ο οικισμός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
την περίοδο της ανάπτυξής του.

Η ανασκαφέας προτείνει ότι η Δονούσα είναι ένας διαμετακομιστικός 
σταθμός ή σταθμός ανάπαυλας, μεταξύ της Κεντρικής Ελλάδας και της 
Εύβοιας και από την άλλη ανήκει στη σφαίρα επιρροής των Δωδεκανήσων 
(Mazarakis 1997, 195). Οι κάτοικοι διατηρούσαν επαφές τόσο με την γειτονική 
Νάξο, όσο και με τις μακρινές Κω και Ρόδο. Επίσης, ήταν, σύμφωνα με την 
ανασκαφέα, καταφύγιο σε ώρες θαλασσοταραχής, καθώς αποτελούσε
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ασφαλές αγκυροβόλι, που προστάτευε τους θαλασσοπόρους από τους 
ισχυρούς βόρειους ανέμους, συχνούς στην περιοχή (Ζαφειροπούλου 1987, 
52).

Ο Fagerstrom υποστηρίζει ότι η Δονούσα είναι ένα πειρατικό 
καταφύγιο. Η τοποθεσία του οικισμού ενδείκνυται για αμυντικούς σκοπούς, 
αλλά δεν ήταν ευνοϊκή για μακρόχρονη κατοίκηση. Λόγω του ότι η κεραμική 
είναι καθαρά μεσογεωμετρική, αποδεικνύεται ότι ο οικισμός ιδρύθηκε, 
κατοικήθηκε και ερημώθηκε μέσα σε έναν αιώνα (Fagerstrom 1988, 72). Ο 
ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για Ροδιακή αποικία, που έγινε για να 
εξυπηρετήσει τον εμπορικό δρόμο προς την κυρίως Ελλάδα, μέσω Δήλου, με 
πιθανή μία εποχιακή κατοίκηση στο νησί, όπου οι κάτοικοι ζούσαν από τα 
μέσα που τους παρείχε η θάλασσα (Fagerstrom 1988, 72). Η άποψή του για 
πειρατικό ορμητήριο ενισχύεται από τα οστά, που βρέθηκαν και μαρτυρούν 
επίθεση και εκμετάλλευση των πλοίων που είχαν ναυαγήσει στις αφιλόξενες 
ακτές του νησιού.

Αξιοσημείωτο είναι το γεωμετρικό κεραμικό εργαστήριο, που 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο συντηρητισμό και μαρτυρεί εμπορικές και 
πολιτισμικές επαφές με την Ανατολική Ελλάδα. Τις επαφές αυτές φαίνεται να 
επιβεβαιώνει και ο Α. Γούναρης, ο οποίος αποδίδει την ίδρυση της Δονούσας 
στο ρόλο της ως σταθμού ναυσιπλοΐας προς ανατολάς (Γούναρης 1999, 108). 
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ειδική περίπτωση οικιστικού 
παραδείγματος, λόγω γεωγραφικών παραμέτρων και μεγέθους της νήσου, με 
ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα των Πρωτογεωμετρικών και Γεωμετρικών 
Κυκλάδων (Γούναρης 1999, 101).

- Πυρές

Δύο πυρές που αποκαλύφθηκαν, χρονολογούνται γύρω στο 800 π. X, 
αλλά ο προορισμός τους δεν είναι σαφής. Οι πυρές αυτές περιείχαν σωρούς 
οστράκων, κελύφη οστρέων και οστά ζώων. Από πάνω τους υπήρχε σωρός 
χώματος και ένας λιθοσωρός (Coldstream 1997, 123). Επρόκειτο, πιθανώς, 
για τύμβο που κατέρρευσε. Η κεραμική που υπήρχε ήταν καθαρά 
πρωτογεωμετρική, με εμφανείς επιδράσεις από την Ανατολική Ελλάδα. Δίπλα 
στις πυρές βρέθηκε αψιδωτό οικοδόμημα με μικρή τετράγωνη αυλή της Μέσης 
Γεωμετρικής περιόδου, που είναι τριγωνικό, δίχωρο, η μορφή του οποίου 
υποτάσσεται από τη διαμόρφωση του εδάφους. Η είσοδος, πιθανώς, 
βρισκόταν στο Δ τοίχο (Mazarakis 1997, 108).

- Οικίες (εικ.32, αρ.2)

Η απόκρημνη πλαγιά είχε διαμορφωθεί σε επίπεδα, όπου ήταν 
χτισμένες οι οικίες. Αυτές, συνήθως, αποτελούντο από δύο ορθογώνια 
δωμάτια, μέτριων διαστάσεων. Το μέγεθος τους υπολογίζεται στα 50 μ2. 
Ορισμένες από τις οικίες είχαν την είσοδο στην στενή τους πλευρά, ενώ άλλες 
στη φαρδιά, αναλόγως με την κλίση του εδάφους σε κάθε περίπτωση. Η 
διάμόρφωση της πλαγιάς και η εκμετάλλευση ενός τόσο επικλινούς εδάφους 
για κατοίκηση απαιτεί σχεδίασμά, οργάνωση και τεχνικές γνώσεις τις οποίες 
φαίνεται να διέθεταν οι κάτοικοι αυτού του μικρού, κατά τα άλλα σημαντικού, 
πρώιμου οικισμού. Για το λόγο αυτό μας ξενίζει το μέγεθος των χώρων, που 
κατασκευάστηκαν, εφόσον πρόκειται για ένα σχετικά μικρό οικισμό, σε
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δυσμενείς συνθήκες. Βρέθηκαν πεζούλια για ξεκούραση και ύπνο, καθώς και 
πυρές στο δάπεδο των δωματίων (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 180).

Κατά το θέρος του 1972, η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε τρία 
διμερή οικοδομήματα. Το πρώτο, διαστάσεων 4,10 χ 4μ., αποτελείτο στα Β 
από πεζούλι, που ακολουθούσε το σχήμα του βράχου. Στο δεύτερο 
οικοδόμημα, διαστάσεων 9,90 χ 3,10 - 3,65 μ., εντοπίστηκε η μοναδική 
περίπτωση βάσης για ξύλινο στήριγμα στέγης.

Το τρίτο κτίσμα είχε μεγαλύτερες διαστάσεις 6 από τα προηγούμενα και 
εκεί βρέθηκαν πολλά συνανήκοντα και συγκολλώμενα όστρακα.

Σε μία από τις οικίες, κατά την ανασκαφέα, βαθύτερα από το επίπεδο 
θεμελίωσης αποκαλύφθηκε ταφή με δύο σκελετούς, που πιθανώς ανήκαν σε 
μητέρα και παιδί (Ζαφειροπούλου 1987, 45).

Δύο οικοδομήματα στη Ν κλίτυ του οικισμού, το Χ6 και Χ7, ήταν λίγο 
πιο μεγάλα σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά θα ήταν ατυχές να τα 
αποδώσουμε σε εξέχοντα πρόσωπα του οικισμού. To Χ6 ήταν τριγωνικό, 
χτισμένο κοντά στην κορυφή του ακρωτηρίου, με διαστάσεις 11 χ 4,50 μ2. Το 
Χ7 βρισκόταν χαμηλότερα, είχε δύο οικοδομικές φάσεις και αποτελείτο από 
δύο ορθογώνια δωμάτια τα οποία σχημάτιζαν «Γ» (Mazarakis 1997, 194). 
Σύμφωνα με τον Α. Μαζαράκη - Αινιάνα, η ανασκαφέας προτείνει ότι τα 
εξέχοντα πρόσωπα της κοινότητας, αν υπήρχαν, είχαν, πιθανώς, καταλάβει, 
το Ν τμήμα του ακρωτηρίου, διότι εκεί οι οικίες είναι πιο επιβλητικές και 
καταλαμβάνουν το πιο ασφαλές μέρος της θέσης. Εάν, όμως, συμβαίνει αυτό 
δε φαίνεται να υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ των οικιών της ελίτ και 
αυτών των απλών ανθρώπων, διότι οι οικίες είναι παρόμοιες σε σχήμα και 
μέγεθος (Mazarakis 1997, 194).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των κτιρίων του οικισμού 
έχουν καταποντιστεί.

- Οχύρωση

Η οχύρωση μπορεί να συγκριθεί με αυτή άλλων κυκλαδικών οικισμών, 
όπως της Ζαγοράς της Άνδρου και του Αγ. Ανδρέα της Σίφνου. Το τείχος (εικ. 
32, αρ.1, εικ.33), στο Βαθύ Λιμενάρι, χτίστηκε κατά μήκος της Β πλευράς, 
στον αυχένα από τον κόλπο προς τα Δ μέχρι την απόκρημνη πλαγιά προς A 
(Ζαφειροπούλου 1971, 211). Η οχύρωση παρουσιάζει τρεις διαδοχικές 
φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση, οι κατώτερες σειρές των λίθων του Δ τμήματος 
του τείχους προεξέχουν εν είδει « πατούρας », πλάτους 0,20μ. Κατά τη 
δεύτερη φάση το τείχος επιμηκύνεται, παράλληλα με τον οικισμό, που 
προεκτείνεται προς τα Β. Το δεύτερο τείχος σε αρκετά σημεία περιβάλλει το 
παλαιό. Στην τρίτη φάση προστέθηκε ένας εξωτερικός προμαχώνας, μήκους 
11 μ., προς την Α άκρη, όπου υπήρχε γκρεμός και σε απόσταση 2,50μ. από το 
τείχος της δεύτερης φάσης (Ζαφειροπούλου 1987, 46). Αυτό μαρτυρεί την 
αύξηση του αισθήματος της ανασφάλειας των κατοίκων της νήσου, που 
ήθελαν να διαφυλάξουν και το παραμικρό επισφαλές μέρος του λόφου. Το 
τείχος αποτελείτο από δύο τοίχους με μεγάλους λίθους, με φορά από ΒΑ 
προς ΝΔ, που είναι θεμελιωμένοι έτσι, ώστε ο εξωτερικός να είναι χαμηλότερα 
από τον εσωτερικό (Ζαφειροπούλου 1971, 212).

6 ( 9,30 - 9,70 χ 3,90 - 5,10 μ.) στο Ζαφειροπούλου, 1973, 258.
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Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην κλίμακα που δημιουργείται στην 
είσοδο Δ του προμαχώνα, βρέθηκε πλήθος μεγάλων, θαλάσσιων χαλίκων, 
που χρησιμοποιούντο ως βλήματα. Η συσσώρευση τους σχετίζεται με εχθρική 
επίθεση (Ζαφειροπούλου 1971, 213).

Η Ζαφειροπούλου θεωρεί ως δεδομένη την έλλειψη του αισθήματος 
ασφάλειας για τους παραθαλάσσιους οικισμούς και υποστηρίζει ότι το γεγονός 
αυτό αποδεικνύεται με τις παραστάσεις ναυμαχιών σε αγγεία της εποχής 
(Ζαφειροπούλου 1971, 214).

- Λιμάνι

Το λιμάνι βρίσκεται πλησίον του οικισμού. Είναι, ιδιαιτέρως, αφιλόξενο, 
γιατί είναι εκτεθειμένο στους ανέμους του Αιγαίου πελάγους και αυτό είχε ως 
φυσικό επακόλουθο την πρόκληση αρκετών ναυαγίων αρχαίων πλοίων στην 
συγκεκριμένη περιοχή. Ο Fagerstrom υποστηρίζει ότι είναι αρκετά ρηχό. Το 
λιμάνι γειτνιάζει με πηγή, που κατά την αρχαιότητα τροφοδοτούσε τον 
παρακείμενο οικισμό (Fagertsrom 1988, 69).

- Ευρήματα

Στο πρώτο κτίσμα ήρθαν στο φως αξιόλογα αντικείμενα 
μεταλλοτεχνίας. Αποκαλύφθηκαν δύο χάλκινα ψέλια, θραύσματα χάλκινου 
δακτυλίου, μία σιδερένια αιχμή, καθώς και ένας λίθος σε σχήμα πελέκεως 
(Ζαφειροπούλου 1973, 258). Στο τρίτο κτίσμα τα όστρακα που
συγκολλήθηκαν απετέλεσαν ένα μεγάλο σκύφο, έναν μικρό κρατήρα 
θρησκευτικής χρήσεως, μία μεγάλη υδρία και ένα αμφορέα με γραμμική 
διακόσμηση.

5. ΘΗΡΑ

Στην περιοχή του Μέσα Βουνού βρίσκεται η αρχαία πόλη της Θήρας σε 
υψόμετρο 396μ. Σε αντίθεση με τη γειτονική Ανάφη, η Θήρα λόγω της 
γεωλογικής της ιδιαιτερότητας και του μοναδικού οικισμού της Εποχής του 
Χαλκού, που ήρθε στο φως στη θέση Ακρωτήρι, προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
των επιστημόνων και μελετήθηκε αρκετά.

Ανασκαφικές έρευνες διενεργήθηκε από Γερμανούς αρχαιολόγους στις 
αρχές του αιώνα7, με επικεφαλής τον Hiller von Gaertingen, ο οποίος 
απέδειξε τη συνεχή χρήση της θέσης από τα Πρωτογεωμετρικά έως τα 
Μεσαιωνικά χρόνια. Οι διάφορες αρχαίες περίοδοι δεν αντιπροσωπεύονται 
ομαλά. Τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή της πόλης τα έχουμε για την 
ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Η Θήρα είχε αρκετές κώμες. Η πόλη της Θήρας, όμως, ήταν η βασική 
πόλη του νησιού και λόγω έκτασης και λόγω συνέχειας της κατοίκησης. Η 
πόλη - κράτος της Θήρας συμπεριλάμβανε στην διοίκησή της όλες τις κώμες 
του νησιού, καθώς και τη Θηρασιά, τη γειτονική νησίδα που αποκολλήθηκε 
από τη Θήρα.

7 βλ. αναλυτικά τις πρώτες δημοσιεύσεις : von Gartringen 1899, 1904 και Dragendorff 1903.
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Η θέση της αποτελεί ένα φυσικό αμυντικό κατάλυμα. Το έδαφος 
αποτελείται από τα ίδια πετρώματα με αυτά των άλλων κυκλαδίτικων νησιών. 
Η διαφορά είναι ότι εκεί υπήρχε παχύ στρώμα στάχτης, που είχε κατακαθίσει, 
λόγω της έκρηξης του θηραϊκού ηφαιστείου, περίπου το 1500 π. X. Η Θήρα 
ήταν γνωστή από την αρχαιότητα, λόγω του ηφαιστειακού της εδάφους, για 
την παραγωγή εξαίρετου οίνου.

Πρώτοι κάτοικοί της ήταν Φοίνικες, σύμφωνα με την παράδοση, ενώ 
στη συνέχεια κατοίκησε και ο Μεμβλίαρος, οικιστής της γειτονικής Ανάφης. Ο 
Μινύας που ήρθε από τη Σπάρτη έγινε ο νέος οικιστής της Θήρας και της 
έδωσε αυτό το όνομα, ενώ, προηγουμένως απεκαλείτο Καλλίστην 
(Πλίνιος 4, 23.4).

Κατά τον 9ο π. X, πιστεύεται ότι η αρχαία πόλη της Θήρας ιδρύθηκε 
από Δωριείς. Οι κάτοικοι δεν ήταν μόνο Δωριείς διότι οι επιγραφές που 
βρέθηκαν δεν ήταν μόνο σε δωρική διάλεκτο.

Οι Θηραίοι λάτρευαν τον Απόλλωνα Καρνείο, τον Ασκληπιό, τον Ερμή, 
την Αρτέμιδα, τον Ηρακλή και το Διόνυσο. Μαρτυρείται, επίσης, ότι υπήρχε 
ιερό Κρόνου, Εκάτης, Πριάπου, Αγαθής Τύχης, Αγαθού Δαίμονος και 
Ανάγκης, ενώ ο Ross υπογραμμίζει τη λατρεία της Αφροδίτης και της Κυβέλης 
στο νησί (Μηλιαράκης 1874, 35).

Περιηγητές

Ο Στράβων (10, 484) γράφει ότι η Θήρα είχε περίμετρο 200 στάδια και 
απείχε 700 στάδια από την Κρήτη. Ο Ηρόδοτος (4, 153) λέει ότι περιείχε επτά 
κώμες, σε αντίθεση με τον Πλούταρχο, ο οποίος αναφέρει δύο μόνο πόλεις 
την Ελευσίνα και την Οία. Τις πληροφορίες αυτές τις αντλούμε από τον 
Μηλιαράκη, ο οποίος τονίζει ότι σε θηραϊκές επιγραφές αναφέρεται «Θηραίων 
πόλις», χωρίς, όμως, να αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη πόλη του 
νησιού αλλά στο σύνολο των κωμών του. Εξάλλου, συνεχίζει, όσα νησιά είχαν 
παραπάνω από μία πόλη συνήθως αναφέρονταν με το κύριο όνομα του 
νησιού, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η Θήρα (Μηλιαράκης 1874, 32).

Πολεοδομία

Η πόλη ιδρύθηκε από τους Δωριείς στο λόφο του Μέσα Βουνού, στο 
μοναδικό μη ηφαιστειογενές μέρος του νησιού, προνοώντας για ενδεχόμενη 
μελλοντική καταστροφή, ανάλογη με αυτή που οδήγησε στην εγκατάλειψη 
του προϊστορικού Ακρωτήριού.

Η πόλη (εικ.34) είχε κάτι παραπάνω από 200μ. πλάτος και περίπου 
800μ. μήκος (Sperling 1973, 74). Τα περισσότερα από τα παρόντα σωζόμενα 
μνημεία ανήκουν στον 275 - 146 π. X., όταν οι Πτολεμαίοι είχαν αποκτήσει 
τον έλεγχο του νησιού, για να κυριαρχήσουν στο Αιγαίο. Μαρτυρίες για τη ζωή 
των κατοίκων και την ακμή της πόλης κατά τον 7° π. X και πρώιμο 6° π. X. 
αιώνα, έχουμε από μεγάλο αριθμό επιγραφών χαραγμένων στα βράχια της 
περιοχής και ιδιαίτερα κοντά στο μεταγενέστερο αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα 
Καρνείου. Μία από αυτές αναφέρει το Δία. Οι πρωιμότερες χρονολογούνται 
στα τέλη του 8ου π. X. και αρχές 7ου π. X. αιώνα (Mazarakis 1997, 331). 
Ορισμένες από τις επιγραφές έχουν ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο και είναι 
μερικές φορές τόσο χυδαίες, που απορεί κανείς με την τόλμη όσων τις
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έγραψαν (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 183), ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι 
ορισμένες περιείχαν πρώιμο ελληνικό αλφάβητο.

Η αρχαία Θήρα δεν είχε ακρόπολη. Η θέση είχε 700μ. μήκος από τη ΒΔ 
πλευρά προς τη ΝΔ, με μεγαλύτερο άνοιγμα λίγο πάνω από 200μ. στην 
κεντρική περιοχή, ενώ στα άκρα της στένευε. Δεν ήταν οροπέδιο, αν και 
ορισμένες φορές αναφερόταν ως τέτοιο. Η έκτασή της υπολογίζεται σε 70 
στρεμ., από τα οποία τα μισά περίπου καλύπτονταν από οικοδομήματα 
(Sperling 1973, 74). Η πόλη, συνεπώς, δεν ήταν μεγάλη σε έκταση και 
υπολογίζεται ότι είχε 2000 κατοίκους. Στην εξαγωγή αυτού του 
συμπεράσματος βοήθησε ο υπολογισμός της χωρητικότητας του θεάτρου της 
αρχαίας πόλης.

Σύμφωνα με τη Σημαντώνη - Μπουρνιά, η υστερογεωμετρική - κλασική 
πόλη δεν ήταν μακριά από το νεκροταφείο, αλλά βρισκόταν στην ίδια θέση και 
είχε σχεδόν τον ίδιο πολεοδομικό ιστό με την ελληνιστική (Σημαντώνη 1998, 
183). Η εικόνα που έχουμε μετά τις ανασκαφές των Γερμανών είναι αυτή της 
πολεοδομίας και της ρυμοτομίας, που επικρατούσε κατά τον 2° 
μεταχριστιανικό αιώνα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τη διάταξη της αγοράς 
κατά τους προηγούμενους αιώνες.

Η περιοχή ήταν αρκετά σεισμογενής λόγω του ηφαιστείου και γι' αυτό 
ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ήταν απαραίτητη η, κατά καιρούς, αναστήλωση ή 
ανακατασκευή των κτιρίων.

Το έδαφος αποτελείται, κυρίως, από σχιστόλιθο, περιέχει λίγο μάρμαρο 
και ασβεστόλιθο. Έτσι, υπήρχε άφθονο οικοδομικό υλικό για τα κτίρια της 
πόλης, καθώς και πηγές ύδατος στις πλαγιές, που περικλείουν την αρχαία 
πόλη.

Οι κάτοικοι πρέπει να ασχολούνταν με τη γεωργία, λόγω του 
πρόσφορου εδάφους για καλλιέργεια, που υπήρχε στο νησί. Η επιλογή της 
θέσης ήταν για λόγους ασφαλείας, αφού από μόνη της είναι αμυντικά 
ενισχυμένη. Η πόλη είχε και ένα επιπλέον προτέρημα σε σύγκριση με τις 
άλλες θέσεις του νησιού, μπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση στις ακτές για 
ελλιμενισμό των πλοίων. Επομένως, το θαλάσσιο εμπόριο πρέπει να 
αποτελούσε μία από τις βασικές ενασχολήσεις των Θηραίων και βοήθησε 
στην ενδυνάμωση των σχέσεων με την Κρήτη αλλά και με τον υπόλοιπο 
αιγιακό χώρο. Η αρχαία Θήρα είχε δύο λιμάνια, που συνδέονταν με αυτή, την 
Οία στα Β και την Περισσά στα Ν, για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.

Η πόλη φαίνεται να παρήκμασε στα μέσα του 3ου μεταχριστιανικού 
αιώνα ή λίγο αργότερα εξαιτίας των ξένων εισβολέων στον ελλαδικό χώρο. Η 
ιστορική πόλη δεν είχε την ίδια μοίρα με την πόλη των προϊστορικών χρόνων.

- Αγορά

Η Αγορά, όπως συμβαίνει στις περισσότερες πόλεις βρισκόταν στο 
κέντρο της πόλης, Το νότιο τμήμα της ήταν το εμπορικό κέντρο, λόγω του ότι 
βρισκόταν πιο κοντά στο λιμάνι. Το μεσαίο τμήμα ήταν το διοικητικό, ενώ 
προς τα βόρεια αναπτύχθηκε η αγορά κατά τη ρωμαϊκή εποχή και εκεί 
χτίστηκαν μνημειώδη κτίρια προς τιμήν επιφανών προσώπων, καθώς και 
στοές.

Η αγορά εκτεινόταν κατά μήκος της κεντρικής οδού, με μήκος περίπου 
ΙΟΟμ. από τα ΒΔ -> ΝΑ (Sperling 1973, 75). Η έκτασή της φαίνεται να 
αυξάνεται κατά τους τελευταίους αιώνες ζωής της πόλης. Τα βασικά
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οικοδομήματά της βρίσκονταν στη ΝΔ πλευρά. Ο κεντρικός τομέας της 
καταλαμβάνεται, κυρίως, από ιδιωτικές οικίες. Χαρακτηριστικό της πόλεως 
είναι ότι ή αγορά είναι αλλού πυκνοκατοικημένη και αλλού αραιοκατοικημένη, 
αναλόγως με τη διάβρωση του εδάφους. Η πιο κατάλληλη περιοχή για 
κατοίκηση ήταν το Δ τμήμα του κεντρικού τομέα. Οι εσωτερικές οδοί, που 
χώριζαν τις κατοικήσιμες περιοχές, ήταν λιθόστρωτες.

Στη Β πλευρά εκεί όπου καταλήγει η αγορά χτίστηκαν τα πιο σημαντικά 
οικοδομήματα της ελληνιστικής εποχής : το φρουραρχείο των Πτολεμαίων και 
το Γυμνάσιο της φρουράς των Πτολεμαίων. Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν 
φαίνεται να υπήρχαν προγενέστερα οικοδομήματα.

- Βασιλική Στοά (εικ.35)

Βρίσκεται στο ΝΔ άκρο της αγοράς. Χρονολογείται στον 1° μ. X. Έχει 
μήκος 41, 50μ και πλάτος 10, 10μ., με είσοδο στη Α πλευρά προς την αγορά 
(Sperling 1973, 79). Στο εσωτερικό της είχε δωρική κιονοστοιχία που στήριζε 
τη στέγη, ενώ στο Β τμήμα υπήρχαν αγάλματα της οικογένειας του Καίσαρα. 
Ο Δ τοίχος έφερε δύο ενεπίγραφες πλάκες, στις οποίες αναφέρεται η 
επίσκεψη του Κλειτοσθένη, πλούσιου Θηραίου, που φρόντισε για την 
επισκευή της στοάς το 149 μ. X. (Sperling 1973, 79).

Παρότι το κτίσμα είναι των ελληνιστικών χρόνων, παρατηρήθηκαν 
επισκευές και κατά τους επόμενους αιώνες. Σύμφωνα με τον Sperling, οι δύο 
ανασκαφείς, Hiller και Dorpfeld, υπέθεταν ότι κάτω από τη στοά υπήρχε ένα 
αντίστοιχο, προγενέστερο οικοδόμημα. Επιγραφές του 2ου αιώνα μ. X. την 
ανέφεραν ως Βασιλική Στοά της πόλης, που πρέπει να ήταν και η επίσημη 
ονομασία της ή ως Στοά της Αγοράς (Sperling 1973, 79).

Η Βασιλική Στοά ήταν ξεχωριστής ομορφιάς και πολυτέλειας 
οικοδόμημα και συγκέντρωνε τις διοικητικές λειτουργίες της πόλεως. Η 
πολυτέλειά της ενισχύθηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο με την κατασκευή 
συγκροτήματος θερμών στο Ν άκρο της.
- Μη ταυτισμένο οικοδόμημα

Στο Ν τμήμα της Αγοράς και σε συνάρτηση με τη Βασιλική Στοά, 
βρισκόταν ένα άλλο δημόσιο οικοδόμημα, πιθανότατα των ελληνιστικών 
χρόνων, που συνέχισε να χρησιμοποιείται και στα Ρωμαϊκά. Το κτίριο αυτό 
μας έχει δώσει αποσπασματικές πληροφορίες, διότι, σύμφωνα με τον 
Sperling, είναι μερικώς ανεσκαμμένο.
Γνωρίζουμε ότι ο πρόναος είχε διαστάσεις 27 χ 3,12μ. και αποτελείτο από 
πέντε βασικά δωμάτια, ενώ είχε και αποχωρητήριο, προσβάσιμο μόνο από τη 
δημόσια οδό. Ο Dorpfeld υποστήριξε ότι ήταν εμπορική αγορά, αλλά δεν 
έχουμε ούτε θηραϊκές επιγραφές, ούτε ανασκαφικές μαρτυρίες, που να 
επιβεβαιώνουν μία τέτοια χρήση. Κάτι, που, επίσης, δεν μπορεί να 
επιβεβαιωθεί είναι ότι ήταν δικαστικό μέγαρο, αλλά πιθανώς περιείχε 
διοικητικά γραφεία, που σχετίζονταν με τον διοικητικό χαρακτήρα της 
Βασιλικής Στοάς, που βρισκόταν στο κέντρο της αγοράς (Sperling 1973, 81).

Από την επιγραφή IGXII3, 326, που βρέθηκε στη Βασιλική στοά, 
συμπεραίνουμε ότι η πόλη είχε δικαστικό μέγαρο, διότι περιείχε τον όρο 
«δύφρακτον», δηλαδή ξύλινο κιγκλίδωμα και μάλλον βρισκόταν Β της 
Βασιλικής Στοάς.
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- Το Φρουραρχείο των Πτολεμαίων

Κοντά στην κορυφή του λόφου υπάρχουν τα κατάλοιπα αυτού του 
οικοδομήματος. Βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση, εφόσον ήλεγχε την πόλη 
που βρισκόταν πιο χαμηλά και είχε υπό την εποπτεία του και την θαλάσσια 
ζώνη.

Ένας λιθόστρωτος δρόμος, με έκταση πάνω από 50μ. και σκαλιά σε 
ορισμένα σημεία οδηγούσε από την πόλη στο Φρουραρχείο. Το κτίριο είχε 
δύο επίπεδα. Το κάτω επίπεδο σχετιζόταν με τις ενασχολήσεις της φρουράς, 
ενώ το επάνω περιείχε τα δωμάτια (Sperling 1973, 82). Η είσοδος είχε 
εξωραϊστεί με δύο ιωνικούς ή κορινθιακούς κίονες. Στο πίσω μέρος της 
εισόδου υπήρχε μία κόγχη, που είτε περιείχε έναν μικρό βωμό ή κάποιο 
πορτραίτο.

Στη Β πλευρά της εισόδου υπήρχε αυλή που οδηγούσε σε άλλα 
δωμάτια, διοικητικής χρήσεως. Στο Ν τμήμα υπήρχαν λαξευτά σκαλοπάτια, 
που οδηγούσαν στο επάνω επίπεδο. Τα σκαλοπάτια κατέληγαν σε μία αυλή 
από την οποία κανείς μπορούσε να οδηγηθεί στα δωμάτια (Sperling 1973, 
82). Στη μέση της αυλής υπάρχουν ίχνη, πιθανώς, κρήνης της ύστερης 
αρχαιότητας.

Δεν γνωρίζουμε τη χρήση του κτιρίου, μετά την αποχώρηση των 
Πτολεμαίων από τη Θήρα, αλλά οι ανασκαφείς ανακάλυψαν λιγοστά ίχνη 
ύστερης τοιχοποϊας.

- Ναός Απόλλωνα Καρνείου

Πρόκειται για ναό του 6ου αιώνα π. X., εν μέρει λαξευμένο σε βράχο και 
εν μέρει κτισμένο σε τεχνητό ανάλημμα. Περιλαμβάνει πρόναο και σηκό, 
τετράγωνη αυλή με δεξαμενή, η στέγη της οποίας στηριζόταν σε έξι μεγάλους 
μονολιθικούς πεσσούς και μικρό κτίριο, πιθανώς, σκευοφυλάκιο.

Ο ναός βρίσκεται 300μ. ΝΑ της αγοράς και λιγότερο από ΙΟΟμ. από το 
ΝΑ άκρο της κορυφής του λόφου. Η θέση του είναι περίοπτη. Η ταύτισή του 
έγινε με βάσει επιγραφές, που αναφέρονται στο θεό. Μία από αυτές ανήκει 
στον 3° αιώνα π. X. και οι υπόλοιπες ανήκουν στην ελληνιστική και ρωμαϊκή 
περίοδο.

Η λατρεία του Απόλλωνα Καρνείου συνδέεται με το παρελθόν των 
Δωριέων και φαίνεται ότι ενσωματώθηκε στη Θήρα στα πρώτα χρόνια ζωής 
της αρχαίας πόλης, για το λόγο αυτό δίπλα στο ιερό υπήρχε εξέδρα, που 
χρησιμοποιείτο για την ετήσια γιορτή των Δωριέων προς τιμήν του θεού.

Ο ναός δεν είχε περιστύλιο ή περίβολο, υποστηριζόταν, όμως, από 
αναλημματικούς τοίχους. Στη ΝΔ πλευρά υπήρχε μικρό πρόπυλο με δύο 
κίονες. Στους τοίχους υπήρχαν χαραγμένα συμβολικά αποτυπώματα αρχαίων 
προσκυνητών. Η πόρτα εισόδου οδηγούσε σε μία ορθογώνια αυλή 8,25 χ 
9,30μ., στα ΝΑ της οποίας υπήρχαν δύο δωμάτια, που η χρήση τους 
συνδεόταν με τη λατρεία. Στη ΒΔ πλευρά της αυλής, μία ή δύο θύρες 
οδηγούσαν στον πρόναο, ο οποίος είχε 4,30μ. βάθος. Μοναδική θύρα 
οδηγούσε από τον πρόναο στον σηκό, με διαστάσεις 12,15 χ 7,30μ. (Sperling 
1973, 83). Στη ΝΔ πλευρά του σηκού υπήρχαν δύο θύρες, που, με λαξευτή 
κλίμακα, οδηγούσαν σε δύο δωμάτια, πιθανώς στα άδυτα του ναού. 40μ. 
νότια του ναού υπήρχε πλατεία, όπου τελούνταν εορτές προς τιμήν του θεού, 
οι δωρικές “ γυμνοπαιδιές “.
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Ανάμεσα στο ναό και την πλατεία υπήρχε, πιθανώς, ένας ναός του 
οποίου η λατρεία δεν έχει ταυτιστεί. Το κτίριο αυτό έχει διαστάσεις 15 χ 7,5 μ., 
ενώ δεν έχουν βρεθεί ίχνη κιονοστοιχίας (Sperling 1973, 84). Υπολογίζεται ότι 
κτίστηκε την ύστερη αρχαϊκή εποχή, σύμφωνα με επιγραφές που 
χρονολογούνται τότε και βρέθηκαν στα οικοδόμημα.

- Ναός Διονύσου - Καισάρειον (εικ.36)

Πρόκειται για έναν μικρό, δωρικού ρυθμού ναό, αφιερωμένο στο 
Διόνυσο. Βρίσκεται στα Β της αγοράς. Σύμφωνα με τον Dorpfeld είναι 
τετράστυλος, πρόστυλος. Ο πρόναος είχε πάνω από 3μ. βάθος, ενώ ο σηκός 
είχε διαστάσεις 5,94 χ 5,25μ. (Sperling 1973, 84).

Χτίστηκε την ελληνιστική εποχή από τον Πτολεμαίο Φιλομήτορα (181 - 
145 π. X.), που προσπαθούσε να ταυτίσει τον εαυτό του με τον Διόνυσο. Ο 
Φιλομήτωρ ήθελε να παρουσιαστεί ως ευεργέτης της Θήρας, ανεγείροντας 
αυτό τον ναό. Αυτή είναι η άποψη του Hiller, ενώ ο Dorpfeld χρονολόγησε το 
μνημείο στα ρωμαϊκά χρόνια, ταυτίζοντάς το με το Καισάρειον, που σύμφωνα 
με τη θηραϊκή επιγραφή IGXII3, 326, των μέσων του 2ου αιώνα ήταν ένα από 
τα σεβάσμια οικοδομήματα της πόλης (Sperling 1973, 85).

- Ναός Αρτεμίδωρου

Ολόκληρος ο ναός είναι λαξευμένος σε βράχο. Ιδρύθηκε από τον 
Αρτεμίδωρο και στο βράχο είναι χαραγμένο το πορτραίτο του ως 
στεφανωμένου. Επίσης, στο βράχο έχουν χαραχτεί επιγραφές και τα σύμβολα 
των θεών που λατρεύονταν στο ναό. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου με αρχές 
του 3ου αιώνα π. X. .

- Θέατρο

Βρίσκεται στα ΝΑ της αγοράς και κατασκευάστηκε την εποχή των 
Πτολεμαίων. Η ορχήστρα του ήταν κυκλική. Είχε δύο εισόδους, στις οποίες 
έφτανε κανείς από μία οδό Α της κύριας αρτηρίας της πόλης. Κάτω από το 
θέατρο υπήρχε δεξαμενή. Υπήρχαν, επίσης, σύμφωνα με επιγραφές 
αγάλματα των αυτοκρατόρων Κλαυδίου και Βεσπασιανού και ίσως του 
Τιβερίου. Η χωρητικότητα του υπολογίζεται από τον Dorpfeld σε 1500 άτομα 
(Sperling 1973, 86).

Η δεύτερη φάση οικοδόμησής του ήταν στα μέσα του 2ου αιώνα π. X., 
όπου χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο στις θέσεις του κοίλου, στους πλαϊνούς 
τοίχους και στις δύο εισόδους. Κατά την τρίτη φάση, που υπολογίζεται στο 
πρώτο μισό του 1ου μεταχριστιανικού αιώνα, έγινε επέκταση της σκηνής, που 
κατέλαβε ένα τμήμα του ελληνιστικού κοίλου.

Εξωτερικά της ΝΑ πλευράς του θεάτρου υπήρχαν ιδιωτικές οικίες, 
καθώς και μία κατασκευή που εκτεινόταν κατά μήκος της κυρίας οδού, που, 
ίσως, επικοινωνούσε με το θέατρο, αλλά δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί.

I

- Γυμνάσιο της πτολεμαϊκής φρουράς

Βρισκόταν στο Β τμήμα της πυκνοκατοικημένης κεντρικής περιοχής της 
πόλης. Φαίνεται η χρήση του να συνδέεται με το Φρουραρχείο. Η ταύτισή του
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βασίζεται στις επιγραφές : IG XII3 , 327, 460, 467,της ελληνιστικής εποχής 
που βρέθηκαν σε αυτό. Στην πρώτη επιγραφή παρουσιάζονται τα ονόματα 
που συνεισέφεραν οικονομικά στην επισκευή του γυμνασίου. Σύμφωνα με τον 
Hiller δεν ήταν, κατά βάση, Θηραίοι. Η δεύτερη αναφέρει την ύπαρξη 
γυμνασιάρχη και η τρίτη περιέχει μία διαταγή της φρουράς (Sperling 1973, 
87).
Το οικοδόμημα δεν ήταν καλοδιατηρημένο. Η αυλή, με διαστάσεις 15 χ 15,1 μ., 
δεν έχει στέγη (Sperling 1973, 87). Στη Ν πλευρά υπήρχε μικρή κιονοστοιχία, 
όπου πρέπει να ήταν και η κύρια είσοδος, αλλά υπήρχαν και είσοδοι στα Β και 
στα Α.

- Γυμνάσιο των Εφήβων

Βρίσκεται στο Ν άκρο της πόλης και χρονολογείται στον 2° αιώνα μ. X.. 
Είναι λαξευτό στο βράχο και αφιερωμένο στον Ερμή και τον Ηρακλή, ως 
προστάτες της πόλεως. Οι κάτοικοι έφταναν εκεί από την κεντρική οδό. Τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι σύνθετα. Το κτίριο αποτελούνταν από 
ξεχωριστά δωμάτια, από το σπήλαιο, καθώς και από μία μεγάλη αυλή, 
διαστάσεων 31 χ 21 μ.. Σε ύστερη εποχή προστέθηκαν θέρμες.

- Ηρώο

Στη Α πλαγιά του λόφου βρίσκεται ένα καλοδιατηρημένο Ηρώο. 
Κατάλοιπα του αρχαίου οικοδομήματος βρίσκονται στη σημερινή εκκλησία του 
Ευαγγελισμού. Υπολογίζεται ότι κτίστηκε στα μέσα του 2ου μ. X. αιώνα, τότε 
που συνέβη η τελευταία εκτενής ανοικοδόμηση της αρχαίας πόλης.

Ο Dorpfeld υποθέτει ότι είχε τετράστυλη πρόσοψη. Έχουν βρεθεί ίχνη 
του πρόναου και υπολογίστηκε ότι ο σηκός είχε διαστάσεις 5,77 χ 2, 30 μ 
(Sperling 1973, 89).

- Οικίες

Η διάταξη των οικιών εξαρτώντο, κυρίως, από το επικλινές του 
εδάφους. Τα μεγαλύτερα σπίτια είχαν συνήθως δύο ορόφους, αλλά ο Sperling 
σημειώνει ότι οι πληροφορίες μας για τους επάνω ορόφους δεν είναι 
λεπτομερείς, ενώ η εσωτερική διάταξη των οικιών είναι ανομοιογενής και 
σύνθετη (Sperling 1973, 76). Πολλά από τα δωμάτια ήταν μικρά. Οι μεγάλες 
οικίες είχαν αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και εργαστήρια. Στις οικίες 
υπήρχε οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο, κυρίως, κατά την ελληνιστική και 
ρωμαϊκή εποχή, όμως, φαίνεται ότι τα αποχωρητήρια δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στο εσωτερικό των οικιών, αλλά ήταν προσβάσιμα από 
το δρόμο. Σχεδόν σε κάθε οικία υπήρχαν δεξαμενές, για να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της έλλειψης νερού. Το νερό κάλυπτε τις ανάγκες των ©ηραίων για 
πόση, αλλά οι δεξαμενές χρησίμευαν για να καλύψουν όλες τις άλλες 
καθημερινές ανάγκες του πληθυσμού.

Μία από τις ονομαστές οικίες της αρχαίας Θήρας ήταν Ή οικία του 
Φαλλού" στο ΒΔ άκρο της πόλης, το όνομά του το πήρε από την εγχάρακτη 
αναπαράσταση ενός μεγάλου φαλλού στη Ν πλευρά με την επιγραφή ΤΟΙΣ 
ΦΙΛΟΙΣ (Sperling 1973, 77). Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν και άλλες παρόμοιες 
αναπαραστάσεις. Σε ορισμένες οικίες αναγραφόταν σε εσωτερικό τοίχο η
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ενασχόληση του ιδιοκτήτη, όπως στην επιγραφή ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 
ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΝ, σε οικία του ΝΔ τμήματος της αγοράς.

Οι περισσότερες οικίες, στην περιοχή της Αγοράς, σχετίζονταν με τη 
λατρεία που αναπτύχθηκε στην πόλη, από τα πρώτα χρόνια της ζωής της 
πόλης έως τη Ρωμαϊκή περίοδο.

- Οδοί

Το οδικό δίκτυο δεν άλλαξε με το πέρασμα των αιώνων. Υπήρχε 
μοναδική κεντρική οδική αρτηρία στην πόλη. Το μεγαλύτερο μέρος της 
κεντρικής οδού διέσχιζε την αγορά. Υπάρχουν δύο ή τρεις οδοί, παράλληλες 
με ένα ορισμένο τμήμα της κεντρικής οδού (Sperling 1973, 93). Υπήρχαν, 
επίσης, οδοί που οδηγούσαν στη ΝΔ και ΒΑ πλευρά της πόλης.

- Οχύρωση

Η πόλη είχε αμυντικό τείχος. Αρχικά οι ανασκαφείς λανθασμένα 
υπέθεσαν ότι τμήματα από ορισμένες οικίες και εξέδρες ανήκαν στον τοίχο 
του περιβόλου, άρα η πόλη στην αρχή δε φαίνεται να είχε τείχος.

Στη Ν και ΝΔ πλευρά του Μέσα Βουνού υπάρχουν μεμονωμένα ίχνη, 
που ο Wilski τα απέδωσε στην αρχαϊκή εποχή, αλλά αργότερα, που 
μελετήθηκε η ποιότητα της τοιχοδομίας τους υπολογίστηκαν στην ελληνιστική 
περίοδο. Είναι πιθανό ότι επρόκειτο για φυλάκια, που χρησιμοποιούνταν από 
τη πτολεμαϊκή φρουρά του 3ου και του πρώτου μισού του 2ου αιώνα π. X. 
(Sperling 1973, 90).

- Νεκροπόλεις

Στη Σελλάδα και στο Μέσα Βουνό βρίσκονταν τα δύο νεκροταφεία της 
αρχαίας Θήρας. Οι ταφές ανήκουν από την γεωμετρική έως την ρωμαϊκή 
εποχή. Τα νεκροταφεία ανέσκαψε ο Ν. Ζαφειρόπουλος, υπό την αιγίδα της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας από το 1961 - 1982.

Το νεκροταφείο της Σελλάδας βρίσκεται έξω από την αρχαία πόλη και 
χρησιμοποιείται από τον 8° π. X. αιώνα έως τα ελληνιστικά χρόνια. Η 
πρακτική της καύσης ήταν διαδεδομένη στο συγκεκριμένο νεκροταφείο. Η 
τέφρα των νεκρών τοποθετούνταν σε τεφροδόχους, χονδροειδείς πίθους ή 
χάλκινους λέβητες.

Σε παρόμοια αγγεία, σύμφωνα με τον Coldstream, ενταφίαζαν τα νήπια 
και ακολουθούνταν τα κρητικά έθιμα, εφόσον τα κτερίσματα τοποθετούνταν 
γύρω από την τεφροδόχο (Coldstream 1997, 290). Επίσης, ο ίδιος σημειώνει 
ότι μερικές τεφροδόχοι τοποθετούνταν μεμονωμένες στην πλαγιά του λόφου 
(τφ 18), αλλά κατά τον 8° αιώνα π. X. τοποθετούσαν την τέφρα σε 
λιθόκτιστους, οικογενειακούς ταφικούς θαλάμους (Coldstream 1997, 291). 
Γενικά τα νεκροταφεία βρίσκονταν στη ΒΔ πλευρά του λόφου. Η Σελλάδα ήταν 
το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε, όταν χρησιμοποιείτο για αρκετό χρονικό 
διάστημα, οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν χαμηλότερες ζώνες στις πλαγιές προς 
τη ΒΑ πλευρά του λόφου. Κατά την ύστερη αρχαιότητα, η περιοχή της 
Σελλάδας επαναχρησιμοποιήθηκε. Μετά τον 6° αιώνα π. X., παρατηρείται μία 
ασυνέχεια στην εντατική χρήση της περιοχής του νεκροταφείου. Οι ταφές, 
όμως, της πρώιμης και της μέσης Αρχαϊκής εποχής ήταν πολυάριθμες. Το
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νεκροταφείο βρισκόταν κατά μήκος των δύο πλευρών του ζιγκ - ζαγκ 
μονοπατιού της περιοχής. Οι ταφές είτε βρίσκονταν μέσα σε σχισμές βράχων, 
είτε σε νεκρικούς θαλάμους, είτε σε κιβωτιόσχημους τάφους. Τα κτερίσματα 
ήταν μετρημένα και φαίνεται ότι στις ανδρικές ταφές δεν έβαζαν με το νεκρό 
όπλα (Sperling 1973, 91).

Το νεκροταφείο του Μεσάβουνου καλύπτει έξι πλατώματα στην πλαγιά 
του λόφου. Το νεκροταφείο έγινε λόγω έλλειψης χώρου και λόγω της θέσης 
του, αρκετά κοντά στην αρχαία πόλη. Φιλοξενούσε ταφές της Ελληνιστικής και 
Ρωμαϊκής εποχής. Στην αρχή διαμορφώθηκε το πλάτωμα, για να δεχτεί τους 
τάφους, οι οποίοι τοποθετούνταν σε σειρές. Υπήρχε και ειδικός χώρος που 
ανοίχτηκε για τις πυρές.

Οι πρωιμότερες καύσεις ήταν στις δύο ακραίες γωνίες και 
χρονολογούνταν, σύμφωνα με τον Coldstream, στη Μυκηναϊκή εποχή 
(Coldstream 1997, 291), από αυτές αποδεικνύεται ότι σε αυτή την εποχή 
χρονολογείται η πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση μετά την έκρηξη του 
ηφαιστείου. Ένας από τους πρωιμότερους, ο τφ. 29, ήταν χτισμένος εν είδει 
οικογενειακού ταφικού μνημείου, με θηραϊκά χαρακτηριστικά, μπροστά σε 
βράχο. Η νεότερη καύση, που βρέθηκε, έχει τοποθετηθεί σε αμφορέα 
γραμμικού, νησιωτικού ρυθμού του πρώιμου 7ου αιώνα π. X.

Επιρροή της Κρήτης παρατηρείται και στους μεγάλους τάφους, που 
συγκέντρωναν καύσεις για περιόδους μεγαλύτερες από έναν αιώνα, όπως 
συνέβαινε στους γεωμετρικούς θαλαμωτούς τάφους της Κνωσού.

Η καύση των νεκρών συνηθιζόταν στις πρώιμες περιόδους με εξαίρεση 
τα νήπια. Πολυάριθμοι τάφοι της Κλασικής και Ελληνιστικής εποχής 
μαρτυρούν συνέχεια στην παραδοσιακή αποτέφρωση των νεκρών, αν και 
ορισμένες ταφές ήταν ομαδικές. Δε γνωρίζουμε ακριβώς πότε σταμάτησε αυτή 
η πρακτική.

Η αρχαία Οία είχε το δικό της νεκροταφείο, που εκτείνεται λίγο πιο Β 
από αυτό της Σελλάδας (εικ.37). Το ανεσκαμμένο τμήμα του καταλαμβάνει 
έκταση περίπου 1600μ2. Το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε από τα μέσα του 
8ου αιώνα π.Χ. έως τον πρώιμο 5° αιώνα π.Χ. και από τον 2° αιώνα μ.Χ. μέχρι 
τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους (Ευσταθίου 2001, 304). Οι εγχυτρισμοί και οι 
ταφές καύσης χαρακτηρίζουν την πρώτη περίοδο χρήσης του, ενώ από τη 
ρωμαϊκή εποχή και μετά παρατηρούνται μόνο ενταφιασμοί (Ευσταθίου 2001, 
316).

Η Μ. Ευσταθίου δεν παρατηρεί μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
νεκροταφείων της αρχαίας Θήρας και εκείνου της αρχαίας Οίας. Τα ταφικά 
έθιμα είναι τα ίδια, αν και τα νεκροταφεία της Θήρας αντανακλούν τη 
μεγαλύτερη ευμάρεια των αστών έναντι των κατοίκων του επινείου (Ευσταθίου 
2001, 318).

- Λιμάνια

Εκτός από την Οία στα Β, το δεύτερο επίνειο της αρχαίας Θήρας ήταν 
η Περισσά, της οποίας δε γνωρίζουμε το αρχαίο όνομα. Βρίσκεται Ν του 
λόφου, όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη και μέχρι την εποχή που το νησί το 
επισκέφτηκε ο Ross, πίστευαν ότι το νότιο λιμάνι ήταν στο ακρωτήρι 
Εξομύτης, περίπου 4χλμ. μακριά από την πόλη.
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- Ευρήματα

Εκτός από τα ταφικά κτερίσματα, που δεν ήταν τόσο πλούσια και 
αποδεικνύουν μία αρκετά συντηρητική θηραϊκή κοινωνία, χαρακτηριστικό είναι 
ένα αρχαϊκό ειδώλιο, καθώς και ξεχωριστά δείγματα αττικής κεραμικής 
αρχαϊκής και κλασικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Coldstream, ο ντόπιος πηλός είναι χονδροειδής και 
ηφαιστειακός και ενδείκνυται για αγγεία καθημερινής χρήσης (Coldstream 
1997, 290). Για καλής ποιότητας αγγεία εισήγαγαν λεπτή κεραμική, κυρίως, 
από την Κόρινθο, αλλά και από τη Ρόδο και την Αττική.

6. ΊΟΣ

Η Ίος είναι ένα από τα μικρότερα νησιά των Κυκλάδων. Βρίσκεται στα 
Β της Θήρας. Στην αρχαιότητα λεγόταν και Φοινίκη (Μηλιαράκης 1874, 36). 
Σύμφωνα με την παράδοση στο Β μέρος του νησιού και συγκεκριμένα στη 
θέση Πλακωτό, τοποθετείται ο τάφος του Ομήρου.

Στο νησί λατρευόταν ο Απόλλωνας Πύθιος, ο Δίας Πολιεύς και η 
Αθηνάς Πολιάς (Μηλιαράκης 1874, 37). Πιθανή είναι και η λατρεία του 
Διονύσου, εξαιτίας των νομισμάτων που απεικονίζουν τον θεό και μίας 
ημιτελούς επιγραφής - ΔΙΟ -, που αναφέρει ο Ross.

Η αρχαία πόλη, πολύ μικρή σε έκταση, τοποθετείται κάτω από την 
σημερινή πρωτεύουσα, στο κέντρο της Δ πλευράς του νησιού, ενώ η 
ακρόπολη τοποθετείται στη θέση του Μεσαιωνικού κάστρου (Καρποδίνη- 
Δημητριάδη 1989, 74). Σύμφωνα με τον Brun, η Ίος είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μικρής πόλης που τελούσε υπό την ηγεμονία των πιο ισχυρών 
και δικαιολογεί την άποψή του λέγοντας ότι από το νησί αυτό προήλθαν 
τιμητικά ψηφίσματα8 προς τους Αθηναίους, προς έναν βασιλιά της 
Μακεδονίας, προς έναν Πτολεμαίο, προς τους Ρόδιους και προς τους Κρήτες 
(Brun 1996, 164). Όσον αφορά το λιμάνι, ο Σκύλαξ αναφέρει ότι είχε λιμάνι. 
Ταυτίζεται πιθανώς, με το σύγχρονο λιμάνι, τον Όρμο, που βρίσκεται μπροστά 
από την αρχαία πόλη.

7. ΚΕΑ

Η Κέα βρίσκεται στις Δ Κυκλάδες και είναι το κοντινότερο στην Αττική 
νησί. Στα Ν γειτνιάζει με την Κύθνο, ενώ στα Α με την Άνδρο. Έχει έκταση 
121 χμ2 και συνολικό μήκος ακτών 86 χμ. (Μουρτζάς, Κολαϊτη 1998, 679). 
Σύμφωνα με τον Πλίνιο (4,20.6), ένα μέρος του νησιού καταποντίστηκε κατά 
την αρχαιότητα, ωστόσο δε γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογική περίοδο που 
συνέβη αυτό το γεγονός.

Η Κέα λεγόταν και Υδρούσσα, επίθετο που της έδωσε ο Ηρακλείδης 
Ποντικός, προφανώς λόγω των άφθονων υδάτων της και γενικότερα λόγω του 
ότι θεωρούνταν υγιεινό νησί (Brun 1996, 72). Πρώτοι άποικοι της Κέας ήταν οι

βλ. πιο αναλυτικά υποσ. 3 στο Brun 1996, 164.
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Λοκροί, που ήρθαν από τη Ναύπακτο με αρχηγό τον Κέω, εξ'ου και το όνομα 
του νησιού (Μηλιαράκης 1874, 49). Ο Ηρόδοτος (8, 46) αναφέρει της Κέα 
μεταξύ των ιωνικών πόλεων.

Γνωρίζουμε ότι η Κέα ονομαζόταν τετράπολις, διότι είχε τέσσερις 
πόλεις9 κατά τους ιστορικούς χρόνους, την Καρθαία, την Ποιήεσσα, την 
Ιουλίδα και την Κορησσό (Μηλιαράκης 1874, 46). Ερμηνεία αυτής της 
τετραμελούς της διαίρεσης θεωρείται κατά τον Αλ. Γούναρη, η γειτνίασή της με 
την πόλη των Αθηναίων. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι οι κάτοικοι της γεωμετρικής 
και αρχαϊκής Κέας μόνο διεσπαρμένοι οικιστικούς και πολιτικώς θα 
καθησύχαζαν τον ισχυρό γείτονα (Γούναρης 1999, 101). Στη συνέχεια 
υποστηρίζει ότι η τετραμελής διαίρεση είναι αποτέλεσμα ξεχωριστών 
επεισοδίων αποικισμού (Γούναρης 1999, 104). Βέβαια ταυτόχρονα δίνει λύση 
στο πρόβλημα του μοιράσματος του πληθυσμού σε μία σχετικά ακατοίκητη 
περιοχή, καθώς το μοίρασμα του πληθυσμού έχει το πλεονέκτημα της 
κοντινότερης σχέσης τόσο μεταξύ κατοίκων, όσο και μεταξύ κατοίκων και γης 
(Γούναρης 1999, 103).

Κατά την αρχαιότητα δύο από τα βασικότερα είδη που παρήγαγε και 
εξήγαγε η Κέα ήταν η μίλτος και το τυρί. Η μίλτος είναι μία φυσική ένωση 
κόκκινου αιματίτη με άργιλο, άμμο και άλλα συστατικά. Μία σημαντική χρήση 
της ήταν στην παραγωγή αττικών αγγείων, καθώς και στη φαρμακευτική, στην 
αρχιτεκτονική και στην κατασκευή πλοίων. Ο Θεόφραστος χαρακτήρισε τη 
μίλτο της Κέας υλικό εκλεκτής ποιότητας (Παπασταματάκη 1998, 762). Την 
εκμετάλλευσή της μίλτου προσπάθησε να μονοπωλήσει η Αθήνα, ζητώντας 
τακτές εισφορές στη Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία (Cherry,Davis,Mantzourani 
1991, 340). Ήδη από τον 4° αιώνα π. X. η Αθήνα είχε επιβάλλει και στις 
τέσσερις πόλεις την εξαγωγή μίλτου με αθηναϊκά πλοία προς αυτή, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι και οι 4 πόλεις είχαν τις δικές τους πηγές μίλτου (Φώτου- 
Jones 1998, 300). Εκκαμινεύσεις χαλκού, μετάλλου εξίσου διαδεδομένου στο 
νησί, έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Αγ. Συμεών. Γενικότερα, όμως, η 
περιορισμένη μεταλλοφορία της Κέας σχετίζεται άμεσα με τη μεταλλοφορία 
της έναντι Λαυρεωτικής (Δαβή 1998, 715).

Όσον αφορά το τυρί πολλές φορές ταυτίζεται με το τυρί της Κύθνου. 
Γενικότερα, όμως, η γεωργία και η κτηνοτροφία της Κέας ήταν αρκετά 
αναπτυγμένες, όμως, σύμφωνα με τον Αισχυλίδη, τον 3° αιώνα π. X., κάθε 
χωρικός είχε περιορισμένο αριθμό προβάτων, λόγω των γεωμορφολογικών 
συνθηκών που περιόριζαν την εκτροφή (Doukellis 1998, 317). Οι φιλολογικές 
πηγές μιλούν για αμπέλια, ελιές, σύκα, αχλάδια ως κατεξοχήν προϊόντα της 
Κέας, γνωστά πέραν των ακτών του νησιού, επιπλέον τα άνδηρα και οι 
αιμασιές είναι δηλωτικά των δομών πολυκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας 
(Δουκέλλης 1998, 468).

Η ύπαρξη πληθώρας αγροτικών πύργων σχετίζεται με την αυξημένη 
αγροτική εκμετάλλευσή της γης. Ένας πολύ σημαντικός πύργος είναι αυτός 
της Αγ. Μαρίνας, που βρίσκεται μεταξύ των πόλεων Κορησσίας και 
Ποιήεσσας και λειτούργησε ως οχυρωματικό έργο για την προστασία της 
συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής.

Όσον αφορά τη λατρεία στην αρχαία Κέα, σημαντικότερες θεότητες 
ήταν η Αφροδίτη, η Άρτεμις, ο Διόνυσος, η Δήμητρα, οι Νύμφες, καθώς και ο 
εγχώριος θεός Αρισταίος, υιός του Απόλλωνα και της Νύμφης Κυρήνης

9 για τις τέσσερις πόλεις βλ. Maier 1958 : 6-7(Ioulis), 7-1 l(Koressia), 11-13(Poiessa), 13-15(Karthaia).
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(Μηλιαράκης 1874, 50). Ο Αλ. Γούναρης υπογραμμίζει τη σημασία των ιερών 
του Απόλλωνος Σμινθέως και της Αθηνάς Νεδουσίας ως στοιχείων του χώρου 
που ορίζουν την χώρα των πόλεων Κορησίας και Ποιήεσσας (Γούναρης 1999, 
106).

Περιηγητές - Ανασκαφικές έρευνες

Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονταν στο νησί, κυρίως, για να 
επισημάνουν την ύπαρξη τεσσάρων πόλεων, αλλά και την αφθονία των 
υδάτινων πηγών. Ο πρώτος από τους ξένους ταξιδιώτες που έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες της Κέας ήταν ο Pitton de Tournefort. Εκείνος 
περιέγραψε τα ερείπια της Ιουλίδος, την οποία ταύτισε με την Καρθαία, ενώ 
εντυπωσιάστηκε από τα τείχη της πόλεως (Μενδώνη 1998, 18). Το 1771, το 
νησί επισκέφτηκε ο van Krienen, ο οποίος επιδόθηκε στην αρχαιοκαπηλία, 
ενώ το παράδειγμά του ακολούθησε το 1810 - 1813, ο Δανός Ρ.Ο. 
Brondstead, διενεργώντας με τη βοήθεια του M.J. Linnckh τις πρώτες 
εκτεταμένες ανασκαφές στην περιοχή της Καρθαίας.

Ο I. Βρατσάνος, τοποτηρητής Κέας το 1830 συγκέντρωσε τα αρχαία 
του νησιού και τα μετέφερε στο Μουσείο της Αίγινας (Μενδώνη 1998, 20). Το 
1840 το νησί επισκέφτηκε ο L. Ross, ο οποίος αναφέρθηκε στις αρχαιότητες. 
Το επόμενο χρόνο την Κέα επισκέφτηκε ο A. Buchon. Ο Κ. Μάνθος 
επιχείρησε τη συγγραφή της ιστορίας της πατρίδας του, ενώ παράλληλα 
δημιούργησε μία ιδιωτική αρχαιολογική συλλογή στο σπίτι του στην Ιουλίδα, 
που αγοράστηκε το 1870 από την Αρχαιολογική Εταιρεία και μεταφέρθηκε στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μενδώνη 1998, 20).

Στα τέλη του 19ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν διάφορες μελέτες σχετικά 
με τις αρχαιότητες της Κέας. Το 1902, ανασκάπτεται για δεύτερη φορά η 
Καρθαία από τον Βέλγο Ρ. Graindor, αρχαιολόγο της Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής Αθηνών (Μενδώνη 1998, 21). Το 1960, ο τότε Έφορος Ν. 
Ζαφειρόπουλος, με τον επιμελητή αρχαιοτήτων X. Ντούμα ανέλαβαν τον 
καθαρισμό των ναών του Απόλλωνα και της Αθηνάς και του θεάτρου της 
Καρθαίας και τη μεταφορά των διάσπαρτων αρχαιοτήτων στο Μουσείο της 
Ιουλίδος (Μενδώνη 1998, 22). Το 1971, στο Λιβάδι πραγματοποιήθηκε 
σωστική ανασκαφή από την τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Φ. 
Ζαφειροπούλου, όπου αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα της αρχαίας Κορησίας.

Το 1983 - 1984, ερευνάται η χώρα της αρχαίας Κορησίας από τους J. 
F. Cherry, J. L. Davies και Ε. Μαντζουράνη. Το 1983 - 1986 
πραγματοποιήθηκαν επιφανειακές έρευνες στην περιοχή της αρχαίας 
Ποιήεσσας από μία διεπιστημονική ομάδα εργασίας, υπό την Εποπτεία της Α' 
ΕΠΚΑ (Μενδώνη 1998, 23).

α. Ιουλίδα

Πρόκειται για τη σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, που απέχει 6χμ. 
από το λιμάνι. Ο Καλλίμαχος την ονόμασε Εύκρηνον (Brun 1996, 72). Είναι 
χτισμένη αμφιθετρικά και κάτω από τη σύγχρονη πόλη υπάρχουν κατάλοιπα 
της αρχαίας, γι'αυτό και δεν έχει πραγματοποιηθεί ανασκαφή. Στη συνοικία 
Κάστρο, όπου βρίσκονται κατάλοιπα του βενετσιάνικου κάστρου έχει 
εντοπιστεί η αρχαία ακρόπολη και το τείχος της. Στο λόφο του Προφήτη Ηλία 
υπάρχει ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα ή στο Δία Ίκμαιο. Η αρχαία Ιουλίδα
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είναι πατρίδα του λυρικού ποιητή Σιμωνίδη, του σοφιστή Προδίκου και του 
ιατρού Ερασίστρατου.

Η Ιουλίδα, κατά τη ρωμαϊκή εποχή αφομοίωσε την αρχαία πόλη της 
Κορησίας. Την εποχή αυτή στην Ιουλίδα εγκαταστάθηκε όλος ο αγροτικός 
πληθυσμός που απασχολούνταν στις πεδιάδες του Β τμήματος της Κέας ( 
Cherry, Davis, Matzourani 1991, 341).

Το μοναδικό φυσικό επίνειο κοντά στην Ιουλίδα είναι ο όρμος Οτζιάς, 
που απέχει από αυτή περίπου 4χμ. σε ευθεία γραμμή (Σπονδύλης 1998, 
699). Δεν υπάρχει κάποιο τεκμήριο που να επιβεβαιώνει ότι το αρχαίο λιμάνι, 
που βρίσκεται στον όρμο αυτό ανήκει στην αρχαία Ιουλίδα. Ωστόσο σύμφωνα 
με τον Τ. Whitelaw, ήταν είτε ένα διαμετακομιστικό λιμάνι, είτε ένα μέρος όπου 
μεταφερόταν η μίλτος ή ο σίδηρος από τα ορυχεία του Καλάμου, που 
βρίσκονται στην περιοχή (Whitelaw 1998, 233). Στην περιοχή του αρχαίου 
λιμανιού και συγκεκριμένα στην αυλή του Αγίου Σώζοντα έχουν βρεθεί αρκετά 
όστρακα εμπορικών αμφορέων (Σπονδύλης 1998, CJ9). Επίσης, έχει βρεθεί 
αρχαίος υποθαλάσσιος μώλος (εικ.38), η τοιχοδομία του οποίου επιτρέπει τη 
χρονολόγησή του γύρω στον 4° αιώνα π. X. (Σπονδϊ λης 1998, 701).

β. Καρθαία

Βρίσκεται στην Α πλευρά της Κέας και κατά τγι' αρχαιότητα ήλεγχε το Ν 
μέρος του νησιού. Λέγεται ότι η Καρθαία ονομαζ αν και Μέλισσος (Brun 
1996, 104). Η αρχαία πόλη ήκμασε από τα τέλη του ϋ αιώνα π. X. έως και τη 
ρωμαϊκή εποχή. Ο χώρος της αρχαίας πόλεως (εικ.39) έχει ερευνηθεί 
συστηματικά. Ο χώρος της ακροπόλεως φιλοξένησε την πρώτη εγκατάσταση 
που ανάγεται στους γεωμετρικούς χρόνους. Η θέση βρίσκεται πάνω σε λόφο, 
που δεσπόζει μεταξύ των κοιλάδων του Βαθυποτά'ου και του Καλαμίτσι και 
έχει προστατευμένους από τους βόρειους ανέμου όρμους (Παπανικολάου 
1998, 556). Στον Βαθυπόταμο έχει βρεθεί ελληνισ: ς ναός της Δήμητρας ή
του Ασκληπιού.

- Ιερό Απόλλωνα Πυθίου ( εικ. 39, αρ. 3, εικ.40)

Ο ναός χρονολογείται στο 530 π. X. και χτίστηκε μετά από 
διαπλάτυνση του χώρου στο Α άκρο της Καρθσ' ; (Παπανικολάου 1998, 
556). Πρόκειται για εξάστυλο εν παραστάσει αό, δωρικού ρυθμού, 
διαστάσεων περίπου 16 χ 31 μ. (Παπανικολάε 1998, 557). Ο ναός 
αποτελείτο από πρόναο και σηκό, Δ του οποίου σώ~ ται κόγχη λαξευμένη στο 
φυσικό βράχο, που περιείχε το άγαλμα του θεού, μπροστά στην οποία 
βρισκόταν πιθανώς μία τράπεζα προσφορών (εικ.41 ·.

Η καινοτομία στην οικοδόμησή του έγκειται σ υ γεγονός της μετάβασης 
από την ξύλινη και πλίνθινη οικοδόμηση στη μαρ οινη. Στην περιοχή του 
ναού βρέθηκαν τέσσερις ενεπίγραφες βάσεις αναύ υάτων στον Απόλλωνα 
του 4ου αιώνα π. X. (Παπανικολάου 557). Στις πλαγιές του ιερού του 
Απόλλωνα περισυλλέχθηκαν επιφανειακά όστρακα Γ εποχής, ενώ κατάλοιπα 
από τοίχους χρονολογούνται στην ίδια εποχή, δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι 
υπήρχε λατρευτική πρακτική εκείνη την εποχή στο ιερό της Καρθαίας 
(Mazarakis 1997, 247).

66



Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα PaouCaiou

- Ναός Αθηνάς (εικ. 39, αρ.2, εικ.42)

Βρίσκεται στη ΝΑ πύλη της Καρθαίας και χρονολογείται στα τέλη του 
6ου ή στις αρχές του 5ου αιώνα π. X. . Ο προσανατολισμός του ναού, Ν -> Β, 
είναι ασυνήθης, αλλά οφείλεται στο ότι η κατασκευή του ανδήρου ακολούθησε 
το φυσικό αναάγλυφο του εδάφους (Παπανικολάου 1998, 558). Για την 
κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά, όπως γκρίζος 
ασβεστόλιθος, τοπικό λευκό μάρμαρο, ψαμμίτης και παριανό μάρμαρο. Ο 
ναός είναι δωρικός, περίπτερος, διαστάσεων περίπου 11 χ 23μ. . Στα τέλη του 
5ου αιώνα π. X. δημιουργείται το Δ άνδηρο του ναού, στα ΝΔ του οποίου 
κατασκευάζεται το Πρόπυλο και έτσι κλείνει η παλαιότερη πρόσβαση προς το 
ναό (εικ.43) (Παπανικολάου 1998, 559).

- Κτίριο D (εικ. 39, αρ.5)

Πρόκειται για ένα ναόσχημο κτίριο, που βρίσκεται στα ΒΔ του ανδήρου 
του ναού της Αθηνάς. Το κτίριο ήταν τετρακιόνιο εν παραστάσει και 
χρονολογείται στις αρχές του 3ου αιώνα π. X. (Παπανικολάου 1998, 559).

- Θέατρο (εικ.44)

Ίχνη του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας έχουν εντοπιστεί στη Ν κλίτυ 
του λόφου. Το θέατρο χρονολογείται στον 1° αιώνα π. X.

- Οχύρωση

Διατηρείται τείχος των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων καθώς και 
σύστημα μεμονωμένων αμυντικών πύργων. Το τείχος αποτελείται από 
τραπεζιόσχημους λίθους με εξαιρετική αρμογή μεταξύ τους, ενώ ένα μέρος 
του είναι λαξευμένο στο φυσικό βράχο (Παπανικολάου 1998, 559). Το τείχος 
κάνει μικρές οδοντώσεις. Την πορεία του τείχους διακόπτουν έξι πύλες, από 
τις οποίες ξεκινούν αρχαίοι δρόμοι προς το υπόλοιπο νησί.

γ. Κορησία

Η Κορησία ή Κορεσσός είναι το σημερινό λιμάνι, το Λιβάδι, που 
βρίσκεται στην ΒΔ ακτή της Κέας. Δεν υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης στην 
αρχαία πόλη πριν από την αρχαϊκή εποχή.

Αυτή την εποχή η Κορησία ήταν ανεξάρτητη πόλη, το κέντρο της 
οποίας συγκέντρωνε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα (Cherry, Davis, 
Matzourani 1991, 341). Επίσης, στη Γεωγραφία (III 14, 23) του Κλαύδιου 
Πτολεμαίου αναφέρεται ως ανεξάρτητη πόλη. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, 
περίπου στο α' μισό του 2ου αιώνα απορροφήθηκε από την Ιουλίδα και η 
Κορησία έγινε ουσιαστικά το επίνειό της. Δε γνωρίζουμε, όμως, πότε ακριβώς 
η αρχαία πόλη εγκαταλείφθηκε οριστικά.

Στην κλασική περίοδο η πόλη πρέπει να είχε την μεγαλύτερη έκταση, 
αλλά λίγοι άνθρωποι φαίνεται ότι ζούσαν εκτός των τειχών (Whitelaw & Davis 
1991, 278). Ο πληθυσμός της υπολογίζεται σε 900 - 1200 άτομα (Whitelaw & 
Davis 1991, 280). Ο πληθυσμός της Κορησίας μειώθηκε αισθητά κατά την 
ελληνιστική εποχή λίγο πριν την απορρόφησή της από την Ιουλίδα, ενώ τότε
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παράλληλα μειώθηκε ο αριθμός και το μέγεθος των αγροτικών οικισμών στην 
ύπαιθρο της αρχαίας Κέας (Cherry, Davis, Matzourani 1991, 338). Κατά τα 
ελληνιστικά χρόνια αποκαλείτο Αρσινόη (Reger 1998, 635). Τότε η πόλη 
κάλυπτε περίπου 3 εκτάρια και περιοριζόταν στις πλαγιές της κάτω 
ακρόπολης. Στη ρωμαϊκή εποχή, περιορίστηκε σε ακόμη μικρότερη έκταση.

- Ακροπόλεις

Η Κορησία (εικ.45) είχε δύο ακροπόλεις που βρίσκονται στο λόφο του 
Αγ. Σάββα η κάτω ακρόπολη και στο λόφο της Αγ. Τριάδας, η άνω ακρόπολη. 
Η κάτω ακρόπολη έχει υψόμετρο 70μ., ενώ η Αγ. Τριάδα είναι ο πιο 
προεξέχων λόφος αυτής της πλευρά του νησιού, με μεγαλύτερο υψόμετρο 
160μ. στο Ν άκρο της (Whitelaw & Davis 1991,265).

Οι δύο πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές ήταν οι πρόποδες των A 
πλαγιών των δύο ακροπόλεων, όπου δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου βλάστηση 
(Whitelaw & Davis 1991, 276).

- Ναοί

Στην αρχαία Κορησία υπήρχε ναός του Απόλλωνα, καθώς και ναός 
των Διόσκουρων του 4ου αιώνα π. X., προς τιμήν όσων βοήθησαν στη 
σωτηρία αυτών που αιχμαλωτίστηκαν από πειρατές (Whitelaw & Davis 1991,
266) . Από επιγραφή10 μαθαίνουμε ότι στο νησί εορτάζονταν τα Ηφαίστεια, άρα 
ίσως υπήρχε ιερό προς τιμήν αυτής της θεότητας (Whitelaw & Davis 1991,
267) .

Έχει, επίσης, βρεθεί ένας ναός στο Β τμήμα της άνω ακροπόλεως 
(Whitelaw & Davis 1991, 278), δεν είναι γνωστή η λατρευόμενη θεότητα. Ο 
ναός χρονολογείται στα τέλη του 6ου αιώνα π. X. . Από επιγραφή που βρέθηκε 
πλησίον του ναού μαρτυρείται ότι ο αναθέτης ήταν γυναίκα, γεγονός που 
οδήγησε τον G. Welter, που ανέσκαψε εκεί αρχικά, να υποστηρίξει ότι 
πρόκειται για γυναικεία θεότητα (Whitelaw & Davis 1991,268).

- Άλλα οικοδομήματα

Στην αρχαία πόλη έχουν εντοπιστεί αρκετά κατάλοιπα οικιών, οι 
περισσότερες της ελληνιστικής περιόδου. Επίσης, στους πρόποδες του λόφου 
της Αγ. Τριάδας βρέθηκαν λείψανα οικοδομήματος τους τέλους της ρωμαϊκής 
εποχής (Whitelaw & Davis 1991, 268).

- Οχύρωση

Το τείχος της αρχαίας πόλεως αποτελείται από δύο διαφορετικά 
συστήματα τοιχοποϊας διαφορετικής περιόδου (Whitelaw & Davis 1991, 267). 
Η πρώτη τειχισμένη περιοχή είναι η κάτω ακρόπολη, το οχυρωματικό τείχος 
της, οποιάς αποτελείτο από τέσσερις πύργους. Το δεύτερο οχυρωματικό 
πρόγραμμα περιέβαλε και τις δύο ακροπόλεις. Το νότιο τμήμα της οχύρωσης 
της άνω ακρόπολης δεν είναι ορατό, λόγω της πεινιχρής του διατήρησης 
(Whitelaw & Davis 1991, 272). Αυτό το τμήμα ήταν ανεξάρτητο από το τείχος

10 Πρόκειται για την επιγραφή IG XII3,647.
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που περιέβαλε το λόφο της Αγ. Τριάδας και πιθανολογείται ότι έγινε γρήγορα 
και χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, λόγω ξαφνικού κινδύνου (Whitelaw & Davis 
1991, 274).

- Νεκροπόλεις

Στην Α πλαγιά της ακροπόλεως της Αγ. Τριάδας έχει εντοπιστεί μία 
νεκρόπολη, όπου πρέπει να βρέθηκε το τμήμα αγάλματος αρχαϊκού κούρου 
6ου αιώνα π. X., το οποίο σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, καθώς και δύο ακέραιες μικρογραφικές κορινθιακές υδρίες του 
τέλους του 6ου αιώνα π. X. (Whitelaw & Davis 1991,267). Ένας ακόμη κούρος 
βρέθηκε στην νεκρόπολη της Κορησίας στον Αγ. Γεώργιο - Γιαλισκάρι, που 
ήταν σε χρήση μόνο κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή, ενώ δεν υπάρχουν 
κατάλοιπα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων (Reger 1998, 636).

- Ευρήματα

Τα περισσότερα όστρακα, που περισυνελέχθησαν κατά την 
επιφανειακή έρευνα, χρονολογούνται από τα αρχαϊκά έως τα πρώιμα 
ελληστικά χρόνια. Τα πρωιμότερα βρέθηκαν στην κάτω ακρόπολη, ενώ 
σποραδικά βρέθηκαν και στους πρόποδες της άνω ακροπόλεως (Whitelaw & 
Davis 1991, 276). Ο κούρος που βρέθηκε στην νεκρόπολη ήταν σπασμένος 
και μερικώς καμένος, τοποθετημένος σε κυκλική βάση, όπου υπήρχαν οστά 
και ίχνη πυράς (Whitelaw & Davis 1991, 267).

δ. Ποιήεσσα

Πρόκειται για μία σημαντική αρχαία πόλη στη Δ Κέα, από την οποία 
διατηρούνται πενιχρά λείψανα (εικ.46). Οι επιγραφικές και ιστορικές μαρτυρίες 
που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πόλη είναι ελάχιστες. Η αρχαία πόλη και 
η επικράτειά της απορροφήθηκε από την Καρθαία περίπου το 235 - 210 π. X. 
(Reger 1998, 634). Η Καρθαία ουσιαστικά ήθελε να έχει τον έλεγχο όλου του 
νότιου τμήματος του νησιού και να καρπωθεί την πλούσια πεδιάδα που ήταν 
στην επικράτεια της Ποιήεσσας. Μεταξύ των δύο πόλεων υπήρχε μία σειρά 
λόφων, που λειτουργούσε ως σύνορο των πόλεων όταν αυτές ήταν ακόμα 
ξεχωριστές πολιτικές ενότητες (Reger 1998, 639). Διατηρείται, επίσης, 
αρχαίος δρόμος που συνδέει την Καρθαία με την Ποιήεσσα.

Η Ποιήεσσα δεν παρουσίασε μείωση του πληθυσμού κατά την 
ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή (Reger 1998, 636), όπως αντιστοίχως συνέβη 
στην Κορησία. Στο λόφο Φυρών βρίσκεται η ακρόπολη, ο οχυρωματικός 
περίβολος (εικ. 46, αρ. 1,2) και ερείπια οικοδομημάτων από τον 6° π. X - 10 μ. 
X.. Στα ΝΑ της χώρας βρίσκονται λείψανα από θέατρο, ναούς και τείχη.

Η Ποιήεσσα είχε τουλάχιστον δύο νεκροπόλεις. Μία στα Ν της αρχαίας 
πόλεως, κατά μήκος της ακτής του Λιπαρού και μία δεύτερη πλησίον της 
αρχαίας πόλεως κοντά στον Αγ. Ισίδωρο, όπου βρέθηκαν επιτύμβιες στήλες, 
οι περισσότερες ελληνιστικής εποχής, μοναδική ρωμαϊκής και ελάχιστες 
ύστερης ρωμαϊκής εποχής (Reger 1998, 636).
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8. ΚΙΜΩΛΟΣ

Η Κίμωλος συνορεύει στα Ν με τη Μήλο. Τα δύο αυτά νησιά έχουν την 
ίδια γεωλογία και κατά συνέπεια ήταν γνωστά κατά την αρχαιότητα για 
συγκεκριμένα ορυκτά, που εξορύσσονταν από το υπέδαφος τους. Η Κίμωλος 
ονομαζόταν Εχινούσα και σύμφωνα με τον Πτολεμαίο (3,15), είχε πόλη και 
δύο λιμάνια. Ο Αθήναιος (3,123) αναφέρει ότι οι κάτοικοι του νησιού έψυχαν 
το θερμό πόσιμο ύδωρ σε κεραμικά αγγεία.

Από την Κίμωλο εξορυσσόταν η κιμωλία, από την οποία προήλθε και 
το όνομά της, την εκμετάλλευση της οποίας είχαν οι Αθηναίοι, κατά τον 5° 
αιώνα π. X. (Brun 1996, 126). Η χρησιμότητα της κιμωλίας αναφέρεται από 
τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά κυρίως, ο Πλίνιος (35,19,37) μιλά για τη 
χρήση της στην ιατρική.

Οι περιηγητές του 17ου - 19ου αιώνα συμπεριλαμβάνουν την Κίμωλο 
στον κατάλογο των πλέον εξαθλιωμένων νησιών. Ο Choiseul - Gouffier 
ανέφερε ότι το νησί ήταν καλυμμένο από βράχια και ότι υπήρχαν λιγοστά 
δέντρα (Brun 1996, 213).

Το νεκροταφείο, καθώς και η αρχαία πόλη της Κιμώλου εντοπίζονται 
στην περιοχή Ελληνικά, στα ΝΔ της Χώρας. Το νεκροταφείο στην περιοχή Αγ. 
Ανδρέας είναι παραθαλάσσιο, με είκοσι δύο ορθογώνιους τάφους 
λαξευμένους στο βράχο, με αρκετές καύσεις. Τα πρωιμότερα αγγεία 
χρονολογούνται στο 775 - 750 π. X. (Coldstream 1997, 122).

9. ΚΥΘΝΟΣ

Η Κύθνος βρίσκεται στις Δ Κυκλάδες. Ο Brun, δεν κατατάσσει την 
Κύθνο στα φτωχά νησιά (Brun 1996, 163). Λέγεται ότι αρχικά κατοικήθηκε 
από τους βάρβαρους Κάρες και στη συνέχεια από τους Κρήτες τους οποίους 
ακολούθησαν Δρύοπες (Βαλληνδάς 1882, 54), που ήρθαν από την Εύβοια με 
αρχηγό τον Κύθνο και ότι αργότερα την αποίκισαν Ίωνες, με αρχηγούς τον 
Κάστορα και τον Κεφαλλήνο (Μηλιαράκης 1874, 45). Η Κύθνος ονομαζόταν 
και Δρυοπίδα, καθώς και Οφιούσα, όπως η Τήνος, διότι είχε πολλά φίδια 
(Βαλληνδάς 1882, 2). Σήμερα ονομάζεται και Θερμιά, λόγω των ιαματικών 
πηγών της. Από την Κύθνο προήλθε ο παροιμιώδης χαρακτηρισμός 
« κυθνώλης », που σήμαινε « εξώλης » (Μηλιαράκης 1874, 46).

Η Κύθνος ήταν γνωστή για τα μεταλλεία, κυρίως χαλκού, που 
αποτελούσαν την κύρια μεταλλευτική δραστηριότητα των κατοίκων του 
νησιού, κατά την προϊστορία. Ο μεγαλύτερος αριθμός σκωριών, βρέθηκε στο 
Α μέρος του νησιού, στη θέση Σκουριές (Stos-Gale 1998, 719), ενώ στο Δ 
μέρος, στην Κολώνα, σύμφωνα με τους περιηγητές εξήγοντο τα σιδηρούχα 
ορυκτά. Μέσα στα όρια της τειχισμένης πόλης του Βρυοκάστρου βρέθηκαν 
αρκετές άμορφες σκωρίες. Η παρουσία υδραγωγείου και πολυάριθμων 
υπόγειων δεξαμενών στην αρχαία πόλη πρέπει να σχετίζεται και με 
μεταλλευτικές δραστηριότητες. Δε γνωρίζουμε, όμως, πόσο εντατική ήταν η 
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων μετάλλων και για τα έσοδα του νησιού από 
αυτή.

Η Κύθνος ήταν, επίσης, γνωστή στην αρχαιότητα για το τυρί της, το 
οποίο ήταν ονομαστό για τη γεύση και την ποιότητά του. Το τυρί βρισκόταν
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στα αθηναϊκά συμπόσια ήδη από τον 5° αιώνα π. X. (Brun 1997, 403). Ο 
κύτισος, κατεξοχήν προϊόν της Κύθνου, από την οποία διαδόθηκε στις 
Κυκλάδες και αργότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ευνόησε την παραγωγή του 
τυριού (Brun 1996, 95). Την ποιότητά του ευνόησαν τόσο η ισχύς των 
ανέμων, όσο και ο προσανατολισμός του νησιού, διότι το τυρί στέγνωνε πιο 
γρήγορα και λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η καλλιέργεια αμπελιού πρέπει να ήταν μία από τις συστηματικές 
δραστηριότητες των κατοίκων του νησιού. Ο Brun εξηγεί το γεγονός αυτό, 
λόγω της ύπαρξης κυθνιακών νομισμάτων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής 
εποχής, που στον οπισθότυπό τους έχουν τσαμπί (Brun 1998, 660).

Στην Κύθνο λατρευόταν ο Απόλλωνος και η Αφροδίτη, υπήρχε και ιερό 
των Κάβειρων, της Δήμητρας και ίσως της Αρτέμιδος ή της Αθηνάς. Στο νησί 
μαρτυρείται η παρουσία ηρώου, αφιερωμένου στον επιχώριο ήρωα Εύδημο, 
άλλως Μενεδήμου, τα λείψανα του οποίου αναζητούνται στην περιοχή Πετσιά, 
κοντά στο εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου (Βαλληνδάς 1882, 70).

Περιηγητές - Ανασκαφικές έρευνες

Οι φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες για την αρχαία Κύθνο ήταν 
λιγοστές και κατά συνέπεια οι γνώσεις των ερευνητών για το νησί 
περιορίζονταν στις μαρτυρίες των περιηγητών των προηγούμενων αιώνων. 
Ουσιαστικά το νησί παρέμεινε ανεξερεύνητο μέχρι τη δεκαετία του 1980.

Οι μαρτυρίες των χαρτογράφων για το νησί και ειδικότερα για την 
αρχαία πόλη είναι μηδαμινές σε σχέση με εκείνες των περιηγητών (Φίλιππα- 
Touchais 1998, 343). Ο πρώτος που επισκέφτηκε το νησί και σχεδίασε χάρτη 
του ήταν ο Ch. Buondelmonti, το 1415 - 1420. Στο χάρτη τοποθέτησε τις 
ενδείξεις δύο μνημειωδών οικοδομημάτων, πιθανότατα η μία αναφερόταν 
στην αρχαία πόλη (Φίλιππα-Touchais 1998, 336). Την εργασία αυτή, κατά 
κάποιο τρόπο αντέγραψαν οι χαρτογράφοι Bartolomeo dalli Sonetti και ο 
Τούρκος Ρϊγϊ - Re’is, που επισκέφτηκαν το νησί στα τέλη του ίδιου αιώνα. Το 
1655, το νησί επισκέπτεται ο Jean de Thevenot, ο οποίος δεν κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά στις αρχαιότητες. Το 1687, ο Bernard Randolph αναφέρει ότι τα 
Θερμιά στην αρχαιότητα ονομάζονταν Ελευσίνα (Φίλιππα-Touchais 1998, 
337).

Στις αρχές του 18ου αιώνα, το νησί επισκέφτηκε ο J. Pitton de 
Tournefort, ο οποίος περιγράφει διεξοδικά την Κύθνο και παραθέτει χάρτη του 
νησιού. Στις αρχαιότητες του Βρυόκαστρου και στις θερμές πηγές του νησιού 
αναφέρεται ο Ιρλανδός λόρδος James Caulfield Charlemont, που 
επισκέπτεται την Κύθνο το 1746 (Φίλιππα-Touchais 1998, 339). Σχεδόν 
σύγχρονος του Charlemont ήταν ο Maihaus, ο πιο ενθουσιώδης επισκέπτης 
του νησιού. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα την Κύθνο επισκέφτηκε ο κόμης 
Joseph d’ Estourmel, ο οποίος επιδόθηκε σε αυτοσχέδιες ανασκαφές στο 
χώρο του Βρυόκαστρου (Φίλιππα-Touchais 1998, 339). Σημαντικές
πληροφορίες για το νησί μας κληροδότησαν και οι Alexandre Buchon, Louis 
Lacroix, o James Theodore Bent και o L. Ross.

Ιδιαιτέρως καθοριστικές για τους μελετητές της ιστορίας της Κύθνου 
ήταν οι δύο μελέτες του Κύθνιου λόγιου Αντ. Βαλληνδά, Κυθνιακά και Ιστορία 
της νήσου Κύθνου, όπου συγκεντρώθηκαν όλες οι έως τότε γνωστές 
μαρτυρίες για το νησί (Μαζαράκης 1998a, 49). Όσον αφορά τις αρχαιολογικές 
έρευνες, η Αρχαιολογική Υπηρεσία περιορίστηκε το 1968 στην περισυλλογή
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ορισμένων κινητών ευρημάτων από το χώρο του Βρυοκάστρου 
(Ζαφειροπούλου 1968, 382-383). Το 1973, η τότε Έφορος Αρχαιοτήτων, Φ. 
Ζαφειροπούλου δημιούργησε την πρώτη αρχαιολογική συλλογή του νησιού 
μεταφέροντας τις λιγοστές αρχαιότητες στον υπαίθριο χώρο του Καθολικού 
στη Χώρα.

Η πρώτη φάση των συστηματικών επιφανειακών αρχαιολογικών 
ερευνών στην αρχαία πόλη ξεκίνησε το 1990 και ολοκληρώθηκε το 1995, υπό 
τη διεύθυνση του καθηγητή Αλ. Μαζαράκη - Αινιάνος σε συνεργασία με την 
ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η δεύτερη φάση του 
προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2001, όπου συνεχίστηκαν οι 
επιφανειακές έρευνες. Η πρώτη ανασκαφική περίοδος ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο του 2002 και οδήγησε στην αποκάλυψη ενός ναού των αρχαϊκών 
χρόνων με σημαντικότατα ευρήματα.

α. Βρυόκαστρο

Από τους αρχαίους συγγραφείς μαθαίνουμε ότι η Κύθνος είχε μοναδική 
πόλη και λιμάνι. Τα ερείπια της πόλης βρίσκονται στη Δ πλευρά του νησιού, 
στο λόφο του Βρυόκαστρου, μεταξύ των όρμων της Επισκοπής και της 
Απόκρουσης. Βρυόκαστρο, σύμφωνα με τον Βαλληνδά, ονομαζόταν το οχυρό 
ορμητήριο του Αιγαίου, στο οποίο κατέλυαν Φρύγες ή Βρύγες πειρατές 
(Βαλληνδάς 1882, 46). Συχνά συναντάται και με την ονομασία Ρηγόκαστρο. 
Ευδιάκριτα λείψανα αρχαίας ακρόπολης έχουν εντοπιστεί και στην τοποθεσία 
Κάστελλας, που βρισκόταν, επίσης, στη Δ πλευρά του νησιού. Ο Κάστελλας, 
σύμφωνα με τα ευρήματα, κατοικήθηκε νωρίτερα από το Βρυόκαστρο και 
εγκαταλείφθηκε νωρίτερα, ίσως επειδή η θέση του δεν ήταν πρόσφορη για την 
ίδρυση πόλης (Χατζηαναστασίου 1998, 261).

Η έκταση της τειχισμένης πόλεως του Βρυόκαστρου υπολογίζεται στα 
285.000μ2, συμπεριλαμβανομένης και της νησίδας Βρυοκαστράκι, που στην 
αρχαιότητα ήταν πιθανώς ενωμένη με την ακτή (Mazarakis 1998b, 367). Η 
περίμετρος της πόλης υπολογίζεται περίπου στα 21 ΟΟμ. .

Στην κορυφή του λόφου διακρίνεται η ακρόπολη, ενώ στην Β πλευρά 
του λόφου, που είναι πιο απόκρυμνη από τις υπόλοιπες διακρίνονται τα 
ισχυρά τείχη της πόλεως. Διακρίνεται, επίσης, ένα μεγάλο μέρος των τάφων 
της νεκροπόλεως της αρχαίας πόλης της Κύθνου. Η ακρόπολη αποκόπτεται 
από τον υπόλοιπο οικισμό - ο οποίος εκτείνεται προς τα δυτικά, προς τη 
θάλασσα - με μία σειρά ανδήρων, ενώ προς τα Α και Ν το ανάγλυφο γίνεται 
εντελώς κρημνώδες (εικ. 47) (Γούναρης 1998, 388).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δίκτυο αποχέτευσης. Στο τείχος 
επισημαίνονται τρεις απολήξεις του δικτύου αυτού, ενώ το ίδιο το τείχος 
λειτουργεί ως φράγμα κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, εμποδίζοντας 
την απορροή υδάτων (Γούναρης 1998, 390).

Η πηγή, από την οποία υδρευόταν η αρχαία πόλη βρισκόταν πλησίον 
αυτής στη θέση Τρύπιος (Χατζηαναστασίου 1998, 262). Η θέση εξασφαλίζει 
δύο ζωτικούς χώρους γεωργικώς εκμεταλλεύσιμους, την κοιλάδα της 
Επισκοπής, τις δύο κοιλάδες της Απόκρουσης, καθώς και πρόσβαση στην 
εύφορη κοιλάδα της Μεσσαριάς (Γούναρης 1998, 386).
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Η πόλη εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα μ. X. και ο πληθυσμός 
της βυζαντινής εποχής εγκαταστάθηκε στα Β του νησιού, στη θέση 
Παλαιόκαστρο ή Κάστρο της Ωριάς (Brun 1996, 148).

- Ακρόπολη ( Θεσμοφόριο ) (εικ.48)

Ο λόφος της ακροπόλεως βρίσκεται στη ΝΑ γωνία του οικισμού, σε 
υψόμετρο 144,75μ. Στο Ν άκρο της ακροπόλεως έχουν εντοπιστεί δύο 
οικοδομήματα, στεγασμένα με κεράμους κορινθιακού τύπου. Το δεύτερο 
οικοδόμημα χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη ένα προστώο και ένα σηκό, μέσω 
διαχωριστικού τοίχου (Μαζαράκης 1995, 157).

Στην κορυφή δεσπόζει ιερό γυναικείας θεότητας, που χωρίζει στα δύο 
το πλάτωμα κορυφής και που λόγω των ευρημάτων ταυτίζεται με ιερό 
Δήμητρας. Το ιερό αποτελείται από ένα μακρόστενο οικοδόμημα, διαστάσεων 
33 χ 8,30μ. και μία μικρή τετράγωνη κατασκευή, πλευράς περίπου 7,50μ. 
(Μαζαράκης 1995, 154).

Στο χώρο της ακροπόλεως βρέθηκαν όστρακα ΥΓ εποχής, μαζί με 
ευρήματα που χρονολογούνται από την ύστερη αρχαϊκή έως και τη ρωμαϊκή 
εποχή (Mazarakis 1997, 328). Ίσως τα οικοδομήματα της ακροπόλεως 
χτίστηκαν στα γεωμετρικά χρόνια και παρέμειναν σε χρήση έως τα ρωμαϊκά 
χρόνια.

Από το ιερό περισυνελέχθη ένα κανθαροειδές αγγείο πόσεως κλασικής 
εποχής, που φέρει εγχάρακτη επιγραφή ΙΕΡΑ [—, ενώ μία αρυβαλλοειδής 
λήκυθος τα γράμματα ΚΤΕ (Μαζαράκης 1995, 159). Το πιο συνηθισμένο 
ανάθημα στο ιερό ήταν οι λύχνοι, οι περισσότεροι από τους οποίους 
προέρχονται από την Αττική. Οι περισσότεροι λύχνοι σώζουν έντονα ίχνη 
καύσης, γεγονός που υποδηλώνει την τέλεση νυκτερινών κατανυκτικών 
τελετών μυστηριακού χαρακτήρα (Μαζαράκης 1995, 175). Στο ιερό βρέθηκαν 
και αρκετά πολύμυξα σκεύη, τα περισσότερα εισαγμένα από το Ανατολικό 
Αιγαίο. Βρέθηκαν, επίσης, κέρνοι ελευσινιακού τύπου. Την άποψη ότι 
πρόκειται για ιερό Δήμητρας ενισχύει η ύπαρξη πλήθους υδριαφόρων 
ειδωλίων, καθώς και χεριού μικρής πήλινης κούκλας με κινητά μέλη, που 
θεωρείται ανάθημα παιδιών σε Θεσμοφόρια (Μαζαράκης 1995, 174), ενώ το 
2001 βρέθηκαν και λίγα ειδώλια χοίρων.

Αυτό, επιπλέον, επιβεβαιώνεται και από μια επιγραφή11 του τέλους του 
5ου αιώνα π.Χ., που βρέθηκε στο ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, όπου σε 
ένα στίχο υπάρχει αναφορά στους τελεστές που ήρθαν από την Κύθνο 
(Μαζαράκης 1995, 175).

- Ιερά Νοτίου Τμήματος Μεσαίου Πλατώματος (Κτίρια 1 -2)

Πρόκειται για σημαντικά ιερά τα οποία βρίσκονται στο Νότιο Τμήμα του 
Μεσαίου Πλάτωμα της πόλεως. Το Ν κτίσμα, διαστάσεων 17 χ 11,60μ., 
αποτελείται από δύο δωμάτια, ένα σχεδόν τετράγωνο προς Ν και ένα 
ορθογώνιο προς Β, με βοτσαλωτό δάπεδο (Μαζαράκης 1995, 176). Στον A 
τοίχο εφάπτεται απιόσχημη δεξαμενή λαξευμένη στο φυσικό βράχο, που το 
στόμιό της επικοινωνεί με κτιστή γούρνα, μέσα στην οποία κατέληγαν τα 11

11 Η επιγραφή : τε[λεσταις ελ]θούσιν εκ Κύθνου βρίσκεται στις αποθήκες του Μουσείου της Ελευσίνας 
(αρ. ευρ. Ε 1064).
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όμβρια ύδατα, που έρρεαν από την κεραμοσκεπή στέγη (Μαζαράκης 1995, 
180). Το κτίριο αυτό, πιθανώς χρησίμευε για γεύματα, λόγω του βοτσαλωτού 
δαπέδου, της έκκεντρης θέσης των θυρών, που χαρακτηρίζει εστιατόρια και 
της ύπαρξης δεξαμενής (Μαζαράκης 1995, 186).

Το Β κτίσμα είναι μεγαλύτερο, διαστάσεων περίπου 20,20 χ 8,50μ. 
(Μαζαράκης 1995, 181). Τα δύο κτίρια, λόγω της ισόδομης τραπεζιόσχημης 
τοιχοποιίας τους χρονολογούνται στο 4° και 3° αιώνα π. X. . Φαίνεται, λόγω 
των ευρημάτων ότι έχουν λατρευτικό χαρακτήρα. Το ένα κτίριο ήταν πιθανώς, 
αφιερωμένο στους Σαμοθρακίους θεούς και εκεί κοντά βρέθηκε όστρακο ΠΓ 
εποχής, διακοσμημένο με ομόκεντρους κύκλους, γεγονός που, όμως, δεν 
επιτάσσει την εγκαθίδρυση του ιερού τόσο νωρίς (Mazarakis 1997, 328). 
Εντοιχισμένη στην οροφή του γειτονικού κελιού, βρέθηκε η επιγραφή των 
Σαμοθρακίων θεών 12.

Σε μικρή απόσταση από τα δύο κτίρια βρέθηκε το θράυσμα από κορμό 
γυναικείου αγάλματος, ίσως η κνήμη κολοσσιαίου αγάλματος Αφροδίτης 
Αναδυομένης, του Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντος. Πρόκειται για ένα 
επίμηκες θραύσμα γλυπτού από λεπτόκοκκο, καλής ποιότητας μάρμαρο. Η 
μορφή ήταν όρθια και φορούσε μόνο ιμάτιο. Σύμφωνα με τον Π. Θέμελη, που 
μελέτησε το άγαλμα, η ρέουσα πτυχολογία του ενδύματος ανάμεσα στα 
πόδια, η όρθια στάση και το στάσιμο δεξί πόδι είναι παράγοντες καθοριστικοί 
για την αναγνώριση του τύπου του αγάλματος (εικ.49) (Θέμελης 1998, 440). 
Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει επιγραφικό μνημείο του 2ου αιώνα π.Χ. από τη 
Μεσσήνη που περιέχει τα ψηφίσματα επτά πόλεων, μεταξύ των οποίων και 
της Κύθνου, που αποδίδουν τιμές στο γλύπτη Δαμοφώντα (Θέμελης 1998, 
438). Εάν πράγματι το άγαλμα παριστάνει τη θεά, τότε αυτό το κτίριο μπορεί 
να ταυτιστεί με ναό της Αφροδίτης, διότι στο ιερό της Σαμοθράκης σύνναος 
των Κάβειρων ήταν η Αφροδίτη.

- Ιερό Βορείου Τμήματος Νοτίου Πλατώματος (Κτίριο 3) 13

Το ιερό αυτό βρίσκεται στο Βόρειο Τμήμα του Νοτίου Πλατώματος της 
πόλεως και από την επιφανειακή έρευνα προέκυψαν αρκετά καθιστά 
γυναικεία ειδώλια. Οι ανασκαφές στο ιερό που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 
του 2002, οδήγησαν στην αποκάλυψη ασύλητου ναού, με πολύτιμα 
αναθήματα στο χώρο του αδύτου. Ο ναός χρονολογείται στα αρχαϊκά χρόνια, 
ενώ η ταυτότητα της λατρευόμενης θεότητας δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί.

Από το ιερό περισυνελέχθησαν περίπου 1500 αντικείμενα, κυρίως 
κοσμήματα και ακέραια αντικείμενα. Βρέθηκαν περίπου 70 χρυσά, 150 
ασημένια και 450 χάλκινα αναθήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα εξωτικής 
προέλευσης, όπως χάντρες από φαγεντιανή, κεχριμπάρι και ημιπολύτιμους 
λίθους.

Χαμηλότερα εκτείνεται ένα ευρύχωρο άνδηρο, πλάτους 10μ., που 
ορίζεται από αναλημματικό τοίχο, μήκους 64μ. (Μαζαράκης 1995, 188). Στο 
σημείο αυτό, ίσως βρισκόταν η αγορά της πόλεως ή το Γυμνάσιο.

ι: Πρόκειται για την επιγραφή 1G XII5, 1057 : [ΣΑΜ]ΟΘΡΑΙΚΙΩΝ ΘΕΩΝ.
'J Τα αποτελέσματα της ανασκαφής του ιερού δημοσιεύτηκαν στο Corpus 47, 2003 : 6 -7 και στο 
Archaelogy, March/April 2003.
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- Δεξαμενές - Υδραγωγείο - Κρήνη (εικ.50)

Έχουν εντοπιστεί πάνω από 25 δεξαμενές ανοιγμένες στο φυσικό 
βράχο, που προορίζονταν για τη συλλογή των όμβριων υδάτων. Βρέθηκε, 
επίσης, υπόγειος αγωγός, βάθους 0,80μ., μέσω του οποίου διοχετευόταν με 
νερό η πόλη από την πηγή στη θέση Τρύπιο (Μαζαράκης 1995, 189 - 191). Ο 
αγωγός καταλήγει στο υδραγωγείο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως. 
Αυτό αποτελείται από τρεις παράλληλες στοές λαξευμένες στο βράχο, μήκους 
8,1 Ομ. και πλάτους 1,80μ. η μεσαία, 2,30μ. η νότια και 2,50μ. η βόρεια, που 
στο βάθος επικοινωνούν με τέταρτη στοά, που τις τέμνει εγκάρσια 
(Μαζαράκης 1995, 191).

Σε απόσταση 6μ. από το υδραγωγείο σώζονται στη θέση τους έξι 
ορθοστάτες της Δ πλευράς της κρήνης, που μάλλον ήταν εξ'ολοκλήρου 
σταγασμένη (Μαζαράκης 1995, 193).

- Αυτοτελές φρούριο

ΝΑ της αρχαίας πόλεως σώζονται λείψανα αυτοτελούς οχυρωμένης 
ακροπόλεως, διαστάσεων περίπου 73 χ 37μ. (Μαζαράκης 1995, 152). Στη Ν 
γωνία των τειχών υπάρχουν ίχνη μοναδικής πύλης. Πρόκειται για μία 
βραχύβια εγκατάσταση, που χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή και ίσως 
χρησίμευε ως έδρα της Μακεδονικής φρουράς, που εγκαταστάθηκε στην 
Κύθνο το 201 π. X. και η οποία αργότερα επαναχρησιμοποιήθηκε από τους 
Ροδίους (Sheady 1996, 444-445). Τα στοιχεία είναι περιορισμένα, λόγω της 
απουσίας ανασκαφικής έρευνας.

- Οικίες

Τα οικοδομικά λείψανα είναι αρκετά πυκνά στην Κάτω Πόλη, όπου 
εντοπίστηκαν οι ιδιωτικές οικίες των αρχαίων Κυθνίων. Εντός του οικιστικού 
πυρήνα υπήρχαν εκτάσεις ελεύθερες από δόμηση, ενώ η πυκνότητα της 
κατοίκησης στην περιοχή αυτή έχει υπολογιστεί σε 100 ανθρώπους ανά 
στρέμμα (Μαζαράκης 1995, 189).

Η είσοδος των οικιών ήταν προσανατολισμένη προς τα Δ ή προς τα Ν. 
Την ύπαρξη οικιών με αυτό τον προσανατολισμό υποδηλώνουν οι 
ορθογωνικές λαξεύσεις στο βράχο, που αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τον Αλ. 
Γούναρη, την ύπαρξη οικιών εν σειρά και σε γειτονιές (Γούναρης 1998, 389).

- Οδοί

Έχει εντοπιστεί κεντρική οδός που ξεκινούσε από το λιμάνι και 
οδηγούσε στα άνω μέρη της πόλεως. Η βαθμιδωτή αυτή οδός κατέληγε 
ανάμεσα στα δύο λατρευτικά κτίρια του Νοτίου Τμήματος του Μεσαίου 
Πλατώματος (Μαζαράκης 1995, 188).

• Το μήκος της οδού είναι απροσδιόριστο και το πλάτος της κυμαινόμενο 
από 2 έως 3μ. (Γούναρης 1998, 387). Στην αρχαία πόλη πρέπει να υπήρχε 
ένα λογικό σύστημα δρομίσκων που κατέληγαν στην κεντρική οδό, η οποία 
φαίνεται ότι λειτουργούσε ως συλλεκτήρια οδός κινήσεων και δραστηριοτήτων 
(Γούναρης 1998, 388).
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- Οχύρωση

Το μήκος των τειχών γύρω από την αρχαία πόλη υπολογίζεται στα 
1350μ. (Mazarakis 1998b, 368). Τα τείχη της πόλεως είναι αρκετά 
εντυπωσιακά, όπως διατάσσονται ακολουθώντας πολλές φορές το φυσικό 
ανάγλυφο. Το Ν πλάτωμα αποκόπτεται από το λοιπό σώμα της πόλεως με 
διατείχισμα. Τμήματα του τείχους διακρίνονται κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, στην περιοχή του αρχαίου λιμανιού. Εντούτοις, λόγω, του 
απότομου γκρεμού, ένα τμήμα του παράκτιου ορίου της πόλεως στερείται 
τειχών.

Δύο σκέλη του τείχους, το βόρειο και το νότιο συγκλίνουν προς την 
ανατολική στενή πλευρά της αρχαίας πόλεως. Το Β σκέλος του τείχους 
(εικ.51), μήκους 475μ. ξεκινά από την ακτογραμμή και τέμνει τις ισοϋψείς 
κατευθυνόμενο ανατολικά (Γούναρης 1998, 392). Στο Β σκέλος διατηρούνται 
τριγωνικοί ενάλληλοι πύργοι, που σύμφωνα με τον Αλ. Μαζαράκη, είναι 
μοναδικοί ως προς την κατασκευή τους στον ελλαδικό χώρο (Μαζαράκης 
1995, 150). Μία σημαντική πύλη έχει αναγνωριστεί στην απόληξη του Β 
σκέλους, όμως, οι περισσότερες πύλες και πυλίδες είναι συγκεντρωμένες στο 
Ν σκέλος του τείχους. Το Ν σκέλος, μήκους 350μ. κατευθύνεται προς τα ΒΑ, 
μέχρι το σημείο που συναντά το Ν άκρο του διατειχίσματος (Γούναρης 1998, 
391).

Εξαιτίας της ύπαρξης άφθονου σχιστόλιθου στην περιοχή, οι κάτοικοι 
της αρχαίας Κύθνου εκμεταλλεύτηκαν την κάθετη προς το έδαφος παρειά του, 
για να προσθέσουν ύψος στην τειχισμένη αμυντική γραμμή (Γούναρης 1998, 
292).

Με βάση την τυπολογία της τοιχοδομίας και των προμαχώνων, 
τμήματα του τείχους χρονολογούνται στην κλασική και ελληνιστική περίοδο 
(Γούναρης 1998, 395). Λόγω των επιφανειακών ευρημάτων και της ιστορίας 
του νησιού, προκύπτει ότι η πόλη θα πρέπει να ήταν τειχισμένη ήδη από την 
αρχαϊκή εποχή.

- Νεκρόπολη

Ο κύριος πυρήνας του νεκροταφείου έχει εντοπιστεί έξω από το Ν 
τείχος προς τη μεριά της Επισκοπής, αλλά ομάδες ταφών εντοπίστηκαν σε 
περιορισμένη έκταση και έξω από τη ΒΔ πύλη. Μεγάλος αριθμός τάφων της 
αρχαίας νεκρόπολης της Κύθνου έχει συληθεί. Ο προσανατολισμός των 
τάφων δεν είναι συγκεκριμένος, τις περισσότερες φορές ακολουθούν τις 
υψομετρικές καμπύλες ή την κατεύθυνση των αρχαίων δρόμων, που οδηγούν 
στις πύλες των τειχών.

Οι περισσότεροι τάφοι είναι λαξευμένοι στο φυσικό βράχο και το μήκος 
τους κυμαίνεται από 1,80 - 2,1 Ομ. (Μαζαράκης 1995, 143). Η επιφανειακή 
έρευνα οδήγησε στην εύρεση αρκετών επιτύμβιων επιγραφών, η παλαιότερη 
από τις οποίες χρονολογείται στα μέσα του 7ου αιώνα π. X. . Στην περιοχή της 
νεκροπόλεως βρέθηκε, επίσης, το κάτω τμήμα μαρμάρινης ανάγλυφης 
ταφικής στήλης, που χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή (Μαζαράκης 
1995, 148).
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- Λιμάνι

Το λιμάνι της αρχαίας ττόλεως εντοπίζεται στο φυσικό όρμο 
Μανδρακίου, που χωρίζεται σε δύο μικρότερες παραλίες μήκους 30 και 40μ. 
αντίστοιχα (Γούναρης 1998, 387). Σε απόσταση περίπου 150μ. Β από το 
λιμάνι έχει εντοπιστεί μία συνοικία με εργαστήρια μεταλλοτεχνίας και αρκετές 
δεξαμενές που βοηθούν στην ανάπτυξη τέτοιου είδους δραστηριότητας 
(Γούναρης 1998, 389).

- Βρυοκαστράκι

Πρόκειται για μία νησίδα, που κατά την αρχαιότητα ήταν συνδεδεμένη 
με την ακτή, αλλά πλέον έχει αποκοπεί από τη στεριά. Στον θαλάσσιο 
πυθμένα έχει εντοπιστεί ισχυρή κατασκευή, που οριοθετεί προς Νότο το 
αρχαίο λιμάνι. Πάνω στη νησίδα διακρίνεται σειρά ορθογώνιων δωματίων, 
εφαπτόμενων στην εσωτερική παρειά του παράκτιου τείχους (Μαζαράκης 
1995, 193). Τα δωμάτια αυτά ήταν αποθήκες ή καταστήματα ή μεταγενέστερα 
κελιά μοναστηριού. Έχει, επίσης, εντοπιστεί μία μικρή τρίκλιτη 
παλαιοχριστιανική βασιλική.

- Ευρήματα

Στην αρχαία πόλη έχουν βρεθεί σημαντικά δείγματα πιθαμφορέων με 
ανάγλυφη διακόσμηση της αρχαϊκής περιόδου, καθώς και αρκετά 
μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, τα περισσότερα από τα οποία 
προέρχονται από την περιοχή του νεκροταφείου. Στην ίδια περιοχή έχουν 
βρεθεί αρκετά θραύσματα από κυψέλες, που προέρχονται πιθανόν από 
παιδικούς εγχυτρισμούς (Μαζαράκης 1995, 207). Κυψέλες έχουν βρεθεί και 
στο εσωτερικό της πόλης και μαρτυρούν την ενασχόληση των αρχαίων 
Κυθνίων με τη μελισσοκομία. Από την Κάτω Πόλη και το λιμάνι συλλέχτηκαν 
αρκετές ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, οι περισσότερες ροδιακές και 
κνιδιακές (Μαζαράκης 1995, 202). Σπάνιο εύρημα αποτελούν τα χάλκινα 
νομίσματα.

Απέναντι από τη νησίδα Βρυοκαστράκι, σύμφωνα με την μαρτυρία του 
Βαλληνδά, σωζόταν ακέφαλος ανδριάντας Ρωμαίου υπάτου, που καθόταν σε 
θρόνο, τον οποίον τίμησε η πόλη της Κύθνου, όπως φανερώνεται από 
υπερκείμενη επιγραφή (Βαλληνδάς 1882, 44). Ίσως πρόκειται για άγαλμα του 
Μενάνδρου (εικ.52) (Μαζαράκης 1998, 61, εικ.7)

10. ΜΗΛΟΣ

Η Μήλος βρίσκεται στο ΝΔ άκρο των Κυκλάδων. Πρώτοι κάτοικοι του 
νησιού ήταν Φοίνικες, ενώ στη συνέχεια κατοικήθηκε από Δωριείς. Κατά την 
αρχαιότητα ήταν γνωστή και με τα ονόματα Βίβλος, Ζεφυρία, Μεμβλίς, 
Μίμαλις, Σίφνος και Άκυτος (Μηλιαράκης 1874, 40).

Η υδροθερμική δραστηριότητα της Μήλου εξηγεί την παρουσία του 
άσπρου αργίλου, τον οποίον οι αρχαίοι γνώριζαν με το όνομα «μέλινον» (Brun 
1996, 126). Ο Πλίνιος (35, 52, 2) αναφέρει τη στυπτηρία της Μήλου, σε 
στερεή και σε υγρή μορφή, η οποία θεωρείτο ένα από τα πιο δραστικά ιατρικά
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σκευάσματα. Ονομαστή ήταν η κίσσηρις, την οποία μεταχειρίζονταν για τη 
λείανση των δερμάτων, καθώς και το μέλι της Μήλου (Μηλιαράκης 1874, 39).

Το πλέον, όμως, γνωστό προϊόν που εξάγει η Μήλος και προέρχεται 
από το υπέδαφος της ήταν ο οψιανός, ένα είδος ηφαιστειακού γυαλιού. Ο 
οψιανός εξαγόταν ήδη από τη Μεσολιθική εποχή και κατά τη διάρκεια όλης 
της προϊστορίας, ενώ κατά τα ιστορικά χρόνια η εξαγωγή του περιορίστηκε. 
Υπάρχουν δύο πηγές εξόρυξης του στο νησί, στον Αδάμαντα και στο 
Δεμενεγάκι.

Το νησί, επίσης, παράγει ελιές, φρούτα, καλαμπόκι, ενώ μία από τις 
βασικές ασχολίες των κατοίκων του είναι το ψάρεμα14. Κατά την κλασική 
εποχή και εξής, αναπτύχθηκε το ιδιωτικό εμπόριο. Το νησί είναι πιθανό ότι 
ήταν αύταρκες σε γεωργικά προϊόντα.

Η οικιστική μελέτη της αρχαίας Μήλου, που πραγματοποιήθηκε και 
δημοσιεύτηκε από τους αρχαιολόγους C. Renfrew και Μ. Wagstaff, 
πραγματεύτηκε την ανάδυση μιας νησιωτικής πόλεως, κατά τον 8° αιώνα π. 
X. . Ο Αλ. Γούναρης, αναφέρει τη θεωρία της «peer polity interaction» των 
Renfrew και Wagstaff, προτείνοντας την μετάφραση του όρου ως 
«ανταγωνιστική κρατική αλληλεπίδραση», στην οποία στηρίζονται οι μελέτες 
για την γένεση της πόλεως της αρχαίας Μήλου (Γούναρης 1999, 101). Το νησί 
είχε ομώνυμη πόλη και λιμάνι.

Μετά την εγκατάλειψη της Φυλακωπής, το νησί ερημώνεται για δύο 
αιώνες, για να ξανακατοικηθεί από τον ύστερο 10 έως τον 8° αιώνα π. X. . Η 
οικιστική εξέλιξη, που παρατηρήθηκε στις παραπάνω περιόδους, ερμηνεύεται 
ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης αποίκων από την δωρική Πελοπόννησο 
στο ερειπωμένο έως τότε νησί. Σύμφωνα με τον Γούναρη, η Μήλος, σε 
αντίθεση με άλλα νησιά των Κυκλάδων, απέκτησε την αρχαία πόλη, όπου θα 
γινόταν η οργάνωση της εσωτερικής παραγωγής και αγοράς και 
διεσπαρμένους οικισμούς στην ενδοχώρα, γεγονός που συντελούσε στην 
αποκωδικοποίηση και εντατικοποίηση της παραγωγής (Γούναρης 1999, 102 - 
103).

Από την περιοχή της αρχαίας πόλεως έχουμε λιγοστά διάσπαρτα 
ευρήματα από τους Σκοτεινούς Αιώνες. Τα πολυάριθμα ευρήματα των 
Γεωμετρικών χρόνων, επιβεβαιώνουν την πληθυσμιακή αύξηση, που 
παρατηρήθηκε εκείνη την εποχή, σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Η αρχαία 
Μήλος, το 416/415 π. X., αναφέρεται στις αρχαίες πηγές ως πολίχνη, δηλαδή 
ως σπερματική μορφή πόλης (Wagstaff & Cherry 1982, 142). Την ίδια 
περίπου εποχή αποκτά οχυρωματικό τείχος και αρχιτεκτονήματα, που 
συνδέονται με την θρησκευτική και δημόσια ζωή των κατοίκων μίας τυπικής 
αρχαίας ελληνικής πόλεως (Wagstaff & Cherry 1982, 144).

Κατά την ελληνιστική εποχή γίνεται πλέον διοικητικό κέντρο, όπου 
συγκεντρώνονται οι φόροι και η γεωργική παραγωγή από όλες τις οικιστικές 
θέσεις του νησιού. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, παρατηρείται συστηματική 
εκμετάλλευση του πλούσιου υπεδάφους του νησιού, χτίζονται λιμάνια και 
ρωμαϊκές επαύλεις, των οποίων σώζονται κατάλοιπα, όπως σώζεται και 
μεγάλος αριθμός οστράκων κεραμικής της συγκεκριμένης εποχής (Sparkes 
1982a, 51).

14 Για την οικονομική οργάνωση και δραστηριότητα του νησιού βλ. : Sparkes 1982b, 228 - 235.

78



Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Περιηγητές - Ανασκαφικές έρευνες

Αρκετοί περιηγητές επισκέφτηκαν τη Μήλο, μεταξύ των οποίων ο Ch. 
Buondelmonti, το 1424, ο Thevenot, το 1665, ο Tournefort, το 1718, ο 
Choiseul - Gouffier, το 1782, ο Turner, το 1820 και ο Ross, το 1845, 
ελάχιστοι, όμως, από αυτούς εξέφρασαν αρχαιολογικό ενδιαφέρον (Cherry 
1982a, 10). Οι πληροφορίες μας για το νησί προέρχονται τόσο από τις 
μαρτυρίες αυτών, όσο από επιγραφές και από τις συστηματικές ανασκαφές ή 
επιφανειακές έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί.

Ήδη από το 1820 - 1830 έχουν περισυλλεχθεί μέλη από γλυπτά και 
επιγραφές, μεταξύ της Τρυπητής και του Κλίματος, όπου εντοπίζεται η αρχαία 
πόλη της Μήλου (Cherry 1982a, 10). Στις αρχές του 20ου αιώνα και 
συγκεκριμένα το 1927, δημοσιεύτηκε μία χρήσιμη σύνοψη της ιστορίας και της 
αρχαιολογίας της Μήλου από τον Χατζηδάκη και αργότερα εκπονήθηκαν 
ειδικότερες μελέτες για της κεραμική, τα ανάγλυφα και τις επιγραφές του 
νησιού από άλλους επιστήμονες (Cherry 1982a, 12).

Οικιστικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε από 
τους αρχαιολόγους της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, ενώ οι έρευνες 
συνεχίζονται σε διάφορες θέσεις του νησιού, με σημαντικά αποτελέσματα που 
μας διαφωτίζουν για την κατοίκηση της Μήλου κατά την αρχαιότητα.

Τοπογραφία (εικ.53)

Νότια της Πλάκας, σημερινής πρωτεύουσας του νησιού και στα ΒΑ της 
εισόδου του Κόλπου της Μήλου, βρίσκεται το χωριό Κλήμα, όπου βρισκόταν η 
αρχαία πόλη της Μήλου, κατά τα ιστορικά χρόνια. Η αρχαία πόλη οριοθετείται 
στα ΝΔ της από τον κωνικό λόφο του Προφήτη Ηλία, με υψόμετρο 126μ. και 
στα ΒΑ της από τον λίγο ψηλότερο λόφο Πυργάκι. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο 
περιοχές υπάρχει ένα φυσικό πλάτωμα, όπου πρέπει να βρισκόταν το κέντρο 
της πόλεως (Sparkes 1982a, 53).

Κατά την κλασική εποχή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μήλος ήταν μία 
πολιτική ενότητα με την αρχαία πόλη ως διοικητικό κέντρο (Sparkes 1982a, 
45). Η πόλη συνέχισε να είναι το διοικητικό κέντρο του νησιού και κατά την 
ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Αν και δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες 
για το μέγεθος και τη διάταξη της αρχαίας πόλεως μέχρι την κλασική περίοδο, 
οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή η αμυντική θέση διέφερε αισθητά από 
τη Φυλακωπή (Wagstaff & Cherry 1982, 142). Ο πληθυσμός της, κατά την 
κλασική εποχή, υπολογίζεται σε 2000 - 3000 κατοίκους, ο οποίος φαίνεται ότι 
αυξήθηκε αισθητά, κατά την ρωμαϊκή περίοδο, οπότε και αυξήθηκαν και οι 
θέσεις κατοίκησης, σε 55 - περίπου τριπλάσιος αριθμός από τις ελληνιστικές 
θέσεις - σε όλο το νησί (Wagstaff & Cherry 1982, 145). Τη ρωμαϊκή πόλη 
διαδέχθηκε η βυζαντινή και η οριστική της εγκατάλειψη, αν και αβέβαιη, 
υπολογίζεται στο 800 μ. X. .

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν λείψανα του οχυρωματικού περιβόλου του 
5ου. _ 5ου αιώνα π. X. και τμήμα από το κοίλο του θεάτρου (εικ. 53, Τ). Κοντά 
στο θέατρο αναγνωρίστηκε η θέση του αρχαίου Σταδίου (εικ.53, S) και 
βρέθηκε το 1820 το φημισμένο άγαλμα της Αφροδίτης, που βρίσκεται στο 
Μουσείο του Λούβρου.
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- Αγορά

Η αγορά της αρχαίας ττόλεως, όπου διαδραματιζόταν η πολιτική 
δραστηριότητα, εντοπίζεται στον χώρο μεταξύ των δύο λοφίσκων. Την 
ύπαρξη αγοράς στην αρχαία Μήλο, αναφέρει και ο Θουκυδίδης (5, 115). Οι 
περιορισμένης εκτάσεως ανασκαφές, που έγιναν στην περιοχή αυτή, 
υποδηλώνουν την ύπαρξη περιοχής δημόσιας χρήσης, όπου εντοπίστηκαν 
μεταξύ άλλων βάσεις με αναθηματικές επιγραφές, ρωμαϊκά πορτραίτα και 
κίονες από υπόστυλη στοά (Sparkes 1982a, 56).

- Ιερά

Στην αρχαία πόλη της Μήλου, γνωρίζουμε τόσο από επιγραφές, όσο 
και από γλυπτά που διασώζονται, ότι λατρεύονταν από τους κατοίκους, η 
Αφροδίτη, η Αθηνά, ο Δίας, ο Διόνυσος, ο Ποσειδώνας, ο Ασκληπιός και η 
Υγεία (Sparkes 1982a, 48). Στο ψηλότερο σημείο του λόφου του Προφήτη 
Ηλία, σώζονται λαξευμένα κομμάτια φυσικού βράχου, τμήματα ιωνικών 
κιόνων και κυμάτια, γεγονός που πιθανώς υποδηλώνει την ύπαρξη αρχαίου 
ιερού στο σημείο αυτό (Sparkes 1982a, 56). Ναός, πιθανώς, σώζεται στην 
περιοχή της αγοράς.

- Θέατρο (εικ.54)

Πιο χαμηλά και στα Δ της πλαγιάς όπου βρίσκεται η αγορά εντοπίζεται 
τα αρχαίο θέατρο σε αρκετά καλή κατάσταση. Η κατασκευή του θεάτρου 
χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή, αλλά σήμερα σώζεται η ρωμαϊκή φάση 
του μνημείου. Σώζεται το κοίλο, με επτά μαρμάρινες κερκίδες, η ορχήστρα, το 
δάπεδο της σκηνής και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη στον ευρύτερο χώρο 
του αρχαίου θεάτρου.

Ο πρώτος καθαρισμός του θεάτρου έγινε το 1836 από τον Λουδοβίκο 
Α', τον βασιλιά της Βαυαρίας, αλλά υπέστη λίγα χρόνια αργότερα μερική 
καταστροφή (Cherry 1982a, 10). Πρόσφατες εργασίες καθαρισμού έγιναν και 
από την ΚΑ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων.

- Άλλα δημόσια οικοδομήματα

Στη ΝΑ πλαγιά εντοπίζονται τα λείψανα ενός κτιρίου, που πιθανώς 
είναι το γυμνάσιο (εικ.53, R), στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε και το 
άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Κοντά στο γυμνάσιο εντοπίστηκε ρωμαϊκό 
υδραγωγείο. Νοτιότερα εντοπίστηκε το στάδιο, με έναν επιβλητικό 
πολυγωνικό αναλημματικό τοίχο, το εσωτερικό του οποίου, όταν ανασκάφηκε, 
έδειξε ότι αποτελείται από κλίμακες ή θέσεις για τους θεατές (Sparkes 1982a, 
56).

Διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη έχουν εντοπιστεί και στους δύο λόφους 
της πόλεως, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε ρωμαϊκά 
οικοδομήματα. Βρέθηκε οικοδόμημα με ψηφιδωτό δάπεδο (εικ.53, F) των 
αυτοκρατορικών χρόνων, που σχετίζεται με την λατρεία του Διονύσου και 
ρωμαϊκές θέρμες (εικ.53, Η) δίπλα σε αυτό (Sparkes 1982a, 56).
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- Οικίες (εικ.53, F)

Λείψανα οικιών σώζονται σε όλη την έκταση της ττόλεως και μαρτυρούν 
κατοίκηση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Λιγοστά κατάλοιπα από 
ρωμαϊκές οικίες σώζονται στα Δ και στη Ν πλαγιά της πόλεως, ενώ από την 
ευρύτερη περιοχή έχουν ανεβρεθεί πάνω από διακόσιες επιγραφές.

- Οδοί

Διάφορες οδοί φαίνεται να οδηγούν από το λιμάνι στην τειχισμένη 
πόλη. Μία οδός, σύμφωνα με τον Sparkes, έρχεται από την ενδοχώρα προς 
την αποκαλούμενη Ανατολική Πύλη και οδηγεί στο κέντρο της πόλεως 
(Sparkes 1982a, 56). Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις για την ύπαρξη μίας οδού, 
που ενώνει τους δύο λόφους.

- Οχύρωση (εικ.53, Η,I,J)

Λείψανα του αρχαίου τείχους έχουν εντοπιστεί στους δύο λόφους 
στους οποίους εκτεινόταν η αρχαία πόλη. Το σωζόμενο ύψος του είναι 4 - 
5μ., ενώ το πλάτος της βάσης του είναι περίπου 4μ. (Sparkes 1982a, 55). To 
συνολικό μήκος του υπολογίζεται στα 1800μ., ενώ διακρίνονται δύο 
συστήματα τοιχοποιίας, το πολυγωνικό και το ισόδομο, που μαρτυρούν την 
επισκευή και ανοικοδόμηση του τείχους σε διάφορες εποχές (Sparkes 1982a, 
56).

Το τείχος αποτελείται από πύργους, ενώ έχει εντοπιστεί και ένας 
προμαχώνας (εικ.53, Ε) (Sparkes 1982a, 53). Στη Δ πλαγιά ήταν απαραίτητη 
η αμυντική προστασία της πόλεως. Η οχύρωση συνεχίζεται και κατά μήκος 
της ακτογραμμής και φαίνεται να περικλείει το λιμάνι. Στην Α πλαγιά, η 
διατήρηση του τείχους δεν είναι πολύ καλή, αλλά είναι εμφανές ότι περιτρέχει 
την πόλη, περνώντας επάνω από το στάδιο.

- Νεκροπόλεις

Τα νεκροταφεία της Μήλου ερευνήθηκαν τον 19° αιώνα, όχι πάντα με 
επιστημονικό τρόπο και διαπιστώθηκε ότι κατά τους Γεωμετρικούς χρόνους 
επικρατούσε το έθιμο της καύσης (Coldstream 1997, 281). Οι Μήλιοι 
χρησιμοποιούσαν μεγάλους αμφορείς με λαβές στην κοιλιά, ως τεφροδόχους.

Το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης (εικ.53, X), βρισκόταν στην 
Τρυπητή και οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτό είναι 
αποσπασματικές, λόγω της διατάραξης του χώρου. Οι συστηματικές 
ανασκαφές του 1895, αναφέρουν λαξεύματα στο βράχο, ίχνη καύσης, μερικά 
οστά και σπασμένα όστρακα αγγείων της εποχής του Διπύλου (Coldstream 
1997, 122). Πάντως η νεκρόπολη βρισκόταν εκτός των τειχών της αρχαίας 
πόλεως και εντοπίζεται περισσότερο στα Α και ΒΑ αυτής (Sparkes 1982a, 56).

, Ταφές λαξευμένες στο φυσικό βράχο, των ρωμαϊκών χρόνων, 
βρίσκονται στο Ν μέρος της πόλεως, μερικές από τις οποίες σήμερα 
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες χρονολογούνται οι 
λεγάμενες Κατακόμβες της Μήλου (εικ. 53, Υ, εικ.55), μοναδική περίπτωση 
στον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα αποτελούμενο από
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νεκρικούς θαλάμους, που επικοινωνούν με διαδρόμους μεταξύ τους. Οι 
περισσότεροι τάφοι ανήκουν στον 3° και 4° μεταχριστιανικό αιώνα, ενώ 
ελάχιστοι είναι πρωιμότερων εποχών. Παρά τη μεγάλη σημασία του χώρου, 
εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τον αριθμό των 
λαξευμένων θαλάμων και των υπόγειων ταφών, καθώς και τον αριθμό των 
νεκρών, που περιέχονταν σε κάθε έναν (Wagstaff & Cherry 1982, 146).

- Λιμάνι

Στο λιμάνι, που βρίσκεται στο σημερινό χωριό Κλίμα διενεργήθηκαν 
ανασκαφές στα τέλη του 19ου αιώνα και εντοπίστηκε η θέση του λιμανιού και 
μία στοά ύστερης ρωμαϊκής ή πρώιμης βυζαντινής κατασκευής. 
Εντοπίστηκαν, επίσης, δύο μόλοι κλασικής ή ρωμαϊκής εποχής κατά μήκος 
των δύο πλευρών της ακτής, που είναι ορατοί και στις μέρες μας (Sparkes 
1982a, 53). Το λιμάνι κατασκευάστηκε κατά την κλασική περίοδο, αλλά οι 
αυξημένες εμπορικές ανάγκες των ρωμαϊκών χρόνων κατέστησαν απαραίτητη 
την προέκτασή του.

- Ευρήματα

Η αρχαία πόλη της Μήλου είναι το πιθανότερο κέντρο παραγωγής των 
πρωιμότερων « νησιωτικών σφραγιδόλιθων », οι οποίες επαναφέρουν τις 
φακοειδείς και αμυγδαλωτές φόρμες της ΥΕΧ (Coldstream 1997, 281).

Στα ΥΓ χρόνια ήταν ξακουστό στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου το 
μηλιακό εργαστήριο κεραμικής, πολλά από τα αγγεία του οποίου έχουν βρεθεί 
στη γειτονική Κίμωλο. Την ίδια εποχή ήταν γνωστό και το θηραϊκό, αλλά το 
μηλιακό ξεχώριζε για την ποιότητα και τον πιο συντηρητικό χαρακτήρα 
παραγωγής του (Σημαντώνη - Μπουρνιά 1998, 196). Τα μηλιακά αγγεία του 
7ου αιώνα είναι ανατολίζοντος ρυθμού με πολύχρωμες παραστάσεις. Η Φ. 
Ζαφειροπούλου αναφέρει ότι το πλήθος των ευρημάτων μηλιακής 
τεχνοτροπίας από τη Θάσο οδηγεί στην άποψη ότι κέντρο κατασκευής αυτών 
των αγγείων ήταν η μητρόπολη της Θάσου, η Πάρος, άποψη που σημειώνει 
ότι υποστηρίζουν και οι Γάλλοι, που ανέσκαψαν τη Θάσο (εικ.56) 
(Ζαφειροπούλου 1985, 3).

Τόσο τα αγγεία όσο και οι σφραγιδόλιθοι αποτελούσαν τις βασικές 
εξαγωγές του νησιού προς άλλα νησιά των Κυκλάδων, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη 
Θάσο και την Πελοπόννησο (Sparkes 1982b, 235). Γνωστά ήταν, επίσης, και 
τα διακοσμητικά ανάγλυφα της Μήλου, πολλά από τα οποία, μας πληροφορεί 
ο Sparkes ότι βρέθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, τη Ν. Ιταλία και Σικελία, 
στην Τρωάδα και ίσως στην Αίγυπτο (Sparkes 1982b, 235).

Όσον αφορά τα νομίσματα της πόλεως, γνωρίζουμε ότι ήταν 
περιορισμένης κυκλοφορίας και ότι κατασκευάζονταν σύμφωνα με το 
πρότυπο βάρος της Μιλήτου. Πιο συχνά έφεραν το μήλο ή αργότερα την 
Αθηνά και την Τύχη (Sparkes 1982b, 231).

, Το σημαντικότερο εύρημα από το νησί, είναι η Αφροδίτη της Μήλου 
(εικ.57), ένα έργο παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο βρέθηκε από έναν κάτοικο 
της Πλάκας, τον Γεώργιο Κεντρωτά στο χωράφι του, ο οποίος το πούλησε 
στον Γάλλο αξιωματικό Olivier Voutie και από τότε ανήκει στο γαλλικό κράτος.
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11. ΜΥΚΟΝΟΣ

Η Μύκονος ανήκει στις Κεντρικές Κυκλάδες και παρά τη φήμη που έχει 
τη σημερινή εποχή, στην αρχαιότητα παρουσιάζεται υποτιμημένη. Αν και 
βρίσκεται κοντά στη Δήλο, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που μας έχει 
κληροδοτήσει δεν συγκρίνονται με αυτά από το ιερό νησί.

Το όνομά της το οφείλει, κατά την μαρτυρία του Διόδωρου (5.79.2), 
στον υιό του Ανίου, Μύκονο, απόγονο του Διονύσου και του Απόλλωνα. 
Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση που σχετίζεται με τη βραχώδη μορφολογία 
του νησιού και την οποία αναφέρει ο Στράβων (10.5.9), ο Ηρακλής έθαψε 
κάτω από σωρούς βράχων τους τελευταίους Γίγαντες, κατά τη Γιγαντομαχία 
και από εκεί προέρχεται η έκφραση « πανθ' υπό μία Μύκονον », δηλαδή 
« όλα στο ίδιο καζάνι ».

Γενικότερα το όνομα Μύκονος στην αρχαιότητα είχε αρνητική σημασία. 
Κατά τον Πλίνιο (9.47.1), Μυκόνιοι σήμαινε φαλακροί, διότι οι κάτοικοι του 
νησιού γεννιόντουσαν χωρίς μαλλιά. Σύμφωνα με τον Αθήναιο (1.7f), το νησί 
ήταν πολύ φτωχό και οι κάτοικοί του αποζητούσαν τόσο τα πλούτη, ώστε το 
όνομα Μυκόνιος κατάντησε να σημαίνει και φιλάργυρος. Ο Brun, μελετώντας 
τα νησιά του αρχιπελάγους, σε πολλά σημεία του βιβλίου του, κατατάσσει τη 
Μύκονο στα πιο φτωχά και αξιολύπητα νησιά15.

Το νησί ήταν Ιωνική αποικία και σύμφωνα με τον Μηλιαράκη, πρώτος 
άποικος θεωρείται ο Ιπποκλής (Μηλιαράκης 1874, 15). Τον 6° αιώνα π. X., η 
Μύκονος αναφέρεται από τον Σκύλακα ως Δίπολις (Τσάκος 1998, 103), ενώ 
μερικούς αιώνες αργότερα, ο Πτολεμαίος (3.14), αναφέρει μία πόλη, γεγονός 
που πιθανώς υποδηλώνει τη συνένωση των δύο αρχικών πόλεων.

Στο νησί δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές ανασκαφές, που να 
φέρουν στο φως κατάλοιπα των πόλεων των ιστορικών χρόνων. Οι 
πληροφορίες μας είναι αποσπασματικές και προέρχονται, κυρίως, από 
επιγραφές, τυχαία ευρήματα από τη σύγχρονη πόλη και μαρτυρίες αρχαίων 
γεωγράφων ή περιηγητών του 17ου έως και 19ου αιώνα. Γνωρίζουμε, ωστόσο, 
ότι στο νησί υπάρχουν ίχνη κατοίκησης ήδη από τη ΝΝ εποχή.

Περιηγητές

Το νησί επισκέφτηκαν αρκετοί περιηγητές περνώντας για τη Δήλο. Δεν 
μιλούν τόσο για τα αρχαία κατάλοιπα του νησιού, όσο για τη ζωή των 
κατοίκων την περίοδο της επίσκεψής τους και το τοπίο του νησιού. Ο Π. 
Κουσαθανάς έχει καταγράψει τις σημαντικότερες από τις μαρτυρίες και 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το νησί επισκέφτηκαν και έγραψαν για αυτό 
πάνω από εκατό ταξιδιώτες διαφόρων εθνικοτήτων (Κουσαθανάς 1996, 14).

Αξιοσημείωτη είναι η εξαιρετικά ακριβής απεικόνιση της Χώρας της 
Μυκόνου και του λιμανιού της από τον Pitton de Tournefort (εικ.58). Το νησί 
επισκέφτηκαν από τον Άραβα γεωγράφο Edrizi, το 1153, μέχρι τον Πρώσο 
αρχαιοκάπηλο Pasch van Krienen, το 1771 και του Άγγλους W.M. Leake, το 
1806 και T.J. Bent, το 1884 (Κουσαθανάς 1996, 15).
Δίπολις

15 βλ. Brun 1996, σ. 200, 201 και 205.
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Τα ίχνη κατοίκησης των δύο αρχαίων πόλεων του νησιού εντοπίζονται 
στη σημερινή Χώρα, στη συνοικία της Λίμνης μέχρι την περιοχή των Κάτω 
Μύλων και στην Άνω Μερά, γύρω από τον λόφο του Παλιόκαστρου. 
Προφανώς δεν πρόκειται για δύο μεμονωμένες πόλεις με διαφορετική 
οχύρωση η κάθε μία, αλλά σύμφωνα με τον Τσάκο, για δύο διοικητικές 
περιοχές χωρισμένες με το μοναδικό ποτάμι, τον Αχελώο και με όρια περίπου 
στο σημείο, όπου βρίσκονται και τα σημερινά όρια των δύο κοινοτήτων, που 
προαναφέρθηκαν (Τσάκος 1998, 106). Στην περιοχή βρέθηκε η επιγραφή 
OPOS, χαραγμένη σε βράχο Η αγροτική οικονομία των δύο πόλεων φαίνεται 
να συνδέεται άμεσα με τις εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο του νησιού και αρκετά 
ευρήματα, που υποδηλώνουν αγροτικές δραστηριότητες, έχουν εντοπιστεί 
διάσπαρτα στα χωριά του νησιού.

Στη Χώρα, μέσα σε αποθέτη στο σχολείο του Μαύρου, έχει βρεθεί 
πληθώρα μυκηναϊκών οστράκων, που μαρτυρεί πρώιμη εγκατάσταση στην 
περιοχή (Τσάκος 1996, 5). Λαξευμένοι γρανιτόλιθοι έχουν βρεθεί στα 
υψώματα Ν και Α της Χώρας, εντοιχισμένοι σε νεότερα κτίσματα. Στα Δ, στην 
περιοχή των Κάτω Μύλων, έχουν αποκαλυφθεί τάφοι των ΥΓ έως και 
αρχαϊκών χρόνων (Τσάκος 1998, 107). Λόγω των ευρημάτων,
συμπεραίνουμε ότι κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, η πόλη και τα 
νεκροταφεία μετακινούνται ΝΔ, για να εγκαταλειφθούν τον 7° μεταχριστιανικό 
αιώνα, λόγω των αραβικών επιδρομών που κυριαρχούν στην περιοχή του 
Αιγαίου (Τσάκος 1998, 108).

Στην Άνω Μερά, σε υψόμετρο 158μ., εντοπίστηκε η δεύτερη 
εγκατάσταση των ιστορικών χρόνων. Τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη 
περιοχή είναι, κυρίως, κεραμική γεωμετρικής - αρχαϊκής εποχής καθώς και 
λιγοστή ελληνιστική. Βρέθηκαν, επίσης, θεμέλια οικοδομημάτων, ταφικές 
πυρές και ίχνη αρχαίου τείχους στο πλάτωμα της κορυφής (Τσάκος 1996, 4). 
Σύμφωνα με τον Τσάκο, η ευνοϊκή θέση και τα ευρήματα πείθουν ότι η 
περιοχή κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
(Τσάκος 1998, 126). Στα Δ της πόλεως, ανασκαφές αποκάλυψαν τη βάση 
ενός μεγάλου γρανιτόλιθου που υψωνόταν στην περιοχή, που προφανώς 
αποτελούσε ένα πανάρχαιο ταφικό σήμα, Menhir, περίπου 3μ.(Τσάκος 1998, 
126). Ένα ακόμη Menhir έχει βρεθεί στις Κυκλάδες, στο νεκροταφείο του 
Τσικαλαριού στη Νάξο (εικ.64). Πρόκειται για έναν όρθιο, ακατέργαστο 
πλακοειδή λίθο, που είχε ύψος 3,20μ., που προφανώς είχε σχέση με χθόνιες 
δοξασίες και παράλληλα αποτελούσε σήμα της περιοχής ως χώρου νεκρών 
(Ζαφειροπούλου 2001, 286). Επίσης, στο δρόμο προς την Άνω Μερά έχουν 
εντοπιστεί κατάλοιπα αρχαίας δεξαμενής (Reger 2001, 166).

Από τον 3° αιώνα π. X. και μετά, οι σχέσεις των δύο πόλεων της 
Μυκόνου με τη Δήλο είναι πιο στενές και όταν το ιερό νησί καταστρέφεται 
παρασύρει και τη Μύκονο στην αφάνεια.

Συνοικισμός

, Στην επιγραφή IGXII3 10247, από τη Ληνό της Μυκόνου, που 
χρονολογείται στα 200 π. X., αναφέρεται ο Συνοικισμός των δύο πόλεων. 
Στην επιγραφή καταγράφονται ημερολογιακά οι θυσίες για τους θεούς του 
τόπου και στη συνέχεια, αναφέρεται ότι ο συνοικισμός έγινε επί αρχόντων,
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Κρατίνου, Πολύζηλου και Φιλόφρονος16. Ο Reger προτείνει δύο μηχανισμούς 
οργάνωσης αυτού του συνοικισμού. Κατά μία περίπτωση, με τον συνοικισμό η 
μία από τις προύπάρχουσες πόλεις έγινε η νέα πόλη της Μυκόνου, με την 
αστική οργάνωση που είχε μία πόλη των ελληνιστικών χρόνων, ενώ η άλλη 
εξαφανίστηκε τελείως και πιθανώς, οι κάτοικοί της μετακινήθηκαν σε άλλες 
θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η δεύτερη πόλη συνέχιζε να υπάρχει στην 
αρχαιότητα, όχι όμως πλέον ως πόλη, αλλά ως απλή εγκατάσταση, δηλαδή 
ως ένα είδος κώμης (Reger 2001, 163).

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο συνοικισμός της Μυκόνου ουδεμία σχέση έχει 
με αυτόν της Αθήνας ή αυτόν των Σάρδεων, διότι στην αρχαιότητα υπήρχαν 
διάφοροι τύποι συνοικισμών (Reger 2001, 161). Στην συνέχεια, υποθέτει ότι 
εάν η πόλη που δημιουργήθηκε από το συνοικισμό είναι η σημερινή Χώρα, 
τότε η θέση της είναι εκτεθειμένη και δεν παρέχει ασφάλεια στους κατοίκους 
από επιδρομές πειρατών, άρα ο συνοικισμός δεν έγινε για να διασφαλίσει την 
αρχαία πόλη της Μυκόνου ενάντια στους πειρατές, όπως αντιθέτως, 
υποστηρίζει ο Π. Μ. Νιγδέλης (Reger 2001, 168).

- Ιερά

Σύμφωνα με την επιγραφή του συνοικισμού, στην Μύκονο υπήρχε ιερό 
του Διόνυσου Ληνέως, το οποίο βρισκόταν μάλλον εκτός των τειχών, αλλά η 
λατρεία του συνδεόταν άμεσα με μία από τις δύο πόλεις (Reger 2001, 167). 
Παραστάσεις του Διονύσου, ως Βακχεύς και Ληνεύς, σώζονται και σε αρχαία 
νομίσματα της Μυκόνου. Στο νησί λατρεύονταν, επίσης, η Δήμητρα και η 
Κόρη, ο Ποσειδώνας ως Τεμενίτης και Φύκιος, ο Ζευς Βουλεύς και Χθόνιος, ο 
Απόλλων Εκατόμβιος και ο Ηρακλής (Τσάκος 1998, 103).

- Λιμάνια

Η Μύκονος είχε δύο λιμάνια στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με τον Reger, 
το ένα λιμάνι ήταν η Πάνορμος, στα Β και το άλλο η Φτελιά, στα ΒΑ, διότι 
τοποθετούσε τη δεύτερη πόλη στα Β του νησιού και όχι στο λόφο του 
Παλιόκαστρου (Reger 2001, 163). Ως λιμάνι της αρχαίας πόλεως προτείνεται 
και ο όρμος του Ορνού (Reger 2001, 166), που βρίσκεται πολύ κοντά στη 
σημερινή Χώρα. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν αρκετά κατάλοιπα στις δύο 
περιοχές, ώστε να αποφανθεί κανείς με βεβαιότητα, για τη θέση του λιμανιού 
της αρχαίας Μυκόνου. Φαίνεται, όμως, ότι η θέση του όρμου της Πανόρμου 
ενδείκνυται για την ασφάλεια των πλοίων τόσο από βαρβαρικές επιδρομές, 
όσο και από τους ανέμους.

- Ευρήματα

Τα περισσότερα από τα ευρήματα του νησιού βρίσκονται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας της Μυκόνου. Ιδιαιτέρως σημαντικός είναι ο 
μεγάλος ταφικός πίθος, του 7ου αιώνα π.Χ., που φέρει ανάγλυφες σκηνές από 
την άλωση της Τροίας, με αξιοσημείωτη αυτή με τον Δούρειο Ίππο (εικ.59). Ο 
πίθος βρέθηκε στη θέση Τρία Πηγάδια, στη Χώρα της Μυκόνου.

16 βλ. Reger 2001, 159 , Επιγραφή 1GJ , 10247 ( γραμμές 2-5): “ επ' αρχόντων Κρατίνου, Πολύζηλου, 
Φιλόφρονος, ότε συνωικίσθησαν αι πόλεις, τάδε έδοξεν Μυκονίοις ιερ[ά] θύειν προς τοις πρότερον και 
επηνορθώθη περί των πρότερων ”.
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12. ΝΑΞΟΣ

Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Ο Πλίνιος (IV, 22.5) 
αναφέρει ότι η περίμετρός της ήταν 75000 βήματα. Η Νάξος, λόγω της 
έκτασής της έχει τις περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε σχέση με τα 
άλλα νησιά των Κυκλάδων και το γεγονός αυτό ήταν ένας από τους λόγους 
της ευημερίας της κατά την αρχαιότητα.

Η Νάξος αποκαλείτο και Στρογγυλή, ενώ στην Οδύσσεια (λ, 330) 
αναφέρεται με το όνομα Δία. Λεγόταν, επίσης, Διονύσιός, Καλλίπολις και 
Μικρά Σικελία. Οι πρώτοι που κατοίκησαν τη Νάξο ήταν θράκες, με αρχηγό 
τον Βούτη. Στη συνέχεια αυτοί εκδιώχθηκαν και στη Νάξο εγκαταστάθηκαν 
Κάρες, με αρχηγό τον Νάξο τον Πολέμωνο, ο οποίος έδωσε στη νήσο το 
όνομά του (Μηλιαράκης 1874, 22). Κατά τους ιστορικούς χρόνους η Νάξος 
ήταν ιωνική. Η μυθολογική παράδοση θέλει το νησί πατρίδα και μέρος, όπου 
ανετράφει ο θεός Διόνυσος. Εκτός από το Διόνυσο, στο νησί λατρευόταν ο 
Απόλλωνας Τραγαίος και ο Απόλλωνος Δήλιος, καθώς και ο Ώτος και ο 
Εφιάλτης που εκδίωξαν τους Θράκες.

Όσον αφορά την ευημερία της, η Νάξος βασικώς την οφείλει στο 
μάρμαρο, αλλά και στην ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη γεωργία της. Το μάρμαρο, 
άλλως Ναξία λίθος, ήταν λευκό με μεγάλους κρυστάλλους και ενδεικνυόταν 
για γλυπτική. Σήμερα η αξία του αναγνωρίζεται από τους ιστορικούς της 
τέχνης, όμως, στην αρχαιότητα, γεγονός παράξενο, δεν αναφέρθηκε ποτέ από 
τον Θεόφραστο, τον Στράβωνα, τον Πλίνιο ή τον Παυσανία (Brun 1996, 124). 
Κατά την αρχαϊκή περίοδο το ναξιακό μάρμαρο κυριαρχούσε. Απόδειξη 
τούτου αποτελούν τα λατομεία μαρμάρου στις θέσεις Μέλανες και Απόλλωνας 
και οι υπερμεγέθεις κούροι, που βρέθηκαν στην ύπαιθρο του νησιού. Ο 
Παυσανίας (V, 10.3) αναφέρει την ιστορία κάποιου Νάξιου Βύζη, που λέγεται 
ότι ανακάλυψε τα κεραμίδια από μάρμαρο.

Σχετικά με τη γεωργία του νησιού, φημισμένο ήταν το κρασί της Νάξου, 
ενώ η υπήρχε και άμπελος που ονομαζόταν Ναξία, σύμφωνα με τον Αθήναιο 
(I, 30). Ονομαστά κατά την αρχαιότητα ήταν και τα αμύγδαλα του νησιού, 
καθώς και ο κύπειρος, βότανο που χρησίμευε για την παρασκευή ψωμιού 
(Μηλιαράκης 1874, 19).

Οι αρχαίοι γεωγράφοι αναφέρουν ότι η Νάξος ήταν μονόπολις1'. Ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος ανέφερε ότι πλην της ομώνυμης πόλης, η Νάξος είχε 
και την Τραγία, πιθανώς διότι εκεί λατρευόταν ο Τράγιος Απόλλων 
(Μηλιαράκης 1874, 17). Η αρχαία πόλη της Νάξου βρίσκεται κάτω από τη 
σημερινή Χώρα. Στη Νάξο λέγεται ότι υπήρχε ο ποταμός Βίβλος. Στην 
ύπαιθρο σώζονται αρκετοί πύργοι, οι περισσότεροι ελληνιστικής εποχής, που 
πιθανότατα προστάτευαν αγροικίες και χρησίμευαν ως καταφύγια σε 
περιόδους επιδρομών (Ζαφειροπούλου 1988, 20).

Αρχαιολογικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στην αρχαία πόλη 
του νησιού και στον όμορο μυκηναϊκό οικισμό της Γκρόττας, όσο και σε άλλες 
περιοχές, όπως στα Ύρια, την Πάνορμο. Στην ίδια την πόλη τα πρώτα 
ευρήματα προήλθαν από την ανέγερση νέων οικοδομών, κυρίως, μέσω 
σωστικών ανασκαφών. Κάτοικοι του νησιού έχουν παραδόσει κατά καιρούς 
στον κρατικό φορέα αποσπασματικά αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν στις 17

17 βλ. Στράβων X, 487 & Πλίνιος IV, 22.5.
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ακίνητες περιουσίες τους. Διάσπαρτες τομές έχουν γίνει, κυρίως, στην Πλατεία 
Μητροπόλεως και στην περιοχή του Γυμνασίου. Οι πρώτες ανασκαφικές 
έρευνες πραγματοποιήθηκαν το 1933 - 1936 από τον Ν. Κοντολέοντα. Οι 
έρευνες αυτές συνεχίζονται ακόμη και σήμερα υπό τη διεύθυνση του Β. Κ. 
Λαμπρινουδάκη και με τη συνεργασία της Φ. Ζαφειροπούλου και του 
αρχιτέκτονα και καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μονάχου G. Gruben.

α. Πλατεία Μητροπόλεως

Η κατοίκηση αυτής της περιοχής ξεκίνησε στην αρχή των ιστορικών 
χρόνων όταν οι κάτοικοι της παράκτιας μυκηναϊκής εγκατάστασης της 
Γκρόττας (εικ.60) μετακινήθηκαν σε μία πιο οχυρή τοποθεσία, λίγα μέτρα 
νοτιότερα. Η Γκρόττα βρίσκεται στη Β παραλία της σύγχρονης πόλης και 
χρησίμευε ως νεκροταφείο της μετέπειτα πόλης ήδη από την αρχή της 
γεωμετρικής περιόδου (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 183).

Αν και είναι ελάχιστα πράγματα γνωστά για την κύρια εγκατάσταση της 
Νάξου, ωστόσο τόσο στην Γκρόττα, όσο και στην πλατεία Μητροπόλεως 
(εικ.61) έχουν σωθεί ερείπια της πόλης των ιστορικών χρόνων πάνω στα 
μυκηναϊκά, καθώς και προσφορές στους τάφους, που μας βοηθούν να 
ανασυνθέσουμε έστω και μερικώς την εικόνα της συγκεκριμένης πόλης. Ο 
Λαμπρινουδάκης σημειώνει ότι υπάρχει συνέχεια στην δραστηριότητα στην 
παράκτια περιοχή και στην περιφέρεια του Κάστρου, από τα μυκηναϊκά 
χρόνια έως την κλασική εποχή (Lambrinoudakis 2001, 13).

- Ακρόπολη

Οι γνώσεις μας για την ακρόπολη της αρχαίας πόλεως της Νάξου είναι 
πενιχρές. Πάντως φαίνεται ότι τοποθετείται στον οχυρωμένο λόφο του 
Μεσαιωνικού Κάστρου. Τα χαμηλότερα σημεία της ισοπεδώθηκαν με τη 
φραγκική εγκατάσταση. Οι κάτοικοι προφανώς στην ΠΓ περίοδο 
μεταφέρθηκαν στον υψηλό λόφο και άρχισαν αμέσως να θάβουν ορισμένους 
από τους νεκρούς τους στα ερείπια, τα οποία μετέτρεψαν σε οικίες 
(Lambrinoudakis 2001, 13).

Με την κατοίκηση στο λόφου του Κάστρου συνδέονται τα ευρήματα 
από τη Β πλαγιά του, στην περιοχή που είναι γνωστή ως Μπούργκο, καθώς 
και στην Α πλαγιά του. Αν και η έκταση της ανεσκαμμένης περιοχής ήταν 
μικρή στο Μπούργκο διαπιστώθηκε κατοίκηση από τη ΜΚ εποχή έως και τη 
γεωμετρική εποχή. Στην Α πλαγιά δε βρέθηκαν οικοδομικά κατάλοιπα, αλλά 
βρέθηκε αρκετή ποσότητα κεραμικής ΜΚ, ΠΓ και ΜΓ εποχής, που συνδέεται 
άμεσα με την κατοίκηση στο λόφο του Κάστρου (Philaniotou 2001, 30).

- Κάτω πόλη

Εκτεινόταν κάτω από την ακρόπολη, στην πλαγιά του λόφου, όπου 
βρισκόταν η μεσαιωνική συνοικία Μπούργο, μέχρι και τη Β παραλία, όπου 
ήταν χτισμένη η Γκρόττα. Μεγάλο τμήμα της πόλεως είναι καταποντισμένο, 
λόγω της ανύψωσης της στάθμης. Στο θαλάσσιο πυθμένα διακρίνονται 
λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων σε μία ζώνη πλάτους περίπου 50μ. καθώς 
και μεγάλοι λαξευτοί λίθοι, που ίσως ανήκαν στο τείχος της προκυμαίας 
(Ζαφειροπούλου 1988, 10). Επίσης, αποσπασματικά ευρήματα της
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γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου προέρχονται από την περιοχή των 
Απλωμάτων, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης στην περιοχή αυτή 
(Philaniotou 2001, 30).

Η αγορά (εικ.62) έχει εντοπιστεί στην περιοχή της Μητρόπολης. Η 
περιοχή της αγοράς κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους καλύφθηκε από 
πρόχειρες κατασκευές που παραγκώνισαν αυτές της ελληνιστικής περιόδου. 
Ανάμεσα στη Μητρόπολη και τη θάλασσα έχει εντοπιστεί μία πλατεία, που 
περιβαλλόταν από τρεις στοές18, που σχηματίζουν Π, διαστάσεων 62 χ 58μ. 
(Ζαφειροπούλου 1988, 10). Οι στοές είναι δωρικού ρυθμού. Υπάρχει και 
τέταρτη στοά, που στα δύο άκρα της έχει από μία είσοδο προς την πλατεία. 
Μπροστά από τις στοές της αγοράς υπήρχαν τρία βάθρα που έφεραν 
τιμητικούς ανδριάντες και ένα Ηρώο. Το Ηρώο, διαμέτρου περίπου 20μ., ήταν 
καλυμμένο από πηλό και γη, ενώ κατά την ΥΓ περίοδο είχε χτιστεί 
αναλληματικός τοίχος, για να συγκρατήσει τον πελώριο αυτό τύμβο, που 
συνέχιζε να αποτελεί λατρευτικό τόπο έως και τη ρωμαϊκή εποχή (Mazarakis 
1997, 189). Το Ηρώο, σύμφωνα με το Λαμπρινουδάκη, έγινε σύμβολο της 
παραδοσιακής ευγενικής καταγωγής της ναξιακής κοινότητας στο σύνολό της. 
Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, σήμαινε ότι οι ισχυρές οικογένειες της Νάξου 
ενσωματώθηκαν σε μία συνεκτική κοινότητα, που ήταν έτοιμη να αποτελέσει 
μία τυπική πόλη - κράτος (Lambrinoudakis 2001, 14).

Στα ΒΔ της πλατείας έχουν αποκαλυφθεί αρκετές εστίες της ρωμαϊκής 
εποχής, στις οποίες συνεχίζονται οι τιμές στους ηρωικούς προγόνους, ο 
σεβασμός στους οποίους φαίνεται ότι διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην 
καθημερινή πρακτική των κατοίκων της αρχαίας Νάξου.

Επιγραφές από την αρχαία πόλη μαρτυρούν τη λατρεία της Αρτέμιδος 
και την ύπαρξη θεάτρου, όμως, τίποτα από τα δύο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. 
Πίσω από το κτίριο του Γυμνασίου, στα ΝΔ της πόλεως έχει εντοπιστεί 
Θεσμοφόριο. Σε μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη του 4ου αιώνα π. X. αναφέρεται 
ανάθεση στη Δήμητρα, την Κόρη και τον Ευβουλέα (Κούρου 1999, 134). Στα 
Α, στο ύψωμα Καμινάκι υπήρχε άλλο ιερό γυναικείας θεότητας, πιθανώς της 
Αρτέμιδος (Ζαφειροπούλου 1988, 12).

Σε αρκετά σημεία της Χώρας έχουν εντοπιστεί λείψανα ιδιωτικών 
οικιών, ιδίως στην Γκρόττα και στον Πλίθο. Στην περιοχή της Γκρόττας 
βρέθηκαν δύο πηγάδια που συνδυάστηκαν με ένα δίκτυο μικρών και μεγάλων 
αγωγών19. Επίσης, στην ίδια περιοχή βρέθηκε ένας μαρμάρινος κυλινδρικός 
βωμίσκος, ανάθημα του ιερέως του Διονύσου Ευφανούς στους Σεβαστούς 
Θεούς20.

Η Φιλιανώτου παρουσιάζοντας την άποψη του Λαμπρινουδάκη, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η περιοχή της γεωμετρικής εγκατάστασης ήταν 
πυκνοκατοικημένη, όπως ακριβώς και στα μεσαιωνικά χρόνια και 
περιοριζόταν στο λόφο του Κάστρου, γεγονός που δυσκολεύει τις έρευνες 
(Philaniotou 2001, 30).

- Ναός Δήλιου Απόλλωνα

Το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο του νησιού σώζεται πολύ 
κοντά στην αρχαία πόλη και συγκεκριμένα στη βραχώδη νησίδα των

18 πιο αναλυτικά για την αγορά και τις στοές βλ. ΠΑΕ (1988) 212 -213.
19 πιο αναλυτικά βλ. Β. Κ. Λαμπρινουδάκης, ΠΑΕ (1980)259 - 262.
20 Τη λατρεία μαρτυρεί η επιγραφή 1GXII3 54.
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Παλατιών. Πρόκειται για έναν μαρμάρινο ναό, αφιερωμένο πιθανώς στο Δήλιο 
Απόλλωνα. Η αρχαία παράδοση αναφέρει ότι βρισκόταν έξω από την πόλη 
κοντά στα τείχη και χρονολογείται περίπου στα 530 π. X. (Σημαντώνη- 
Μπουρνιά 1998, 193). Τότε στην εξουσία ήταν ο τύραννος Λύγδαμις, ο οποίος 
με αυτό το έργο προσπάθησε να υποσκελίσει το ναό του Απόλλωνα στη 
Δήλο.

Πρόκειται για ένα τρίκλιτο ναό με πρόναο, κυρίως ναό διαστάσεων 
15,40 χ 36,85μ. και οπισθόδομο (Gruben 2000, 377). Ο ναός δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ και σήμερα παραμένει όρθια μόνο η επιβλητική του 
πύλη, η λεγάμενη Πορτάρα (εικ.63).

- Νεκροπόλεις

Τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλεως τοποθετούνται στα Ν και στα ΒΑ 
αυτής και περιέχουν ταφές από τα γεωμετρικά έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Στα Ν 
της πόλεως υπήρχε νεκροταφείο από το οποίο αναφέρονται πέντε ταφές 
ενταφιασμού, λαξευμένες στο μαλακό βράχο. Γεωμετρικοί τάφοι κατά 
συστάδες έχουν αποκαλυφθεί στη Ν περιοχή, που εκτείνεται στις Ν παρυφές 
του λόφου μέχρι το μεσαιωνικό κάστρο και από την εκκλησία της Αγ. 
Παρασκευής μέχρι το εκκλησάκι της Αγ. Θεοδοσίας και το Γυμνάσιο της 
πόλεως (Κούρου 1999, 1). Γενικότερα στην παράκτια περιοχή, όπου 
εντοπιζόταν η μυκηναϊκή κατοίκηση, έχουν εντοπιστεί γεωμετρικοί τάφοι πάνω 
στις μυκηναϊκές οικίες, ενώ στρώματα πυρών τις καλύπτουν σε αρκετές 
περιπτώσεις (Lambrinoudakis 2001, 14).

Συστάδες τάφων έχουν βρεθεί στη ΒΑ πλευρά της πόλης, στα 
Απλώματα, στον Πλίθο και την Γκρόττα (Κούρου 1999, 1). Στα Απλώματα οι 
τάφοι χρονολογούνται από τον 10° αιώνα π. X. έως και τα μέσα του 8ου π. X. 
και περιέχουν μεγάλους αμφορείς διακοσμημένους με μαιάνδρους, σταυρούς 
και κύκλους (Ζαφειροπούλου 1988, 48). Στο σημείο εκείνο η λοφοσειρά 
κατακρημνίστηκε μετά τον 6° αιώνα π. X. και προκάλεσε την καταστροφή 
ορισμένων τάφων (Κανδαρά 1977, 1). Στη ΝΔ πλευρά του λόφου έχουν έρθει 
στο φως 12 ΠΓ τάφοι (Philaniotou 2001, 29).

Στον Πλίθο, που βρίσκεται περίπου 200μ. ΝΑ από τα Απλώματα, η 
νεκρόπολης που ανεσκάφη αποτελείτο από ΠΓ και ΜΓ τάφους και μετά από 
σποραδικές ΥΓ ταφές εγκαταλείφθηκε, αλλά ξαναχρησιμοποιήθηκε για λίγο 
κατά τη ρωμαϊκή περίοδο (Philaniotou 2001, 29).

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Γούναρη, ο μυκηναϊκός οικισμός της 
Γκρόττας μετεξελίσσεται σε τόπο ΠΓ και Γ ταφών και επισημαίνονται τέσσερις 
φάσεις λειτουργικών τυπικών (Γούναρης 1999, 106).

Κατά την ΠΓ και ΜΓ περίοδο υπάρχει μεγάλη φροντίδα των νεκρών 
προγόνων του μυκηναϊκού παρελθόντος. Διατηρείται τμήμα του μυκηναϊκού 
τείχους, ενώ δημιουργούνται λάκκοι εξαγνισμού και εξέδρες όπου τελούνται 
λατρευτικά γεύματα (Lambrinoudakis 2001, 13).

- Λι,μάνια

Σύμφωνα με την Ο. Φιλανιώτου, το ότι η περιοχή της Χώρας κατοικείται 
αδιάκοπα από τη ΝΝ εποχή έως σήμερα, το οφείλει, εκτός των άλλων και στο 
ότι έχει φυσικούς λιμένες. Η ίδια αναφέρει την ύπαρξη δύο λιμανιών, ένα στα
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Β και ένα στα ΝΔ, που προσφέρουν προστασία σχεδόν υπό οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες (Philaniotou 2001, 29).

- Ευρήματα

Σε τάφο της αρχαίας πόλεως στην περιοχή του Γυμνασίου βρέθηκε ένα 
ζευγάρι πήλινα μικρά υποδήματα, διακοσμημένο με πολλαπλές τεθλασμένες, 
(Coldstream 1997, 122), που συμβολίζει την πορεία του νεκρού στον Κάτω 
Κόσμο. Αντίστοιχο έχει βρεθεί στον τάφο Α της Ελευσίνας. Στο Ν νεκροταφείο, 
στον τάφο Α βρέθηκαν είκοσι έξι ειδώλια πτηνών και πλήθος πήλινων αγγείων 
(Κούρου 1999, 69). Στα κτερίσματα από τα διάφορα νεκροταφεία της αρχαίας 
πόλεως κυριαρχούν οι αττικίζοντες ρυθμοί και παρατηρείται η παρουσία δύο 
διαφορετικών τοπικών εργαστηρίων (Κούρου 1999, 2). Στην περιοχή της Αγ. 
Παρασκευής στη συνοικία Νιό Χωριό βρέθηκε ο ανατολίζων ναξιακός 
« αμφορέας της Αφροδίτης » (Κούρου 1999, 136).

β. Ύρια

Πρόκειται για ένα περιαστικό ιερό που βρίσκεται στα Ν της πόλης της 
Νάξου, στην εύφορη πεδιάδα του Λιβαδιού. Το ιερό είναι προσβάσιμο από τη 
θάλασσα στα Δ, ενώ βρίσκεται στη συμβολή του ποταμού Βυβλίνη με έναν 
παραπόταμό του που ερχόταν από τα Ν (Λαμπρινουδάκης 1992, 201). Ο 
χώρος όπου ιδρύθηκε το ιερό ήταν ιδιαιτέρως υγρός. Το βασικότερο κτίριο του 
ιερού ήταν ο ναός του πρώιμου 6ου αιώνα π. X. (εικ.65), ο οποίος συνέχισε να 
υφίσταται μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Β. 
Λαμπρινουδάκη, για ένα μοναδικό οικοδόμημα, όπου μπορεί κανείς να 
αναγνωρίσει τα πρώτα βήματα της μνημειοποίησης της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής και του νησιωτικού ιωνικού ρυθμού (Λαμπρινουδάκης 1992, 
203).

Τα πρώτα ίχνη λατρείας χρονολογούνται στη μυκηναϊκή εποχή. 
Ανάμεσα στα μυκηναϊκό και στο ΜΓ στρώμα του ναού, υπάρχει λεπτό στρώμα 
επίχωσης, που αποδεικνύει συνειδητή συνέχεια από τη μυκηναϊκή στη 
γεωμετρική λατρεία (Λαμπρινουδάκης 1992, 215). Ο πρώτος ναός ιδρύθηκε 
στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ., με μία τράπεζα προσφορών πάνω από τη 
μυκηναϊκή θέση θυσιών (Gruben 2000, 382).

Γύρω στο 680 π.Χ. το κτίριο υπέστη μία δραστική ανοικοδόμηση και 
περιτειχίστηκε. Διατηρήθηκαν οι πλάγιοι και ο οπίσθιος τοίχος του, ενώ το 
μήκος του έφτασε τα 17μ. (Λαμπρινουδάκης 1992, 211). Στο πίσω μέρος του 
εντοπίστηκε μία τετράγωνη εσχάρα. Ο Gruben αποδίδει την επέκτασή του 
στην αντίστοιχη επέκταση της πόλης εκείνη την εποχή (Gruben 2000, 382).

Στον πρώιμο 6° αιώνα π. X. το ιερό έλαβε μνημειακές διαστάσεις, 28,5 
χ 13,5μ. (Λαμπρινουδάκης 1992, 203) Πρόκειται για ένα πρόστυλο ιωνικό 
κτίριο. Ο ευρύχωρος πρόστυλος οίκος αποδεικνύεται ότι είναι δημιούργημα 
των νησιών του Αιγαίου (Λαμπρινουδάκης 1992, 204). Το κτίριο είχε 
μνημειώδη μαρμάρινο βωμό 12μ. περίπου, ενώ στο σηκό είχε μαρμάρινο 
βόθρο για τις σπονδές (Gruben 2000, 384). Ο βόθρος αυτός σε συνδυασμό 
με τη θέση του ιερού στην υγρή πεδιάδα και με ένα μεταγενέστερο άγαλμα του 
Μάρκου Αντώνιου ως νέου Διόνυσου υποδεικνύουν ότι ο λατρευόμενος θεός 
ήταν ο Διόνυσος (Λαμπρινουδάκης 1992, 206).
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Στο άδυτο του ναού βρέθηκε ένα υπερφυσικού μεγέθους ελεφάντινο 
αυτί, που ανήκε σε λατρευτικό, χρυσελεφάντινο άγαλμα και χρονολογείται 
σύμφωνα με τον ανασκαφέα μετά το 550 π.Χ. (Λαμπρινουδάκης 1992, 207).

Το ιερό υπέστη ανακαίνιση το 40 π.Χ. επί Μάρκου Αντωνίου, ενώ τον 
5° μεταχριστιανικό αιώνα μετατράπηκε σε πρωτοχριστιανική βασιλική, 
αφιερωμένη στον Αγ. Γεώργιο (Λαμπρινουδάκης 1992, 207-208).

13. ΠΑΡΟΣ

Η Πάρος ανήκει στις Κεντρικές Κυκλάδες και ήταν ιδιαιτέρως ονομαστή 
στην αρχαιότητα για το μάρμαρο της. Ο Ηρόδοτος (5, 135) και ο Σκύλαξ (58) 
μας πληροφορούν ότι είχε ομώνυμη πόλη κατά την αρχαιότητα και δύο 
λιμάνια, εκ των οποίων το ένα ήταν κλειστό.

Πρώτοι άποικοι του νησιού, σύμφωνα με τον Μηλιαράκη, ήταν οι 
Κρήτες, στη συνέχεια οι Αρκάδες και έπειτα οι Ίωνες, αρχηγοί των οποίων 
ήταν ο Κλύτιος και ο Μέλας (Μηλιαράκης 1874, 24). Το όνομά της πρέπει να 
το έλαβε από τον Παράσιο, άνδρα Αρκάδα. Κατά την αρχαιότητα η Πάρος 
ήταν γνωστή και με τα ονόματα Μινωΐς, Μινώα, Υρίη, Καβαρνίς (Καρποδίνη- 
Δημητριάδη 1996, 2). Ο Μηλιαράκης μας αναφέρει και τα ονόματα Πακτία, 
Δημητριάς, Ζάκυνθος, Υλήεσσα και Πλατεία (Μηλιαράκης 1874, 25).

Γνωστά προϊόντα του νησιού, κατά την αρχαιότητα, ήταν τα σύκα, τα 
οποία οι Πάριοι αποκαλούσαν « αιμώνια », τα πεπόνια και τα πορφυρά ιμάτια, 
τα λεγάμενα « βεύδεα ». Τα σύκα ήταν αυτά που λυπόταν που θα εγκατέλειπε 
ο παριανός ποιητής Αρχίλοχος, όταν αναχώρισε για τη Θάσο (Μηλιαράκης 
1874, 25). Ο Αρχίλοχος ήταν ελεγειακός ποιητής και στο νησί προς τιμήν του 
υπήρχε Ηρώο του 7ου αιώνα π.Χ., όπου η ταφική λατρεία συνεχίσθηκε έως τα 
μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. (Λαμπρινουδάκης 1998, 293).

Το πλέον, όμως, γνωστό προϊόν της Πάρου ήταν το μάρμαρο, το οποίο 
ονομαζόταν λυχνίτης, διότι για να το εξάγουν από τα λατομεία 
χρησιμοποιούσαν λύχνους (Μηλιαράκης 1874, 26). Το παριανό μάρμαρο ήταν 
φημισμένο τόσο για την λετπότητα της υφής του, όσο και για την ιδιαίτερη 
λευκότητα του. Χρησιμοποιήθηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο, κυρίως, για 
πολυτελείς κατασκευές. Οι πολλαπλές χρήσεις του μαρμάρου μαρτυρούν 
μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου του νησιού, που βασιζόταν σε αυτό, ενώ 
συνάμα ήταν το υλικό προβολής της ίδιας της πόλεως στα δημόσια κτίρια 
διοικητικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα (Brun 1996, 125).

Ο Brun, λόγω του μαρμάρου και του οίνου της, κατατάσσει την Πάρο, 
στα πιο πλούσια νησιά του αρχιπελάγους και συμπληρώνει ότι οι 
περισσότερες αναφορές στην ευημερία της είναι χρονολογικά πρωιμότερες 
της εισόδου της στη Συμμαχία (Brun 1996, 194). Ο Έφορος (F.Gr.Hist. II A 70 
F.63) υποστήριξε ότι ήταν η πιο πλούσια και η πιο σημαντική των Κυκλάδων. 
Τον 7° αιώνα π. X. η ευημερία του νησιού ενισχύθηκε και από την ίδρυση 
παριανής αποικίας στη Θάσο, με σκοπό την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
χρυσού της περιοχής (Καρποδίνη-Δημητριάδη 1996, 3).

Στην Πάρο γνωρίζουμε ότι λατρευόταν η Δήμητρα Θεσμοφόρος, ο 
Διόνυσος και ο Ασκληπιός. Συναντάμε, επίσης, ναό των Διοσκούρων, του 
Δηλίου και Πυθίου Απόλλωνος, της Υγείας, του Διός Βασιλέως και του 
Ηρακλέους Καλλινίκου.
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Στην Πάρο, το 1627, βρέθηκε το λεγόμενο « Πάριον χρονικόν », 
επιγραφή που ανακάλυψε ο Sampson, την οποία πούλησε στη Σμύρνη στο 
Thomas Howard, κόμη της Arundel, εξ’ ου και η επιγραφή εκλήθη 
Αρουνδελιανή (Μηλιαράκης 1874, 28). Ο τελευταίος την μετέφερε στην 
Οξφόρδη. Το « Πάριον Χρονικόν » περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα, όπως 
μάχες, ιδρύσεις αποικιών, καταστροφές από φυσικά φαινόμενα, ημερομηνίες 
γεννήσεως ή θανάτου σημαντικών πνευματικών ανθρώπων, τα οποία 
καλύπτουν περίοδο 1318 ετών, από το 1582 - 364/363 π.Χ. (Αλιπράντης 
1996, 28). Το παράδοξο είναι ότι δεν γίνεται καμία αναφορά σε γεγονότα που 
σχετίζονται με την Πάρο ή τις Κυκλάδες.

Οι ανασκαφικές έρευνες και οι μαρτυρίες των αρχαίων γεωγράφων και 
των σύγχρονων περιηγητών μας δίνουν πληροφορίες για την αρχαία 
εγκατάσταση στο νησί. Η Παροικιά, σημερινή πρωτεύουσα και λιμάνι της 
Πάρου, ήταν η αρχαία πόλη της Πάρου, το παλιότερο τμήμα της οποίας 
βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, γύρω από το λόφο του Κάστρου. Μια 
δεύτερη σημαντική εγκατάσταση, προγενέστερη της Παροικιάς, ήταν αυτή στις 
Κουκουναριές, κοντά στον κόλπο της Νάουσας, που κατοικήθηκε από την 
ΥΕΧ, καταστράφηκε από σεισμό, για να ανοικοδομηθεί στα γεωμετρικά χρόνια 
μέχρι και τον 6° αιώνα π. X. . Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλά σημεία του 
νησιού, όπως στις θέσεις Μαράθι και Λάκκοι, έχουν εντοπιστεί αρχαία 
λατομεία μαρμάρου.

Περιηγητές - Ανασκαφικές έρευνες

Το νησί επισκέφτηκαν αρκετοί περιηγητές του 17ου - 19ου αιώνα και 
εντόπισαν τα διάσπαρτα αρχαία κατάλοιπα σε διάφορα σημεία του σύγχρονου 
τοπίου. Σποραδικές διηγήσεις για το νησί έχουμε από ιερωμένους, που το 
επισκέπτονται. Το μάρμαρο και οι αρχαιότητες του νησιού αποτέλεσαν πόλο 
έλξης για πολλούς περιηγητές με επικεφαλής τον πρέσβη F.O. de Nointeul, ο 
οποίος ανέσκαψε και μετέφερε αρχαιότητες από την Πάρο και εντόπισε το 
σπήλαιο της Αντιπάρου (Τσιγκάκου 1996, 21).

Σημαντικές πληροφορίες για τις αρχαιότητες του νησιού λαμβάνουμε, 
επίσης, από τον Άγγλο περιηγητή Maihows και από τη σύντομη περιήγηση 
του Άγγλου λοχαγού Sutherland. Εξίσου ακριβές είναι και το χρονικό του 
περιβόητου μέλους της εταιρείας των Dilettanti, Earl of Sandwich (Τσιγκάκου 
1996, 21). Επίσης, για το νησί και τα αρχαία κατάλοιπα έχουμε πληροφορίες 
από τον Andre Thevet, τον Jean de Thevenot, καθώς και από τους William 
Leake και Ludwig Ross. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα είχαν εντοπίσει και την 
περιοχή του Ασκληπιείου.

Οι ανασκαφικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί έχουν 
δώσει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της αρχαίας Πάρου. Γύρω στο 
1950 στο νησί πραγματοποίησε ανασκαφές ο Ν. Κοντολέων, ενώ ο Α. 
Ορλάνδος τις συνέχισε στην επόμενη δεκαετία (Berranger 1992, 18). Στην 
Παροικιά και στην ευρύτερη περιοχή της, κοντά στο σύγχρονο οικισμό έχουν 
λάβει χώρα σωστικές ανασκαφές. Αρκετά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα έχουν 
εντόπιστεί στο βενετσιάνικο Κάστρο. Όσον αφορά την περιοχή των 
Κουκουναριών, οι ανασκαφές ήταν πολυετείς, από το 1976 - 1991, υπό τη 
διεύθυνση του Δ. Σκιλάρντι. Σημαντικές ήταν και οι αρχαιολογικές έρευνες 
μιας ομάδας ερευνητών του Πανεπιστημίου του Μονάχου, υπό τη διεύθυνση 
του G. Gruben.
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α. Κουκουναριές

Ο οικισμός των Κουκουναριών (εικ.66) είναι χτισμένος σε χαμηλό λόφο, 
υψομέτρου περίπου 75μ., στα Δ του κόλπου της Νάουσας. Το μέρος, 
σύμφωνα με τον Fagerstrom, είναι εύφορο και είχε κοντά πηγές ύδατος 
(Fagerstrom 1988, 75). Οι ανασκαφές έφεραν στο φως κατάλοιπα 
γεωμετρικής εποχής, που βρίσκονται πάνω από την προγενέστερη θέση της 
ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου. Η θέση καταστράφηκε στις αρχές αυτής της περιόδου, για 
να επανακατοικηθεί πριν τα τέλη της. Η περίοδος της ακμής της, όμως, 
εντοπίζεται στη ΜΓ και ιδίως στην ΥΓ εποχή (Mazarakis 1997, 82).

FI μυκηναϊκή εγκατάσταση έδωσε ένα πολύ πλούσιο υλικό, μεταξύ των 
οποίων πολυάριθμους σκελετούς ανδρών, γυναικών, παιδιών και ζώων, που 
αποδεικνύουν ότι η θέση καταστράφηκε βίαια από πυρκαγιά, ως πράξη 
πολέμου (Berranger 1992, 120). Από την μυκηναϊκή εγκατάσταση σώζεται το 
κυκλώπειο τείχος, καθώς και τρεις θαλαμοειδείς τάφοι στα Δ της ακροπόλεως, 
όπου πιθανώς, βρισκόταν το νεκροταφείο αυτής.

Μετά την εγκατάσταση της γεωμετρικής περιόδου και γύρω στο 700 
π.Χ., παρατηρείται μετακίνηση των κατοίκων σε εξέδρες στους πρόποδες του 
λόφου, ενώ η θέση φαίνεται να εγκαταλείπεται ειρηνικά στα μέσα του ίδιου 
αιώνα (Mazarakis 1997, 82). FI ειρηνική αυτή εγκατάλειψη εντάσσεται, 
σύμφωνα με τον Αλ. Γούναρη, στην ανάγκη μετατόπισης του οικιστικού 
κέντρου από τις Κουκουναριές στην Παροικιά, πρόκειται, δηλαδή, για την 
τυπική περίπτωση του φαινομένου, που στις μέρες μας, χαρακτηρίζεται από 
τις Επιστήμες του Χώρου, ως αστικοποίηση (Γούναρης 1999, 104).

- Ναός Αθηνάς

Πρόκειται για ένα επίμηκες, ορθογώνιο οικοδόμημα, με 
προσανατολισμό A - Δ, διαφορετικό από τις οικίες του οικισμού, που 
βρίσκεται στη Ν πλαγιά της ακροπόλεως. Αποτελείται από ένα ορθογώνιο 
δωμάτιο, διαστάσεων 9,50μ. χ 6,40μ. και με είσοδο στον Α τοίχο (Mazarakis 
1997, 185). Στη Δ πλευρά του δωματίου βρέθηκε μαρμάρινη, κυκλικής 
διατομής, βάση, διαμέτρου 0,31 μ., που υποστήριζε ξύλινο κίονα. Αντίστοιχος 
κίονας υπήρχε και στην Α πλευρά του δωματίου. Στο κέντρο του σηκού 
υπήρχε κατασκευή από σχιστόλιθους, που, πιθανώς, επρόκειτο για τράπεζα 
προσφορών21.

Στα Α του ναού υπήρχε σχεδόν τετράγωνο τέμενος, στο Β τοίχο του 
οποίου βρισκόταν ένας βωμός των ΥΓ χρόνων, κάτω από τον οποίων 
βρέθηκε πρωιμότερος βωμός (Mazarakis 1997, 186). Το τέμενος και ο ναός 
βρίσκονταν πάνω σε εξέδρα. Στο τέμενος διασώθηκαν πάνω από δέκα 
στρώματα χρήσης από την ΠΚ εποχή έως και τα κλασικά χρόνια (Mazarakis 
1997, 187).

Το οικοδόμημα αρχίζει να χρησιμοποιείται περίπου το 700 π. X. και 
συνεχίζει να χρησιμοποιείται και μετά την εγκατάλειψη του οικισμού, έως τον 
4° αιώνα π. X. Τα διαδοχικά στρώματα στο εσωτερικό του ναού 
χρονολογούνται στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Η ταύτισή του με το ναό

21 πιο αναλυτικά βλ. ΠΑΕ (1985) 184.

93



Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα ΡαοιΚαίου

της Αθηνάς, έγινε λόγω της ανεύρεσης ενεπίγραφων οστράκων, με το 
χάραγμα Αθην[αίης] (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 179) 22 και λόγω της 
ύπαρξης ειδωλίων που απεικονίζουν τη θεά. Στο ναό ίσως υπήρχε και λατρεία 
του Απόλλωνα, διότι βρέθηκαν ενεπίγραφα αγγεία με το όνομα του θεού. 
Σύμφωνα με τον ανασκαφέα23 δεν ανήκαν σε αυτόν το ναό, αλλά πιθανώς 
υπήρχε ένα δεύτερο κτίριο ή ένας βωμός (Mazarakis 1997, 188).

Εάν η χρονολόγηση του ναού επιβεβαιωθεί, τότε στις Κουκουναριές 
βρισκόταν ο πιο παλιός γνωστός ναός της Αθηνάς στον αιγιακό χώρο 
(Berranger 1992, 121).

- Αγορά(;)

Δίπλα στο ναό υπάρχει ελεύθερος χώρος, που πιθανώς πρόκειται για 
την αγορά του οικισμού του 7ου αιώνα π. X., εφόσον στην εποχή αυτή 
τοποθετείται η γένεση της πόλης - κράτους και επιπλέον παρατηρείται κάποια 
αντιστοιχία με τον λίγο πρωιμότερο οικισμό της Ζαγοράς της Ανδρου 
(Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 179).

Ο ανασκαφέας οριοθετεί τον χώρο της πρώιμης αυτής αγοράς μεταξύ 
του ναού της Αθηνάς και της Οικίας των Σφραγισμάτων - για την οποία θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια -, που βρίσκεται στα Β του ναού και φαίνεται να έχει 
δημόσια χρήση, πιθανώς πρυτανείο ή οικία συμποσίων (Mazarakis 1997, 
186)24.

- Δημόσια οικοδομήματα

Εκτός από τον ναό της Αθηνάς ο οικισμός των Κουκουναριών 
περιλαμβάνει και άλλες δύο λατρευτικές περιοχές, μία κοντά στην κορυφή της 
ακροπόλεως, όπου βρίσκεται ένα σπήλαιο στο οποίο πραγματοποιούνταν 
θρησκευτικές τελετές από το 950 π. X. και μία εστία - εσχάρα της ΜΓ 
περιόδου στην ακρόπολη, όπου βρέθηκε φαλλόμορφο πήλινο ειδώλιο 
(Mazarakis 1997, 329).

Γενικότερα η έκταση της θέσης είναι μικρή και τα μεγαλύτερα σε 
μέγεθος και πιο επιμελημένα οικοδομήματα δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε, από 
τα οποία δεν ήταν όλα οικίες, αλλά είχαν και άλλες χρήσεις (Fagerstrom 1988, 
79). Δε γνωρίζουμε αν όλα τα κτίρια ήταν στεγασμένα. Γνωρίζουμε, όμως, ότι 
πολλά κτίρια της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου επισκευάστηκαν και 
επαναχρησιμοποιήθηκαν κατά την ΥΓ περίοδο (Mazarakis 1997, 251).

Το κτίριο Α στην ακρόπολη των Κουκουναριών έχει ένα κυρτό τοίχο, 
πιθανώς τμήμα ΠΓ αψιδωτού κτιρίου, για το οποίο ο Fagerstrom υποστηρίζει 
ότι δεν πρόκειται για ναό (Fagerstrom 1988, 77).

Το κτίριο Α χρονολογείται περίπου στο 900 π. X., ήταν το πιο 
επιβλητικό του πλατώματος και συνεχίζει η χρήση του έως τα μέσα του 8ου 
αιώνα π. X., οπότε και πρέπει να αντικαταστάθηκε από το κτίριο Β (Mazarakis 
1997, 83). Στα ΒΑ του κτιρίου Α, στην κορυφή της ακροπόλεως, σώζεται ένα 
δεύτερο αψιδωτό κτίριο της ΥΓ εποχής, το L, που έχει ένα δωμάτιο στο Β 
άκρο του.

22 πιο αναλυτικά βλ. ΠΑΕ{\983) 294, (1984) 288,(1985)137.
23 πιο αναλυτικά βλ. ΠΛΕ (1986) 200, (1988) 206, (1989) 261.
24 Επίσης βλ. ΠΑΕ (1986) 182.

94



Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλινα Ραουώίου

Στα Α του κτιρίου Α ανακαλύφθηκαν τα λείψανα ενός μεγαλοπρεπούς 
κτιρίου, του κτιρίου C. Σώζεται, δυστυχώς, μόνο ο Β τοίχος του 
οικοδομήματος, διαστάσεων 13,70μ. χ 6μ. (Mazarakis 1997, 184). Η είσοδός 
του δε σώζεται, αλλά πιθανώς βρισκόταν στην Α πλευρά του. Το κτίριο C 
χτίστηκε στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα π. X. και παρέμεινε σε χρήση 
έως το 670/660 π. X. (Mazarakis 1997, 184). Κάτω από το κτίριο C, ανεσκάφη 
πρωιμότερο οικοδόμημα, ως αποχετευτικός αγωγός, το κτίριο Β, ίδιου 
προσανατολισμού με το C (Mazarakis 1997, 184).

Τα τρία κτίρια A, Β και C εμφανίστηκαν στον οικισμό το ένα ως 
διάδοχος του άλλου και φαίνεται ότι αποτελούσαν την οικία του αρχηγού της 
κοινότητας. Το κτίριο C, όπως μας πληροφορεί ο ανασκαφέας θα μπορούσε 
να ήταν το μέγαρο της αριστοκρατικής οικογένειας που διοικούσε την 
ακρόπολη25. Τόσο τα ευρήματα, που προέρχονται από αυτό, όσο και τα 
ευρήματα των προγενέστερων κτιρίων Α και Β δεν δικαιολογούν την ταύτισή 
τους με ναό (Mazarakis 1997, 184). Τότε γύρω στο 710 π. X., που 
καταστράφηκε μέρος του Επάνω Πλατώματος από σεισμό και οι κάτοικοι 
μετακινήθηκαν στο Κάτω Πλάτωμα, το κτίριο C παρέμεινε στη θέση του και 
ταυτίστηκε με ένα είδος ανδρώνα, που η χρήση του σχετιζόταν με την ύπαρξη 
πρυτανείου στο Ν τμήμα του οικισμού.Την άποψη αυτή ενισχύει και η μη 
ύπαρξη εσωτερικής διαίρεσης του κτιρίου, παρά το μέγεθος του (Mazarakis 
1997, 185, υποσ. 1382).

- Οικίες

Οι οικίες των Κουκουναριών είναι χτισμένες από ντόπιο σχιστόλιθο. 
Συνήθως αποτελούνται το πολύ από δύο δωμάτια, έχουν προσανατολισμό Β
- Ν και την είσοδό τους στη Ν πλευρά, για να προφυλάσσονται από τους 
βόρειους ανέμους (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 178).

Στον οικισμό υπάρχουν είτε σύνολα οικοδομημάτων, είτε ελεύθερες στο 
χώρο κατασκευές που χωρίζονται με στενά περάσματα, ανάμεσα στις οποίες 
ο Α λ. Μαζαράκης εντοπίζει το κτίριο Ε, που αποτελείται από έναν πρόδομο 
και ένα βασικό δωμάτιο με παράκεντρο άνοιγμα θύρας (Mazarakis 1997, 256).

Μία ιδιαιτέρως γνωστή οικία είναι η Οικία των Σφραγισμάτων, που 
τοποθετείται στα Β του ναού της Αθηνάς και πιθανότατα αποτελούσε το 
«πρυτανείο» της πόλεως. Χτίστηκε γύρω στο 700 π.Χ. και παρέμεινε σε 
χρήση μέχρι περίπου και τον 4° αιώνα π.Χ. (Mazarakis 1997, 185-186)

- Ευρήματα

Τα σημαντικότερα ευρήματα των Κουκουναριών προέρχονται από το 
ιερό της Αθηνάς - μεγάλη ποσότητα κεραμικής, υφαντικά βάρη και πήλινα 
ειδώλια που απεικονίζουν καθιστή γυναικεία θεότητα, που φορά πόλο - . 
Βρέθηκαν, επίσης, πήλινα πλακίδια που απεικονίζουν είτε την Αθηνά να 
προσφέρει σπονδή, μορφή να φέρει κράνος, είτε μία γυναικεία θεότητα, όφεις 
και'ίππους (Mazarakis 1997, 188). Βρέθηκε μοναδικό μεταλλικό αντικείμενο, 
ένα χάλκινο πτηνόμορφο περίαπτο και μία αιχμή βέλους στο σηκό. Είναι

25 βλ. ΠΑΕ (1984) 299.
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αξιοσημείωτη η απουσία οπλισμού από τον κατάλογο των αναθημάτων, όπως 
αντιστοίχως συμβαίνει και στη Ζαγορά Άνδρου (Mazarakis 1997, 188).

Τα σημαντικότερα ευρήματα από το κτίριο Β ήταν ένας κέραμος στέγης, 
ένα υφαντικό βάρος και κεραμική της ΥΓ περιόδου, ενώ στο κτίριο C βρέθηκε 
ανάγλυφος πίθος, που απεικόνιζε δύο ανάγλυφες μαχόμενες μορφές 
(Mazarakis 1997, 184).

β. Παροικιά26

Είναι η σημερινή πρωτεύουσα και το λιμάνι της Πάρου και βρίσκονται 
στο Δ μέρος του νησιού. Η κατοίκηση στην Παροικιά προϋπήρχε της 
εγκατάστασης των κατοίκων των Κουκουναριών σε αυτή και χρονολογείται 
στα τέλη της 4ης χιλιετίας π. X. . Τμήμα της ΠΚ εγκατάστασης σώζεται στο 
λόφο της πόλεως, όπου δεσπόζει το φράγκικο Κάστρο. Κατά την ΜΕΧ και 
κυρίως, την ΥΕΧ αποτελούσε το σπουδαιότερο εμπορικό λιμάνι του νησιού.

Η κατοίκηση στο λόφο συνεχίζεται και κατά την μυκηναϊκή εποχή, ενώ 
αυξάνεται, κυρίως, μετά την εγκατάλειψη των Κουκουναριών, οπότε και 
κατοικείται ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, όπου βρίσκεται η σύγχρονη πόλη. 
Ο 6ος αιώνας π. X. είναι ο αιώνας της πολιτιστικής ακμής του νησιού, με την 
Παροικιά ως κεντρικό του πυρήνα. Η οικοδομική δραστηριότητα εντείνεται και 
κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή. Τότε μαρτυρείται η ανέγερση, 
κυρίως, κτιρίων δημόσιας χρήσης, όπως θέατρο και τετράγωνη στοά.

Η πόλη (εικ.67) περιτρέχεται από ιερά, διατεταγμένα σχεδόν κυκλικά 
στο χώρο, σαν να θέλει να εξασφαλίσει την προστασία των θεών (Berranger 
1982, 105). Αρκετά ιερά βρίσκονται και εκτός της πόλεως, σε παρακείμενους 
λόφους.

Η Παροικιά φαίνεται να παρουσιάζει συνέχεια στην κατοίκηση από τα 
τέλη της 4ης χιλιετίας π. X. μέχρι τη σημερινή εποχή και δεν έχουν, προς το 
παρόν εντοπιστεί ίχνη πιθανής ερήμωσής της σε οποιαδήποτε περίοδο της 
ιστορίας του νησιού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γνώρισε περιόδους 
παρακμής.

- Ναός Αθηνάς

Ο ναός της Αθηνάς βρίσκεται στην ακρόπολη της πόλης και 
χρονολογείται στο γ’ τέταρτο του 6ου αιώνα π. X. . Πρόκειται για έναν 
μαρμάρινο, ιωνικό, αμφιπρόστυλο ναό με έξι κίονες στην πρόσοψη, του 
οποίου ο πρόναος και το μεγαλύτερο μέρος του σηκού δε σώζονται σήμερα 
(Berranger 1982, 240). Το συνολικό μήκος του πρέπει να ήταν 30μ,.-, ένώ το 
ύψος των κιόνων της πρόσοψης ήταν 8,86μ. (Berranger 1982, 72^73). Ο 
ναός είναι σύγχρονος και ομοιάζει με αυτόν του Απόλλωνα στο νησάκι 
Παλάτια της Νάξου, και κατά συνέπεια είναι πιθανώς έργο του ίδιου 
αρχιτέκτονα (Σημαντώνη - Μπουρνιά 1998, 186).

Ο περίβολος του ναού είναι ορατός, με διαστάσεις 20 μ. χ 12,50μ. 
(Berranger 1982, 97).

26 Βλ. νεότερες πληροφορίες στο Kouraghios 1996 : 211 - 227.
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- Ναός Απόλλωνα Πυθίου (;)

Πρόκειται για ένα ναό μικρών διαστάσεων, που τοποθετείται στα Ν της 
αρχαίας πόλεως. Στην περιοχή έχουν βρεθεί γείσα και άλλα αρχιτεκτονικά 
μέλη του ναού. Στο χώρο του ιερού έχουν βρεθεί αρκετά γεωμετρικά όστρακα. 
(Mazarakis 1997, 329). Η διάρκεια χρήσης του ναού είναι μάλλον μικρή, 
σύμφωνα με τους αρχαιολόγους (Berranger 1982, 98). Δε σώζεται ίχνος 
προστατευτικού περιβόλου του ναού και οι επιγραφικές μαρτυρίες τοποθετούν 
την καταστροφή του στο 202/201 π. X. (Berranger 1982, 101). Στην ταύτισή 
του με το Πύθιο, βοήθησε τόσο η επιμελημένη αρχιτεκτονική, όσο και η 
ύπαρξη αδύτου στο πίσω μέρος του σηκού και σε χαμηλότερο επίπεδο από 
αυτόν (Berranger 1982, 241).

Στον ίδιο λόφο, σε μεγαλύτερο υψόμετρο έχει βρεθεί το ιερό της 
Δήμητρας Θεσμοφόρου Το Θεσμοφόριο ήταν ήδη γνωστό από την αρχαϊκή 
εποχή και το 489 π. X., ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι ήταν τέμενος με ένα 
μέγαρο (Berranger 1982, 245).

- Ιερό Απόλλωνα Δηλίου και Αρτέμιδας Δηλίας (εικ.68)

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τη χρονολόγηση του κτιρίου, εξαιτίας 
των ευρημάτων από διαφορετικές εποχές. Μία από αυτές το τοποθετεί στα 
μέσα του 6ου αιώνα π. X., ενώ άλλη στις αρχές του 5ου αιώνα π. X. (Berranger 
1982, 244). Πάντως, το πρωιμότερο ανασκαφικό υλικό χρονολογείται στην ΜΓ 
και ΥΓ περίοδο (Mazarakis 1997, 329).

Το Δήλιον ιδρύεται σε έναν ψηλό λόφο στα Β, απέναντι από τη Δήλο 
και αποτελείται από έναν περίβολο με βωμό, έναν μικρό δωρικό ναό της 
Αρτέμιδας και έναν μικρό χώρο για συμπόσια (Ζαφειροπούλου 1996b, 6). 
Αρκέτα από τα αρχιτεκτονικά μέλη του ιερού, καθώς και επιγραφές έχουν 
βρεθεί στο πλάτωμα του Ασκληπιείου, λίγο χαμηλότερα στην πλαγιά 
(Berranger 1982, 244).

- Ασκληπιείο

Στη περιοχή του ιερού του Απόλλωνα Πυθίου, ιδρύθηκε τον 4° αιώνα 
π. X., Ασκληπιείο, γύρω από πηγή με καθαρό νερό. Στην ίδια περιοχή 
βρέθηκε κυκλικό κτίριο, λείψανα του οποίου σώζονται στο Κάστρο, που 
ταυτίστηκε με ιερό της Εστίας. Η πόλη πρέπει να είχε και Βουλευτήριο, διότι 
έχουν σωθεί εννέα από τα μαρμάρινα έδρανα, που χρησιμοποιήθηκαν σε 
μεταγενέστερο κτίριο.

- Αγορά - Πρυτανείο

Η αγορά της αρχαίας πόλεως δεν έχει εντοπιστεί. Πιθανώς τοποθετείται 
στο κέντρο της ακροπόλεως, όπου πρέπει να βρισκόταν και το Πρυτανείο, το 
οποίο αναφέρεται σε αρκετές επιγραφές (Berranger 1982, 75). Μέσα στο 
Πρυτανείο βρισκόταν το ιερό της Εστίας, όπου από τον 2° αιώνα π. X. 
φυλάσσονταν τα αρχεία της πόλεως (Berranger 1982, 77). Το Πρυτανείο 27

27 Για την αρχιτεκτονική βλ. πιο αναλυτικά Schuller 1991 ;Rubensohnn 1962.
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υπήρχε ήδη από την αρχαϊκή εποχή και ίσως κατά τον 4° αιώνα π. X. 
διακοσμήθηκε από ένα άγαλμα του Σκόπα (Berranger 1982, 78).

- Θέατρο

Από επιγραφές πληροφορούμεθα για την ύπαρξη θεάτρου στην αρχαία 
πόλη της Πάρου. Η Berranger μας πληροφορεί ότι ίσως χρησίμευε για τη 
λατρεία του Διονύσου, ή για τη λατρεία των Μουσών και ότι κατασκευάστηκε 
τον 3° αιώνα π. X., δηλαδή είναι σύγχρονο με αυτό της Δήλου (Berranger 
1982, 79).

Έχουν εντοπιστεί αρκετοί κίονες από το προσκήνιο. Η διάμετρος της 
ορχήστρας υπολογίζεται στα 15μ. (Berranger 1982, 79).

- Εργαστήρια

Στην πόλη της αρχαίας Πάρου έχουν σωθεί εργαστηριακά 
συγκροτήματα κεραμικής και γλυπτικής. Στα εργαστήρια κεραμικής έχουν 
σωθεί έξι κλίβανοι -δύο μεγαλύτεροι διαμέτρου 2μ. και τέσσερεις μικρότεροι -, 
δύο δεξαμενές και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Στα Α αυτών βρισκόταν το 
εργαστήριο γλυπτικής, από το οποίο σώθηκαν μεγάλοι εργαστηριακοί χώροι, 
πλήθος λατύπης και ημίεργα γλυτπά, όχι παλαιότερα της ελληνιστικής εποχής 
(Ζαφειροπούλου 1996b, 7).

- Οικίες

Οι ιδιωτικές οικίες καλύπτουν μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλεως. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί ένα τμήμα συνοικίας, που έχει 
αποκαλυφτεί με κτιριακά συγκροτήματα και δρόμο ανάμεσά τους, καθώς και οι 
μαρμάρινες παραστάδες και η κλίμακα ανόδου μίας ελληνιστικής οικίας 
(Ζαφειροπούλου 1996b, 6). Σε αρκετά από τα οικοδομήματα έχουν σωθεί 
ψηφιδωτά δάπεδα. Τέτοια δάπεδα αποκαλύφθηκαν το 1994 σε έκταση 6 
στρεμ., όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Πάρου. Κάτω από 
ψηφιδωτό των ελληνιστικών χρόνων αποκαλύφθηκε τμήμα αρχαιότερου 
ψηφιδωτού, κατασκευασμένου με χοντρές μπλε και άσπρες ψηφίδες και 
βότσαλα με το ίδιο σπειροειδές σχέδιο (Κουράγιος 1996, 26).

- Οχύρωση

Η περίμετρος του τείχους έφτανε τα 2,5 χμ. (Σημαντώνη - Μπουρνιά 
1998, 186). Τμήματά του είναι ορατά και εκτός της σύγχρονης πόλης της 
Παροικιάς. Αρχαϊκές είναι μόνο οι κατώτερες στρώσεις του ορατού τμήματος 
του τείχους. Τμήμα του Α τείχους είναι ορατό στη θέση Καστροβούνι και στη 
θέση Δύο Πλάκες. Έχει σωθεί η πύλη του τείχους, κατασκευασμένη από δύο 
μονολιθικές παραστάδες, ύψους 3μ. (εικ.69) (Κουράγιος 1996, 27).

- Νέκρόπολη

Ένα σπουδαίο νεκροταφείο έχει ανασκαφεί κοντά στο αρχαίο λιμάνι, 
στα Β της πόλεως. Σύμφωνα με τα ευρήματα και τις ταφικές πρακτικές, η 
διάρκεια χρήσης του εκτείνεται από το τέλος του 8ου αιώνα π. X. έως τον 3°
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μεταχριστιανικό αιώνα. Το νεκροταφείο περιλαμβάνει κιβωτιόσχημους τάφους 
και εγχυτρισμούς αρχαϊκής περιόδου. Ιδιαιτέρως σημαντικοί θεωρούνται δύο 
ομαδικοί τάφοι, που περιελάμβαναν πολλούς νεκρούς άνδρες, δηλαδή 
πολυανδρία (εικ.70). Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση τέτοιας ταφής στις 
Κυκλάδες και για μοναδικό εύρημα της ΥΓ εποχής (Ζαφειροπούλου 2000, 
286).

Το ένα πολυάνδριο ήταν τραπεζιόσχημο όρυγμα, πλακόστρωτο 
εσωτερικά, μήκους περίπου 7μ., που περιείχε γύρω στα 30 - 40 αγγεία, στα 
οποία είχαν τοποθετηθεί τα οστά, μερικά από τα οποία ήταν πλυμένα, ανδρών 
ηλικίας 20 - 35 χρόνων (Ζαφειροπούλου 1996b, 5). Μάλλον επρόκειτο για 
ηρώο, διότι βρέθηκαν εκεί αναθήματα τουλάχιστον των επόμενων δύο 
αιώνων. Στο σημείο εκείνο έχει αποκαλυφθεί σκελετός αλόγου τοποθετημένος 
πάνω σε κτιστό βωμό (Κουράγιος 1996, 27).

Το δεύτερο πολυάνδριο ήταν ορθογώνιο, διαστάσεων 4 χ 1,45μ. και 
περιελάμβανε 130 αγγεία. Και τα δύο είχαν επένδυση από σχιστόπλακες, 
πολύ μεγάλες στο ορθογώνιο, μικρότερες στο τραπεζιόσχημο, το οποίο είχε 
και πλακόστρωτο δάπεδο, ενώ το άλλο είχε φυσικό (Ζαφειροπούλου 2000, 
283). Το δεύτερο πολυάνδριο δημιουργήθηκε, σύμφωνα με την Φ. 
Ζαφειροπούλου, γιατί γέμισε το μεγάλο με δύο σειρές αγγείων και έσκαψαν 
καινούριο (Ζαφειροπούλου 2000, 285). Δύο από τα αγγεία που βρέθηκαν στα 
δύο ορύγματα περιέχουν σκηνές μάχης. Γύρω από τα δύο ορύγματα 
αναπτύχθηκαν ομάδες τάφων κατά οικογένειες ή κατά γένη, ακολουθώντας 
πάντα τη φορά του ενός ή του άλλου πολυανδρίου (Ζαφειροπούλου 2000, 
286).

Τα επιτύμβια μνημεία του 5ου αιώνα π. X. είναι επιβλητικά και 
μαρτυρούν την οικονομική ευμάρεια της ίδιας της πόλης και των κατοίκων της. 
Έχουν, επίσης, σωθεί μαρμάρινες σαρκοφάγοι ύστερης ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής εποχής, που χρησιμοποιούνταν ως οικογενειακοί τάφοι και οι 
οποίες έφεραν ανάγλυφες παραστάσεις και πολλές φορές προτομές στο 
επάνω μέρος (Ζαφειροπούλου 1996b, 7). Τα ταφικά ευρήματα αυτών των 
εποχών βρίσκονται τα περισσότερα εντοιχισμένα σε κατά μήκος των τοίχων 
του περιβόλου της Καταπολιανής (Berranger 1992, 33).

- Λιμάνια

Στο λιμάνι της Παροικιάς σώζονται κατασκευές, οι περισσότερες 40μ. 
μήκους, που πιθανότατα ήταν μαγαζιά ή εργαστήρια, απαραίτητα σε ένα 
ακμάζον λιμάνι και τα οποία ομοιάζουν με αυτά του λιμανιού της Δήλου 
(Berranger 1982, 57). Αυτές οι κατασκευές δεν φαίνεται να συνδέονται με τα 
κατάλοιπα του αρχαίου μώλου, που βρισκόταν απέναντι από την ελληνιστική 
νεκρόπολη (Berranger 1982, 58).

Το Β λιμάνι της Νάουσας, σύμφωνα με τον Brun, ήταν το βασικό λιμάνι 
από το οποίο γινόταν η εξαγωγή μαρμάρου (Brun 1996, 125). Οι περιηγητές 
το αναφέρουν ως κλειστό λιμένα (Berranger 1982, 58). Στο νησί έχουν βρεθεί 
κατασκευές, που διευκόλυναν την μεταφορά του μαρμάρου από τα λατομεία 
στο λιμάνι.
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- Ευρήματα

Σύμφωνα με τον Coldstream, η παραγωγή αγγείων « παριανού » 
τύπου (εικ.71) ξεκίνησε ήδη από την ΥΓ εποχή, ενώ λίγο μετά το 700 π. X., ο 
παριανός αμφορέας, που είχε εξαχθεί στη Θήρα, φαίνεται να έχει συνεχιστές 
και στην Ανατολίζουσα περίοδο (Coldstream 1997, 287).

Σε ένα μεγάλο δημόσιο κτίριο βρέθηκε εντοιχισμένος ένας κορμός 
αρχαϊκού κούρου, κοντά στον οποίον βρέθηκε μαρμάρινη κυκλική βάση, που 
φέρει την επιγραφή ΧΕΛΩ, που επρόκειτο, πιθανώς, για το όνομα ΧΕΛΩΝΟΣ 
(Κουράγιος 1996, 27). Κοντά στο σημείο αυτό αποκαλύφθηκε σχεδόν 
ακέραιο, αρχαϊκό άγαλμα Γοργούς, το μοναδικό σε περίοπτο έργο μεγάλης 
πλαστικής. Το μυθικό αυτό τέρας εικονίζεται τη στιγμή που πατεί στο έδαφος 
με τα φτερά της ανυψωμένα προς τα πίσω (Ζαφειροπούλου 1996c, 30).

Έχουν βρεθεί, επίσης, αρχαϊκοί κούροι, καθώς και ένα κολοσσιαίο 
άγαλμα της Αρτέμιδος από το Δήλιο, των αρχών του 5ου αιώνα π. X. . Γνωστή 
είναι η Νίκη του Σκόπα (εικ.72). Τα περισσότερα από τα ευρήματα της 
αρχαίας πόλεως, καθώς και αυτά από τις Κουκουναριές βρίσκονται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου.

γ. Νήσος Οικονόμου

Οι εγκαταστάσεις σε τέτοια νησίδια είναι συνέπειες της εντατικοποίησης 
της παραγωγής, της εκμετάλλευσης και της τελευταίας σπιθαμής, φαινόμενο 
πιστοποιούμενο, κυρίως, κατά την Γ περίοδο (Γούναρης 1999, 108).

Στη μικρή αυτή νήσο, στα ΒΑ της Νάουσας, σώζονται λείψανα 
ωοειδούς περιβόλου, διαμέτρου περίπου 130μ., με κυκλώπεια τοιχοδομία και 
ίχνη πιθανού γεωμετρικού οικισμού (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 179). Στην 
Α πλευρά έχει ταυτιστεί μία πύλη, που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής. Η 
εγκατάσταση βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά της νησίδας, η Β πλευρά της οποίας 
έχει χτιστεί σε μία σειρά πλατωμάτων, ενώ στα ΝΑ τοποθετείται η νεκρόπολη 
(Berranger 1992, 122). Όλα τα οικοδομήματα (εικ.73) και οι οδοί έχουν 
προσανατολισμό A - Δ. Η κατοίκηση στη νήσο χρονολογείται στην 
υπομυκηναϊκή ή στην ΠΓ εποχή. Το τείχος έχει 1,40μ. πλάτος και 1,05μ. ύψος 
(Fagerstrom 1988, 79).

Ένα αψιδωτό οικοδόμημα έχει εντυπωσιακό μέγεθος σε σχέση με την 
έκταση του οικισμού. Η τοιχοδομία είναι ιδιατέρως επιμελημένη και οι 
διαστάσεις του είναι 15μ. χ 6,70μ.. Έχει τουλάχιστον δύο δωμάτια, με 
ενδιάμεσο τοίχο και την είσοδό του στη Δ πλευρά. Κάποια χρονική στιγμή 
δέχτηκε προέκταση στο Ν τοίχο, μία ορθογώνια κατασκευή χωρισμένη σε δύο 
μέρη, το δωμάτιο II, διαστάσεων 13,25μ. χ 3,27μ. (Mazarakis 1997, 83). Ο 
Fagerstrom υποστηρίζει ότι πρόκειται για κατοικία αριστοκρατικής οικογένειας 
(Fagerstrom 1988, 80). Ο Μαζαράκης πιστεύει ότι πρόκειται για ναό ή κτίριο 
δημόσιας χρήσης του τέλους της γεωμετρικής και των αρχών της αρχαϊκής 
περιόδου (Mazarakis 1997, 330).

Έχουν, επίσης, βρεθεί, σύμφωνα με τη δημοσίευση του Δ. Σκιλάρντι, 
μία'στοά στην ΝΔ πλευρά και ένα συγκρότημα οικοδομημάτων στα ΒΑ, καθώς 
και το αρχαίο λιμάνι, μέρος του οποίου είναι καταποντισμένο και αρχαίες

, no
ταφές 28

28 πιο αναλυτικά βλ. ΑΑΑ ( 1973 ) 260 - 265.
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14. ΣΕΡΙΦΟΣ

Πρόκειται για ένα νησί των Δ Κυκλάδων, το οποίο ήταν, ιδιαιτέρως, 
γνωστό κατά την αρχαιότητα για τα μεταλλεία σιδήρου και χαλκού. Είναι 
εξαιρετικά βραχώδες, γεγονός που εντόπισε ο Στράβων ( X 5, 9 ) και 
σημείωσε ότι οι κωμικοί ποιητές την παρουσιάζουν να μεταμορφώνεται σε 
πέτρα από την Γοργόνα. Η Σέριφος μνημονεύεται από τον Οβίδιο στις 
Μεταμορφώσεις ( V, 242 ) ως « Μικρή Σέριφος ».

Η αρχαία πόλη βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη, γεγονός που 
εμποδίζει μία συστηματική αρχαιολογική έρευνα. Οι μόνες πληροφορίες που 
αντλούμε για αυτή είναι από διάσπαρτες αναθηματικές και επιτύμβιες 
επιγραφές και αρχιτεκτονικά λείψανα, που έχουν βρεθεί στο νησί ή από 
επιγραφές σε άλλα μέρη, όπως στη Δήλο.

Πληροφορίες έχουμε και για άλλες θέσεις του νησιού που σχετίζονται 
με την μεταλλευτική δραστηριότητα (εικ.74). Σημαντικοί είναι δύο ελληνιστικοί 
πύργοι, ο Ασπρόπυργος και ο Ψαρόπυργος, καθώς και τα αρχαία ορυχεία 
στη Δ και Ν ακτή, στη Θέση Χάλαρα. Η Κεφάλα είναι μία μικρή χερσόνησος 
στο Δ τμήμα του νησιού, που προστατεύεεται από ένα μαρμάρινο ελληνιστικό 
πύργο. Στη χερσόνησο βρίσκεται το λατομείο, από το οποίο πιθανότατα 
προήλθε το υλικό για την οικοδόμηση του πύργου και σε μικρή απόσταση 
βρέθηκαν άφθονες σκωρίες, οψιανοί και θραύσματα από επένδυση καμινιών 
(Φιλανιώτου 1998, 208). Οι τεράστιες αποθέσεις σκωριών του Αβεσαλού, που 
το μέγεθος τους συγκρίνεται, σύμφωνα με την Ο. Φιλανιώτου, με αντίστοιχες 
θέσεις της Κύπρου, δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί (Φιλανιώτου 1998, 209).

Αξίζει να αναφερθούν και οικοδομήματα αμυντικού χαρακτήρα, με 
στιβαρούς τοίχους, που χρονολογούνται στον 6° και 3° αιώνα π. X. 
(Φιλανιώτου 2000, 8) και που μαρτυρούν την ανασφάλεια που προκύπτει από 
τη διαβίωση σε νησιωτικές περιοχές.

Η αρχαία Σέριφος βρισκόταν στη θέση της σημερινής Χώρας και είχε 
ως επίνειό της το Λιβάδι, το σημερινό λιμάνι του νησιού. Η πόλη ήταν 
τειχισμένη και ίχνη των τειχών της διακρίνουμε στη σύγχρονη πόλη. Το όνομα 
« Σέριφος », σύμφωνα με του αρχαίους λεξικογράφους, σημαίνει πετρώδης 
( στέριφος, στέρφος = άκαρπος ). Σύμφωνα με το Διογενειακόν λεξικόν 
σημαίνει γραυς έριφος (Χρυσολώρας 2000, 3). Ο Brun υποστηρίζει ότι το 
όνομα Σέριφος έχει τη φοινικική ρίζα σαρέφ, που σημαίνει χυτήριο, κάτι 
εύλογο εφόσον υπήρχαν μεταλλεία χαλκού και σιδήρου στο νησί από την ΠΚ 
(2600 - 2300 π.Χ.) (Brun 1996, 130). Ο Μηλιαράκης αναφέρει το σερίφιον, 
βότανο που φύτρωνε στη Σέριφο και το μεταχειριζόντουσαν οι αρχαίοι, διότι 
είχε φαρμακευτικές ιδιότητες (Μηλιαράκης 1874, 43).

Η Σέριφος, πιθανώς, τον 7° αιώνα π. X. εποικίστηκε από Ίωνες με 
αρχηγό τον Ετεοκλή, όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος. Ο Απολλόδωρος (1, 
9.6) αναφέρει ότι η ίδρυση της συνδέεται με το θρησκευτικό μύθο, που φέρει 
ως οικιστές του νησιού τον Πολυδέκτη και το Δίκτυ (Μηλιαράκης 1874, 44).

I
Περιηγητές

Ο C. Buondelmonti, επισκεπτόμενος το νησί κατά την περιοδεία του 
στην Ελλάδα στις αρχές του 15ου αιώνα π. X., αναφέρει ότι πήρε το όνομά του
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είτε από το βότανο σέρφη, είτε από τον οικιστή του Σερφήνο. Αναφέρει ότι η 
πόλη είχε λιμάνι και ότι οι κάτοικοι λάτρευαν τον θεό Απόλλωνα σε παιδική 
ηλικία (Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2000b, 32).

Ο βοτανολόγος Pitton de Tournefort, απεικονίζει τρία νομίσματα του 
νησιού με Χίμαιρα στον εμπροσθότυπο και αετό στον οπισθότυπο. Ο Ross 
επισκέφτηκε το νησί τον Αύγουστο του 1837 και εντοπίζει την αρχαία πόλη 
στη θέση της νεότερης, καθώς και την ύπαρξη ενός αρχαίου πύργου και μίας 
δεξαμενής στη όμορη βραχονησίδα Σεριφοπούλα (Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 
2000b, 32). Τις ίδιες πληροφορίες μας κληροδότησε και ο Phillipson to 1901.

Ο Bent επισκέφτηκε το νησί γύρω στο 1880 και διαπίστωσε ότι τα 
αρχαία λείψανα που έχουν βρεθεί στο νησί δεν είναι σημαντικά. Ο ίδιος βρήκε 
μία επιγραφή χαραγμένη σε βράχο, ενώ ντόπιοι κάτοικοι του έφεραν 
νομίσματα με κεφάλι Μέδουσας.

Από τους Έλληνες περιηγητές και γεωγράφους, οι σημαντικότερες 
πληροφορίες για το νησί δίνονται από τον Μηλιαράκη και από τον Τρύφωνα 
Ευαγγελίδη. Ο πρώτος μας παρουσιάζει τον ιδρυτικό μύθο της αρχαίας 
πόλεως, τη λατρεία του Περσέα και το θαλασσινό τζιτζίκι, το ιερό αυτό ζώο 
που αφθονεί στο νησί. Επίσης, αναφέρεται στη φτώχεια του νησιού κατά τους 
ρωμαϊκούς χρόνους.

Ο Τρύφων Ευαγγελίδης, ιστορικός και γεωγράφος της Σερίφου, 
αναφέρει τον Ψαρόπυργο στο ακρωτήρι Κύκλωπας του νησιού και το σπήλαιο 
Σταυρακόπουλου. Επίσης, κάνει λόγο και για τη συλλογή Ορυκτών και 
Αρχαιοτήτων του Γκρόμαν, διευθυντού των μεταλλευτικών εργασιών, που 
περιελάμβανε κτερίσματα τάφων, αγγεία, νομίσματα και λυχνάρια ρωμαϊκών 
χρόνων (Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2000b, 32).

Αρχαία πόλη

Η αρχαία πόλη, όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία, 
εντοπίζεται στη θέση της σύγχρονης, ενώ κατά μία άλλη άποψη η αρχαία 
πόλη βρισκόταν στη θέση του Μεγάλου Χωριού. Αρχαίες εγκαταστάσεις 
παρατηρούνται και στη θέση Γάνεμα του νησιού. Οι πληροφορίες μας είναι 
ελάχιστες, διότι δεν έχει ποτέ διεξαχθεί συστηματική έρευνα.

Γνωρίζουμε ότι η Σέριφος έλαβε μέρος στους Περσικούς πολέμους με 
το μέρος των Ελλήνων, ενώ το 478/7 π. X. εντάχθηκε στην Α' Αθηναϊκή 
Συμμαχία και το όνομά της εντοπίζεται στους παλαιότερους φορολογικούς 
καταλόγους. Σύμφωνα με το φόρο που πλήρωνε η πόλη, ο πληθυσμός της 
κατά τους κλασικούς χρόνους υπολογίζεται περίπου σε 3200 κατοίκους 
(Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2000a, 6).

Για την κατάσταση της πόλης κατά την ελληνιστική εποχή οι 
πληροφορίες μας είναι πενιχρές και προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από 
επιγραφές. Είναι γνωστή η φιλική σχέση της Σερίφου με την Κέα, πόλεις 
ιωνικές και οι δύο, καθώς και η ανάθεση αφιερωμάτων στον Δήλιο Απόλλωνα.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η πόλη αρχίζει να παρακμάζει, η διαβίωση 
των κατοίκων δυσχεραίνεται και το νησί μετατρέπεται σε τόπο πολιτικών 
εξόριστων. Σύμφωνα με επιγραφή, στις περιοχές Τσιγκούρι και Πλακανός της 
σημερινής Χώρας υπήρχε Αγορά, που επισκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια 
(Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2000a, 7). Μέρος της Ακρόπολης και των τειχών 
σώζεται στο Κάστρο της Χώρας. Επίσης, ένα ψηφιδωτό με παράσταση
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κυνηγιού και ένας κίονας στα ΝΑ του, σώζονται σε σύγχρονη οικία και 
αποτελούν τμήμα δημόσιου ρωμαϊκού οικοδομήματος.

Η πόλη φαίνεται να εγκαταλείπεται στα αυτοκρατορικά χρόνια λόγω 
επιδημία ή πειρατικής επιδρομής. Σύμφωνα με ψήφισμα του 2ου - 3ου αιώνα 
μ. X., η πόλη φαίνεται να έχει χάσει τους πιο καλούς και επιφανείς πολίτες της 
(Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2000a, 7).

- Ευρήματα

Τα πιο σημαντικά από τα ευρήματα από την αρχαία πόλη είναι τα 
νομίσματα, καθώς τα έργα γλυπτικής. Τα πρώτα νομίσματα της Σερίφου είναι 
αρχαϊκοί στατήρες, που χρονολογούνται περίπου το 530 π. X., τα οποία 
έχουν στον εμπροσθότυπο τους βάτραχο (εικ.75), ζώο που συνδέεται με την 
τοπική λατρεία του Περσέα (Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2000a, 7) , τον ίδιο 
τον Περσέα ή τη Μέδουσα.

Στα γλυπτά συμπεριλαμβάνονται επιτύμβιες στήλες, τμήματα 
ιματιοφόρων μορφών, που κοσμούσαν σαρκοφάγους, θραύσματα κιόνων και 
κιονοκράνων.

15. ΣΙΚΙΝΟΣ

Ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο βρίσκεται η Σίκινος, η οποία 
λεγόταν στην αρχαιότητα και Οινόη, εξαιτίας των φημισμένων αμπελιών της. 
Το όνομα Σίκινος έλαβε από τον Σίκινο, υιό του βασιλιά Θόα της Λήμνου και 
της Σικινίας νύμφης Νηϊδας (Μηλιαράκης 1874, 37). Οι επιγραφές που 
σώζονται από το νησί είναι γραμμένες σε ιωνική διάλεκτο. Στη Σίκινο 
λατρευόταν ο Ερμής Αγοραίος, ο Διόνυσος και ο Απόλλωνας Πύθιος 
(Μηλιαράκης 1874, 38).

Η αρχαία πόλη βρισκόταν στα Ν του νησιού, στη θέση Αγ. Μαρίνα, 
όπου σώζονται ερείπια και θεμέλια οικοδομημάτων. Β αυτής στην Επισκοπή 
σώζονται λείψανα Ηρώου ρωμαϊκής εποχής (Καρποδίνη-Δημητριάδη 1989, 
78).

16. ΣΙΦΝΟΣ

Η Σίφνος, κατά την αρχαιότητα, είχε μακρά ιστορία εξαιτίας, κυρίως, 
των μεταλλείων αργύρου και χρυσού, που υπήρχαν στο νησί. Σύμφωνα με το 
Μηλιαράκη, το όνομά της το έλαβε από τον Σίφνο του Σουνίου, ενώ πιο πριν 
αποκαλούνταν Μερόπη και Ακίς (Μηλιαράκης 1874, 42). Ήταν ιωνική αποικία 
και πρώτος ηγεμόνας της, σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο Αλκήνωρ.

• Στην αρχαιότητα το όνομα Σίφνιος είχε αρνητική σημασία. Πιο 
συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν τη φράση « Σίφνιος αστράγαλος », όποτε 
ήθελαν να παραστήσουν την ευτέλεια ενός τόπου, το ρήμα « σιφνιάζειν », 
όποτε ήθελαν να δηλώσουν την ανηθικότητα κάποιου (Μηλιαράκης 1874, 43).
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Η Σίφνος, όπως προαναφέρθηκε, ήταν γνωστή για τα μεταλλεία της 
(εικ.76). Ο Ηρόδοτος (III, 57-59), υπογράμμισε την πληθώρα κοιτασμάτων 
χρυσού και αργύρου σε πολλά μέρη του νησιού. Προσφάτως, σύμφωνα με τη 
Φιλανιώτου, εντοπίστηκε μία μικρή θέση εκκαμίνευσης χαλκού, στην 
τοποθεσία Πεταλλούρα, σε μικρή απόσταση Β του Κάστρου (Φιλανιώτου 
1998, 209).

Κατά την αρχαϊκή εποχή, η εξόρυξη των κοιτασμάτων ήταν στο 
απόγειό της και η οικονομική ευμάρεια του νησιού αντικατοπτρίζεται στην 
πληθώρα εξαιρετικής ποιότητας, σιφνιακών νομισμάτων. Σύμφωνα με τον 
Brun, η ευμάρεια αυτή συνέχισε να υφίσταται και κατά την κλασική περίοδο 
και τα πρώτα χρόνια της ελληνιστικής (Brun, 2000, 230). Στα μεταλλεία αυτά 
φαίνεται να οφείλεται και η ύπαρξη σημαντικού αριθμού πύργων29, 55 
συνολικά, στρογγυλοί σε σχήμα και χτισμένοι κατά την κλασική εποχή 
(Παντάζογλου 1996, 4).

Η Σίφνος ήταν, επίσης, διάσημη για τα ανθεκτικά πήλινα αγγεία, που 
κατασκευάζονταν στο νησί, γεγονός που μαρτυρείται τόσο από τον 
Θεόφραστο (VI, 12), όσο και από τον Πλίνιο (35, 41.1). Δεν πρέπει να 
παραλειφθεί και ο θησαυρός των Σιφνίων, με τον εξέχοντα γλυπτό διάκοσμο, 
που αφιέρωσαν οι κάτοικοι του νησιού στο ιερό χώρο των Δελφών, γύρω στο 
525 π. X. . Στο θησαυρό αυτό εργάστηκαν Πάριοι. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ( III, 
57), « θησαυρός εν Δέλφοισι ανάκειται τοις πλουσιωτάτοισι ». Οι Σίφνιοι 
επιζητούσαν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή και για το λόγο αυτό δεν 
επέλεξαν να αφιερώσουν το θησαυρό στην ιερή Δήλο, αλλά στους μακρινούς 
Δελφούς (Ζαφειροπούλου 1998, 14).

Η πλήρης καταστροφή του νησιού συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες της 
ελληνιστικής εποχής, όταν οι Κρήτες κατάφεραν να εισβάλλουν στο νησί, 
εισβολή που περιγράφεται λεπτομερώς από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη 
(XXXI, 45). Ο Brun υποστηρίζει ότι η παρακμή του νησιού, εκείνη την εποχή, 
ήταν αποτέλεσμα και της εξάντλησης των κοιτασμάτων χρυσού και αργύρου. 
Τα κοιτάσματα δεν παρασύρθηκαν από τη θάλασσα εξαιτίας του μένους του 
Απόλλωνα, αλλά τα εκμεταλλεύονταν εμμέσως οι Αθηναίοι, με την είσπραξη 
επαχθούς φόρου (Brun 1996, 208).

Όσον αφορά τις πόλεις του νησιού, υπήρχε η ακρόπολη του Αγ. 
Ανδρέα και η ομώνυμη πόλη της Σίφνου, που είναι το σημερινό Κάστρο. 
Ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιοχές30. Ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος αναφέρει πλην της Σίφνου, άλλες δύο πόλεις στο νησί την 
Απολλωνία και τη Μινώα, που είχε και ομώνυμη κρήνη (Σαμαρτζίδου 1998, 
33), οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί. Η Τελεβάντου ταυτίζει τον 
Αγ. Ανδρέα με τη Μινώα, δεδομένου ότι και το όνομα παραπέμπει στην 
προϊστορική εποχή (Τελεβάντου 2002, 3).

Περιηγητές - Ανασκαφικές έρευνες

Οι αρχαίοι γεωγράφοι αναφέρονταν στο συγκεκριμένο νησί και το 
κατέτασσαν στα πιο πλούσια των Κυκλάδων, κατά την κλασική εποχή. Λόγω 
των μεταλλείων ασχολήθηκαν, ιδιαιτέρως, και με τις σχέσεις του νησιού είτε με 
γειτονικά νησιά, όπως της Σέριφο και της Κύθνο, που είχαν επίσης μεταλλεία,

29 βλ. πιο αναλυτικά για αρχαίους πύργους : Άστου 1991.
30 Για την αρχαιολογική έρευνα στη Σίφνο βλ. αναλυτικά, Καλογήρου 1998, 63 - 68.
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αλλά και με την ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω του θησαυρού των Σιφνίων στους 
Δελφούς και των μεταλλείων της Λαυρεωτικής.

Οι περιηγητές και οι γεωγράφοι του 17ου - 19ου αιώνα, μελετώντας, οι 
περισσότεροι, τα αρχαία κείμενα ήταν σε θέση να διαπιστώσουν κατάλοιπα 
της κατοίκησης του νησιού κατά την αρχαιότητα στο σύγχρονο τοπίο του 
νησιού. Ο Ch. Buondelmonti, μιλώντας για την Σίφνο, « περί της Συφάνου », 
μνημονεύει τη λατρεία του Πάνα (Σαμαρτζίδου 1998, 34). Αναφορά στη 
λατρεία αυτού του θεού σώζεται και από τον Ιταλό γεωγράφο J. Thevenot. Το 
νησί, επίσης, επισκέφτηκε ο Pitton de Tournefort, ο οποίες παρέθεσε μία 
ολοκληρωμένη παρουσίαση του νησιού, όπως και ο J. Bent, ο οποίος 
ασχολήθηκε, κυρίως, με τις αρχαιότητες που βρίσκονταν διάσπαρτες στο νησί 
(Σαμαρτζίδου 1998, 35 & 37). Τις μαρτυρίες του L. Ross και του J.-A. 
Buchon, μας τις παραθέτει ο Brun (Brun 2000, 233). Αρκετές πληροφορίες για 
τη Σίφνο, με την ομώνυμη πόλη λαμβάνουμε και από τα Κυκλαδικά του 
Μηλιαράκη31.

Στον Αγ. Ανδρέα, είχε ήδη εντοπίσει τη θέση της οχυρωμένης 
μυκηναϊκής ακρόπολης, ο X. Τσούντας, το 1899, ενώ οι ανασκαφές έγιναν το 
1970 - 1980 από την Σίφνια αρχαιολόγο, Β. Φιλιππάκη. Στο Κάστρο 
ανασκαφές έγιναν στο τέλος της δεκαετίας του 1930, με επικεφαλής τους 
Άγγλους αρχαιολόγους, J. Κ. Brock και G. Mackworth - Young. Οι 
ανασκαφές ξεκίνησαν από την ακρόπολη και επεκτάθηκαν στη ΒΑ πλαγιά της. 
Διεκόπησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τα αποτελέσματα 
δημοσιεύτηκαν μερικώς το 1949. Το 1988 διενεργήθηκαν σωστικές 
ανασκαφές στο Κάστρο, ενώ το 1989 ολοκληρώθηκε η έκθεση των 
ευρημάτων της Σίφνου, στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου του 
Κάστρου, από τον Ν. και τη Φ. Ζαφειροπούλου (Σαμαρτζίδου 1998, 43).

α. Αγ. Ανδρέας (εικ.77)

Πρόκειται για έναν οικισμό, χτισμένο στην κορυφή του λόφου, έκτασης 
περίπου ΙΟστρεμ., του σημερινού Κάστρου του Αη - Ντριά, στο κέντρο της 
Σίφνου. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τη μυκηναϊκή οχύρωση του οικισμού, 
καθώς και οικίες μεταγενέστερων εποχών. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα 
σωζόμενα παραδείγματα οχύρωσης της μυκηναϊκής εποχής στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές και σε συνδυασμό με τις ανασκαφικές 
μαρτυρίες, η κατοίκηση του οικισμού συνεχίστηκε και κατά τα κλασικά χρόνια. 
Η ακμή του, όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, εντοπίστηκε στον 9° - 8° αιώνα 
π. X., όταν συνέβη η ανοικοδόμηση του τείχους και των οικιών. Τα κτίσματα 
εγκαταλείπονται στα τέλη 8ου αιώνα π. X., δε γνωρίζουμε, όμως, αν 
εγκαταλείπεται εντελώς η ακρόπολη. Κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή 
ίχνη κατοίκησης παρουσιάζονται στα κτίρια της ΝΔ πλευράς της ακροπόλεως 
(Τελεβάντου 1998, 124).

- Οικίες
I

Οι οικίες I, Γ (εικ.78), Δ και Ζ ήταν χτισμένες στο εσωτερικό της 
ακροπόλεως και χρονολογούνται στην Γ εποχή (Τελεβάντου 2002, 2). Οι

3ιβλ. Μηλιαράκης 1874, 41-43.
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οικίες Ε, Θ και Η χρονολογούνται στην ΥΕΙΙΙΒ περίοδο (Τελεβάντου 2002, 2). 
Την αρχαϊκή εποχή οικοδομείται το μεγάλο Οικοδομικό Συγκρότημα A 
(Τελεβάντου 2002, 3). Ο οικισμός ήταν πυκνοκατοικημένος. Οι οικίες 
ομοιάζουν με αυτές της Ζαγοράς της Ανδρου, διότι και εδώ εφάπτονται στον 
οχυρωματικό περίβολο, αλλά αποτελούνται από πολλά δωμάτια, το ένα ως 
προέκταση του άλλου και δεν στέκονται αυτόνομες στο χώρο, όπως οι οικίες 
στη Ζαγορά (Mazarakis 1997, 255).

- Δημόσια οικοδομήματα

Στο ψηλότερο σημείο της ακροπόλεως ήρθε στο φως ένα ορθογώνιο 
οικοδόμημα, με σωζόμενο μήκος περίπου ΙΟμ. Από τα πρώτα σχέδια μοιάζει 
να μην έχει εσωτερική διαίρεση, στα μεταγενέστερα σχέδια, προστέθηκε 
τοίχος, που χωρίζει το κτίριο σε δύο σχεδόν όμοια δωμάτια (Mazarakis 1997, 
171). Ο Fagerstrom υποστηρίζει ότι το πρώτο δωμάτιο, ίσως αποτελεί 
πρόδομο και μας πληροφορεί ότι δεν έχουν σωθεί ίχνη στέγης (Fagerstrom 
1988, 80). Για την χρονολόγησή του έχουν διατυπωθεί ποικίλες υποθέσεις, οι 
περισσότερες από τις οποίες συγκλίνουν στην ΥΓ περίοδο, την εποχή δηλαδή 
που φαίνεται να υπάρχει ανοικοδόμηση σε όλο τον οικισμό. Όπως μας 
πληροφορεί ο Αλ. Μαζαράκης, η ανασκαφέας το χρονολογεί στους ιστορικούς 
χρόνους, χωρίς να δίνει ακριβή χρονολόγηση (Mazarakis 1997, 171 )32.

Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία όσον αφορά τη χρήση του. Η θέση του 
στην κορυφή της ακροπόλεως και η φροντισμένη οικοδόμηση του με τους 
τοίχους μνημειακών διαστάσεων30 συγκλίνουν στη διατύπωση της άποψης ότι 
πρόκειται για ιερό (Faferstrom 1988, 83). Η άποψή αυτή υποστηρίζεται και 
από τον Αλ. Μαζαράκη, ο οποίος αναφέρει και την πιθανότητα ενός 
οικοδομήματος δημοσίας χρήσεως, εφόσον ο Snodgrass συμπεριλαμβάνει 
τον Αγ. Ανδρέα στους οικισμούς, που δεν έχουν ιερό (Mazarakis 1997, 171). 
Την άποψη αυτή ενισχύει και μία ξεχωριστή κατασκευή, που ανασκάφηκε 
στον Α τοίχο στο ένα από τα δωμάτια του οικοδομήματος και αποτελείτο από 
δύο ή τρεις λίθους και ίσως επρόκειτο για αποθέτη (Fagertsrom 1988, 82).

Στην αρχαϊκή περίοδο χρονολογείται τα κτίριο ΣΤ, που πιθανότατα είναι 
δημόσιο οικοδόμημα (Τελεβάντου 2002, 3).

Ο Γάλλος περιηγητής Buchon, το 1841, εντόπισε, έξω από τα τείχη της 
ακροπόλεως, τα υπολείμματα ενός αμφιθεάτρου, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί 
ακόμα (Πολενάκης 1998, 299).

- Οχύρωση

Το τείχος είναι διπλό, με προεξοχές κατά διαστήματα, όπως στην 
Τροία, στο εξωτερικό τείχος (Ζαφειροπούλου 1996a, 2). Το εσωτερικό τείχος 
είναι πιο ισχυρό, ενώ το εξωτερικό είναι ασθενέστερο. Με την προσθήκη του 
εξώτερικού τείχους, δημιουργήθηκε ένας στενός διάδρομος ανάμεσα στα δύο 
τείχη, ένα είδος αμυντικής τάφρου, στην οποία βρέθηκε πλήθος μυκηναϊκής * 33

j2 επίσης βλ. Β. Φιλιππάκη, ΑΔ 25 (1970).
33 βλ. ΑΑΑ 4, 1971,213.
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και γεωμετρικής κεραμικής (Τελεβάντου 1998, 120). Το μήκος του τείχους 
φτάνει τα 330μ., το πλάτος του φτάνει σε ορισμένα σημεία τα 4,10μ. και το 
ύψος του ήταν 3,80μ. (Τελεβάντου 1998, 117). Ήταν ενισχυμένο με 
προμαχώνες, διαστάσεων 2 χ 2,90 μ., η πρόσβαση στους οποίους και στα 
τείχη γινόταν με κλίμακες. Ο εξωτερικός τοίχος (εικ.79) είναι κατασκευασμένος 
από ογκόλιθους, ενώ ο εσωτερικός τοίχος και το κάτω μέρος είναι 
κατασκευασμένο με μικρότερους λίθους. Σύμφωνα με τον Coldstream, το 
τείχος επισκευάστηκε κατά την ΥΓ περίοδο και ενισχύθηκε με ένα περιτείχισμα 
και ένα μεγάλο πύργο (Coldstream 1997, 279).

Για την ύδρευση της ακροπόλεως φαίνεται ότι συγκεντρώνονταν 
όμβρια ύδατα από το τείχος, ενδείξεις της συγκέντρωσης μαρτυρούνται στον 
προμαχώνα δ, ο οποίος κατέληγε σε στέρνα (Τελεβάντου 1998, 118).

β. Κάστρο (εικ.80)

Πρόκειται για την αρχαία πόλη της Σίφνου, που βρίσκεται σε 
απόκρημνη πλαγιά, στην Α ακτή του νησιού. Η σημερινή πόλη καλύπτει 
μεγάλο μέρος της αρχαίας εγκατάστασης, γεγονός που δυσχέραινε το έργο 
των αρχαιολόγων. Οι ανασκαφές έγιναν από την Αγγλική Αρχαιολογική 
Σχολή, όπως προαναφέρθηκε, αλλά διακόπηκαν για ένα χρονικό διάστημα 
λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η κατοίκηση, σύμφωνα με τα ευρήματα, 
ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια. Η πόλη της κλασικής εποχής κάλυπτε 
ολόκληρη τη δυτική πλαγιά, κάτω από το σημερινό οικισμό και στη Ν απέναντι 
πλαγιά υπήρχε το νεκροταφείο της πόλεως (Wagner 1996, 10).

Από την αρχαία πόλη, σώζεται μεγάλο μέρος του τείχους, τμήματα 
οικοδομημάτων, καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα σε σύγχρονες 
οικίες (Ζαφειροπούλου 1996a, 3). Η θέση της πόλεως ήταν κατάλληλη για 
άμυνα, ενώ πρέπει να είχε και πηγή ύδατος, γεγονός που ενισχύεται από την 
μακροβιότητα της κατοίκησης (Fagerstrom 1988, 80). Περισυλλογή υδάτων 
γινόταν, προφανώς, και μέσω ειδικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του 
τείχους, αλλά και μέσα στις οικίες.

Η πόλη υπέστη πειρατική επιδρομή από τους Κρήτες, πιθανότατα το 
153 π. X. (Παπαδοπούλου 2002, 23).

- Οικίες

Ανάμεσα στον γκρεμό και στην οχύρωση των αρχαϊκών χρόνων, 
ανασκάφηκε τμήμα της ΥΓ οχυρωμένης πόλης. Αποκαλύφθηκε μία μονόχωρη 
οικία, με εμβαδόν 4μ2, εφοδιασμένη με κτιστό ντουλάπι, ύψους περίπου 
1,20μ. (Brock & Mackworth-Young 1949, 7), λίθινες βάσεις για
αποθηκευτικούς πίθους και ένας αγωγός για την περισυλλογή των όμβριων 
υδάτων (Coldstream 1997, 279). Τα όμβρια ύδατα συγκεντρώνονταν στη 
στέγη και μέσω ενός αγωγού μεταφέρονταν στο εσωτερικό της οικίας, όπου 
συγκεντρώνονταν σε μεγάλο αγγείο (Brock & Mackworth-Young 1949, 7). Στο 
δάτΥεδό του βρέθηκε άφθονη κεραμική, καθώς και πήλινα σφονδύλια 
αργαλειού (Σημαντώνη - Μπουρνιά 1998, 180). Σύμφωνα με τον Fagerstrom, 
βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της κορυφής του λόφου, πρόκειται για την λεγάμενη 
« Οικία της ακροπόλεως » και είναι σχεδόν ορθογώνια (Fagerstrom 1988, 80).
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Οι υπόλοιπες οικίες του οικισμού ήταν χτισμένες με φυσικό βράχο και 
βρίσκονταν στα χαμηλότερα πλατώματα στους πρόποδες του λόφου. Οι 
οικίες χτίστηκαν στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα π. X. και συνέχισαν να 
χρησιμοποιούνται έως και τα μέσα του 7ου αιώνα π. X. (Brock & Mackworth- 
Young 1949, 15). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη βρέθηκε μοναδική οικία, 
που χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή (Brock & Mackworth-Young 1949, 
6).

Διαπιστώθηκε η χρήση λίθινων στηριγμάτων για τις επίπεδες στέγες, 
που βαίνουν σε λίθινες βάσεις και πεζούλες στο εσωτερικό δωματίων, ίσως 
ένα είδος καθίσματος ή κρεβατιού (Σημαντώνη - Μπουρνιά 1998, 180). Αυτή 
η κατασκευή, που μάλλον χρησίμευε ως κρεβάτι, έχει βρεθεί και σε 
γεωμετρικές οικίες άλλων περιοχών (Brock & Mackworth-Young 1949, 8). 
Εδώ, όπως και στον Αγ. Ανδρέα, τα ορθογώνια δωμάτια των οικιών 
εφάπτονται το ένα στο άλλο. Δίπλα στις οικίες της πλαγίας βρέθηκε μικρή 
δεξαμενή, που χρονολογείται τον 5° αιώνα π.Χ., ίσως και λίγο αργότερα 
(Brock & Mackworth-Young 1949, 12).

- Ιερά

Η λατρεία της Αρτέμιδος Εκβατηρίας - προστάτιδας των ναυτικών - 
στην ακρόπολη του οικισμού χρονολογείται από τον 9° αιώνα π. X. 
(Mazarakis 1997, 328). Η θεότητα μπορεί να ταυτιστεί και με την Αθηνά, λόγω 
πήλινης περικεφαλαίας που βρέθηκε σε διπλανό αποθέτη. Στο ναό βρέθηκαν 
δύο σπάνια τροχήλατα γυναικεία ειδώλια, που φαίνεται ότι κάτι κρατούσαν 
(Παπαδοπούλου 2002, 8). Ο Μηλιαράκης αναφέρει ότι στο νησί λατρευόταν 
και ο Απόλλων Έναγρος και ο Ζευς Επιβήμιος, απεικονίσεις των οποίων 
συναντάμε στα νομίσματα της Κύθνου (Μηλιαράκης 1874, 43). Ένα άλλο ιερό 
εντοπίστηκε από τους ανασκαφείς στη Ν γωνία της ακροπόλεως και το οποίο 
τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 6ου αιώνα π. X. (Brock & Mackworth- 
Young 1949, 2).

- Δημόσια οικοδομήματα

Η πόλη αναφέρεται ότι είχε αγορά, πρυτανείο και θέατρο. Ο Ηρόδοτος 
(III, 57) αναφέρει ότι η αγορά και το πρυτανείο κατασκευάστηκαν από παριανό 
μάρμαρο. Για το κτίσμα του αρχαίου θεάτρου διαθέτουμε αποσπασματικές 
μαρτυρίες. Γνωρίζουμε από επιγραφές ότι στο χώρο αυτό γίνονταν θεατρικοί 
αγώνες στην κλασική και ελληνιστική εποχή (Πολενάκης 1998, 298).

Στη ΝΔ πλαγιά της ακροπόλεως έχουν εντοπιστεί ρωμαϊκά κτίσματα 
και δεξαμενές, καθώς και ένας ρωμαϊκός αγωγός, που αποτελούνταν από 
αυλάκι λαξευμένο στο βράχο και καλυμμένο με σχιστόπλακες 
(Παπαδοπούλου 2002, 29).

- Οχύρωση (εικ.81)
I

Αν και πρόκειται για πόλη που βρίσκεται σε ασφαλές σημείο, λόγω των 
απόκρημνων βράχων που περικλείνουν το λόφο, οι κάτοικοί της χτίσανε 
τείχος, ίχνη του οποίου διακρίνονται στο σύγχρονο τοπίο, το οποίο 
χρονολογείται στον 6° αιώνα π. X. Η οχύρωση του οικισμού σώζεται σε
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αρκετά καλή κατάσταση και πρόκειται πιθανότητα για ισχυρό αναλημματικό 
τοίχο, που εφάπτεται με τον περίβολο του σημερινού νεκροταφείου του Αγ. 
Στεφάνου (Σαμαρτζίδου 1998, 44).

Το τείχος έχει χτιστεί από ντόπιο μάρμαρο και αποτελεί μοναδικό 
παράδειγμα μαρμάρινου τείχους στις Κυκλάδες (Παπαδοπούλου 2002, 16). 
Ένα δεύτερο τείχος από σχιστόλιθο χτίστηκε την ελληνιστική εποχή. Σήμερα, 
κατά την αρχαιολόγο Ζ. Παπαδοπούλου, είναι ορατό στη ΒΔ και στην ΝΑ 
πλαγιά του λόφου του Κάστρου και διακρίνεται ένας κυκλικός προμαχώνας 
(Παπαδοπούλου 2002, 25).

- Νεκρόπολη

Στην απέναντι πλαγιά από εκείνη όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη, 
τοποθετείται η αρχαία νεκρόπολη (εικ.82) και συγκεκριμένα στα τέσσερα 
χαμηλότερα άνδηρα, πάνω από την κοίτη του ποταμού που ρέει προς τη 
θάλασσα (Παπαδοπούλου 2002, 11). Οι ταφές έχουν καταστραφεί και οι 
γνώσεις μας για την νεκρόπολη είναι πενιχρές, λόγω της εντατικής 
καλλιέργειας, που έχει υποστεί το μέρος αυτό. Η πληθώρα οστράκων 
απέδειξε ότι η νεκρόπολη ήταν σε συνεχή χρήση από τον 7° αιώνα π. X. μέχρι 
και τα ρωμαϊκά χρόνια (Brock & Mackworth-Young 1949, 16). Ένα δεύτερο 
νεκροταφείο, σύμφωνα με την αρχαιολόγο Ζ. Παπαδοπούλου, βρισκόταν στο 
δρόμο προς την Απολλωνία και περιείχε λαξευτούς τάφους (Παπαδοπούλου 
2002, 11).

Οι τάφοι του 1ου μεταχριστιανικού αιώνα, κάθε άλλο παρά ανέχεια 
μαρτυρούν. Τα πολύτιμα αντικείμενα που ήρθαν στο φως από τους 24 
τάφους, που ανασκάφηκαν ήταν, κυρίως, ελεφαντοστέινα, ημιπολύτιμοι λίθοι 
και υάλινα κομβία ως συνδετικά σε αντικείμενα καλλωπισμού (Ζαφειροπούλου 
1998, 15).

- Λιμάνι

Το λιμάνι της πόλης, λόγω της θέσης του νησιού στον αιγιακό χώρο, 
κατά τον Brun, προσέφερε ένα καλό συγκερασμό των αιγιακών αναγκών με 
την ηπειρωτική πραγματικότητα (Brun 2000, 229).

- Ευρήματα

Τα ευρήματα της κεραμικής, από τον 7° αιώνα π. X. και εξής, 
μαρτυρούν την εισαγωγή καλής ποιότητας κεραμικής από της Κόρινθο και 
από άλλα νησιά των Κυκλάδων (Brun 2000, 228). Βρέθηκαν, επίσης, 
ελεφαντοστέινα και χάλκινα αντικείμενα, που προφανώς, προέρχονται από 
ιερό της ακροπόλεως (Brock & Mackworth-Young 1949, 2), καθώς και αρκετά 
πήλινα ειδώλια. Δύο πήλινα ειδώλια (εικ.83) βρέθηκαν σε αποθέτη στο ΒΔ 
τμήμα του οχυρωμένου οικισμού του Κάστρου και πιθανότατα προέρχονται 
από το ιερό της Αρτέμιδος. Πρόκειται για δύο τροχήλατες γυναικείες μορφές, 
πού φέρουν μακρύ ένδυμα και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 
νησιού, αρ. 164 και 165. (Κούρου 1998, 351. Τα ειδώλια χρονολογούνται στο 
πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. και, κατά την Κούρου, ανήκουν σε τοπικό 
εργαστήριο, λόγω του σκούρου κοκκινόχρωμου πηλού και του λευκού 
επιχρίσματος (Κούρου 1998, 353). Πρόκειται πιθανότατα για ειδώλια
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Αρτέμιδος ή για Πότνια Θηρών, που θα λειτουργούσε στο ιερό, κατά τον 7° 
αιώνα π.Χ., ως Προ-Άρτεμις (Κούρου 1998, 362-363).

Επίσης, στους πρόποδες του λόφου του Κάστρου, βρέθηκε ένα φαρδύ 
τύμπανο δωρικού κίονα, πρώιμης εποχής, που μαρτυρεί πότε εισήχθη ο 
δωρικός ρυθμός στη Σίφνο (Brock & Mackworth-Young 1949, 11).

Ένα αξιοσημείωτο ανάθημα από το ιερό της πόλεως είναι ένα δακτυλίδι 
από λευκό στεατίτη, με εγχάρακτη ένθρονη ανδρική μορφή, ανατολικής 
προέλευσης, που χρονολογείται στα τέλη του 8ου αιώνα με αρχές 7ου αιώνα π. 
X. (Ζαφειροπούλου 1998, 14).

Στην περιοχή του Κάστρου, βρέθηκε η πιο καλά διατηρημένη ερμαϊκή 
στήλη αρχαϊκής εποχής, που έχουμε μέχρι σήμερα και η οποία βρίσκεται στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Για τη στήλη αυτή σημαντικές πληροφορίες 
αντλούμε από το άρθρο της αρχαιολόγου Ευρ. Λέκα (Λέκα 1998, 325 - 342).

17. ΣΥΡΟΣ

Η Σύρος ήταν γνωστή κατά την προϊστορική εποχή, λόγω του
οχυρωμένου οικισμού του Καστριού και του γειτονικού σε αυτό, ΠΚ
νεκροταφείου της Χαλανδριανής. Οι γνώσεις μας για την ανάπτυξη του νησιού 
κατά τους ιστορικούς χρόνους είναι περιορισμένες και βασίζονται σε
αποσπασματικά ευρήματα και σε ελάχιστες μαρτυρίες από τους αρχαίους 
συγγραφείς ή από γεωγράφους. Στο νησί δεν έχουν γίνει ανασκαφές στις 
θέσεις των ιστορικών χρόνων.

Το νησί, κατά τον Πλίνιο (4,22.4) είχε περίμετρο 20000 βήματα. Ο 
Όμηρος την αναφέρει ως δίπολιν Συρίη νήσο, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι 
μιλάει για την πραγματική Σύρο.

Η Σύρος ήταν Ιωνική. Σύμφωνα με τον Μηλιαράκη, στο νησί
λατρευόταν ο Ποσειδώνας Ασφάλιος και η Αμφιτρίτη, ο Διόνυσος, ο Ηρακλής, 
η Δήμητρα και η Κόρη (Μηλιαράκης 1874, 53). Πιθανότατα υπήρχε και ιερό 
Εστίας Πρυτανείας και Αθηνάς Φρατρίας.

Στο νησί ήκμασαν δύο οικιστικά κέντρα, από την αρχαϊκή έως και την 
ελληνιστική εποχή, η Ερμούπολη, σημερινή πρωτεύουσα των Κυκλάδων και η 
Γαλησσός, ο σημερινός Γαλησσάς. Προς το τέλος της κλασικής περιόδου, 
οργανώνεται η ασφάλεια του νησιού από τους επιδρομείς και μαρτυρίες 
μιλούν για την ύπαρξη Βουλής, Ασκληπιείου και Νομισματοκοπείου 
(Αναστασίου 1998, 15).

α. Ερμούπολη

Στην Ερμούπολη σώζεται τμήμα του τείχους (εικ.84) στον Α περίβολο 
του σημερινού σταδίου, ενώ στο λόφο, όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, βρισκόταν η ακρόπολη και βορειότερα εντοπίστηκε 
το αρχαίο θέατρο (Λαμπρινουδάκης & άλλοι 1998, 286). Εκεί βρέθηκε 
χαραγμένη σε βράχο επιγραφή προς τιμήν της Αθηνάς Φρατρίας.
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β. Γαλησσός (εικ.85)

Πρόκειται για οχυρωμένη πόλη, στην ακρόπολη της οποίας υπήρχε 
ιερό « επηκόου » θεάς και σήμερα δεσπόζει το εκκλησάκι της Αγ. Πακούς 
(Λαμπρινουδάκης & άλλοι 1998, 287).

- Ευρήματα

Τα ευρήματα που προέρχονται από τις δύο πόλεις βρίσκονται στο 
Μουσείο Σύρου. Χαρακτηριστικός είναι ένας ακέφαλος κορμός αγάλματος 
Ποσειδώνος, καθώς και ένα αιγυπτιακό αγαλμάτιο του ιερέα Ανχάπι, του 730 
π. X., από μαύρο γρανίτη.

18. ΤΗΝΟΣ

Η Τήνος ανήκει στις Κεντρικές Κυκλάδες και βρίσκεται στα ΝΔ της 
Άνδρου ανάμεσα στη Σύρο και τη Μύκονο. Η Τήνος μνημονεύεται από τους 
αρχαίους ιστορικούς και γεωγράφους, οι οποίοι αναφέρονται στη μοναδική 
πόλη και στο λιμάνι του νησιού. Ο Στράβων (Γεωγραφία, XX, 487) στα χρόνια 
του σημειώνει ότι η έκταση της πόλεως δεν ήταν μεγάλη. Η Τήνος έχει έκταση 
27χλμ. και η μορφή του νησιού είναι απιδοειδής (Etienne 1990, 12).

Η Τήνος, κατά την αρχαιότητα ήταν διαιρεμένη κατά φυλές, οι οποίες 
λάμβαναν τις ονομασίες τους από τις τοποθεσίες του νησιού. Οι πιο γνωστές 
ήταν οι Γυραείς, οι Δονακείς, οι Ελειουλείς, οι Εσχατιώτες, οι Ηρακλείδες, οι 
Θεστιάδες και άλλοι (Μηλιαράκης 1874, 12). Η Τήνος έλαβε το όνομά της από 
τον οικιστή της, Τήνο. Ο Αριστοτέλης την ονομάζει, επίσης, Υδρούσσα και 
Οφιούσα, λόγω του πλήθους των όφεων (Μηλιαράκης 1874, 13). Από αυτό 
προήλθε και η παροιμία « Τήνια κακά ». Οι πηγές ύδατος του νησιού ήταν 
άφθονες και ικανές να αρδεύσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατά την 
αρχαιότητα. Η επιγραφή IG XII5, 872, μας πληροφορεί για τα συστήματα 
άρδευσης, που ήταν μέρος του τηνιακού τοπίου ήδη από τον 4° αιώνα π. X. 
(Etienne 1990, 14).

Η θέση του νησιού δεν ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τη ναυσιπλοΐα, 
λόγω των βορείων ανέμων που την πλήττουν. Το λιμάνι του San Nicolo ήταν 
το βασικό λιμάνι της Τήνου από τα τέλη του 4ου - 3° αιώνα π. X. Πρόκειται για 
το μοναδικό λιμάνι του νησιού, που βρισκόταν στη Ν πλευρά και 
προστατευόταν από τους βόρειους ανέμους. Είναι φυσικό λιμάνι, πολύ κοντά 
στη Χώρα και έχει δίπλα στη θάλασσα πηγή ύδατος (Etienne 1990, 14).

Όσον αφορά τη γεωλογία της, στην Α πλευρά του νησιού, στο όρος 
Γυράς ή Γυραί πέτραι, σημερινός Τσικνιάς, υπήρχε πράσινος σερπεντίνης, 
ενώ στη Δ πλευρά εξαγόταν μάρμαρο διαφόρων ποιοτήτων (Etienne 1990, 
13). Όσον αφορά τη γεωργία, τα βασικότερα προϊόντα της τηνιακής γης είναι η 
ελιά, το σκόρδο, η παραγωγή του οποίου αναφέρεται από τον Αριστοφάνη 
στον Πλούτο (718) και το κρασί, το οποίο εξήγαγαν στην αρχαιότητα.

Στην Τήνο λατρευόταν ο Ποσειδώνας και η Αμφιτρίτη, ο Διόνυσος και ο 
Ζευς Άμμων. Η λατρεία του Ποσειδώνα θεωρείται αρχαιότατη και συνδέεται με 
την πρώτη διασπορά των Ιώνων από τη Μ. Ασία (Μηλιαράκης 1874, 14).
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Περιηγητές - Ανασκαφικές έρευνες

Η μαρτυρία του Στράβωνα (Γεωγραφία, XX, 5) για την Τήνο ήταν η πιο 
αναλυτική και εκτενής τόσο για το νησί, όσο και για το ιερό του Ποσειδώνα 
(Etienne & Braun 1986, 7)34. Ίσως δεν είχε επισκεφτεί την Τήνο, διότι δεν 
προσδιόριζε την τοπογραφία της περιοχής της πόλεως και του ιερού.

Ο πρώτος από τους σύγχρονους περιηγητές που τοποθέτησε το ιερό 
του Ποσειδώνα στα Κιόνια ήταν ο Ross, το 1837 (Etienne & Braun 1986, 1). 
Στα 1889 ο Τηνιακός Ε. Γεωργαντόπουλος γράφει τα Τηνιακά και υποδεικνύει 
λείψανα του ναού και μέσα στη θάλασσα. Ο G. Patroni, το 1893, 
επηρεασμένος από τη μαρτυρία του προηγούμενου, βρίσκει τον αρχαίο μώλο, 
που συνδεόταν με το ιερό και σημειώνει την πληθώρα μαρμάρων στη γύρω 
περιοχή (Etienne & Braun 1986, 1).

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1902 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 
και συνεχίστηκαν τον επόμενο χρόνο, υπό την επίβλεψη του Η. Demoulin. Τις 
ανασκαφές συνέχισε πιο εντατικά ο Ρ. Graindor, το 1905 - 1909 (Etienne & 
Braun 1986, 2).

Τέσσερις καινούριες περίοδοι ανασκαφών, που οδήγησαν στην 
αποκάλυψη του χώρου του ιερού και των συγκροτημάτων αυτού έγιναν το 
1973, 1975, 1976 και 1978, υπό τη διεύθυνση του Ρ. Amandry.

α. ζώμττουργο (εικ.86)

Το Ξώμπουργο βρίσκεται στους πρόποδες του ομώνυμου επιβλητικού 
λόφου, με υψόμετρο 640μ., στο κέντρο του νησιού, μεταξύ των χωριών 
Τριπόταμου και Ξυνάρας. Τις ανασκαφές στο λόφο διενήργησε ο αρχαιολόγος 
Ν. Κοντολέων και συνεχίζει η Ν. Κούρου.

Ο οικισμός είναι χτισμένος σε μεγάλο πλάτωμα με θέα προς τη 
θάλασσα. Λόγω της μεσόγειας θέσης του, ο Fagerstrom μιλά για αγροτική 
ενασχόληση των κατοίκων, για την οποία, όμως δεν υπάρχουν εμφανείς 
ενδείξεις (Fagerstrom 1988, 83). Η μορφή της θέσης με το τείχος και τη 
γεωμετρική κατοίκηση, που είναι μικρότερη από την έκταση των 
αποθηκευτικών χώρων, οδηγεί τον ίδιο στη σύγκριση του Ξώμπουργου με τη 
Ζαγορά της Άνδρου (Fagerstrom 1988, 83).

Το κυκλώπειο τείχος της πόλης ήταν, πιθανώς, μυκηναϊκής εποχής. Η 
θέσης, όμως, συνέχισε να χρησιμοποιείται και έχουν βρεθεί λείψανα της 
αρχαίας πόλης του 5ου αιώνα π. X. . Η κατοίκηση στο Ξώμπουργο 
παρακμάζει, όταν ιδρύεται το ιερό του Ποσειδώνα στα Κιόνια, περίοδο κατά 
την οποία η θάλασσα φαίνεται να προσελκύει τον πληθυσμό έναντι της 
ενδοχώρας.

Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός οχυρωμένου οικισμού στην 
ενδοχώρα γίνεται, κυρίως, για λόγους εσωστρέφειας και απουσίας 
συστηματικής ενασχόλησης των Τηνιακών με τις θαλάσσιες δραστηριότητες 
και τα διάφορα δίκτυα, που προκύπτουν από αυτές (Κούρου 2001, 27). 
Πρόκειται, όμως, για μία προνομιούχο θέση, διότι, σύμφωνα με την Ν. Κούρου 
βρίσκεται δίπλα σε εύφορες και καλά υδρευμένες καλλιεργήσιμες γαίες και

°4 « Τήνος δε πόλιν μεν ου μεγάλη ν έχει, το δ' ιερόν του ποσειδώνος μέγα εν άλσει της πολεως έξω, 
θέας άξιον εν ω και εστιατόρια πεποίηται μεγάλα, σημείον του συνέρχεσθαι πλήθος ικανόν των 
συνθυόντων αυτοίς αστυγειτόνων τα Ποσειδώνια ».
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συνεπώς είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για κατοίκηση σε εποχές θαλάσσιων 
επιδρομών (Κούρου 2001, 33). Ο ίδιος λόφος, προφανώς για τους παραπάνω 
λόγους, προτιμήθηκε και από τους Ενετούς, κατά τα μεσαιωνικά χρόνια.

Το Ξώμπουργο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τους οικισμούς - 
καταφύγια της Κρήτης. Μολαταύτα συνεχίζει να χρησιμοποιείται και μετά τους 
Σκοτεινούς Αιώνες, όταν οι αντίστοιχοι οικισμοί της Κρήτης παύουν να 
υφίστανται. Η Ν. Κούρου δικαιολογεί το γεγονός λόγω της μικρής έκτασης του 
νησιού, όπου ο περιορισμός του χώρου δύσκολα επιτρέπει τις μετακινήσεις, 
γεγονός που δεν ισχύει για την Κρήτη (Κούρου 2001, 35).

- Θεσμοφόριο

Αρκετά κτιριακά συγκροτήματα έχουν αποκαλυφθεί στη συγκεκριμένη 
θέση, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται στους γεωμετρικούς 
χρόνους, με τελευταία χρήση τους κατά του αρχαϊκούς. Ένα από αυτά, το 
μεγαλύτερο, βρίσκεται στην Α πλευρά του λόφου και αποτελείται από έξι 
ανεσκαμμένα άνισα ορθογώνια δωμάτια. Το συγκεκριμένο ταυτίστηκε από τον 
ανασκαφέα με Θεσμοφόριο35, ιερό δηλαδή της Δήμητρας, όπου, κυρίως, 
γυναίκες μετείχαν σε μυστηριακές τελετές (Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 187).

Τα Θεσμοφόρια χτίζονται, κατά κανόνα, έξω από τα τείχη των πόλεων 
και αυτό βρέθηκε έξω από τον τείχισμά της πρώιμης αρχαϊκής εποχής. Ο Αλ. 
Μαζαράκης υποστηρίζει ότι είτε επρόκειτο για Θεσμοφόριο, είτε για χθόνιο 
ιερό τόπο που σχετιζόταν με ταφική πρακτική (Mazarakis 1997, 329). Στην 
περιοχή βρέθηκε ΠΓ, ΜΓ και ΥΓ κεραμική36.

Τα έξι αυτά δωμάτια είναι τοποθετημένα στη σειρά με κατεύθυνση ΝΔ 
-> ΒΑ. Τα δωμάτια III, IV και V χωρίζονται σε δύο μέρη, ενώ όλα ήταν 
στεγασμένα με κορινθιακά κεραμίδια. Τα δωμάτια IV - VI χρονολογούνται 
πιθανώς στα τέλη του 8ου αιώνα π. X., ενώ τα δωμάτια I - III είναι υστερότερες 
κατασκευές πιθανότατα της αρχαϊκής περιόδου και δεν συνδέονται με τα 
προηγούμενα. Ουσιαστικά τα έξι αυτά μέρη αποτελούν μία πρώιμη ναόσχημη 
κατασκευή, που τον πρόναο και τον σηκό χωρίζει ένας τοίχος. Το συγκρότημα 
σταδιακά διευρύνθηκε και απέκτησε της τελική του μορφή στα ελληνιστικά 
χρόνια (Mazarakis 1997, 178).

Πιο συγκεκριμένα στο δωμάτιο V, στα Α του κτιρίου βρέθηκαν πολλά 
αγγεία - τα περισσότερα ασκοί - καθώς και ειδώλια γυναικείας θεότητας των 
μέσων του 5ου αιώνα π. X. (Mazarakis 1997, 178). Κατά μήκος του οπίσθιου 
τοίχου βρέθηκαν δεκαέξι στρογγυλές κοιλότητες, λαξευμένες στο βράχο, που 
περιείχαν υπολείμματα ανάγλυφων πίθων. Οι πίθοι ήταν, πιθανώς, 
τεφροδόχοι και τοποθετούνταν κατά σειρές. Η άποψη αυτή προτάθηκε από 
τον Π. Θέμελη37. Οι πίσω σειρές δεν ήταν πλέον σε χρήση, όταν μπροστά 
τους τοποθετούνταν άλλοι πίθοι (Mazarakis 1997, 178).

Στην τελευταία οικοδομική φάση του συγκροτήματος πολλοί πίθοι 
μεταφέρθηκαν και ένας τοίχος χτίστηκε στο μέσον του ίδιου δωματίου, για να 
συγκρατεί τον όροφο που ανεγέρθη στο πίσω μισό του κτιρίου. Οι μετατροπές 
αυτές σε συνδυασμό με ένα λίθινο θρανίο, που χτίστηκε στο Β τοίχο, ίσως 
υποδηλώνουν την μετατροπή του δωματίου V σε οικογενειακό τάφο. 
Σύμφωνα με τον Μαζαράκη, οι τεφροδόχοι μετακινήθηκαν, είτε για να αφεθεί

35 βλ. αναλυτικά ΠΑΕ (1953) 260.
36 βλ. αναλυτικά ΠΑΕ (1953) 258.
J' βλ. αναλυτικά για την άποψη αυτή στο Themelis 1976, 9.
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περισσότερος χώρος για λατρευτικές πρακτικές, εφόσον ο χώρος συνέχισε να 
δέχεται επισκέπτες, είτε διότι οι πίθοι περιείχαν τα απομεινάρια θυσιών που 
έγιναν προς τιμήν των αποθανόντων προγόνων (Mazarakis 1997, 178).

- Εργαστήρια μεταλλουργίας

Ο οικισμός φαίνεται ότι παρά το μικρό του μέγεθος ήταν πολύ καλά 
οργανωμένος. Διέθετε ακόμη και εργαστήρια μεταλλουργίας, όπως δείχνουν 
τα καλούπια από τη χύτευση μεταλλικών εργαλείων (εικ.88), αλλά και ο 
αριθμός σκωριών, που βρέθηκαν στο χώρο (Κούρου 2001, 34).

- Οχύρωση

Το τείχος του Ξώμπουργου είναι ένα από τα πρωιμότερα των 
Κυκλάδων. Η εποχή κατασκευής του υπολογίζεται στον 12° αιώνα π. X, ενώ 
όταν μεγάλωσε ο οικισμός, κατά τον 6° αιώνα π. X., χτίζεται ένα μεγαλύτερο 
τείχος, το τείχος ΑΑ, που καλύπτει όλη τη Ν και Δ πλαγία του λόφου (Κούρου 
2001,26) και το οποίο δέχεται αρκετές επιδιορθώσεις σε υστερότερες εποχές.

Το παλαιότερο τείχος, το λεγόμενο κυκλώπειο τείχος Α, χτίζεται την 
εποχή, που οι « Λαοί της θάλασσας » κάνουν συστηματικές επιδρομές σε 
παράλιες περιοχές (Κούρου 2001,29).

Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν φέρει στο φως ένα τμήμα του τείχους, το 
οποίο σε ορισμένα σημεία είναι μεγαλιθικό (εικ.87). Οι κατασκευές, που 
περνούσαν κάτω από το τείχος και στις οποίες εντοπίστηκε γεωμετρική 
κεραμική, μαρτυρούν εντατική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή την εποχή 
(Σημαντώνη-Μπουρνιά 1998, 186).

Η θεμελίωσή του τείχους έγινε κατευθείαν πάνω στο φυσικό βράχο, ο 
οποίος υπέστη ομαλοποίηση όπου χρειαζόταν (Κούρου 2001, 33). Το χτίσιμό 
του, σύμφωνα με την Ν. Κούρου, είναι αντίστοιχης τεχνικής με τα μυκηναϊκά, 
αλλά κατώτερης ποιότητας, διότι φαίνεται ότι έγινε βιαστικά (Κούρου 2001, 
33).

Λόγω της κλίσης του εδάφους και των φυσικών ανέμων, ορισμένα από 
τα αρχιτεκτονικά μέλη του τείχους, ιδίως στη Δ πλευρά του, έχουν κυλήσει στα 
χαμηλότερα άνδηρα του λόφου. Η συνολική του έκταση υπολογίζεται σε 
2600μ2 , γεγονός που υποδηλώνει μία σχετικά μικρή οχυρωμένη περιοχή, 
σχεδόν παρόμοια με αυτή των Κουκουναριών στην Πάρο (Κούρου 2001, 34).

- Νεκρόπολη

Η νεκρόπολη βρισκόταν εκτός των τειχών της πόλης του Ξώμπουργου, 
σύνηθες φαινόμενο για τις πόλεις των γεωμετρικών χρόνων. Οι λάκκοι με τις 
πυρές έξω από το κυκλώπειο τείχος, σύμφωνα με τα κεραμικά κατάλοιπα, 
λειτουργούν στη θέση αυτή από τον 10° - αρχές του 7ου αιώνα π. X. (Κούρου 
2001, 36).

- Ευρήματα

Η Τήνος είναι το σημαντικότερο κέντρο παραγωγής μεγάλων 
χονδροειδών πίθων, που διακοσμούνται με ανάγλυφες εικονιστικές 
παραστάσεις. Πολλοί από αυτούς έχουν βρεθεί στο Θεσμοφόριο. Οι
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πρωιμότεροι πίθοι ανάγονται στην ΠΓ εποχή. Τα θέματά τους συμβαδίζουν με 
αυτά των αττικών ΥΓΙΙΙβ αμφορέων : Κένταυροι, κύκλιος χορός ανδρών, 
γραμμή πολεμιστών, που κρατούν κυκλικές ασπίδες, άλογα, ελάφια και 
κατσίκες (Coldstream 1997, 283).

Η ανάγλυφη τεχνική φτάνει σε πιο ώριμο στάδιο γύρω στο 700 π. X.. 
Σε ένα όστρακο πίθου από το Ξώμπουργο της συγκεκριμένης εποχής 
εικονίζεται άνδρας να οδηγεί μία κατσίκα (Coldstream 1997, 284).

β. Χώρα (εικ.89)

Στο β' μισό του 4ου αιώνα π. X., οι κάτοικοι της Τήνου ίδρυσαν πόλη 
στη θέση του σημερινού λιμανιού και το ιερό της σε απόσταση 2,5χλμ. από 
αυτή, στην ακτή του Σταυρού. Η πόλη ήταν χτισμένη σε λόφο και διέθετε 
τείχος, καθώς και πηγή ύδατος αρκετή για να τροφοδοτήσει την αρχαία πόλη 
(Etienne 1990, 15). Πρόκειται για μία κλασικά οχυρωμένη πόλη, της οποίας το 
τείχος περιέκλειε τον οικιστικό πυρήνα και εκτεινόταν προς τα Β.

Η πόλη τροφοδοτούνταν από μία πηγή στα ΒΑ αυτής, στην τοποθεσία 
που σήμερα αποκαλείται Ελληνοπή ή Ληνοπή. Πρόκειται για ένα μέρος, που 
συναντώνται δύο δίκτυα υδροδότησης, ένα που έρχεται από τα Β και ένα 
δεύτερο που έρχεται από τα Α (εικ.89, αρ.3) (Etienne 1990, 19).

Το τείχος (εικ. 89, αρ.1) συνέχιζε μέχρι το λιμάνι και περιέκλειε την 
πηγή, όπου συγκεντρώνονταν τα ύδατα, ως ένα είδος υπόγειου υδραγωγείου, 
κατά τον Ρ. Graindor (Etienne 1990, 20). Το τείχος ξεκινά από τη ΒΔ πλευρά 
της εκκλησίας της Παναγίας και εκτείνεται Β, με ελαφρά κλίση προς τα Α. Σε 
αρκετά σημεία διακόπτεται από το σύγχρονο τοπίο. Στη Δ πλευρά του έχουν 
εντοπιστεί δύο πύργοι. Στην Α πλευρά το τείχος διατηρείται σε καλή 
κατάσταση και εκτείνεται σε μήκος 350μ. . Έχουν εντοπιστεί υπολείμματα 
τριών τετράγωνων πύργων και οι αρχαιολόγοι υποθέτουν την ύπαρξη και 
τέταρτου (Etienne 1990, 17).

Στο λιμάνι τα ευρήματα κεραμικής δεν είναι πρωιμότερα του 4ου αιώνα 
π. X. . Η πόλη και το ιερό στα Κιόνια γνώρισαν την ίδια ιστορία και άρχισαν να 
υφίστανται από το β' μισό του 4ου αιώνα π. X. . Η εγκατάσταση έχει πλέον 
μεταφερθεί από την ενδοχώρα στην ακτή του νησιού, όχι σε μεγάλη 
απόσταση από την πόλη του Ξώμπουργου. Η καινούρια πόλη εμφανίζεται στα 
κείμενα ως άστυ, ενώ το Ξώμπουργο εμφανιζόταν ως πόλη (Etienne 1990, 
22).

Τα στοιχεία που βοήθησαν τους αρχαιολόγους της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής να ανασυνθέσουν την τοπογραφία της Κάτω Πόλης 
είναι περιορισμένα. Το Πρυτανείο και η Αγορά τείνουν να τοποθετούνται κοντά 
στην Παναγία Ευαγγελίστρια (Etienne 1990, 23). Στο δρόμο που οδηγεί στην 
εκκλησία έχει βρεθεί βάση με το άγαλμα του « φύλακα της παλαίστρας », που 
έχει αφιερωθεί από τους εφήβους στον Ερμή και στον Ηρακλή και φέρει την 
επιγραφή IG XII5 911. Αυτή είναι η μοναδική αναφορά στο Γυμνάσιο της 
πόλεως.

Το θέατρο28, σύμφωνα με τον Ρ. Graindor, βρισκόταν στα ΝΔ της 
εκκλησίας, όμως οι ανασκαφές που έγιναν σε αυτή την περιοχή δεν 
επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις του (Etienne 1990, 23). Στο αρχαίο θέατρο 38

38 βλ. ΑΔ (1973 - 1974) 870.
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γινόντουσαν θεατρικοί αγώνες και γιορτάζονταν τα Διονύσια, αλλά δεν 
γνωρίζουμε κατά πόσον αυτά προηγούνται των Ποσιδείων (Etienne 1990, 24).

γ. Κιόνια (εικ. 89, αρ.4)

Το ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης βρισκόταν στα Κιόνια, πολύ 
κοντά στη θάλασσα. Το ιερό υπήρξε κέντρο του « Κοινού των Νησιωτών » και 
φημισμένος τόπος ασύλου κατά τον 1° αιώνα μ. X. (Λαμπρονουδάκης & άλλοι 
1998, 286). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα λατρευτικά κέντρα των 
Κυκλάδων. Στο ιερό λατρευόταν ο Ποσειδώνας ως Ιατρός, ενώ από τον 3° 
αιώνα π. X. προστέθηκε η λατρεία της Αμφιτρίτης. Οι Τηνιακοί δεν έχτισαν το 
ιερό intra muros, αλλά δίπλα στη θάλασσα και σε απόσταση 2,5χλμ. Δ του 
λιμένος. Το περιαστικό αυτό ιερό υφίσταται από τα τέλη του 4ου αιώνα π. X. .

Το ιερό στο οποίο αναφέρθηκε ο Στράβων ήταν μεγάλο αλλά και 
πρωτότυπο, λόγω του είδους των εγκαταστάσεων (εικ.90). Σύμφωνα με τον 
Στράβωνα (Γεωγραφία, X, 5, 11), το ιερό βρισκόταν σε άλσος το οποίο δεν 
μπορεί να εντοπιστεί στο σημερινό τοπίο. Το ιερό ήταν ο « επιφανέστατος 
τόπος » της πόλεως (Etienne & Braun 1996, 187). Αρκετά χρηματικά ποσά 
δαπανήθηκαν, για να ανταγωνιστεί το ιερό τα σύγχρονά του στην υπόλοιπη 
Ελλάδα και στα παράλια της Μ. Ασίας.

Αποτελείται από εννέα φάσεις κατασκευής. Οι λατρευτικές 
εγκαταστάσεις, κατά την πρώτη φάση, περιορίζονταν σε επτά αποθέτες 
διεσπαρμένους στη ζώνη του ναού Ε και του βωμού J. Αυτές οι κοιλότητες, 
που χρησιμοποιούντο για χθόνια λατρεία, μαρτυρούν τη σύνδεση του 
Ποσειδώνα στις Κυκλάδες περισσότερο με την ξηρά παρά με τη θάλασσα. Ο 
βωμός χτίστηκε τον 2° αιώνα π. X. και δέχτηκε αναστηλώσεις, όπως και ο 
ναός σε υστερότερες εποχές. Χρονολογείται συγκεκριμένα στην εποχή του 
Αυγούστου, λόγω της εύρεσης κεφαλής Αυγούστου εξαιρετικής ποιότητας 
δίπλα στο οικοδόμημα (Etienne & Braun 1996, 108). Η χρήση του 
οικοδομήματος ως βωμού είναι εμφανής, λόγω της επιμελημένης κατασκευής, 
της μνημειώδους κλίμακας στη Δ πλευρά και της εύρεσης τμημάτων του 
ορθοστάτη διακοσμημένων με βουκράνια και ροζέτες (Etienne & Braun 1996, 
107).

Στο σημείο, όπου βρισκόταν ο ναός ήταν η καρδιά του ιερού. 
Επρόκειτο ουσιαστικά για δύο ναούς Ε1 και Ε2, ο ένας εγκιβωτισμένος στον 
άλλον, διότι υπάρχουν δύο διακριτοί τοίχοι που τους βλέπει κανείς 
εισερχόμενος στον στυλοβάτη (Etienne & Braun 1996, 194). Τα πρώτα 
όστρακα από αυτή την περιοχή χρονολογούνται στο β' μισό του 4ου αιώνα π. 
X. . Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι την εποχή εκείνη ανθούσε η λατρεία των 
θεών - ιατρών. Δεν γνωρίζουμε αν στο ίδιο σημείο προηγήθηκαν λατρευτικές 
πρακτικές. Το 278 π. X. μία αντιπροσωπεία είχε επισκεφτεί την Φωκίδα39, για 
να ζητήσει χρήματα για την κατασκευή του ναού και για να εξασφαλίσει την 
ασυλία του νησιού και του ιερού (Etienne & Braun 1996, 105). Οκτώ μέτρα A 
του ναού βρέθηκαν απομεινάρια οδού στρωμένης με μαρμάρινες πλάκες, που 
οδηγούσε στο ναό. Το μήκος των πλακών ξεκινά από 1 - 1,80μ. και το 
πλάτος τους κυμαίνεται από 0,65 - 0,93μ. (Graindor 2000, 17). Πρόκειται για 
την ιερά οδό. Στα Β του ναού υπήρχαν εστιατόρια, που κάλυπταν έκταση 
περίπου 240μ2, για τα λατρευτικά γεύματα μετά τις θυσίες.

j9 οι πληροφορίες είναι από την επιγραφή IG IX1 97.
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Η α' οικοδομική φάση κατασκευής χρονολογείται στα τέλη του 4ου - α' 
τρίτο 3ου αιώνα ττ. X . Το ττρώτο οικοδομικό πρόγραμμα ξεκίνησε επί 
κυριαρχία Αντιγονίδων και ολοκληρώθηκε επί Λαγίδων. Το φιλόδοξο 
πρόγραμμα οικοδόμησης εκτείνεται 270μ. προς την Α και προς τη Δ πλευρά 
και περίπου 45μ. προς Β και Ν. Το σύμπλεγμα του Ποσειδώνα και της 
Αμφιτρίτης που κοσμούσαν το ιερό ήταν έργο του Τελεσίου του Αθηναίου. Το 
θεϊκό ζευγάρι ανασυντέθηκε, λόγω των νομισμάτων του τέλους του 1ου - 
αρχών 1ου μ. X (Etienne & Braun 1996, 182).

Στα Β το ιερό οριοθετείται από τη μία πλευρά από το φυσικό βράχο και 
από την άλλη από το κρηναίο οικοδόμημα, που εξυπηρετούσε τον ιαματικό 
χαρακτήρα της λατρείας. Είναι το πρώτο από τα οικοδομήματα του ιερού που 
έγινε γνωστό χάρη στην έκθεση του Α. Ορλάνδου40 το 1937. Η ύπαρξη 
τέτοιου οικοδομήματος είναι χαρακτηριστική στα Ασκληπιεία. Η διακόσμηση 
του τυμπάνου του φέρει ένα οκτάκτινο αστέρι, μοτίβο μακεδονικού τύπου, που 
δικαιολογείται λόγω της κατάληψης του νησιού από τον Δημήτριο Πολιορκητή 
στις αρχές του 3ου αιώνα π. X. (Etienne & Braun 1996, 190). Το κρηναίο 
οικοδόμημα και το κτίριο Β καταλαμβάνουν πλάτωμα περίπου 2 - 2,40μ.. Η 
κρήνη χωρίζεται από τον ναό με κλίμακα. Στο ιερό διατηρείται πρόπυλο, από 
το οποίο γινόταν αντιληπτό το κρηναίο οικοδόμημα από τον θεατή ο οποίος 
εισερχόταν στον ιερό χώρο από τα A (Etienne & Braun 1996, 190).

Κατά την β' οικοδομική φάση (260 - 220 π. X.) έχουμε την κατασκευή 
δύο οικοδομημάτων I και Μ, που δεν ξέρουμε τις χρήσεις που εξυπηρετούσαν. 
Τα κτίρια είχαν επιμελημένη τοιχοποιία, κυρίως, από μάρμαρο. Το καινούριο 
πρόγραμμα των αρχών του 2ου αιώνα π. X. , χαρακτηρίζεται, επίσης, από 
επεμβάσεις στην καρδιά του ιερού, όπου οικοδομήθηκε ο δεύτερος ναός Ε2, 
αμφιπρόστυλος, οι πλευρές του οποίου είναι μερικώς ή ολικώς καλυμμένες με 
μάρμαρο (Etienne & Braun 1996, 193). Την εποχή κατασκευής του καινούριου 
οικοδομήματος η πειρατεία φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα τις Κυκλάδες, ενώ 
παράλληλα η Ρόδος επηρεάζει τις νέες οικοδομήσεις στο ναό, διότι ο ναός 
ήταν χτισμένος σε πλατώματα και είχε αντίστοιχη αρχιτεκτονική με τον ναό της 
Λίνδου.

Η επόμενη οικοδομική φάση χρονολογείται στο β' μισό του 2ου αιώνα 
π. X. - αρχές 1ου αιώνα π. X. . Την εποχή αυτή καταστρέφονται τα 
παλαιότερα κτίρια, που εμποδίζουν τις καινούριες εγκαταστάσεις και 
κατασκευάζονται μνημειώδη οικοδομήματα (Etienne & Braun 1996, 194). 
Επίσης, χτίζεται η στοά L, στα Ν, που χρησιμοποιείται ως όριο, μνημειώδης 
είσοδος και χώρος αναμονής για τους προσκυνητές. Η στοά σπανίως λείπει 
από τα ιερά θεών - ιατρών. Η συγκεκριμένη συνδεόταν μέσω της αρχαίας 
οδού με το μικρό λιμάνι. Η στοά διακρίνεται για το μέγεθος και το σχήμα της. 
Έχει μήκος 170μ. και είναι διπλή (Etienne & Braun 1996, 127).

Η οικογένεια της Ναυσίας, κόρης του Χρυσόγονου, ανέθεσε την 
οικοδόμηση κυκλικής εξέδρας Κ, ακριβώς πίσω από το βωμό. Δίπλα σε αυτή 
βρισκόταν η εξέδρα Η, καθώς και οι βάσεις i, k, I. Στη θέση της βάσης m 
βρισκόταν το άγαλμα του υπάτου L. Quinctius L. F. Rufus « σωτήρα και 
ευεργέτη » της πόλεως (Etienne & Braun 1996, 196), το οποίο έφερε την 
επιγραφή IG XII5 92441.

40 πιο αναλυτικά βλ. ΑΕ (1937) 608.
41 Η επιγραφή : κ[αι καλ]οκ[γ]αθίας [Π]ο[σ]ιδ[ων]ι και Αμφιτριτήι
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Η έκτη φάση χρονολογείται στα α' μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. Το ιερό 
γνωρίζει την εγκατάλειψη από τα μέσα του 1ου π. X. - τις αρχές του 1ου μ. X. 
(Etienne & Braun 1996, 197). Την εποχή της επαναχρησιμοποίησης του ιερού 
χρονολογούνται τα ρωμαϊκά λυχνάρια, που βρέθηκαν στο δάπεδο στα Α του 
κτιρίου Q. Στις αρχές του 2ου μεταχριστιανικού αιώνα μαρτυρείται μία 
ακμάζουσα δραστηριότητα στον ιερό χώρο. Καινούρια κτίρια οικοδομήθηκαν, 
αλλά η περίμετρος του ιερού περιορίστηκε αν και η κεραμική ήταν 
πολυπληθέστερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (Etienne & Braun 
1996, 198). Η ζωή εντοπίζεται στα Δ του ιερού. Οι θέρμες Ν βρίσκονται στα 
κτίρια Q και στο μνημείο Μ. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολόγηση των 
θερμών, αλλά επιγραφές μας πληροφορούν τόσο για τα ονόματα των 
αυτοκρατόρων, που ανέθεταν μνημεία στην Τήνο, όσο και για τους ντόπιους 
ευεργέτες με την επιχορήγηση των οποίων έγιναν τα αγάλματα. Η ύπαρξη 
θερμών αποδεικνύει τη ρωμαϊκή επιρροή που ασκείτο στον ελλαδικό χώρο 
εκείνη την εποχή.

Για το β' μισό του 2ου αιώνα μ. X., δεν έχουμε επιγραφικές μαρτυρίες, 
αλλά βασιζόμαστε στα αρχαιολογικά κατάλοιπα για την ανασύνθεση της 
ιστορίας του ιερού. Οι θέρμες Ν εγκαταλείφθηκαν εκείνη την εποχή, αλλά δεν 
γνωρίζουμε αν είχαν ποτέ ολοκληρωθεί. Την ίδια εποχή κατασκευάστηκε 
καινούριο λουτρικό οικοδόμημα, οι θέρμες C στα ΝΔ του ναού (Etienne & 
Braun 1996, 199). Τότε τροποποιήθηκε η ζώνη της Κρήνης και το κτίριο Β και 
το υδρευτικό σύστημα, που τροφοδοτούσε την Κρήνη.

Στην τελευταία φάση στα μέσα του 3ου αιώνα μ. X. κατασκευάστηκε 
κλίβανος κεραμικής στο δωμάτιο V των θερμών Ν, μετά την εγκατάλειψή τους 
(Etienne & Braun 1996, 199). Εκεί βρέθηκαν τα πιο σύγχρονα ευρήματα από 
το ιερό, καθώς και νομίσματα της εποχής. Καμία κατασκευή δε φαίνεται να 
έγινε εκείνη την εποχή. Η παρακμή του ιερού είχε ήδη ολοκληρωθεί και τον 
χώρο επισκέπτονταν μόνο όσοι ήθελαν να καρπωθούν αρχιτεκτονικά μέλη και 
μέταλλα. Με την έλευση του Χριστιανισμού, το ιερό του Ποσειδώνα και της 
Αμφιτρίτης δεν είχε πλέον θέση στο νησί.

- Ευρήματα

Στο ιερό ανήκουν συμπλέγματα γλυπτικής του Αγασία του Εφέσιου, 
γνωστού γλύπτη της εποχής που απεικονίζουν μάχη μεταξύ δύο Ερώτων, 
περικυκλωμένων από Νίκες που δίνουν φοίνικα στο νικητή. Στα Κιόνια 
βρέθηκαν, επίσης, το άγαλμα του υπάτου της Ρώμης που προαναφέρθηκε, 
καθώς και το μαρμάρινο ηλιακό ρολόι, που χρονολογείται στα τέλη 2ου - 
αρχές 1ου αιώνα π. X. και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου.

19. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Η Φολέγανδρος βρίσκεται στις Ν Κυκλάδες και συνορεύει με την Σίκινο. 
Οι πρώτοι άποικοί της, κατά την αρχαιότητα ήταν δωρικής καταγωγής. Ο 
Μηλιαράκης υποστηρίζει ότι οι πρώτοι άποικοι ανήκαν στο γένος των Αιγιδών, 
που είχε αποικήσει και την Θήρα (Μηλιαράκης 1874, 38). Ο Στράβων, στα 
Γεωγραφικά του, αποκαλούσε την Φολέγανδρο, σιδηρείην νήσον, λόγω της
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τραχύτητας του εδάφους της, επαναλαμβάνοντας στίχο του Αρατου, ποιητή 
αλεξανδρινής εποχής.

Το όνομα Φολέγανδρος μπορεί να οφείλεται σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις Ελ. Μπεχράκη και Αγ. Βαβυλοπούλου - 
Χαριτωνίδου, προκύπτει ότι είτε οφείλεται στον υιό του βασιλιά της Κρήτης 
Μίνωα, που θεωρείται πρώτος οικιστής του νησιού, είτε προέρχεται από το 
φοινικικό Phelekgundari, που σημαίνει βραχώδης ή τέλος ότι το όνομα 
θεωρείται προελληνικό, λελεγικής προέλευσης, σύμφωνα με τον Γερμανό 
ερευνητή του 20ου αιώνα, Fick (Μπεχράκη & Βαβυλοπούλου-Χαριτωνίδου 
1996, 3).

Οι πληροφορίες για το νησί της Φολεγάνδρου είναι ελάχιστες, λόγω 
των λιγοστών ευρημάτων και της απουσίας αρχαιολογικής έρευνας. Η πρώτη 
επιγραφική αναφορά του νησιού, για καταβολή φόρου, χρονολογείται στα 425 
π.Χ. και προέρχεται από την Ακρόπολη των Αθηνών, ενώ η δεύτερη 
χρονολογείται στα τέλη 4ου με αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., από τους Δελφούς, 
όπου αναφέρεται ως Φελέγανδρος (Μπεχράκη & Βαβυλοπούλου-Χαριτωνίδου 
1996, 4). Ο Brun αναφέρει ότι οι κάτοικοι του νησιού ήταν σύμμαχοι των 
Αθηναίων τον 5° και 4° αιώνα π. X., αλλά είναι λιγοστές οι επιγραφές, όπου 
αυτοί αναφέρονται (Brun 1996, 168). Σε άλλο σημείο, υποστηρίζει ότι 
επρόκειτο για ένα φτωχό νησί και αρκετά μικρό σε μέγεθος (Brun 1996, 169).

Το νησί επισκέφτηκε ο Ross, ο οποίος το χαρακτήρισε ένα από τα πιο 
φτωχά του Αρχιπελάγους, τόσο για τους αρχαίους, όσο και για τους 
συγχρόνους του ταξιδιώτες. Το νησί επισκέφτηκε και ο Pitton de Tournefort 
και διαπίστωσε την ξηρασία και το βραχώδες του έδαφος. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση του Choiseul - Gouffier, που αναφέρεται από τον Brun, ο 
οποίος δεν θέλησε καν να επισκεφτεί το νησί, διότι θεώρησε ότι δε θα είχε κάτι 
ενδιαφέρον στο εσωτερικό του, λόγω της πετρώδους μορφολογίας του (Brun 
1996, 214).

Η αρχαία πόλη της Φολεγάνδρου ήταν χτισμένη στη θέση 
Παλαιόκαστρο, ενώ ιδιαίτερης σημασίας για το νησί είναι το λατρευτικό 
σπήλαιο « Χρυσοσπηλιά ».

α. Παλαιόκαστρο

Κατά τους ιστορικούς χρόνους η αρχαία πόλη της Φολεγάνδρου 
τοποθετείται στη θέση Παλαιόκαστρο, λίγο ψηλότερα από το σημείο, όπου 
σήμερα βρίσκεται ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σήμερα στο λόφο του 
Παλιόκαστρου διακρίνουμε ελάχιστα λείψανα οικοδομημάτων, ένα λάξευμα 
στο φυσικό βράχο, θραύσματα αγγείων κλασικών μέχρι και νεότερων χρόνων 
και υπολείμματα από χύτευση σιδήρου (Μπεχράκη & Βαβυλοπούλου- 
Χαριτωνίδου 1996, 4). Οι περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα μιλούσαν για 
αρκετά λείψανα οικοδομημάτων και άφθονο οικοδομικό υλικό από μάρμαρο, 
που ήταν συγκεντρωμένο στο προαύλιο της εκκλησίας, από τα οποία σήμερα 
δε σώζονται παρά ελάχιστα.

Η αρχαία πόλη σώζει ένα τμήμα του τείχους της, του οποίου οι 
περιηγητές αγνοούσαν την ύπαρξη. Σήμερα το αρχαίο τείχος είναι εμφανές ότι 
περιέκλειε τον λόφο και εκτεινόταν μέχρι το σημείο, όπου βρίσκεται το 
σύγχρονο νεκροταφείο της Χώρας (εικ.91).

Στο χώρο της αρχαίας πόλης, οι περιηγητές των προηγούμενων 
αιώνων υποστήριζαν ότι υπήρχαν ιερά της Αρτέμιδος Σελασφόρου και του
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Απόλλωνος Προστατηρίου, άποψη που καταρρίφθηκε, διότι δεν βρέθηκαν 
υλικά τεκμήρια. Ο περιηγητής Pasch van Kriener, το 1771, υποστήριξε την 
ύπαρξη ιερού Λητούς στην κορυφή του λόφου, στοιχείο, επίσης, αναπόδεικτο 
(Μπεχράκη & Βαβυλοπούλου-Χαριτωνίδου 1996, 4).

Από τα λιγοστά ευρήματα που περισυνελέγησαν, ιδιαιτέρως σημαντικά 
είναι ένας κορμός λιονταριού, ένα θραύσμα αναθηματικού ανάγλυφου και τα 
πόδια μαρμάρινου αγάλματος γυναικείας μορφής τυλιγμένης σε ιμάτιο, που 
χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια. Αρκετά ευρήματα βρέθηκαν 
εντοιχισμένα σε σύγχρονες κατασκευές και αποτελούν τους μάρτυρες της 
οικιστικής συνέχειας στο νησί. Αξιοσημείωτος είναι ο μαρμάρινος κορμός 
τηβεννοφόρου αξιωματούχου ή λογίου των ρωμαϊκών χρόνων, που βρέθηκε 
εντοιχισμένος στο κωδωνοστάσιο της εκκλησίας (εικ.92). Επίσης, βρέθηκε ένα 
νόμισμα του νησιού του τέλους του 2ου αιώνα - αρχές 1ου π. X., που βρίσκεται 
στο Βρετανικό Μουσείο και το οποίο στη μία πλευρά εικονίζει τον Απόλλωνα 
και στην άλλη ένα ταύρο με τα γράμματα ΦΟΛΕ (Μπεχράκη & 
Βαβυλοπούλου-Χαριτωνίδου 1996, 5).

Με την αρχαία πόλη, πιθανώς, συνδέεται και το σπήλαιο 
«Χρυσοσπηλιά» (εικ.93) με σταλαγμιτικό και σταλακτιτικό στολισμό. Το 
σπήλαιο αυτό βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά του νησιού, στην πλαγιά του 
Παλαιόκαστρου και είναι δύσκολα προσβάσιμο τόσο από τη στεριά, όσο και 
από τη θάλασσα. Από τους περιηγητές των προηγούμενων αιώνων γίνεται 
ιδιαίτερη μνεία. Το σπήλαιο περιγράφεται στο δημοσίευμα τη Β. 
Βασιλοπούλου, η οποία μας πληροφορεί ότι το σπήλαιο αποτελείται από δύο 
θαλάμους, από τους οποίους μόνο ο πρώτος έχει ερευνηθεί και ο οποίος 
περιέχει ρωμαϊκές δεξαμενές και πλήθος οστράκων στο δάπεδο 
(Βασιλοπούλου 1996, 16). Στα πλευρικά τοιχώματα και στην οροφή των 
θαλάμων είναι γραμμένα περίπου τετρακόσια ονόματα. Το ονοματολόγιο, 
χρονολογείται στον 4° αιώνα π. X., ενώ δίπλα σε μερικά ονόματα είχε 
προστεθεί και επίθετο, δηλωτικό του τόπου καταγωγής, όπως Κρης, Σερίφιος. 
Τα γυναικεία ονόματα είναι σπάνια, ενώ πολύ συχνά είναι γραμμένο το ρήμα 
φιλώ, στο τρίτο ενικό ή στο απαρέμφατο και το επίθετο καλών - εφήβων - . 
Αυτές οι διαπιστώσεις, καθώς και το είδος των αγγείων - βρέθηκαν 
μελαμβαφή ενεπίγραφα αγγεία και ένα « γαμικό » λυχνάρι -, οδηγούν τους 
μελετητές είτε στη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα λατρευτικό σπήλαιο για 
άσκηση εφηβείας είτε στην σύνδεση του σπηλαίου με τον υπερκείμενο οικισμό 
ή με την λατρεία του Απόλλωνος Προστατηρίου (Βασιλοπούλου 1996, 17).
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III. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ : 
Από την προϊστορία στους ιστορικούς χρόνους

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι πόλεις των προϊστορικών και των 
ιστορικών χρόνων των νησιών των Κυκλάδων, όπως εκείνες διαρθρώνονται 
στο ιδιαίτερο αυτό νησιωτικό τοπίο. Οι περισσότερες πόλεις είναι 
ανασκαμμένες, ενώ ορισμένες έχουν ερευνηθεί μετά από επιφανειακές 
έρευνες. Αρκετές δεν έχουν μελετηθεί, αλλά τα στοιχεία που παρατέθηκαν 
γι'αυτές προέκυψαν από διάσπαρτα ευρήματα που υπήρχαν στην περιοχή 
όπου εκτεινόταν η αρχαία πόλη. Ορισμένες πόλεις των ιστορικών χρόνων 
βρίσκονται κάτω από τη σύγχρονη Χώρα και κατά συνέπεια τα στοιχεία που 
έχουμε γι’ αυτές είναι αποσπασματικά.

Τα νησιά των Κυκλάδων θα λέγαμε ότι διαρθρώνονται ανά ομάδες. Μία 
κοινή ομάδα αποτελούν τα νησιά των Δ Κυκλάδων - η Κέα, η Κύθνος, η 
Σέριφος και η Σίφνος - , που φαίνεται ότι οι πόλεις τους ήταν άμεσα 
εξαρτημένες από τα μεταλλεία που διέθετε το κάθε νησί. Η ύπαρξη 
μεταλλευμάτων στα νησιά αυτά ήταν ένας από τους τομείς, όπου στηριζόταν η 
οικονομία τους κατά τους προϊστορικούς και τους ιστορικούς χρόνους. Τα 
τέσσερα νησιά είχαν κοιτάσματα μετάλλων που τα εκμεταλλεύονταν ήδη από 
την ΠΚ εποχή. Οι σκωρίες και τα θραύσματα από την επένδυση καμινιών που 
βρέθηκαν στην Κεφάλα της Κέας δείχνουν ότι οι Κυκλαδίτες γνώριζαν την 
κατεργασία του χαλκού πριν τη λεγάμενη Εποχή του Χαλκού (Barber 1994, 
114).

Οι πρώτοι οργανωμένοι οικισμοί εμφανίστηκαν στις Κυκλάδες κατά τη 
ΝΝ περίοδο, ο κατεξοχήν, όμως, κυκλαδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά 
την ΠΚ εποχή. Οι αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια οδήγησαν στη δημιουργία 
των πρώτων οχυρωμένων οικισμών κατά την Π ΚΙ I ΙΑ εποχή.

Κατά τη ΜΚ εποχή, έχουμε σαφείς ενδείξεις ανάπτυξης των οικισμών 
σε οργανωμένες και ακμάζουσες κοινωνίες. Οι τρεις πόλεις που μελετήθηκαν 
διεξοδικά απέδωσαν σημαντικά ευρήματα από τη συγκεκριμένη περίοδο. Το 
Ακρωτήρι είχε μία πολύ σημαντική πόλη, της ιδίας έκτασης και ισχύος με αυτή 
της ΥΚ εποχής, τα λείψανα της οποίας σώζονται κάτω από την τελευταία 
πόλη. Γνωρίζουμε ότι η ΜΚ πόλη, χρησίμευε για την αποθήκευση των 
ερειπίων που προέκυψαν μετά την καταστροφή της από σεισμό και ως 
υποδομή για την ανοικοδόμηση του Ακρωτηρίου κατά την πρώιμη ΥΚ εποχή.

Κατά την περίοδο αυτή υπήρχε έντονη σεισμική δραστηριότητα στις 
Κυκλάδες που προκάλεσε την καταστροφή αρκετών οικισμών της περιόδου. 
Απόδειξη αυτού του φαινομένου είναι η σύντομη διακοπή της κατοίκησης 
μεταξύ της ΠΚΙΙΙΒ και της ΜΚ εποχής τόσο στην Αγ. Ειρήνη, όσο και στη 
Φυλακωπή. Οι δύο αυτές πόλεις έχουν έναν οργανωμένο πολεοδομικό ιστό 
και ισχυρό οχυρωματικό τείχος. Άλλοι ΜΚ οικισμοί, που βρίσκονται σε φυσικά 
οχυρές θέσεις είναι το Βρυόκαστρο της Τήνου, το Κάστρο της Σίφνου, το 
Κάστρί της Αμοργού και η Μικρή Βίγλα της Νάξου (Barber 1994, 59). Στην Αγ. 
Ειρήνη, κατά τη ΜΚ εποχή, χτίστηκε το ιερό, που χρησιμοποιείτο πιο εντατικά 
από την επόμενη περίοδο. Είναι, ίσως, από τις μοναδικές περιπτώσεις ιερών, 
που η λατρεία σε αυτό, έστω και αν άλλαξε η φύση της θεότητας παρέμεινε 
αδιάκοπη μέχρι τουλάχιστον τον 5° αιώνα π.Χ.

Οι μινωικές επιδράσεις αρχίζουν να εμφανίζονται κατά τη ΜΚ περίοδο, 
αλλά είναι πιο έντονες κατά την επόμενη περίοδο. Οι επιδράσεις αυτές
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εντοπίζονται στον τομέα της αρχιτεκτονικής, κυρίως, στο Ακρωτήρι, λόγω της 
ύπαρξης «ξεστών» κατασκευών, πολύθυρων και δεξαμενών καθαρμών, αλλά 
και γενικότερα στις διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων 
τόσο του Ακρωτηρίου, όσο και της Φυλακωπής και της Αγ. Ειρήνης. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της επίδρασης είναι η εύρεση πινακίδων με 
Γραμμική Α' γραφή από το Ακρωτήρι και της Φυλακωπή, αλλά και η χρήση 
του μινωικού μετρικού βάρους στις πόλεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης και 
της Αγ. Ειρήνης, παρά τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Κέα από την 
Κρήτη.

Οι τρεις πόλεις έχουν αρκετά κοινά στοιχεία, κατά την ΥΚΙ εποχή, που 
ήταν και η περίοδος της ακμής τους. Καταρχήν, ήταν και οι τρεις χτισμένες σε 
ακρωτήρι και κοντά στη θάλασσα, με άμεση πρόσβαση σε παρακείμενους 
ευλίμενους όρμους. Η Φυλακωπή και η Αγ. Ειρήνη είχαν τείχος, ενώ το 
Ακρωτήρι δε γνωρίζουμε αν όντως είχε τείχος, διότι δεν έχει βρεθεί. Το 
Ακρωτήρι δεν είχε ιερό, αλλά χώρους όπου τελούνταν λατρευτικές πρακτικές. 
Τα οικοδομήματα της Φυλακωπής και της Αγ. Ειρήνης δεν ήταν μεγάλων 
διαστάσεων, σε αντίθεση με αυτά του Ακρωτηρίου, που ήταν πιο επιβλητικές 
κατασκευές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε καμιά από αυτές τις πόλεις δε 
συνεχίστηκε η κατοίκηση κατά τους ιστορικούς χρόνους, πλην του ιερού της 
Αγ. Ειρήνης, που συνέχισαν να το επισκέπτονται οι κάτοικοι των πόλεων των 
ιστορικών χρόνων της Κέας. Παράλληλα με τις τρεις πόλεις, την ίδια εποχή, 
υπάρχουν εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο των νησιών.

Η καταστροφή του Ακρωτηρίου συγκλόνισε όλο το νότιο αιγαιακό 
χώρο. Η Φυλακωπή και η Αγ. Ειρήνη συνεχίζουν να υφίστανται υπό 
μυκηναϊκή επιρροή, που πλέον είναι έκδηλη σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. 
Η Φυλακωπή, στη συνέχεια, εγκαταλείφθηκε για να μεταφερθεί το αστικό 
κέντρο νοτιότερα.

Γενικότερα, από τα ανασκαφικά δεδομένα συνεπάγεται ότι οι θέσεις 
των Κυκλάδων , που αποτελούσαν τις πρώτες πόλεις είναι οι τρεις 
προαναφερθείσες, η Φυλακωπή, η Αγ. Ειρήνη και το Ακρωτήρι, αλλά ο 
κυκλαδικός πολιτισμός είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ήδη από πολύ νωρίτερα.

Η μετάβαση στους ιστορικούς χρόνους δεν είναι σαφής. Οι πόλεις που 
έχουν μελετηθεί ή απλώς εντοπιστεί είναι πολυάριθμες και πιο άρτια 
οργανωμένες από αυτές της προϊστορικής εποχής, διότι όφειλαν να καλύψουν 
διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, υπάρχουν νησιά που έχουν μοναδική πόλη, 
όπως η Νάξος, υπάρχουν αυτά που έχουν δύο πόλεις, όπως η Μύκονος και 
άλλα που έχουν τρεις πόλεις, όπως η Αμοργός που ονομαζόταν Τρίπολις. Η 
μοναδική περίπτωση στις Κυκλάδες που ήταν τετράπολις ήταν η Κέα και αυτό 
ίσως οφείλεται στο ότι είχε αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις για τη συντήρηση 
μεγάλου αριθμού πληθυσμού. Πράγματι είναι αξιοσημείωτο αυτό το 
φαινόμενο. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, μοναδική, 
όμως, πόλη ελέγχει όλο το νησί και αυτό είναι προφανές διότι έχει υπό την 
εποπτεία της το ιερό των Υρίων, που βρίσκεται στην ύπαιθρο του νησιού. 
Αντίθετα, η Κέα, ένα σχετικά μικρό νησί χωριζόταν σε τέσσερις και στη 
συνέχεια τρεις ζώνες, μετά την ενσωμάτωση της Ποιήεσσας από την Καρθαία.

Η πόλη των ιστορικών χρόνων σε ορισμένες περιπτώσεις χτίστηκε 
πάνω από τον οικισμό των προϊστορικών χρόνων και κατά συνέπεια δεν 
έχουν διασωθεί στοιχεία του παρελθόντος που να πιστοποιούν τη συνέχεια 
της κατοίκησης. Οι δεσμοί ανάμεσα στην ΥΕΧ και τους ιστορικούς χρόνους
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συνεχίζονται στα μεγαλύτερα νησιά. Στη Νάξο, οι κάτοικοι της μεγάλης 
παράκτιας μυκηναϊκής πόλης της Γκρόττας φαίνεται ότι από την αρχή των 
ιστορικών χρόνων μετακόμισαν λίγες εκατοντάδες μέτρα νοτιότερα, σε 
περισσότερο οχυρή τοποθεσία, εξακολούθησαν, όμως, να χρησιμοποιούν ως 
τόπο ταφής τα ερείπια της παλιάς τους πόλης. Στις Κουκουναριές ο 
γεωμετρικός οικισμός και το ιερό της Αθηνάς, διαδέχονται στον ίδιο χώρο τα 
μυκηναϊκά λείψανα. Το ίδιο συνέβη και στον Αγ. Ανδρέα Σίφνου (Σημαντώνη- 
Μπουρνιά 1998, 174). Οι γεωμετρικοί οικισμοί σε οχυρά μέρη κοντά στη 
θάλασσα, ιερά ή εκτεταμένα νεκροταφεία παρατηρούνται στην Άνδρο, στην 
Τήνο, στην Πάρο, στη Νάξο, στη Σίφνο, στη Μήλο και στη Θήρα (Σημαντώνη- 
Μπουρνιά 1998, 175).

Η θέση των πόλεων ήταν συνήθως κοντά σε λιμάνι, διότι το εμπόριο 
και η επικοινωνία ήταν βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ακόμα και σήμερα 
το νησιωτικό τρόπο ζωής. Υπάρχουν, όμως, και μικρότερες βραχύβιες 
εγκαταστάσεις, όπως αυτή της Δονούσας. Η Δονούσα είναι μοναδική 
περίπτωση διότι, σύμφωνα με τους μελετητές, δεν αποτελεί πόλη αλλά μία 
πρόχειρη μορφή εγκατάστασης για τους ναυτικούς ή για τους πειρατές. Οι 
Έλληνες των νησιών του Αιγαίου είχαν προτίμηση να χτίζουν τις πόλεις τους 
σε φυσικά οχυρές θέσεις, όπως αναφέρει και ο Φωκυλίδης : «πόλις εν 
σκοπέλω κατά κόσμον οικεύσα σμικρή κρέσσων Νίνου αφραινούσης» 
(Μαραγκού 1988, 92).

Κοντά στην πόλη συνήθως υπήρχε πηγή ύδατος που τροφοδοτούσε 
τον πληθυσμό. Η επιλογή της θέσης φαίνεται ότι συχνά καθοριζόταν από 
αυτό, λόγω της απουσίας υδάτων, φαινόμενο που εξακολουθεί ακόμα και 
σήμερα στις Κυκλάδες. Εάν η πόλη δεν ήταν κοντά σε πηγή, δηλαδή 
βρισκόταν κάποια χιλιόμετρα μακριά από αυτή, όπως στο Βρυόκαστρο της 
Κύθνου, οι κάτοικοι φρόντιζαν να διοχετεύουν τα νερά από την πηγή στην 
πόλη με σύστημα αγωγών. Αρκετές πόλεις έχουν δεξαμενές, όπου 
συλλέγονται τα όμβρια ύδατα, τα οποία συγκεντρώνονται είτε στις στέγες των 
σπιτιών, είτε με αγωγούς υπογείως των κτισμάτων ή κατά μήκος της 
οχύρωσης. Το φαινόμενο αυτό είναι ήδη διαδεδομένο από την προϊστορική 
εποχή, οπότε και υπήρχαν αγωγοί που τροφοδοτούσαν την πόλη με νερό και 
επιπλέον ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση ενός οικισμού η 
ύπαρξη πηγής ύδατος πλησίον αυτού.

Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα τοπωνύμια 
αρκετών κυκλαδικών πόλεων δεν ταυτίζονται με αρχαία ονόματα, όπως λ.χ. η 
Ζαγορά της Άνδρου, το Βαθύ Λιμενάρι της Δονούσας, οι Κουκουναριές της 
Πάρου, ο Αγ. Ανδρέας και το Κάστρο της Σίφνου (Μαραγκού 1988, 91, υποσ. 
82).

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η χρήση του οψιανού και η 
διάδοσή του στα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως κατά την προϊστορική εποχή, 
αλλά και κατά τους ιστορικούς χρόνους. Ο οψιανός, το ηφαιστειακό αυτό 
γυαλί, άρχισε να εξάγεται από τη Μήλο, που είναι η κατεξοχήν πηγή του στις 
Κυκλάδες, ήδη από την Ύστερη Παλαιολιθική εποχή προς τον ηπειρωτικό 
ελλαδικό χώρο. Η Μήλος στήριζε την οικονομία της στο εμπόριο του οψιανού.

. Ο οψιανός στην προϊστορική εποχή χρησίμευε, κυρίως, για την 
κατασκευή εργαλείων καθημερινής χρήσης. Η εγκατάλειψη της Φυλακωπής 
και η ίδρυση του αστικού κέντρου της Μήλου κοντά στον Αδάμαντα, όπου 
βρισκόταν η μία από τις δύο πηγές οψιανού - η άλλη βρισκόταν στο 
Δεμενεγάκι -, ίσως συνδεόταν και με την επιθυμία εκμετάλλευσης και κατά
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τους ιστορικούς χρόνους των κοιτασμάτων οψιανού του νησιού. Τέχνεργα 
από οψιανό, που μαρτυρούν τη χρήση του κατά τους πρώιμους ιστορικούς 
χρόνους, έχουν βρεθεί, εκτός από τη Μήλο, λιγοστά στο Βρυόκαστρο της 
Κύθνου, στη Ζαγορά της Άνδρου και στις Κουκουναριές της Πάρου, όπου 
πιθανολογείται η ύπαρξη εργαστηρίου που κατασκεύαζε τέτοια εργαλεία κατά 
τη γεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή περίοδο (Μαζαράκης 1995, 196).

- Αγορά

Δεν έχει εντοπιστεί σε όλες τις πόλεις αγορά, αλλά είναι αυτονόητο ότι 
στους ιστορικούς χρόνους υπήρχε ένας τόπος όπου συγκεντρωνόταν ο λαός 
για να συμμετάσχει στα κοινά, έστω και αν αυτός δεν είχε τη μορφή της 
αγοράς των κλασικών χρόνων, που ήταν ορθογώνια. Δύο από τις 
περιπτώσεις πόλεων όπου η αγορά δεν έχει εντοπιστεί αλλά μαρτυρείται η 
ύπαρξή της από επιγραφές είναι η Παροικιά, όπου η αγορά πρέπει να 
βρισκόταν στο κέντρο της ακροπόλεως και η αρχαία πόλη της Σερίφου, που 
είχε αγορά, η οποία μάλιστα σύμφωνα με επιγραφή επισκευάστηκε στα 
ρωμαϊκά χρόνια. Κατά τους προϊστορικούς χρόνους δεν υπήρχε αγορά, διότι 
οι συλλογικές δραστηριότητες των κατοίκων πραγματοποιούνταν στο χώρο 
της ακροπόλεως.

Οι περισσότερες αγορές χρονολογούνται στα ρωμαϊκά χρόνια. Αυτό 
είναι εύλογο, διότι σώζεται καλύτερα η υστερότερη φάση της ενώ στα 
υποκείμενα στρώματα υπάρχουν κατάλοιπα των πρωιμότερων χρόνων. Στα 
ρωμαϊκά χρόνια συνήθως αποτελείτο από στοές, τέτοιες ήταν οι αγορές της 
Παλαιόπολης (βλ. σ. 48), της αρχαίας Μήλου (βλ. σ. 80) και της πλατείας 
Μητροπόλεως (βλ. σ. 88).

Έτσι, εκείνη την εποχή η αγορά είχε εκτός από πολιτικό και εμπορικό 
χαρακτήρα. Ουσιαστικά υπάρχει διαχωρισμός της αγοράς σε τομείς αναλόγως 
με τις δραστηριότητες. Στο Ν τμήμα της, που λογικά τοποθετείται κοντά στο 
λιμάνι, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι εμπορικού χαρακτήρα, 
ενώ στο κέντρο της πόλεως η αγορά συγκεντρώνει τις διοικητικές 
δραστηριότητες. Ο διαχωρισμός αυτός παρατηρείται τόσο στην Παλαιόπολη, 
όσο και στην αρχαία Θήρα. Επίσης, το διοικητικό τμήμα της αγοράς, επειδή 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως λογικά πρέπει να εντοπίζεται κοντά στα 
οικοδομήματα δημόσιου χαρακτήρα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται τόσο 
στις Κουκουναριές, όσο και στην αρχαία πόλη της Τήνου, που η αγορά 
βρίσκεται δίπλα στο πρυτανείο, που στην πρώτη περίπτωση ταυτίζεται με την 
«Οικία των Σφραγισμάτων» ή κοντά και στο ιερό της πολιούχου θεότητας.

Στο Βρυόκαστρο της Κύθνου, οι εμπορικές δραστηριότητες 
εντοπίζονται στο Ν τμήμα της πόλεως, δηλαδή στην Κάτω Πόλη και στο 
λιμάνι. Από τη συγκεκριμένη περιοχή περισυνελέχθησαν πάνω από 50 
καλοδιατηρημένα θραύσματα ενσφράγιστων λαβών αμφορέων, οι 
περισσότερες ροδιακές και κνιδιακές, που χρονολογούνται από τον 3° έως και 
τον 1° αιώνα π.Χ. (Μαζαράκης 1995, 202), κατά συνέπεια η περιοχή κοντά 
στο λιμάνι εύλογα συγκέντρωνε τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες 
μιας αρχαίας πόλεως.
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- Ιερά

Στις Κυκλάδες έχουμε μία αρκετά καλή αντίληψη σχετικά με τις 
λατρευτικές προτιμήσεις των κατοίκων των νησιών, κατά τους ιστορικούς 
χρόνους. Οι γνώσεις μας για τα ιερά προέρχονται τόσο από τις ανασκαφικές 
και επιφανειακές έρευνες, όσο και από μαρτυρίες περιηγητών για πιθανή 
λατρεία συγκεκριμένων θεοτήτων στα διάφορα νησιά. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις πληροφορούμεθα τη λατρεία μίας θεότητας, λόγω της 
απεικόνισής της σε νομίσματα.

Όσον αφορά τη λατρεία κατά τους προϊστορικούς χρόνους, δεν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη λειτουργίας των ιερών. Γνωρίζουμε, όμως 
τόσο στην περίπτωση της Φυλακωπής (βλ. σ. 13), όσο και στην περίπτωση 
της Αγ. Ειρήνης, τη φύση της θεότητας. Η περίπτωση του ιερού της Αγ. 
Ειρήνης (βλ. σ. 16), όπως προαναφέρθηκε, είναι μοναδική, διότι η τέλεση 
λατρείας είναι αδιάκοπη μέχρι τουλάχιστον τον 5° αιώνα π.Χ. Πρόκειται, 
σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, για το αρχαιότερο ανασκαφικά 
βεβαιωμένο ιερό στις Κυκλάδες.

Στο Ακρωτήρι δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη ιερών, 
τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής ανασκαμμένη περιοχή. Είναι πάντως σαφές 
ότι ορισμένα από τα οικοδομήματα χρησίμευαν για την τέλεση λατρευτικών 
πρακτικών και συνηθέστερα για άσκηση εφηβείας, άποψη που ενισχύεται από 
την ύπαρξη τοιχογραφιών με ανάλογο περιεχόμενο. Αντίστοιχη με τα δωμάτια 
αυτά φαίνεται να είναι η Χρυσοσπηλιά στη Φολέγανδρο (βλ. σ. 120). 
Πρόκειται για μία μοναδική περίπτωση σπηλαίου για λατρευτικούς σκοπούς 
στις Κυκλάδες, πιθανότατα για άσκηση εφηβείας.

Κατά τους ιστορικούς χρόνους, έχουμε τα ιερά που βρίσκονταν μέσα στις 
πόλεις και ιερά που βρίσκονταν εκτός των πόλεων, τα υπαίθρια ιερά τα οποία 
είχαν άμεση οικονομική και πολιτική εξάρτηση από το αστικό κέντρο, όπως το 
ιερό των Υρίων στη Νάξο (βλ. σ. 90) και το ιερό του Ποσειδώνα και της 
Αμφιτρίτης στα Κιόνια της Τήνου (βλ. σ. 116). Σε αρκετές θέσεις το ιερό 
συνεχίζει να χρησιμοποιείται και μετά την εγκατάλειψη μιας θέσης. Το 
φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί τόσο στη Ζαγορά, όσο και στην Υψηλή και 
στις Κουκουναριές. Το ιερό φαίνεται ότι επισκέπτονταν οι κάτοικοι των 
πόλεων του νησιού που διαδέχονταν τις παλαιότερες πόλεις, στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι κάτοικοι της Παλαιόπολης και της Παροικιάς, 
αντίστοιχα.

Ο λατρευόμενος θεός που υπερτερεί αριθμητικά στις Κυκλάδες είναι 
εύλογα ο Απόλλωνας. Η λατρεία του βασίζεται στην παράδοση περί της 
γέννησής του στο ιερό νησί της Δήλου και στην άμεση συνάφειά του με το 
νησιωτικό τοπίο. Στις Κυκλάδες, εκτός από τον Απόλλωνα Δήλιο, λατρεύεται ο 
Απόλλων Καρνείος, ο Απόλλων Πύθιος, ο Απόλλων Εκατόμβιος, ο Απόλλων 
Έναγρος και ο Απόλλων Προστατήριος.

Η λατρεία του Απόλλωνα φαίνεται να απουσιάζει από την Αμοργό, την 
Κύθνο, τη Μήλο, τη Σύρο και ένας από τους βασικούς λόγους ενδέχεται να 
είναι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα συγκεκριμένα νησιά και στο ιερό 
νησί της Δήλου. Η θέση του νησιού σε σχέση με τη Δήλο φαίνεται να έχει 
σημασία για τον τόπο όπου θα κατασκευαζόταν ένας ναός αφιερωμένος στον 
Απόλλωνα και ειδικά στο Δήλιο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
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αρχαίας ττόλεως της Παροικιάς, όπου το Δήλιο χτίστηκε σε λόφο απέναντι 
από τη Δήλο.

Η λατρεία του Απόλλωνα συνοδεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις από 
αυτή της Αρτέμιδας. Έτσι, έχουμε διπλή λατρεία των δύο θεοτήτων ,τόσο στην 
Παροικιά, όσο και στην αρχαία πόλη της Ανάφης, που το ένα δίπλα στο ιερό 
του Απόλλωνα υπήρχε βωμός αφιερωμένος στην Αρτέμιδα. Η Άρτεμις 
λατρευόταν και στο Κάστρο της Σίφνου, ως Εκβατηρία, δηλαδή προστάτιδα 
των ναυτικών, αλλά και στη Φολέγανδρο ως Σελασφόρος.

Αρκετά διαδεδομένη στις Κυκλάδες φαίνεται ότι είναι η λατρεία του 
Διονύσου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το ιερό του Διονύσου στην Αγ. 
Ειρήνη, που η λατρεία του εδραιώθηκε κατά τους ιστορικούς χρόνους, ενώ 
στο ίδιο σημείο προϋπήρχε λατρεία άλλης θεότητας κατά τα προϊστορικά 
χρόνια. Πρόκειται ίσως για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις ιερών - 
μοναδική στον κυκλαδικό χώρο -, όπου η λατρεία διατηρείται αδιάκοπη μέσα 
στους αιώνες, έστω και αν αλλάζει η φύση της θεότητας από τα προϊστορικά 
στα ιστορικά χρόνια. Τα ιερά του Διονύσου έχουν άμεση σχέση με την 
παράδοση που συνδέει άμεσα το θεό με τη Νάξο. Στο συγκεκριμένο νησί, η 
λατρεία του εντοπίζεται στο ιερό των Υρίων. Κατάλοιπα από ιερά του ίδιου 
θεού σώζονται τόσο στη Μινώα, όσο και στην Παλαιόπολη.

Στην περίπτωση της Μινώας το ιερό χρησιμοποιείται αδιάκοπα από τον 
ύστερο 8° αιώνα π.Χ. έως και τον 3° μεταχριστιανικό αιώνα. Ο Διόνυσος, κατά 
τους τελευταίους αιώνες χρήσης του ιερού, εξομοιώνεται με το θεό Σάραπι. Το 
ιερό της Παλαιόπολης χρησιμοποιείτο από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Στην 
περίπτωση των Υρίων και της Παλαιόπολης παρατηρείται ότι κοντά στο ναό 
υπήρχε μεγάλη πηγή ύδατος, που θα χρησίμευε στην τέλεση των βακχικών 
εορτών.

Ένα άλλο ιερό που σχετίζεται με την ύπαρξη όμορης πηγής ύδατος 
είναι αυτό του Ασκληπιού, λόγω των θεραπευτικών του ιδιοτήτων. Ενδείξεις 
για την ύπαρξη Ασκληπιείων στις Κυκλάδες, έχουμε από την Ανάφη και την 
αρχαία πόλη της Μήλου, καθώς και από την Παροικιά, όπου το κτίσμα έχει 
εντοπιστεί κοντά σε πηγή.

Μια σχετικά διαδεδομένη λατρεία είναι αυτή της Αθηνάς που σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο, εάν στο συγκεκριμένο ιερό 
λατρευόταν αυτή η θεότητα ή κάποια άλλη γυναικεία, συνηθέστερα η Άρτεμις. 
Την απάντηση τη δίνει το είδος των αναθημάτων. Πάντως στις Κουκουναριές 
τοποθετείται ο πιο παλιός γνωστός ναός της Αθηνάς στον αιγιακό χώρο και 
χρονολογείται γύρω στο 700 π.Χ. Γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
ευρήματα είναι αυτά που προσδιορίζουν την ταυτότητα της θεότητας και 
συνήθως η λύση προκύπτει από την εύρεση ενεπίγραφων οστράκων που 
σώζουν το όνομα της θεότητας.

Ένα άλλο ιερό που φαίνεται ότι τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο 
της πόλεως είναι τα Θεσμοφόρια. Τα ιερά των θεοτήτων που 
προαναφέρθηκαν βρίσκονται συνηθέστερα εντός των τειχών και γύρω από 
την αγορά. Τα Θεσμοφόρια ιδρύονται στην ακρόπολη της πόλεως, σε 
περίοπτη θέση. Θεσμοφόριο υπάρχει στη συγκεκριμένη θέση στο 
Βρυόκαστρο της Κύθνου (βλ. σ. 73) και στην Παλαιόπολη της Άνδρου (βλ. 
σ.49). Το ιερό του Ξώμπουργου (βλ. σ. 113), σύμφωνα με τον ανασκαφέα, 
πρόκειται για Θεσμοφόριο βρισκόταν έξω από τον τείχισμά της πρώιμης 
αρχαϊκής πόλεως. Η υπόθεση ότι εκεί λατρευόταν η θεά Δήμητρα ενισχύεται
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από την εύρεση στο χώρο του ιερού ειδωλίων γυναικείας θεότητας των μέσων 
του 5ου αιώνα π.Χ.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των Θεσμοφορίων είναι οι 
λύχνοι. Η παρουσία λύχνων είναι σημαντική για την τέλεση λατρευτικών 
πρακτικών σε ιερά αφιερωμένα στη θεά Δήμητρα. Οι λύχνοι, όμως, 
συνδέεονται και με τη λατρεία του Διονύσου. Συγκεκριμένα, στο ιερό του 
Διονύσου στη Μινώα της Αμοργού βρέθηκαν ακρετά όστρακα λύχνων της 
εποχής, που ο θεός Διόνυσος εξομοιώθηκε με τον αιγυπτιακό θεό Σάραπι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται λατρεία 
θεοτήτων που δε σχετίζονται με την κυκλαδική παράδοση, όπως αυτή της 
Ίσιδος στην Παλαιόπολη, των Διόσκουρων στην Ιουλίδα και πιθανότατα των 
Κάβειρων στο Βρυόκαστρο. Επίσης, σε δύο περιπτώσεις υπάρχει έντονη η 
ρωμαϊκή επίδραση. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν την τάση να θεοποιούνται. 
Αυτό παρατηρείται τόσο στην αρχαία Θήρα, όπου ο Πτολεμαίος Φιλομήτωρ 
ταυτίστηκε με το Διόνυσο, όσο και στο ναό των Υρίων στη Νάξο, όπου στο 
ιερό του Διονύσου βρέθηκε άγαλμα του Μάρκου Αντώνιου ως νέου Διόνυσου.

Γενικότερα θα λέγαμε ότι η διάρθρωση των ιερών σε μία πόλη 
σχετίζεται, κυρίως, με τον τρόπο διάταξης των οικοδομημάτων στο χώρο. Τα 
ιερά είναι αναπόσπαστα στοιχεία μίας πόλεως και βρίσκονται σε περίοπτη 
θέση και κοντά στην αγορά, όπου συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες των 
κατοίκων. Σύμφωνα με τη θεωρία του F. de Polignac, η ύπαρξη ιερών, εκτός 
της πόλεως είναι ένδειξη της κυριαρχίας αυτής σε μία συγκεκριμένη 
επικράτεια ( de Polignac, 2000). Στις Κυκλάδες η θεωρία αυτή δε φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται, παρά την ύπαρξη δύο υπαίθριων ιερών, των Υρίων στη Νάξο 
και του ιερού στα Κιόνια της Τήνου. Οι δύο αρχαίες πόλεις ήταν μοναδικές σε 
κάθε ένα από αυτά τα νησιά και ούτως ή άλλως άμεσα είχαν υπό την 
κυριαρχία τους ολόκληρο το νησί. Σε αρκετά νησιά σώζεται η ιερά οδός, που 
οδηγεί στα ιερά και την οποία ακολουθούσαν οι αρχαίοι προσκυνητές, για να 
φτάσουν στο κέντρο της πόλεως, στον ιερό χώρο.

- Ηρώα

Τα ηρώα χτίζονταν από του αρχαίους Έλληνες, όπου ήθελαν να 
πιστοποιήσουν την αυτοχθονία τους και να διασφαλίσουν τη συνέχεια του 
γένους. Ενδείξεις για τέτοια ηρώα έχουμε προς το παρόν από τη Μινώα, το 
Βαθύ Λιμενάρι, την αρχαία Θήρα, τη Νάξο και τη Σίκινο. Η λατρεία στα 
περισσότερα από τα παραπάνω ιερά φαίνεται ότι συνεχίζεται έως και τα 
ρωμαϊκά χρόνια.

Τα ηρώα έχουν συγκεκριμένη μορφή και χρήση. Το ηρώο της Νάξου 
(βλ. σ. 88) αποτελεί σύμβολο της παραδοσιακής ευγενικής καταγωγής των 
κατοίκων της αρχαίας πόλεως και είναι καλυμμένο με πλίνθους και χώμα και 
περιτοιχισμένο με αναλημματικό τοίχο. Το ηρώο της Μινώας (βλ. σ. 33) είναι, 
σύμφωνα με την ανασκαφέα, οικογενειακοί τάφοι που ανήκαν στους πρώτους 
κατοίκους του οικισμού. Εκεί πραγματοποιούνταν λατρευτικές πρακτικές κατά 
τη γεωμετρική εποχή. Η σημασία του κτίσματος αυτού ενισχύεται από την 
ανέγερσή πλησίον του μνημειακής πύλης και γενικότερα από τη θέση του 
στον χώρο της αρχαίας πόλεως.

Στο Βαθύ Λιμενάρι (βλ. σ. 52), υπήρχαν δύο πυρές που 
περιελάμβαναν σωρούς οστράκων, όστρεων και οστών ζώων και από πάνω
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χώμα και λιθορσωρούς και χρονολογούνται το 800 ττ.Χ. Δεν πρόκειται για 
ταφικό μνημείο προς τιμήν των προγόνων, αλλά για κάποιο είδος λατρευτικών 
πρακτικών που συνοδευόταν από έμπυρες θυσίες ζώων, που η μορφή του 
απλώς ομοιάζει με τύμβο.

- Δημόσια οικοδομήματα

Ένα δημόσιο οικοδόμημα των προϊστορικών Κυκλάδων είναι το 
Διοικητήριο της Φυλακωπής (βλ. σ. 13), που χτίστηκε όταν η πόλη ήταν υπό 
μινωική επιρροή και το οποίο συγκέντρωνε, όπως μαρτυρεί και η επονομασία 
του τις διοικητικές δραστηριότητες των κατοίκων της πόλεως. Στη συνέχεια, 
χτίστηκε το λεγόμενο Μέγαρο της Φυλακωπής, όπου είναι έντονη η επιρροή 
του τρόπου οργάνωσης των μυκηναϊκών ανακτόρων. Στην Αγ. Ειρήνη δεν 
είναι σαφής η ύπαρξη δημοσίων οικοδομημάτων, ίσως, όμως, η Οικία Α (βλ. 
σ. 16) είχε διοικητικό χαρακτήρα. Στο Ακρωτήρι, η Ξεστή 4 (βλ. σ. 22) θα 
μπορούσε να αποτελέσει οικοδόμημα τέτοιας χρήσης, λόγω του μεγέθους και 
των ευρημάτων της.

Τα δημόσια οικοδομήματα που χαρακτηρίζουν μία πόλη των ιστορικών 
χρόνων και κατάλοιπα των οποίων έχουν εντοπιστεί σε διάφορα νησιά των 
Κυκλάδων μπορούν να μας βοηθήσουν στον υπολογισμό, κατά προσέγγιση, 
του πληθυσμού που είχε κάθε πόλη. Τις περισσότερες, όμως, πληροφορίες 
όσον αφορά το πληθυσμό και τη δύναμη της πόλεως, κυρίως, για τον 5° 
αιώνα π.Χ., τις λαμβάνουμε από τους φορολογικούς καταλόγους εισφοράς 
των νησιών στην Α'Αθηναϊκή Συμμαχία42. Από το νησιωτικό φόρο μαθαίνουμε 
ότι η Άνδρος πλήρωνε το μεγαλύτερο φόρο - 600 μναί - από τα υπόλοιπα 
νησιά των Κυκλάδων που ήταν στη Συμμαχία, δηλαδή τη Σέριφο, την Κέα, την 
Τήνο, τη Μύκονο, τη Σίφνο και της Σύρο. Η Κέα και η Σίφνος πλήρωναν το 
μισό από την Άνδρο, ενώ η Τήνος συνέβαλε με 200 μναί.

Τα βασικότερα από αυτά τα οικοδομήματα, όπου συγκεντρωνόταν ο 
πληθυσμός της πόλεως και έχουν εντοπιστεί στις περισσότερες από τις θέσεις 
είναι το γυμνάσιο, το θέατρο, το πρυτανείο κ.α. Από τα αρχιτεκτονικά τους 
χαρακτηριστικά λαμβάνουμε πληροφορίες για τις επιρροές που έχουν δεχτεί 
οι ντόπιοι κατασκευαστές από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο καθώς και για τη 
χρήση ορισμένων υλικών που ήταν διαδεδομένα στα νησιά ή αυτών που 
απαιτούσαν την εισαγωγή τους από άλλα μέρη, όπως το ξύλο.

Το πιο διαδεδομένο υλικό στην Πάρο και στη Νάξο ήταν το μάρμαρο, 
το οποίο χρησίμευε όχι μόνο στην κατασκευή ευμεγεθών γλυπτών για τη 
διακόσμηση των οικοδομημάτων, αλλά και στην κατασκευή των ίδιων των 
οικοδομημάτων. Τα δημόσια οικοδομήματα συνήθως ήταν πολυτελείς 
κατασκευές, μεγάλων διαστάσεων που τις περισσότερες φορές δεν είχαν 
εσωτερική διαίρεση. Όσον αφορά τον τρόπο χτισίματος αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο τρόπος οικοδόμησης προσδιοριζόταν από την κλίση του εδάφους και 
πολλές φορές, όπως χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Μινώας, τα 
δημόσια οικοδομήματα, όπως και τα ιδιωτικά ήταν εν μέρει λαξευμένα στο 
φυςηκό βράχο.

Όταν οι ανάγκες μίας πόλεως το απαιτούσαν, σε μία συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και πιθανότατα λόγω της αύξησης του πληθυσμού και κατά

42 βλ. αναλυτικά στο Tod, 1950, αρ. 53.
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συνέπεια των αναγκών, πολλά από τα δημόσια οικοδομήματα υπέστησαν 
προσθήκες. Από τα ευρήματα που σώζονται στο εσωτερικό τους μπορούμε 
να συμπεράνουμε πότε η χρήση τους ήταν πιο εντατική ή πότε η πόλη 
βρισκόταν στην ακμή της. Εμφανή είναι τα κατάλοιπα, στα περισσότερα νησιά 
από τη ρωμαϊκή εποχή. Στις περισσότερες από τις πόλεις των Κυκλάδων 
σώζονται συγκροτήματα θερμών, τα οποία είτε βρίσκονται μεμονωμένα και 
συνήθως στο Ν τμήμα του πολεοδομικού ιστού, είτε προσκολλώνται σε 
παλαιότερα κτίρια. Η δεύτερη περίπτωση παρατηρείται, κυρίως, στην αρχαία 
Θήρα, όπου οι θέρμες προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα χτίσματα, τόσο της 
Βασιλικής Στοάς, όσο και ου Γυμνασίου των Εφήβων. Θέρμες είχε, επίσης, η 
Παλαιόπολη και η αρχαία Μήλος.

Η δημόσια χρήση των οικοδομημάτων που μελετάμε απαιτούσε την 
τοποθέτησή τους στο κεντρικό τομέα της πόλεως. Συνήθως, βρίσκονταν 
κοντά στην αγορά λόγω της συνάφειάς τους με αυτή. Το θέατρο ήταν αυτό 
που συνήθως ήταν πιο απομακρυσμένο, χτισμένο σίγουρα σε πλαγιά, ώστε 
να διευκολύνεται η διαμόρφωση του κοίλου. Το θέατρο στην περίπτωση του 
Αγ. Ανδρέα βρισκόταν εκτός των τειχών της ακροπόλεως. Θέατρο, επίσης, 
υπήρχε στη Μινώα, στην Παλαιόπολη, στην αρχαία Θήρα, στην Καρθαία, 
στην Ποιήεσσα, στην αρχαία Μήλο, στην Παροικιά, στην Ερμούπολη και στο 
Κάστρο της Σίφνου. Πιθανότατα υπήρχε θέατρο και στην αρχαία πόλη της 
Τήνου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπήρχε θέατρο στην αρχαία Νάξο, το οποίο 
δεν έχει εντοπιστεί λόγω της ύπαρξης καινούριων κτισμάτων πάνω από τα 
αρχαία. Θεωρείται, όμως, πιθανό, διότι η Νάξος θεωρείται το νησί που 
σχετιζόταν με τη λατρεία του Διονύσου και κατά συνέπεια με δραματικούς 
αγώνες. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την ύπαρξη θεάτρου στη γειτονική 
Πάρο, συγχρόνου με αυτό της Δήλου, ίσως για τη λατρεία του Διονύσου ή των 
Μουσών.

Όσον αφορά το Γυμνάσιο και το Πρυτανείο, συνήθως τοποθετούνται 
κοντά στην αγορά. Η κεντρική οδός της πόλεως οδηγεί σε αυτά. Γυμνάσιο έχει 
βρεθεί στη Μινώα, στην Παλαιόπολη, στην αρχαία Θήρα, στην αρχαία Μήλο, 
στην αρχαία πόλη της Τήνου, ενώ Πρυτανείο έχουν οι Κουκουναριές (βλ. σ. 
94), η Παροικιά το Κάστρο και η αρχαία πόλη της Τήνου. Το Πρυτανείο στην 
περίπτωση των Κουκουναριών φαίνεται να συνδέεται με την ύπαρξη ανδρώνα 
στο Β τμήμα του λόφου.

Χαρακτηριστική και μοναδική περίπτωση τέτοιου οικοδομήματος στις 
Κυκλάδες είναι αυτή ενός χτίσματος στην αρχαία Θήρα, που μαρτυρείται από 
επιγραφές ως «δύφρακτον» (βλ. σ. 57), άρα πιθανότατα επρόκειτο για το 
Δικαστικό Μέγαρο της πόλεως. Επίσης, χαρακτηριστική αλλά ευρέως 
διαδεδομένη είναι η ύπαρξη ενός άρτια οργανωμένου συστήματος 
υδροδότησης των αρχαίων πόλεων των Κυκλάδων. Είναι γνωστό ότι οι 
Κυκλάδες, λόγω του φυσικού τους αναγλύφου έχουν λιγοστές πηγές ύδατος. 
Έτσι, κατά την αρχαιότητα υπήρχε μέριμνα για την τροφοδότηση της πόλης με 
νερό.

Το πιο καλά σωζόμενο υδραγωγείο των πόλεων των Κυκλάδων έχει 
βρεθεί στο κέντρο της πόλεως του Βρυοκάστρου της Κύθνου (βλ. σ. 75), όπου 
κατέληγε ο κεντρικός αγωγός υδροδότησης. Υδραγωγείο ρωμαϊκής εποχής 
βρέθηκε και στην αρχαία Μήλο, ενώ αγωγοί που τροφοδοτούσαν τις πόλεις 
και έχουν εντοπιστεί στα βασικότερα οικοδομήματα αυτών, σύμφωνα με τις 
αρχαιολογικές έρευνες υπήρχαν στη Μινώα και στο Κάστρο. Στην αρχαία 
Θήρα έχει εντοπιστεί δεξαμενή πλησίον του θεάτρου, ενώ στη Νάξο έχουν
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αποκαλυφθεί αρχαία πηγάδια. Στην αρχαία πόλη της Τήνου έχει εντοπιστεί 
ένα είδος υπόγειου υδραγωγείου, όπου συγκεντρώνονταν τα ύδατα από δύο 
αγωγούς και τροφοδοτούσαν την πόλη. Το τείχος περιέκλειε τη μεγάλη πηγή 
που τοποθετείται στα ΒΑ της αρχαίας πόλεως.

Ένα ακόμη στοιχείο που σχετίζεται με το φυσικό πλούτου 
συγκεκριμένων νησιών είναι η ανακάλυψη εργαστηρίων στο κέντρο της 
πόλεως, αλλά και κοντά στο λιμάνι, τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω. Στην 
Παροικιά εντοπίστηκαν εργαστήρια γλυπτικής και κεραμικής, λόγω της 
αυξημένης ενασχόλησης των κατοίκων με αυτές τις δραστηριότητες, ενώ στο 
Ξώμπουργο σώζονται εργαστήρια μεταλλουργίας.

- Οικίες

Οι οικίες στους προϊστορικούς οικισμούς ήταν σχετικά μικρές σε 
μέγεθος και χτισμένες με επιμελημένη τοιχοποϊα. Η χρήση της πέτρας ήταν 
βασική για το κτίσιμό τους, λόγω του ότι υπάρχει άφθονη στο κυκλαδικό 
τοπίο. Οι οικίες είχαν υπόγεια και ανοικτές αυλές τόσο στη Φυλακωπή, όσο 
και στην Αγ. Ειρήνη. Απούσιαζαν, όμως, οι κοινοί ανοικτοί χώροι, όπως στο 
Ακρωτήρι, όπου υπήρχαν πλατείες. Οι οικίες του Ακρωτηρίου ήταν 
πολυτελείς, συνήθως είχαν πάνω από έναν όροφο και σε κάθε όροφο 
πραγματοποιούνταν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Είχαν και αυτές 
υπόγειους χώρους, όπου βρίσκονταν τα εργαστήρια, αλλά πιο επιμελημένη 
τοιχοποϊα, λόγω της ύπαρξης ξεστών κατασκευών, που απουσιάζουν από τις 
άλλες δύο θέσεις.

Οι πρώιμες οικίες των πόλεων των ιστορικών χρόνων ήταν μονόχωρες 
και δε φαίνεται να υπήρχε διαχωρισμός των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό 
τους, όπως παρατηρείται στη Ζαγορά της Άνδρου (βλ. σ. 41). Στο Βαθύ 
Λιμενάρι, όμως, της Δονούσας οι οικίες αποτελούντο από δύο ορθογώνια 
δωμάτια (βλ. σ. 52). Σε έναν πρώιμο οικισμό, όπως το Βαθύ Λιμενάρι, η 
ύπαρξη δίχωρων οικιών μας ξενίζει, αλλά εκείνο που είναι εξίσου 
αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για επιβλητικές κατασκευές, αντιστρόφως 
ανάλογες με το μέγεθος του οικισμού και τη βραχύβια κατοίκηση.

Οι οικίες στις περισσότερες αρχαίες πόλεις των Κυκλάδων δεν ήταν 
αυτόνομες στο χώρο κατασκευές, αλλά μοιράζονταν μεσοτοιχίες και 
διαμόρφωναν ολόκληρα οικοδομικά σύνολα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται, 
εκτός από τη Ζαγορά τόσο στη Μινώα, όσο και στην Παροικία, στη νήσο 
Οικονόμου, στον Αγ. Ανδρέα, στο Κάστρο, αλλά και στις Κουκουναριές όπου 
όμως, έχουν εντοπιστεί και μεμονωμένες οικίες.

Σε δύο μόνο περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν 
από τις αρχαιολογικές έχουμε διώροφα κτίσματα στην αρχαία Θήρα και στην 
Παροικία, όπου σε μία οικία σώζεται η κλίμακα ανόδου.

Δύο οικίες έχουν ξεχωριστό όνομα, λόγω των ευρημάτων στο 
εσωτερικό τους. Οι οικίες αυτές είναι η «Οικία του Φαλλού» στην αρχαία Θήρα 
(βλ. σ. 60) και η «Οικία των Σφραγισμάτων» στις Κουκουναριές (βλ. σ. 94), 
πομ μάλλον επρόκειτο για το πρυτανείο της πόλεως.

Ορισμένες πόλεις είναι πυκνοκατοικημένες, ενώ σε άλλες ο 
οικοδομικός ιστός είναι πιο χαλαρός. Η ακρόπολη ήταν εκείνη που 
συγκέντρωνε τις δημόσιες δραστηριότητες, ενώ η παρουσία του ιδιωτικού 
στοιχείου ήταν κυρίαρχη στους πρόποδες της πλαγιάς, στη λεγάμενη Κάτω
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πόλη. Οι κάτοικοι του Αγ. Ανδρέα και τις Ζαγοράς μεριμνώντας για την 
ασφάλειά τους έχτιζαν τις οικίες τους έτσι, ώστε να εφάπτονται στον 
οχυρωματικό περίβολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την οικοδόμηση των οικιών 
χρησιμοποιούσαν τα υλικά που ήταν διαδεδομένα σε κάθε νησί, με 
βασικότερο την πέτρα. Αρκετές οικίες λόγω του ότι οι πόλεις ήταν χτισμένες 
σε πλαγιές ήταν εν μέρει λαξευμένες στο φυσικό βράχο, κάτι που αποδεικνύει 
ότι οι αρχαίοι κάτοικοι των νησιών, όπως και οι σύγχρονοι χειρίζονται το 
φυσικό λίθο με αρκετή δεξιότητα και μπορούν να τον εκμεταλλευτούν για να 
εξοκοικονομήσουν χώρο και χρόνο. Αρκετές οικίες ήταν χτισμένες από ντόπιο 
σχιστόλιθο, όπως στη Ζαγορά, την Κύθνο και τις Κουκουναριές. Η είσοδος 
των οικιών δεν είχε συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά προσδιοριζόταν από 
τη διαμόρφωση της πλαγιάς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γωνίες των οικιών στη Ζαγορά είναι 
αποστρογγυλεμένες, για να εξυπηρετούν τη διέλευση των ζώων, κάτι που 
παρατηρείται και στους προϊστορικούς οικισμούς και συγκεκριμένα στο 
Ακρωτήρι. Αυτό πιθανότατα οφείλεται και στον περιορισμένο χώρο που 
υπάρχει ανάμεσα στα οικοδομήματα, λόγω της ύπαρξης μικρών οδών, που 
συνηθίζονται ακόμη και σήμερα στις Κυκλάδες.

- Οδοί

Πρόκειται για σχετικά μικρές οδούς, που ενώνουν την πόλη με την 
ύπαιθρο, την πόλη με το λιμάνι ή τα διάφορα οικοδομήματα μεταξύ τους. 
Υπάρχουν κεντρικές οδοί και μικρότερες, πάροδοι που συνέδεαν τις οικίες 
μεταξύ τους, τόσο στους προϊστορικούς, όσο και στους οικισμούς των 
ιστορικών χρόνων. Οι δρόμοι στην πόλη της Φυλακωπής είναι 
προσανατολισμένοι σύμφωνα με τα σημεία του ορίζοντα. Στο Ακρωτήρι η 
κεντρική οδός που ξεκινάει από την ύπαιθρο, διασχίζει την πόλη και καταλήγει 
στο λιμάνι ακολουθεί το ρου του χειμάρρου της περιοχής.

Οι οδοί σε ορισμένα νησιά ακολουθούν τις υψομετρικές καμπύλες και 
τη διαμόρφωση του εδάφους, αποφεύγοντας συνήθως τις μη ομαλές 
επιφάνειες, προφανώς για τη διευκόλυνση της διέλευσης τόσο των 
ανθρώπων, όσο και των ζώων. Στη Φυλακωπή μαρτυρείται η ύπαρξη 
σκαλιών για την εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών. Ένα καλό 
παράδειγμα χάραξης της οδικής αρτηρίας με βάσει το φυσικό ανάγλυφο είναι 
αυτό της αρχαίας πόλεως της Ανάφης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά 
και σε όσες ακόμη έχουν ερευνηθεί από τα νησιά των Κυκλάδων η αρχαία 
οδός έχει κατά τόπους εντοπιστεί στη σύγχρονη οδική αρτηρία.

Αρχαίες πόλεις, όπως το Βρυόκαστρο, η αρχαία πόλη της Μήλου, η 
αρχαία Θήρα είχαν, σύμφωνα με τις έρευνες, μία κεντρική αρτηρία και οδούς 
παράλληλες και κάθετες, που συγκέντρωναν τις κινήσεις από την ύπαιθρο, 
από το λιμάνι και εξασφάλιζαν την επικοινωνία εντός των οικιστικών 
μορφωμάτων.

- Οχύρωση

Η οχύρωση ενός οικισμού γίνεται, κυρίως, για λόγους ασφαλείας, αλλά 
κατά τα μυκηναϊκά χρόνια γινόταν και ως ένδειξη ισχύος. Αρκετές περιπτώσεις
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οχυρώσεων, όπως αυτή της Καρθαίας στην Κέα, σε ορισμένη χρονική στιγμή 
όταν ο οικισμός εξαπλώνεται, αυξάνεται το μέγεθος τους, για να περικλείσει 
και το νεοιδρυθέν οικιστικό κομμάτι.

Η Μαραγκού παρουσιάζει δύο αντιτιθέμενες απόψεις, αυτή του A.W. 
Lawrence και εκείνη του A. Snodgrass, σχετικά με την καταγωγή των 
οχυρώσεων (Μαραγκού 1988, 83). Ο πρώτος υποστήριζε ότι οι οχυρώσεις 
έχουν μυκηναϊκή καταγωγή και ότι ακολούθησαν ανατολικά πρότυπα 
(Lawrence 1979, 30 - 37). Ο Snodgrass, αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η 
οχύρωση σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη γεωγραφική κατανομή των 
οχυρωμένων θέσεων και γι'αυτό εντοπίζεται αποκλειστικά στα νησιά των 
Κυκλάδων και στην Ιωνία (Snodgrass 1986, 125- 131).

Οχυρώσεις στις Κυκλάδες παρατηρούνται ήδη από την ΠΕΧ, με 
προτιμότερη αυτή του Καστριού στη Σύρο. Οι πρώτες οχυρώσεις των πόλεων 
που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία χρονολογούνται περίπου στον 13° 
αιώνα π.Χ. Αυτή την περίοδο ανακαινίζεται ριζικά το τείχος της Φυλακωπής 
και τότε χτίζεται η ακρόπολη του Αγ. Ανδρέα της Σίφνου και η οχύρωση της 
Γκρόττας στη Νάξο, ενώ λίγο νεώτερη είναι η οχύρωση της ακροπόλεως των 
Κουκουναριών στην Πάρο (Κούρου 2001, 28). Εκείνη την εποχή οι οικισμοί 
είχαν ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας και κατά συνέπεια, οι οχυρώσεις 
αποτελούνταν από το εξωτερικό τείχος και ένα ισχυρότερο εσωτερικό. Το 
τείχος της Αγ. Ειρήνης, στη περίοδο V της πόλεως αντικαταστάθηκε από νέο, 
που περιέκλειε ολόκληρη την πόλη. Η οχύρωση ενισχυόταν με πύργους και 
προμαχώνες.

Νέες οχυρώσεις δεν παρουσιάζονται στις Κυκλάδες πριν τα τέλη του 
8ου αιώνα π.Χ., όταν εμφανίζονται οι πόλεις - κράτη και έχουν την ανάγκη να 
διασφαλίσουν την ύπαρξή τους. Αυτή την εποχή χρονολογούνται οι 
οχυρώσεις στη Μινώα της Αμοργού, στη Ζαγορά και στην Υψηλή της Άνδρου 
και στη νήσο Οικονόμου στην Πάρο. Την εποχή αυτή επισκευάζεται και το 
τείχος του Αγ. Ανδρέα. Η οχύρωση στο βαθύ Λιμενάρι της Δονούσας είναι 
λίγο πρωιμότερη και χρονολογείται στο β’ μισό 9ου - αρχές 8ου αιώνα π.Χ (βλ. 
σ. 53).

Καινούριες οχυρώσεις παρουσιάζονται στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. και 
πιθανότατα συνδέονται με την απειλή που παρουσιάζεται στον αιγιακό χώρο 
από την Περσία. Οι κάτοικοι των νησιών των Κυκλάδων είτε επιδιορθώνουν 
τις παλιές οχυρώσεις, είτε χτίζουν νέα, πιο εύρωστα τείχη. Την εποχή αυτή 
χρονολογούνται το τείχος στην αρχαία Θήρα, το τείχος στην αρχαία Ίο, τα 
τείχη στην Ιουλίδα, την Καρθαία και την Ποιήεσσα της Κέας, το τείχος της 
Παροικιάς της Πάρου, της Ερμούπολης στη Σύρο, καθώς και το τείχος στο 
Ξώμπουργο της Τήνου και αυτό στο Κάστρο της Σίφνου.

Στην κλασική εποχή, η Κούρου αναφέρει ότι ανήκουν τα τείχη στην 
Αρκεσίνη της Αμοργού, στο Καστέλλι της Ανάφης, στην Παλαιόπολη της 
Άνδρου, της Κορησίας στην Κέα, στο Βρυόκαστρο της Κύθνου, στη Γαλησσό 
της Σύρου, στο Κάστρο της Γρηάς στη Σέριφο, στο Παλαιόκαστρο της Σίκινου 
και του Παλιόκαστρου της Φολεγάνδρου (Κούρου 2001, 31).

- Λιμάνια

Η βασική ενασχόληση των κατοίκων των νησιών με τις θαλάσσιες 
δραστηριότητες προϋποθέτει την ύπαρξη λιμανιών. Το λιμάνι αποτελεί
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απαραίτητο συστατικό για την οικονομική ευημερία μιας πόλεως. Επίσης, είναι 
κατά κάποιο τρόπο μία από τις βασικές μονάδες της πόλεως, μέσω της 
οποίας μεταδίδονται εμπορικά και «πολιτιστικά» αγαθά. Όταν το λιμάνι είναι 
φυσικό και βρίσκεται σε σημείο που πλήττεται από τους Β ανέμους, οι κάτοικοι 
εκμεταλλεύονται και παρακείμενους ευλίμενους όρμους. Έτσι, οι αρχαίες 
πόλεις των Κυκλάδων σε πολλές περιπτώσεις έχουν πάνω από ένα λιμάνι, 
όπως η Μύκονος (βλ. σ. 85), η Παλαιόπολη (βλ. σ. 50), η αρχαία Θήρα (βλ. 
σ.62) ή έχουν μοναδικό λιμάνι με δύο διαφορετικούς ορμίσκους, όπως το 
Βρυόκαστρο (βλ. σ. 77). Στην περίπτωση της Δονούσας, το μοναδικό λιμάνι 
της αρχαίας εγκατάστασης στο Βαθύ Λιμενάρι ήταν εκτεθειμένο και 
πιθανότατα ήταν ένας από τους λόγους που η εγκατάσταση στη θέση αυτή 
ήταν βραχύβια (βλ. σ. 54).

Όπως ήδη αναφέρθηκε στις οδούς, η κεντρική οδική αρτηρία οδηγούσε 
προς το λιμάνι και το συνέδεε με την πόλη. Δίπλα στα λιμάνι στην περίπτωση 
του Βρυόκαστρου και της Παροικιάς έχουν σωθεί εργαστήρια. Επίσης, εκτός 
από εργαστήρια έχουν σωθεί μαγαζιά στην Παροικιά και στοές εμπορικού 
χαρακτήρα στο λιμάνι της αρχαίας Μήλου. Από το συγκεκριμένο λιμάνι έχουμε 
ενδείξεις ότι υπέστη εργασίες προέκτασής του κατά τη ρωμαϊκή εποχή, 
γεγονός που αποδεικνύει την εντατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων 
την εποχή αυτή στον αιγιακό χώρο.

Αρκετά κατάλοιπα από τα αρχαία λιμάνια βρίσκονται μέσα στη 
θάλασσα και η υπόθεση ότι στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε λιμάνι 
επιβεβαιώνεται μόνο με υποθαλάσσιες έρευνες ή λόγω της εύρεσης, στην 
ευρύτερη περιοχή, θραυσμάτων από οξυπύθμενους αμφορείς.

Πολλά από τα λιμάνια τοποθετούνται στη θέση των σύγχρονων 
λιμανιών των νησιών, με χαρακτηριστικότερες τις περιπτώσεις τον Όρμο της 
Ίου και το Λιβάδι της Κέας. Στο Λιβάδι βρισκόταν η αρχαία Κορησία, η οποία 
αργότερα αφομοιώθηκε από την Ιουλίδα, που αρχικά είχε επίνειό της τον 
όρμο Οτζιά. Από αυτό προκύπτει ότι αναλόγως με την χρονική περίοδο οι 
πόλεις είχαν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τις εμπορικές τους 
δραστηριότητες και γι'αυτό το λόγο επέλεγαν και το κατάλληλο λιμάνι για να 
τις πραγματοποιήσουν.

- Νεκροπόλεις

Το πρώτο γνωστό νεκροταφείο από τις Κυκλάδες είναι αυτό της 
Κεφάλας στην Κέα, που χρονολογείται στην ΤΝ εποχή. Οι γνώσεις μας για τα 
νεκροταφεία της ΠΚ εποχής είναι περισσότερες απ’ ότι για τους οικισμούς της 
ίδιας περιόδου, διότι μεγάλος αριθμός νεκροταφείων έχει ανασκαφεί και 
μελετηθεί.

Στο Ακρωτήρι έχουν εντοπιστεί ταφές από την ΠΚ εποχή, αλλά δεν έχει 
ακόμη εντοπιστεί το νεκροταφείο της πόλης της ΥΚ I εποχής. Στη Φυλακωπή 
και στην Αγ. Ειρήνη οι τάφοι της ΠΚ εποχής είναι κιβωτιόσχημοι, αρκετοί 
λαξευμένοι στο φυσικό βράχο. Οι εγχυτρισμοί, κυρίως, νηπίων ξεκίνησαν να 
πραγματοποιούνται πιο εντατικά από τη ΜΚ εποχή και έπειτα. Στη 
Φυλακωπή, ορισμένοι τάφοι είναι θαλαμοειδείς και ομοιάζουν με τους 
σύγχρονούς τους μυκηναϊκούς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην Αγ. 
Ειρήνη, κοντά στις νεκροπόλεις έχουν εντοπιστεί εξέδρες για την τέλεση 
λατρευτικών πρακτικών.
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Οι νεκροττόλεις που η χρήση τους χρονολογείται από τα γεωμετρικά 
χρόνια και έπειτα βρίσκονταν εκτός των τειχών της πόλεως. Τα νεκροταφεία 
των πόλεων των Κυκλάδων εντοπίζονται σε ορισμένη απόσταση από τον 
κεντρικό πολεοδομικό ιστό. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις του 
νεκροταφείου της Παλαιόπολης, της αρχαίας Θήρας, του Βρυόκαστρου, της 
αρχαίας πόλης της Μήλου, καθώς και το νεκροταφείο του Ξώμπουργου. Ο 
Καμπίτογλου υποστηρίζει ότι και το νεκροταφείο της Ζαγοράς βρίσκεται εκτός 
των τειχών, στην Α πλαγιά της χερσονήσου, αν και δεν έχει ερευνηθεί ακόμα 
(Καμπίτογλου 1981,20).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προσανατολισμός και η θέση των τάφων 
ακολουθούν τις υψομετρικές καμπύλες, όταν το νεκροταφείο βρίσκεται σε 
πλαγιά, όπως στην περίπτωση του Βρυόκαστρου, καθώς επίσης, και ότι 
αρκετοί τάφοι χτίζονταν εκατέρωθεν της κεντρικής οδού που οδηγούσε στην 
ύπαιθρο, όπως στην περίπτωση της Ανάφης. Μία αρχαία πόλη των 
Κυκλάδων δεν είχε απαραιτήτως μοναδικό νεκροταφείο. Αρκετές πόλεις είχαν 
δύο νεκροταφεία, ενώ άλλες, όπως η Πλατεία Μητροπόλεως στη Νάξο, είχαν 
περισσότερα από δύο νεκροταφεία που χρησιμοποιούνταν σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο Βρυόκαστρο της Κύθνου, 
όπου το κύριο νεκροταφείο έχει εντοπιστεί στα Ν της πόλεως, ενώ ομάδες 
τάφων έχουν εντοπιστεί έξω από τη ΒΔ πύλη. Συνήθως το ένα νεκροταφείο 
βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την πόλη και το δεύτερο στα χαμηλότερα 
άνδηρα της πλαγιάς, όπως στην Ποιήεσσα της Κέας.

Τα νεκροταφεία εκτός από το φυσικό ανάγλυφο ακολουθούσαν την 
επέκταση της ίδιας της πόλης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στην αρχαία 
πόλη της Μυκόνου που βρισκόταν στην Άνω Μερά, όπου επεκτάθηκε η πόλη 
προς τα ΝΔ και στη συνέχεια επεκτάθηκε και το νεκροταφείο. Η ύπαρξη 
ταφικών περιβόλων, όπως στο νεκροταφείο της Παλαιόπολης, είναι ένδειξη 
υπάρξεως κοινωνικής διαστρωμάτωσης και συγχρόνως απόδειξη της 
αθηναϊκής επιρροής.

Όσον αφορά τις ταφικές πρακτικές στις Κυκλάδες συνηθίζουν να 
χρησιμοποιούν το φυσικό βράχο για τη λάξευση των τάφων τους. Οι τάφοι 
οργανώνονταν σε συστάδες, όπως συνέβαινε στο νεκροταφείο των 
Απλωμάτων στη Νάξο. Οι πιο συνήθεις τύποι τάφων ήταν οι κιβωτιόσχημοι 
και οι μεμονωμένες ταφές λαξευμένες στο βράχο, που συναντώνται στα 
νεκροταφεία της Παλαιόπολης, της αρχαίας Θήρας, της Μήλου και της 
Κύθνου. Επίσης, σε αρκετά νεκροταφεία των Κυκλάδων παρατηρείται ήδη 
από τα γεωμετρικά χρόνια το έθιμο της καύσης, το οποίο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, όπου έχουμε συνεχή κατοίκηση του χώρου, εξακολουθεί να 
υφίσταται μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια. Τα νεκροταφεία, στα οποία έχουμε 
καύση των νεκρών είναι στα Ελληνικά της Κιμώλου, στην αρχαία Μήλο και 
στην Παροικιά. Η καύση δεν εφαρμοζόταν στις παιδικές ταφές.

Από τη ρωμαϊκή περίοδο και μετά η καύση σταμάτησε να εφαρμόζεται 
ως ταφική πρακτική και πλέον παρατηρούνται μόνο ενταφιασμοί. Από τη 
συγκεκριμένη περίοδο σώζονται αρκετές μαρμάρινες σαρκοφάγοι και 
ανάγλυφα ταφικά μνημεία, που μαρτυρούν την αίγλη της περιόδου. Επιτύμβια 
μνημεία σώζονται και από τον 5° αιώνα π.Χ. από την Παροικιά και 
αποδεικνύουν την ύπαρξη μιάς ευημερούσας αστικής τάξης. Η μορφή των 
τάφων της περιόδου είναι μνημειακή. Συνήθως, πάνω από τα ταφικά μνημεία 
τοποθετούνταν αγάλματα ως ταφικά σήματα. Χαρακτηριστική είναι η μοναδική
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περίπτωση της αρχαίας Μήλου, απ'όπου σώζονται οι περίφημες Κατακόμβες, 
ταφικοί θάλαμοι των πρωτοχριστιανικών χρόνων (βλ. σ. 81).

Τα κτερίσματα που σώζονται από τους τάφους των Κυκλάδων είναι 
περιορισμένα, λόγω του ότι αρκετοί τάφοι βρέθηκαν συλημένοι ή είχαν 
υποστεί καταστροφές, αλλά ακόμα και οι τάφοι που περιείχαν ευρήματα δεν 
ήταν πλούσια κτερισμένοι. Ενδιαφέροντα πολύτιμα κτερίσματα της ρωμαϊκής 
εποχής έχουν έρθει στο φως από τις ταφές στο λόφο του Κάστρου της 
Σίφνου.

Σε δύο νησιά των Κυκλάδων σώζονται κατασκευές τύπου Menhir, 
σπάνιο φαινόμενο για τις Κυκλάδες. Πρόκειται για ταφικά σήματα που έχουν 
βρεθεί, ένα στη Μύκονο και δύο στη Νάξο και αποτελούν μοναδική 
περίπτωση για τον κυκλαδικό χώρο και δεν έχουν σχέση με την κυκλαδική 
ταφική πρακτική, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω (βλ. σ. 84). Ένα ακόμη 
μοναδικό φαινόμενο για το χώρο που μελετάμε είναι η ύπαρξη δύο 
πολυανδριών ΥΓ εποχής στο νεκροταφείο της Παροικιάς (βλ. σ. 99). Το 
πολυάνδριο συνοδεύεται από κεραμική διακοσμημένη με σκηνές μάχης, ώστε 
να είναι εμφανής η αιτία της δημιουργίας του.

135



Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. Εξωφύλλου : Χάρτης του αρχιπελάγους από τον Offert Dapper (1686). 
Φίλιππα - Touchais 1998 : 355, εικ. 11.

Εικ. 1 : Χάρτης των Κυκλάδων με τις κυριότερες προϊστορικές θέσεις. Barber 
1994 : 2, εικ. 2.

Εικ. 2 : Φυλακωπή, Μήλος. Σχέδιο της (ΥΚ) Πόλης III. Barber 1994 : 62, εικ. 45. 
Εικ. 3 : Φυλακωπή, Μήλος. Δυτικό άκρο της οχύρωσης. Barber 1994 : 69, εικ. 49. 
Εικ. 4 : Θραύσματα πινακίδας της Γραμμικής Α’ από τη Φυλακωπή της Μήλου. 

Barber 1994 : 201, εικ. 143.
Εικ. 5 : Φυλακωπή, Μήλος. Κάτοψη του μυκηναϊκού ιερού. Barber 1994 : 239, 

εικ. 156.
Εικ. 6 : Αγία Ειρήνη, Κέα. Σχέδιο του οικισμού της ΥΚ περιόδου. Barber 1994 : 

63, εικ. 46.
Εικ. 7 : Κάτοψη του ιερού της Αγίας Ειρήνης στην Κέα (Σχ. Πανεπιστημίου του 

Cincinnati). Barber 1994 : 192, εικ. 134.
Εικ. 8 . Αγία Ειρήνη, Κέα. Βάση αττικού μελαμβαφούς σκύψου του 5ου αιώνα π.Χ.

με εγχάρακτη αφιέρωση στο Διόνυσο. Caskey 1998 : 138, εικ. 24.
Εικ. 9 : Τοπογραφικό της πόλεως του Ακρωτηρίου. Ντούμας 1992b.
Εικ. 10 : Αναπαράσταση της Ξεστής 3 (χώροι 1 - 8). Παλυβού 1992 . πιν. 6.
Εικ. 11 : Βόρεια όψη της Ξεστής 4. Παλυβού 1992 : πιν. 2β.
Εικ. 12 : Δυτική Οικία : κατόψεις ισογείου και ορόφου. Παλυβού 1992 : πιν. 7.
Εικ. 13 : Μολύβδινα σταθμά από το μινωικό σύστημα. Barber 1994 : 199, εικ. 

142.
Εικ. 14 : Χάρτης των Κυκλάδων με τις πόλεις των ιστορικών χρόνων.
Εικ. 15 : Τοπογραφικό διάγραμμα Αρκεσίνης Αμοργού. Dalongeville et al. 1993 : 

108, εικ. 5.
Εικ. 16 : Αρκεσίνη Αμοργού, τείχος. Τομέας JK, από τα βόρεια. Dalongeville et al. 

1993 : 115, εικ. 11.
Εικ. 17 : Τοπογραφικό διάγραμμα Άνω Πόλης Μινώας Αμοργού (1. τείχος, 2. 

πυλίδα, 3. πύργος, 4. ιερό Διονύσου, 5. σπηλαιώδες χάσμα, 6. οικίες). 
Μαραγκού 1985 : 176 - 200, πιν. I’.

Εικ. 18: Τοπογραφικό διάγραμμα Κάτω Πόλης Μινώας Αμοργού. Μαραγκού 
1999 : 207, εικ. 4.

Εικ. 19 : Μινώα Αμοργού. Θραύσμα ευμεγέθους λύχνου από το Σαραπείο. 
Μαραγκού 1996 : 329, πιν. 13β.

Εικ. 20 : Μινώα Αμοργού. Προοπτικό σχέδιο αναπαράστασης της πύλης και του 
παρακείμενου ταφικού περιβόλου (σχ. Γ. Αντωνίου, 1999). Μαραγκού 
1996 : 219. εικ. 34.

Εικ. 21 : Ανάφη. Λέιψανα αρχαίου τείχους. McNeal 1967 : 259.
Εικ. 22 : Ανάφη. Η Ιερά Οδός που οδηγούσε από το ιερό του Αιγλήτη Απόλλωνα 

, στην ακρόπολη. McNeal 1967 : 260.
Εικ. 23 : Ανάφη. Ο Απόλλωνας του Strangford (Βρετανικό Μουσείο). McNeal 

1967 : 255.
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Εικ. 24 : Τοπογραφικό της Ζαγοράς Άνδρου (J.J. Coulton) (1. τείχος, 2. πύλη, 3. 
κατοικία του αρχηγού, 4. ιερό, 5. οικίες). Καμπίτογλου 1981 : 22, εικ. 3.

Εικ. 25 : Ζαγορά Άνδρου. Σχέδιο που δείχνει την κατασκευή των σπιτιών (J.J. 
Coulton). Καμπίτογλου 1981 : εικ. 8.

Εικ. 26 : Ζαγορά Άνδρου. Αναπαράσταση της οχυρωματικής πύλης. Άποψη από 
τα ΝΑ. (J.J. Coulton). Καμπίτογλου 1981 : εικ. 7.

Εικ. 27 : Τοπογραφικό διάγραμμα της Υψηλής Άνδρου. Mazarakis 1997 : εικ. 
296.

Εικ. 28 : Κάτοψη του ναού της Υψηλής Άνδρου. Τελεβάντου 1996a : 41, εικ. 18.
Εικ. 29 : Τοπογραφικό διάγραμμα της Παλαιόπολης Άνδρου. Τελεβάντου 1996 : 

45, εικ. 21.
Εικ. 30 : Βάση κίονα στο χώρο του κτιρίου 72 της Παλαιόπολης Άνδρου. 

Παλαιοκρασσά - Κόπιτσα 1996a : 79, εικ. 34.
Εικ. 31 : Υπολείμματα εξόρυξης λίθου νοτιοδυτικά του λόφου του Τούρλου στην 

Παλαιόπολη Άνδρου. Παλαιοκρασσά - Κόπιτσα 1996a : 192, εικ. 120.
Εικ. 32 : Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης στη Δονούσα (1. τείχος, 2. 

οικίες). Ζαφειροπούλου 1987 : 45, εικ. 3.
Εικ. 33 : Δονούσα. Κάτοψη της γεωμετρικής οχύρωσης. Ζαφειροπούλου 1971 : 

211, σχ. 1.
Εικ. 34 : Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Θήρας. Sperling 1973 : 215, εικ. 

24.
Εικ. 35 Βασιλική Στοά, αρχαία Θήρα. ΥΠΠΟ 2002,

[http://www.culture.gr/2/21/211/21121a/g211ua05.html], d.v.9/12/2002.
Εικ. 36 Ναός Διονύσου, αρχαία Θήρα. ΥΠΠΟ 2002,

[http://www.culture.gr/2/21/211/21121 a/g211 ua05.html], d.v.9/12/2002.
Εικ. 37 : Τομή από Δ προς Α του νεκροταφείου της αρχαίας Οίας. Ευσταθίου 

1999 : 304, εικ. 4.
Εικ. 38 . Τμήμα καθαρισμού από τον υποθαλάσσιο μώλο στο λιμένα του Οτζιά 

Κέας. Σπονδύλης 1998 : 710, εικ. 14.
Εικ. 39 : Τοπογραφικό σχέδιο της Ν κλιτύος της ακροπόλεως της Καρθαίας Κέας 

(σχ. Κ. Καζαμιάκη και Α. Παπανικολάου). Μενδώνη 1998 : 40, εικ. 31.
Εικ. 40 : Ναός Απόλλωνα στην Καρθαία Κέας. Η κρηπίδα. Μενδώνη 1998 : 37, 

εικ. 26.
Εικ. 41 : Η όψη του ναού του Απόλλωνα στην Καρθαία Κέας και η κόγχη του 

αγάλματος. Αναπαράσταση. Παπανικολάου 1998 : 571, εικ. 12.
Εικ. 42 : Ο ναός της Αθηνάς στην Καρθαία Κέας. Μενδώνη 1998 : 39, εικ. 29.
Εικ. 43 : Η αναπαράσταση του ανδήρου στο ναό της Αθηνάς στην Καρθαία Κέας 

μετά την κατασκευή του Προπύλου. Β’ φάση. Παπανικολάου 1998 : 581, 
εικ. 30.

Εικ. 44 : Ανασκαφική τομή στο χώρο του θεάτρου της Καρθαίας Κέας. Μενδώνη 
1998 : 41, εικ. 32.

Εικ. 45 : Χάρτης με τα αρχαία κατάλοιπα στην Κορησία Κέας. Whitelaw- Davis 
1991 : 268, εικ. 12.3.

Εικ. 46 : Τοπογραφικό σχέδιο αρχαίας πόλης Ποιήεσσας Κέας (1. τείχος, 2. 
ακρόπολη). Μενδώνη 1998 : 34, εικ. 22.
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Εικ. 47 : Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Κύθνου, (σχ. Θ. Χατζηθεοδώρου 
και Αλ. Μαζαράκης Αινιάν). Μαζαράκης & Γούναρης 1998 : 398, εικ. 2.

Εικ. 48 : Ακρόπολη Βρυόκαστρου Κύθνου. Νότια απόληξη. Κάτοψη ναόσχημων 
οικοδομημάτων. Α. Γούναρης. Μαζαράκης & Γούναρης 1998 : 414, εικ. 34. 

Εικ. 49 : Πρόταση γραφικής αποκατάστασης του αγάλματος της Αφροδίτης της 
Κύθνου με βάση το θραύσμα του δεξιού ποδιού. Θέμελης 1998 : 448 : εικ. 
6.

Εικ. 50 : Κάτω Πόλη Βρυόκαστρου Κύθνου. Η δεξαμενή και η κρήνη από τα ΝΔ.
Μαζαράκης & Γούναρης 1998 : 426, εικ. 53.

Εικ. 51 : Άποψη της κλίμακας του Β σκέλους του τείχους στο Βρυόκαστρο 
Κύθνου. Μαζαράκης & Γούναρης 1998 : 410, εικ. 27.

Εικ. 52 : Καθιστά ακέφαλο άγαλμα Μενάνδρου από την αρχαία πόλη. Χώρα 
Κύθνου, συλλογή Καθολικού. Φωτ. : Αλ. Μαζαράκη - Αινιάνος 1990. 
Μαζαράκης 1998 : 60, εικ. 7.

Εικ. 53 : Τοπογραφικό διάγραμμα αρχαίας Μήλου. Sparkes 1982a : 54, PI. 5.3. 
Εικ. 54 Αρχαίο θέατρο Μήλου. ΥΠΠΟ 2002,

[http://www.culture.gr/2/21/211/21121 a/g211 ual 1 .html], d.v.9/12/2002.
Εικ. 55 Κατακόμβες Μήλου. ΥΠΠΟ 2002,

[http://www.culture.gr/2/21/212/21202n/g212bn06.html], d.v.9/12/2002.
Εικ. 56 : «Μηλιακός» αμφορέας από τη Μήλο, ύστερος 7ος αιώνας π.Χ. Sparkes 

1982b : 231, pi. 17.6.
Εικ. 57 : Αφροδίτη της Μήλου, ύστερος 2ος αιώνας π.Χ. Sparkes 1982a : 52, pi. 

5.4.
Εικ. 58 : Το λιμάνι και η Χώρα της Μυκόνου του 1700 από τον Pitton de 

Tournefort. Κουσαθανάς 1996 : 14.
Εικ. 59 : Ο πιθαμφορέας της Μυκόνου με παράσταση Δούρειου Ίππου στο λαιμό. 

Τσάκος 1998 : 136 : εικ. 131.
Εικ. 60 : Τοπογραφικό διάγραμμα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου από την Γρόττα της Νάξου. Mazarakis 1997 : εικ. 
330.

Εικ. 61 : Χάρτης της αρχαίας πόλης της Νάξου. Ζαφειροπούλου 1988 : 11.
Εικ. 62 : Τα ανασκαμμένα τμήματα της ελληνιστικής αγοράς της Νάξου. 

Λαμπρινουδάκης 1988 : 14, εικ. 1.
Εικ. 63 : Η πύλη του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα στη νησίδα «Παλάτια» της 

Νάξου, από Β. Ζαφειροπούλου 1988 : 15.
Εικ. 64 : Τσικαλαριό Νάξου. To menhir στην αρχή της πρόσβασης προς το 

νεκροταφείο, από τα ΝΑ. Ζαφειροπούλου 1988 : 49.
Εικ. 65 : Το εσωτερικό του αρχαϊκού ναού των Υρίων στη Νάξο (σχέδιο Μ.

Κορρέ). Λαμπρινουδάκης 1992 : 204, εικ. 3.
Εικ. 66 : Τοπογραφικό διάγραμμα των Κουκουναριών Πάρου (σχ. Δ. Σκιλάρντι 

και I. Morris). Mazarakis 1997 : εικ. 320.
Εικ. 67 : Αρχαία Παροικιά. Berranger 1992 : pi. 3.
Εικ. 68 : Δήλιον Πάρου, από τα ΒΔ. Berranger 1992 : ρ. 13a.
Εικ. 69 : Η πύλη του ανατολικού τείχους της Παροικιάς Πάρου. Διακρίνονται οι 

δύο μονολιθικές παραστάδες ύψους τριών μέτρων (Φωτ. : ΚΑΈφ. Πρ/κων 
και Κλασικών Αρχ/των Κυκλάδων). Κουράγιος 1996 : 26.
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Εικ. 70 : Παροικιά Πάρου. Γεωμετρικό νεκροταφείο, ττολυάνδριο, σχεδιαστική 
αναπαράσταση εσωτερικού. Ζαφειροπούλου 1999 : 296, εικ. 41.

Εικ. 71 : Παριανός αμφορέας (ψευδο-μηλιακός). Berranger 1992 : PI. 24a.
Εικ. 72 : Παροικιά, Νίκη του Κάστρου, α’ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Berranger 

1992 : pi. 10a.
Εικ. 73 : Κατάλοιπα ρωμαϊκού οικοδομήματος στη νήσο Οικονόμου. Schilardi 

1973 : 265, εικ. 10.
Εικ. 74 : Σέριφος. Θέσεις μεταλλοφορίας και αρχαίων σκωριών. Φιλιανώτου - 

Χατζηαναστασίου 1998 : 218, εικ. 6.
Εικ. 75 : Παράσταση βατράχου σε αρχαϊκό αργυρό στατήρα από τη Σέριφο. 

Σαμαρτζίδου - Ορκοπούλου 2000 : 6.
Εικ. 76 Σίφνος. Οι θέσεις των αρχαίων μεταλλείων. Φιλιανώτου - 

Χατζηαναστασίου 1998 : 215, εικ. 2.
Εικ. 77 : Τοπογραφικό διάγραμμα της ακρόπολης του Αγ. Ανδρέα Σίφνου. 

Τελεβάντου 2002 : εικ. 4.
Εικ. 78 : Αγ. Ανδρέα Σίφνου. Η Οικία Γ. Τελεβάντου 2002b : 4, εικ. 12.
Εικ. 79 : Αγ. Ανδρέα Σίφνου. Τμήμα του εξωτερικού τείχους με οδόντωση. 

Τελεβάντου 1998 : 137, εικ. 14.
Εικ. 80 Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής Κάστρου της Σίφνου. Παπαδοπούλου 

2002 :1, εικ. 1.
Εικ. 81 : Το αρχαίο τείχος στο Κάστρο της Σίφνου. Παπαδοπούλου 2002 : 13, εικ. 

18.
Εικ. 82 : Η θέση του αρχαίου νεκροταφείου στην πλαγιά νότια του λόφου του 

Κάστρου της Σίφνου. Παπαδοπούλου 2002 : 26, εικ. 40.
Εικ. 83 : Πλάγια όψη του ειδωλίου από τον αποθέτη κοντά στο ιερό της 

Αρτέμιδος στο Κάστρο Σίφνου. Κούρου 1998 : 352, εικ. 3.
Εικ. 84 : Υπολείμματα αρχαίου τείχους στην Ερμούπολη Σύρου. Αναστασίου 

1998 : 15.
Εικ. 85 : Η περιοχή της αρχαίας Γαλησσού στη Σύρο. Αναστασίου 1998 : 15.
Εικ. 86 : Ξώμπουργο Τήνου. Φωτογραμμετρική απόδοση του χώρου και

αναπαράσταση της πορείας του κυκλώπειου τείχους. Κούρου 2001 : 40, 
εικ. 6.

Εικ. 87 : Ξώμπουργο Τήνου. Ογκόλιθοι από το κυκλώπειο τείχος. Κούρου 2001 : 
39, εικ. 5.

Εικ. 88 : Ξώμπουργο Τήνου. Μήτρα για χύτευση μεταλλικών όπλων και
εργαλείων. Κούρου 2001 : 40, εικ. 7.

Εικ. 89 : Αεροφωτογραφία της Χώρας της Τήνου (1. τείχος, 2. αρχαία
οικοδομήματα, 3. υδραγωγείο, 4. Κιόνια). Etienne 1990.

Εικ. 90 : Τοπογραφικό σχέδιο του ιερού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στα 
Κιόνια της Τήνου (πρώτη δημοσίευση : 1904). Etienne - Braun 1986 : pi. 
1.

Εικ. 91 : Τμήμα του αρχαίου τείχους (4ος αιώνας π.Χ.) στο σημερινό νεκροταφείο 
της Χώρας στη Φολέγανδρο. Μπεχράκη - Βαβυλοπούλου- Χαριτωνίδου 

Ί996 : 3.
Εικ. 92 : Μαρμάρινος κορμός τηβεννοφόρου αξιωματούχου (φωτ. Εύη Κώτσου). 

Μπεχράκη - Βαβυλοπούλου- Χαριτωνίδου 1996 : 4.
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Εικ. 93 Χρυσοσττηλιά Φολεγάνδρου. ΥΠΓΊΟ 2002,
[http://www.culture.gr/2/21/214/21403e/g21403e9.html], d.v.9/12/2002.
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ΕΙΚΟΝΕΣ



Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 1 : Χάρτης των Κυκλάδων με τις κυριότερες προϊστορικές θέσεις.

Εικ. 2 : Φυλακωπή, Μήλος. Σχέδιο της (ΥΚ) Πόλης III.



Η αοχαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 4 : Θραύσματα πινακίδας της Γραμμικής Α'από τη Φυλακωπή της Μήλου.

Εικ. 5 : Φυλακωπή, Μήλος. Κάτοψη του μυκηναϊκού ιερού.



Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

kI

Εικ. 6 : Αγ. Ειρήνη, Κέα. Σχέδιο του οικισμού της ΥΚ περιόδου.

Εικ. 7 : Κάτοψη του ιερού της Αγ. Ειρήνης στην Κέα (σχ. Πανεπιστημίου του
Cincinnati).

. ' < : */· · '1 1 * ‘ V ύ · '.
1 ’ ‘ /, ίΚ

ί \ —ι /λ'*? Υ& 
,< ,\ ι I Μ, 1 ' '. V νή

Ύ Λ. \ l'7 .·. ·
ς· '· 1

\ !ι 0 Μ ιν
; r - .ν κ ν γ 
■·. Ην 4 1

u i r ι η ,ν 
* 4 ,

,· ·Α ν ΑΧι · -,Χ · /
...

Εικ. 8 : Αγ. Ειρήνη, Κέα. Βάση αττικού μελαμβαφούς σκύψου του 5ου αιώνα π.Χ. με
εγχάρακτη αφιέρωση στο Διόνυσο.



Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου
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Εικ. 9 : Τοπογραφικό της πόλεως του Ακρωτηρίου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 10 : Αναπαράσταση της Ξεστής 3 (χώροι 1-8).

Εικ. 11 : Βόρεια όψη της ζεστής 4.
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Η αογαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 12 : Δυτική Οικία : κατόψεις ισογείου και ορόφου.

Εικ. 13 : Μολύβδινα σταθμά από το μινωικό σύστημα.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου
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Eik. 14 : Χάρτης των Κυκλάδων με τις πόλεις των ιστορικών χρόνων.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 15 : Τοπογραφικό διάγραμμα Αρκεσίνης Αμοργού.

Εικ. 16 : Αρκεσίνη Αμοργού, τείχος. Τομέας JK, από τα βόρεια.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 17 : Τοπογραφικό διάγραμμα Άνω Πόλης Μινώας Αμοργού (1. τείχος, 2. πυλίδα, 
3. πύργος, 4. Ιερό Διονύσου. 5. σπηλαιώδες χάσμα, 6. οικίες).
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Εικ. 18 : Τοπογραφικό διάγραμμα Κάτω Πόλης Μινώας Αμοργού.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 19 : Μινώα Αμοργού. Θραύσμα ευμεγέθους λύχνου από το Σαραπείο.

Εικ. 20 : Μινώα Αμοργού. Προοπτικό σχέδιο αναπαράστασης της πύλης και 
του παρακείμενου ταφικού περιβόλου (σχ. Γ. Αντωνίου).

Εικ. 21 : Ανάφη. Λείψανα αρχαίου τείχους.

160



Η αοναιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 22 : Ανάφη. Η Ιερά Οδός που οδηγούσε από το ιερό του Αιγλήτη Απόλλωνα
στην ακρόπολη.

Εικ. 23 : Ανάφη. Ο Απόλλωνας του Strangford (Βρετανικό Μουσείο).
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 24 : Τοπογραφικό της Ζαγοράς Άνδρου (J.J. Coulton) (1. τείχος, 2. πύλη, 3. 
κατοικία του αρχηγού, 4. ιερό, 5. οικίες).

Εικ. 25 : Ζαγορά Άνδρου. Σχέδιο που δείχνει την κατασκευή των σπιτιών (J.J.
Coulton).
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 26 : Ζαγορά Ανδρου. Αναπαράσταση της οχυρωματικής πύλης. Άποψη από τα
ΝΑ (J.J. Coulton).
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Εικ. 27 : Τοπογραφικό διάγραμμα της Υψηλής Άνδρου.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

Εικ. 29 : Τοπογραφικό διάγραμμα της Παλαιόπολης Άνδρου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουϋαίου

Εικ. 30 : Βάση κίονα στο χώρο του κτιρίου 72 της Παλαιόπολης Άνδρου.

1 : Υπολείμματα εξόρυξης λίθου νοτιοδυτικά του λόφου του Τούρλου στην
Παλαιόπολη Άνδρου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

Εικ. 32 : Τοττογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης στη Δονούσα (1. τείχος,
2. οικίες).

ϊ

Εικ. 33 : Κάτοψη της γεωμετρικής οχύρωσης.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα PaouCaiou
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Eik. 34 : Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Θήρας.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 35 : Βασιλική Στοά, αρχαία Θήρα.

Εικ. 36 : Ναός Διονύσου, αρχαία Θήρα.
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Εικ. 37 : Τομή από Δ προς Α του νεκροταφείου της αρχαίας Οίας.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

Εικ. 38 : Τμήμα καθαρισμού από τον υποθαλάσσιο μώλο στο λιμένα του Οτζιά
Κέας.

Εικ. 39 : Τοπογραφικό σχέδιο της Ν κλιτύος της ακροπόλεως της Καρθαίας 
Κέας (σχ. Κ. Καζαμιάκη και Α. Παπανικολάου).
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 41 : Η όψη του ναού του Απόλλωνα στην Καρθαία Κέας και η κόγχη του
αγάλματος. Αναπαράσταση.

Εικ. 42 : Ο ναός της Αθηνάς στην Καρθαία Κέας.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 43 : Η αναπαράσταση του ανδήρου στο ναό της Αθηνάς στην Καρθαία 
Κέας, μετά την κατασκευή του Προπύλου. Β'φάση.

Εικ. 44 : Ανασκαφική τομή στο χώρο του θεάτρου της Καρθαίας Κέας.

Εικ. 45 : Χάρτης με τα αρχαία κατάλοιπα στην Κορησία Κέας.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 46 : Τοπογραφικό σχέδιο αρχαίας πόλης της Ποιήεσσας Κέας (1. τείχος,
2. ακρόπολη).
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Η αογαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Ππυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 47 : Τοττογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Κύθνου (σχ. Θ. 
Χατζηθεοδώρου και Αλ. Μαζαράκη Αινιάν).
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ ΚΥΘΝΟΥ
κτηρ’.α κορνοΗΐ Ακ^οποΛεαζ:
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Εικ. 48 : Ακρόπολη Βρυόκαστρου Κύθνου. Νότια απόληξη. Κάτοψη 
ναόσχημων οικοδομημάτων.

Εικ. 49 : Πρόταση γραφικής αποκατάστασης του αγάλματος της Αφροδίτης 
της Κύθνου με βάση το θραύσμα του δεξιού ποδιού.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 50 : Κάτω Πόλη Βρυόκαστρου Κύθνου. Η δεξαμενή και η κρήνη από τα
ΝΔ.

Εικ. 51 : Άποψη της κλίμακας του Β σκέλους του τείχους στο Βρυόκαστρο
Κύθνου.

Εικ. 52 : Καθιστά άγαλμα Μενάνδρου από την αρχαία πόλη. Χώρα Κύθνου,
συλλογή Καθολικού.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 53 : Τοττογραφικό διάγραμμα αρχαίας Μήλου.

Εικ. 54 : Αρχαίο Θέατρο Μήλου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 55 : Κατακόμβες Μήλου.

Εικ. 56 : «Μηλιακός» αμφορέας αττό τη Μήλο, ύστερος 7° αιώνας ττ.Χ.

Εικ. 57 : Αφροδίτη της Μήλου, ύστερος 2ος αιώνας ττ.Χ.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 58 : Το λιμάνι και η Χώρα της Μυκόνου του 1700 από τον Pitton de
Tournefort.

Εικ. 59 : Ο πιθαμφορέας της Μυκόνου με παράσταση Δούρειου Ίππου στο
λαιμό.

Εικ. 60 : Τοπογραφικό διάγραμμα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της 
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από την Γκρόττα Νάξου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 61 : Χάρτης της αρχαίας πόλης της Νάξου.

| .

Εικ. 62 : Τα ανασκαμμένα τμήματα της ελληνιστικής αγοράς της Νάξου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα PaouCaiou

Εικ. 63 : Η πύλη του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα στη νησίδα «Παλάτια» της
Νάξου, από βόρεια.

Εικ. 64 : Τσικαλαριό Νάξου. To menhir στην αρχή της πρόσβασης προς το
νεκροταφείο, από τα ΝΑ.

Εικ. 65 : Το εσωτερικό του αρχαϊκού ναού των Υρίων στη Νάξο (σχ. Μ.
Κορρέ).
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 66 : Τοττογραφικό διάγραμμα των Κουκουναριών Πάρου (σχ. Δ. Σκιλάρντι
και I. Morris).

Εικ. 67 : Αρχαία Παροικιά.



Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 68 : Δήλιον Πάρου, από τα ΝΔ.

Εικ. 69 : Η πύλη του ανατολικού τείχους της Παροικίας. Διακρίνονται οι δύο 
μονολιθικές παραστάδες ύψους τριών μέτρων (Φωτ. : ΚΑΈφ. Πρ/κων και

Κλασικών Αρχ/των Κυκλάδων).

Εικ. 70 : Παροικιά Πάρου. Γεωμετρικό νεκροταφείο, πολυάνδριο, σχεδιαστική
αναπαράσταση εσωτερικού.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 71 : Παριανός αμφορέας (ψευδο-μηλιακός).

Εικ. 72 : Παροικιά, Νίκη του Κάστρου, α'τέταρτο του 5ου αιώνα ττ.Χ.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

Εικ. 73 : Κατάλοιπα ρωμαϊκού οικοδομήματος στη νήσο Οικονόμου.

Ν. ΣΕΡΙΦΟΣ

Εικ. 74 : Σέριφος. Θέσεις μεταλλοφορίας και αρχαίων σκωριών.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

Εικ. 75 : Παράσταση βατράχου σε αρχαϊκό αργυρό στατήρα από τη Σέριφο.

Εικ. 76 : Σίφνος. Οι θέσεις των αρχαίων μεταλλείων.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου
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Εικ. 77 : Τοπογραφικό διάγραμμα της ακρόπολης του Αγ. Ανδρέα Σίφνου.

Εικ. 78 : Αγ. Ανδρέας Σίφνου. Η Οικία Γ.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα PaouCaiou

Εικ. 79 : Αγ. Ανδρέας Σίφνου. Τμήμα του εξωτερικού τείχους με οδόντωση.

Εικ. 80 : Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής Κάστρου της Σίφνου.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Παναγία
cM.ejoa

PiJniT'/isoa.

Τμϋμϊί 5α
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Εικ. 81 : To αρχαίο τείχος στο Κάστρο της Σίφνου.

Εικ. 82 : Η θέση του αρχαίου νεκροταφείου στην πλαγιά νότια του λόφου του
Κάστρου της Σίφνου.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 83 : Πλάγια όψη του ειδωλίου από τον αποθέτη κοντά στο ιερό της 
Αρτέμιδος στο Κάστρο Σίφνου.

Εικ. 84 : Υπολείμματα αρχαίου τείχους στην Ερμούπολη Σύρου.

Εικ. 85 : Η περιοχή της αρχαίας Γαλησσού στη Σύρο.
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραου£αίου

Εικ. 86 : -ώμπουργο Τήνου. Φωτογραμμετρική απόδοση του χώρου και 
αναπαράσταση της πορείας του κυκλώπειου τείχους.

Εικ. 87 : -ώμπουργο Τήνου. Ογκόλιθοι από το κυκλώπειο τείχος.

£ικ. 88 : -ώμπουργο Τήνου. Μήτρα για χύτευση μεταλλικών όπλων και
εργαλείων.
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Η αργαιολονία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 89 : Αεροφωτογραφία της Χώρας της Τήνου (1. τείχος, 2. αρχαία 
οικοδομήματα, 3. υδραγωγείο, 4. Κιόνια).

Εικ. 90 : Τοπογραφικό σχέδιο του ιερού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης 
• στα Κιόνια της Τήνου (πρώτη δημοσίευση : 1904).
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Η αρχαιολογία των πόλεων των Κυκλάδων Παυλίνα Ραουζαίου

Εικ. 91 : Τμήμα του αρχαίου τείχους (4ος αιώνας ττ.Χ.) στο σημερινό 
νεκροταφείο της Χώρας στη Φολέγανδρο.

Εικ. 92 : Μαρμάρινος κορμός τηβεννοφόρου αξιωματούχου (φωτ. Εύη
Κώτσου).

Εικ. 93 : Χρυσοσττηλιά Φολεγάνδρου.
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