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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ ΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΜΩΛΟ. 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΙΜΩΛΙΑ ΓΗ” 
(KERP)* 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το ερευνητικό πρόγραμμα Κιμωλία Γη (KERP 

– Kimolian Earth Research Project), που 

δημιουργήθηκε το 2015 υπό την επιστημονική 
αιγίδα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
Αθηνών από τον Ιούλιο του 2016, βρίσκεται εν 
εξελίξει στην περιοχή της αρχαίας πόλης της 
Κιμώλου, στον νοτιοδυτικό τομέα του ομώνυμου 

νησιού, χάρη στην άδεια μελέτης που 
εξασφαλίσθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων. 

Η Κίμωλος, που με τη Μήλο, την Πολύαιγο 

και την Αντίμηλο, με εξαίρεση τα πολυάριθμα  

μικρότερα ακατοίκητα νησιά1, αποτελεί το 
νοτιοδυτικό σύνορο του Αρχιπελάγους των 
Κυκλάδων (βλ. εικόνες. 1-2), παρά την σχετική 
σιωπή από τη μεριά των αρχαίων φιλολογικών 
μαρτυριών πάνω στην Πόλη των Κιμωλίων - 

(μολονότι το νησί αναφέρεται σε επιγραφές από 

το 425/4 π.Χ. 2), φαίνεται πως είχε παίξει έναν 
ρόλο κάθε άλλο παρά δευτερεύοντα στο πλαίσιο 
των εμπορικών σχέσεων στη λεκάνη του Αιγαίου. 
Ανατολικά της Μήλου και σε απόσταση περίπου 
960 μ. (0,54 ναυτικά μίλια), στο πιο στενό 

άνοιγμα του πορθμού,  

 
η Κίμωλος είχε μάλλον αποτελέσει ένα σημείο 
πολύ σημαντικής υποστήριξης για μερικές από 
τις πιο σημαντικές εμπορικές διαδρομές που 
διέσχιζαν το Αιγαίο από την εποχή του Χαλκού. 

Στην Κίμωλο, καθώς και στους νοτιοδυτικούς 

λιμένες του νησιού (εικάζουμε ότι ταυτίζονται με 

τις λεκάνες στις περιοχές Ελληνικά, Λίμνη, και 

πιθανόν Μαυροσπήλια), έπρεπε απαραιτήτως να 
κάνουν στάση τα πλοία που έφθαναν από την 
Κρήτη με κατεύθυνση την ηπειρωτική Ελλάδα.   
Εκεί πρέπει να είχε βασιστεί η θαλάσσια κίνηση 
που από την Αττική - κυρίως από την ανατολική 

ακτή της περιοχής -  αγγίζοντας τα νησιά Κέος, 

Κύθνος, Σέριφος και Σίφνος, δια μέσου της 
Κιμώλου 3, δινόταν συγκατάθεση για κατεύθυνση 

προς τη Μήλο και τη Λακωνία, ή  την Κρήτη, 

περνώντας από τη Θήρα. 
 

Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από σχετικά 
πρόσφατες, έκτακτες έρευνες και ανασκαφές  4 -
μολονότι ακόμα ανεπαρκή για να ορίσουν το 
πλαίσιο της προοδευτικής ενοίκησης του νησιού 
και της δόμησης συγκεκριμένων τυπολογιών 
διακανονισμού - 

 

 
 

* Ο Carmelo Di Nicuolo επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους υποστήριξαν αυτή την έρευνα 
με ενθουσιασμό από την αρχή. Ευχαριστίες προς τον καθ. Emanuele Greco που στήριξε την πραγματοποίηση του 
προγράμματος υπό την επιστημονική αιγίδα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στα πρόσωπα του Δρα, Δημήτρη Αθανασούλη και της συναδέλφου και φίλης Δρας. 
Πέγκυς Πάντου, υπεύθυνης υπαλλήλου των νησιών Μήλου, Κιμώλου και Σερίφου, καθώς και συν-συντάκτριας αυτής της 
μελέτης. Ευχαριστίες και προς τον Καθ. Emanuele Papi, παρόντα διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, για το 
ενδιαφέρον που έδειξε για την δραστηριότητα του KERP και την παραχώρηση της άδειας για την απόκτηση κι έκδοση των 
εγγράφων του αρχείου της SAIA, σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κίμωλο από τον Alessandro Della 
Seta το 1924. Θερμές ευχαριστίες για την υποστήριξη συγκεκριμένα του Δημάρχου της Κιμώλου, κ. Κωνσταντίνου 
Βεντούρη, του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σάρδη, του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου και ολόκληρης της Κοινότητας 
που παραχώρησαν στην ομάδα του KERP τη δυνατότητα να εργαστεί στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Τεράστια 
ευγνωμοσύνη οφείλεται στο Αφεντάκειο Κληροδότημα, για τη φιλοξενία στην ομάδα μας στην θαυμάσια έδρα του 
Κληροδοτήματος της Κιμώλου  καθώς και τη γεναιόδωρη οικονομική υποστήριξη. Ευχαριστίες προς την φίλη Σόνια 
Καραμήτσου και το πάντα διαθέσιμο προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου της Μήλου. Τεράστια ευγνωμοσύνη 
οφείλεται προς τους φίλους και συναδέλφους Vladimiro Achilli, Elena Gagliano, Calla McNamee, Michele Monego, 
Gabriele Targa και Salvatore Vitale - ενεργών συστατικών στοιχείων της ομάδας και ένθερμων υποστηρικτών του 
προγράμματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Δρα. Ιλαρία Συμιακάκη του Αρχείου της SAIA για την παραχώρηση του 
αρχείου του Della Seta για την Κίμωλο. Με την παράδοση της παρούσας συνεισφοράς, η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε ως 



ερευνητικό πρόγραμμα της Μεταδιδακτορικής έρευνας του Carmelo Di Nicuolo προς το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επιστημονική κατεύθυνση του καθ. Χρύσανθου Κανελλόπουλου προς το πρόσωπο του 
οποίου απευθύνονται θερμές ευχαριστίες. 
1 Πρόκειται για τα νησιά Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ευστάθιος, Ακράθη, Αρκάδι, Παξιμάδι, που βρίσκονται αντιστοίχως στον 
θαλάσσιο χώρο τη Κιμώλου τα πρώτα δύο, ενώ τα υπόλοιπα τρία σε εκείνο της Μήλου. 

2 IG I3, 71, col. I, l. 89. 
3 D.P.130-150. βλ. Str.10. 
4 Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2002; Πάντου 2012a. 
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Εικ. 1 - Το αρχιπέλαγος  των  Κυκλάδων.  Στο  νοτιοδυτικό  άκρο  του 

πλαισίου,  η Κίμωλος. (Χαρτογραφική βάση: ©2016 Google Earth). 

 

Εικ. 2 - Κίμωλος, Μήλος, ο  πορθμός  (δίαυλος) Μήλου-Κιμώλου και τα 

γύρω νησιά (Χαρτογραφική βάση: ©2016 Google Earth). 

 
 

συναινούν στην ανίχνευση ενός πρώιμου 
ενδιαφέροντος για τη νότιο πλευρά της Κιμώλου. 
Το ενδιαφέρον προφανώς αποσκοπούσε στον 
έλεγχο της σχετικής θαλάσσιας διόδου που ήταν 
μοιρασμένη με τη Μήλο, όπως και του 

βοριοανατολικού τομέα του νησιού - περιοχής 

όπου βρίσκονται σημαντικές μεταλλικές πηγές.5  
Στήν ύστερη Νεολιθική περίοδο φαίνεται μάλλον 
να εμφανίζεται η πρώτη συχνή ανθρώπινη 
παρουσία στην περιοχή η οποία σήμερα 
καταλαμβάνεται από την 

πρωτεύουσα του νησιού (Χωριό). Στη βόρεια 

περιοχή, τον Πρόβαρμα, πρόσφατες έρευνες 
έχουν εντοπίσει έναν ισχυρό πυρήνα 

επεξεργασμένων θραυσμάτων οψιδιανού6. Η 
περιοχή που ερευνήθηκε καταλαμβάνει μία 
κυρίαρχη στρατηγική θέση σε σύγκριση με το 
λιμάνι της Ψάθης και την θαλάσσια περιοχή 
που χωρίζει την Κίμωλο από την γειτονική 
Πολύαιγο. Συνεχίζοντας προς τα δυτικά, κατά 
μήκος της  κορυφογραμμής που φτάνει μέχρι  

 
 

 

5 Προς έλεγχο ολόκληρης της βορειοδυτικής πλευράς και των θαλάσσιων οδών πρόσβασης στις βασικές 
μεταλλικές πηγές της Κιμώλου, καταλήφθηκε από πολύ καιρό πριν η πιο ψηλή κορυφή του νησιού (περιοχή 
Παλαιόκαστρο-364,97 μ. Από την την επιφάνεις της θάλασσας.). Σύντομες παλαιότερες αλλά και πρόσφατες αναφορές, περιορισμένες 
σε έναν ευρύτερο χώρο περιβλημένο  από τετραγωνικά  και “ψευδοπολυγωνικά” τείχη, έχουν φέρει στο φως κεραμεικά θραύσματα 
από την γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο (Πάντου-Δίτσα 2011, 416-417 με προηγούμενη  βιβλιογραφία). Η περιοχή του 
φρουρίου κοντά στις παράκτιες θερμές πηγές της περιοχής των Θερμόπετρων και του όρμου της  Αθηνιάς, ήταν ακόμα ζωντανή και μετα 
από την  αρχαία  εποχή,  και τα ερείπια, ανέκαθεν ορατά, αποτέλεσαν μερικούς από τους βασικούς πόλους έλξης του 
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νησιού για ξένους περιηγητές ανάμεσα στον 19ο και 20ο αιώνα (βλ. RoSS 1845, 23-24; Bent 1885, 50-51). Στα αρχεία 
της SAIA οι   λήψεις   από   τον  Alessandro Della Seta -B-712 στο E II, KYMO, a 1- είναι η μοναδική μαρτυρία του περάσματος το 1924 
από τον τότε Διευθυντή  της  Ιταλικής  Σχολής). 

6 Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2002; Πάντου   2006. 
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Εικ. 3 - Κίμωλος.  Στα πλαίσια, η περιοχή της αρχαίας πόλης  στον νοτιοδυτικό τομέα του νησιού και, στα 

βορειοανατολικά, η περιοχή εξόρυξης με τα γνωστά λατομεία μπεντονίτη της περιοχής Πράσσα 

(χαρτογραφική βάση: ©2016 Google Earth). 

 
 

το ακρωτήριο Καμπάνα, στην τοποθεσία Νύχια, 

έχει εντοπιστεί μία άλλη περιοχή, με σημαντικά 

θραύσματα αρχαίων εργαλείων7. Η συγκεκριμένη 
θέση βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο απέναντι 
από τον  κόλπο Μπονάτσα σε κοντινή απόσταση 
από τον παράκτιο χώρο του Καλαμητσίoυ - 
περιοχή προφανώς πολυσύχναστη από την ύστερη 
Κυκλαδική περίοδο8 μέχρι το τέλος της 
γεωμετρικής περιόδου9. Οι περιοχές αυτές, μαζί 
με την περιοχή Προβάρμα αποτελούν τις  
ενδείξεις ενός πρώτου ελέγχου στην ανατολική 
πλευρά του στενού Μήλου - Κιμώλου. Άλλα 
σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα λάβουν 
στο μέλλον ιδιαίτερης προσοχής και χρήζουν 
συνολικής μελλοντικής κριτικής 
επαναπροσέγγισης, είναι οι πυρήνες μαρτυριών. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για περιοχές όπου 
βρέθηκαν πολυάριθμα θραύσματα 
επεξεργασμένου οψιανού και / ή υπολείμματα 
επεξεργασίας υλικού αυτού που προήλθαν από 
διάφορα σημεία κατά μήκος της χαμηλής σε υψόμετρο 
λοφώδους κορυφογραμμής από δυτικά προς 
βόρειοανατολικά του κόλπου των Πρασσών 10. Ο 
κόλπος αποτελεί φυσικό και ασφαλές λιμάνι στον 
βορειοανατολικό τομέα της Κιμώλου (Fig. 3). 

Η θέση - αδιαμφισβήτητα στρατηγική -

κατειλημμένη από την Κίμωλο, ωστόσο, θα 
μπορούσε να μην έχει 

αποτελέσει το πρωταρχικό στοιχείο έλξης του 
νησιού.  Στην ολική απουσία ενός corpus 
αρχαίων φιλολογικών μαρτυριών οποιασδήποτε 

αναφοράς στην πόλη της Κιμώλου11, αντιστοιχεί 
ένας εκπληκτικός πυρήνας αναφορών στην 
κιμωλία γη12. Ηφραση που καταγράφεται για πρώτη 
φορά στους «Βατράχους» του Αριστοφάνη (405 

π.Χ.), αφορούσε σε έναν ιδιόμορφο ορυκτό 

πόρο, διαθέσιμο μόνο στην Κίμωλο, όπου από 
το κείμενο του σατυρικού θεατρικού 
συγγραφέα είναι δυνατόν να γίνει συσχετισμός 

με την διαδικασία παραγωγής σαπουνιού13. 
Τα επεξηγηματικά σχόλια (scholia vetera) 

επιβεβαιώνουν το κείμενο του κωμωδιογράφου, 

εξηγώντας ότι για την  κ ι μ ω λ ί α  γη, αυτό 
σήμαινε ένα είδος λευκού αργίλου ιδιαιτέρως 
πλούσιου σε σόδα άριστης ποιότητας. Γνωστή 

ως η μοναδική νιτροποιός  (παραγωγός 

νίτρου)14 ανάμεσα στις Κυκλάδες, η Κίμωλος 
αποτελούσε την βασική λεκάνη εξόρυξης 
αυτού του νιτρώδους λευκού αργύλου στην 
περιοχή του Αιγαίου εώς τη μέση και ύστερη 
αυτοκρατορική περίοδο, καθώς είναι συχνές οι 

αναφορές στην κιμωλία, στις παραδοσιακές 
ιατρικές πραγματείες 

 
 

7 Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2002. Η σποραδική ανακάλυψη θραυσμάτων οψιδιανού με ίχνη επεξεργασίας 
έχει καταγραφεί και στον Άγιο Αντρέα / Δασκαλειό (Επιστολή του Χ. Καρούζου στον Χ. Μουστάκα στις 10 
Νοεμβρίου 1937 και απάντηση σε αυτό στις 28 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου- Μουστάκας 2008, 55-56). Πολλά 
θραύσματα από λεπίδες οψιδιανού και πυριτόλιθου «παρόμοιες με αιχμές βέλους» αναφέρθηκαν από τον ίδιο τον Χ. 
Μουστάκα (Μουστάκας 2008, 62) νοτιοδυτικά  (περιοχή Μαυροσπήλια και Λίμνη) και    βορειοανατολικά  (Πράσσα). 

8 Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου   2002. 

9 Πάντου-Δίτσα 2011, 415-416. 

10 Bent 1885, 41-42; Renfrew 1972, 512-513 ; Πάντου 2012 ( 2001- 2004). 
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11  Το  μοναδικό   ίχνος αναφοράς στην Πόλη της Κιμώλου είναι στην Γεωγραφία του  Πτολεμαίου  (Ptol.Geog. III 15, 8, 
6). Η  μαρτυρία , καταγράφει  την ύπαρξη  της  νησιωτικής  πόλης  μέχρι  και  τον  2ο μ. .Χ. αιώνα.. 

12 Σε ένα σύνολο 269 αναφορών στην Κίμωλο, τόσο στην ελληνική όσο και στη λατινική γλώσσα, τουλάχιστον 
253 μαρτυρίες δεν αναφέρονται στο νησί ή την πόλη Κιμωλία), αλλά μόνο στην  Κιμωλία Γη. 

13 Di Νicuolo 2014 με προήγ. βιβλιογραφία. 

14  Sch ar.Ra.710 a.6. 



Carmelo Di NiCuolo et alii 

188 

 

 

 

 

Εικ. 4 -  Κίμωλος. Βορειοανατολικός τομέας του νησιού. Σε πρώτο πλάνο ο όρμος και τα λατομεία 
λευκού μπεντονίτη της περιοχής Πράσσα από νοτιοδυτικά 
(Φωτογραφία: C. Di Nicuolo).  

 
 

από τη Μικρά Ασία στην περίοδο ανάμεσα 
στον 1ο και 7ο αιώνα μ.Χ. 15 Η επικρατούσα 
επιβεβαίωση της κιμωλίας ως γης οδήγησε στην 
αναγνώριση της περιοχής ως σημαντικής πηγή 
αργίλου στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού 
(Πυλός στην περιοχή «τσ’ Εννιάς»)16 λόγω της 

εύρεσης των υπολειμάτων στην περιοχή. 
Βασισμένοι στις χημικές και πετρογραφικές 
αναλύσεις είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι το 
πολύτιμο μέταλλο - πλούσιο σε σόδα και λόγω 
των ειδικών ιδιοτήτων απολίπανσης και 
καθαρισμού,  χαρακτηρισμένο από τον Θεόφραστο   ως  

λίθος17 - πρέπει να είχε ταυτιστεί με τους σχηματισμούς 

πετρωμάτων από λευκό μπεντονίτη, που είναι ακόμα 

και σήμερα αντικείμενο εξόρυξης. Τα πιο 
εμφανή υπολείμματά του καταλαμβάνουν μία 
έκταση ιδιαίτερα μεγάλη κατά μήκος της 
βορειοανατολικής ακτής της περιοχής 
Πράσσα18 (Fig. 4). Σε έντονη αντίθεση με το 
πλούσιο αρχείο δεδομένων σχετικών με την 
πρώτη πηγή πλούτου του νησιού, έρχεται η 
απόλυτη απουσία αναφορών στην πόλιν και τους 
πρωταγωνιστές μίας  μακράς δραστηριότητας 
εξόρυξης, πιθανώς στοχευμένης στην 
εμπορευματοποίηση μεγάλης κλίμακας μίας 
πρώτης ύλης ιδιαίτερα πολύτιμης που 
κατέστησε  πιθανώς 

ανταγωνιστική την περιοχή του Αιγαίου στο 
μέτωπο της προμήθειας και διανομής νίτρου 
στην αρχαία Μεσόγειο19. 

Παρά την σχετική απουσία της αρχαίας 
φιλολογικής παράδοσης σε σχέση με την πόλιν 
των Κιμωλίων, οι επιγραφικές μαρτυρίες και η 
αρχαιολογική τεκμηρίωση που διαθέτουμε 
συμβάλουν στο να αποκτήσει ουσία μία αστική 
πραγματικότητα που διαφορετικά θα είχε χαθεί 
στη λήθη. 

Στην πραγματικότητα τα συμπεράσματα που 
μπορούν να συναχθούν από τις σωστικές 
ανασκαφές από την τοπική αρχαιολογική 
υπηρεσία, επιτρέπουν να πιστοποιηθεί η ύπαρξη 

(χωρίς προφανείς λύσεις συνέχειας) ενός 
αστικού κέντρου μεγάλων διατάσεων  που 
περιβάλλει τουλάχιστον μία βαθιά λιμενική 
λεκάνη. Τα είδη ταφικών αντικειμένων που 
εντοπίστηκαν στους διάφορους τομείς των 
νεκροπόλεων κατά μήκος της σημερινής 
ακτογραμμής επιτρέπουν να παρακολουθήσει 
κανείς μία μακρά χρονική περίοδο ανάμεσα 
στον 8ο π.Χ. αιώνα και την πρωτο-Βυζαντινή 

περίοδο. 

Carmelo Di Nicuolo- Πέγκυ Πάντου 

 
 

15  dSc.de Materia Medica, 1.68.3.6, 106.3.1, 2.78.3.8, 80.6.7, 126.3.2, 5.156.1.1, 157.1.5; Eup.1.97.1.2, 124.1.2, 
127.1.2, 132.1.3, 140.2.3, 160.1.2, 161.2.3, 169.2.1, 2.104.1.8; gal.Caus.Symp.7.133.4K; Simpl.Med.11.634.8K, 
12.182.5K, 187.14K, 188.9K, 189.3K; Comp.Med.Sec.Loc.12.433.7K, 444.2K, 454.17K, 458.11K, 459.3K, 461.12K, 
462.5K, 465.13K, 469.3K, 469.6K, 472.13K, 472.16K, 478.1K, 478.8k, 489.18K, 492.11K, 493.1K, 594.8K, 669.8K, 
673.3K, 835.15K, 836.10K, 836.14K, 13.315.4K, 317.14K; ruf.Sat.Gon.24.4; Sor.Gynaeciorum libri, 4, 1.62.1.4; 
Paul.aeg.1.1.1.21. 

16 Sonnini 1801, 222; olivier 1807, 189-190; Μηλιαράκης 1901, 8. 
17  thPhr. Lap.62.2. 
18 Η μοναδική  απόδειξη ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε στα αποθέματα του μπετονίτη των Πρασσών την περίφημη 
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Κιμωλία έρχεται  από  τον  J. Th. Bent (Bent 1885, 41), που έφτασε από τη Σέριφο στο καλά προστατευμένο φυσικό λιμάνι στα 
βοριοανατολικά της Κιμώλου. Ο όρμος των Πρασσών, που βρίσκεται στη βάση των λατομείων μπετονίτη που είναι ενεργά 
ακόμη και σήμερα, καλά προστατευμένός από ανέμους και σε μικρή απόσταση από την περιοχή που είναι γνωστή ως 
«Σιδεροκάψια», πρέπει να είχε παίξει κεντρικό ρόλο στην διοίκηση μίας περιοχής . Η ονομασία  (Σιδεροκάψια), η γεωμορφολογία και 
σποραδική αρχαιολογική έρευνα (Bent 1885, 41-42; Σαμαρτζίδου-Ορκοπούλου 2002) οδηγούν στην σημερινή διατήρηση 
της γνωστής περιοχής εξόρυξης του νησιού. 

19 
Di Nicuolo (δημοσίευση σε αναμονή) 
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Η πρώτη Πόλη των 

Κιμωλίων: Φιλολογική και 

επιγραφική τεκμηρίωση 

 

Στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα η Κίμωλος  

φαινόταν να έχει αναφερθεί σε ένα απόσπασμα 

στον Περίπλου, του Εκαταίου του Μιλησίου,    

εισηγμένο στην επιτομή του Στεφάνου από το 

Βυζάντιο20, όπου φαίνεται να πίστευε σε μία 

παράδοση που εξηγούσε ότι το νησί είχε πάρει 

το όνομα του από έναν άγνωστο απο άλλες 

πηγές ήρωα, παντρεμμένο με την κόρη του 

Όρους Ταύρος, επώνυμη νύμφη της Σίδης  στην 

Παμφιλία. 

Η φευγαλέα και έμμεση αναφορά στο νησί,  στο 

πλαίσιο της περιγραφής των ακτών της Μικράς 

Ασίας δεν μας προσφέρει κάποιο στοιχείο 

χρήσιμο για να ανατρέξουμε στις πηγές αυτής 

της παράδοσης και καθιστά αδύνατο να 

εξηγήσει κανείς πραγματικά ποιοι μπορεί να 

ήταν οι λόγοι της καταγωγής του θεσμικού 

δεσμού ανάμεσα στην αιολική αποικία της 

Παμφηλίας2 και την κοινότητα της δωρικού γένους 

των Κιμωλίων. 

Μόνο το 425/4 π.Χ έχουμε επίσημη αναφορά της 

της Κιμώλου, στο περίφημο διατάγμα του 

«Θουδίππου»(IG I3 71), με το οποίο η Βουλή και 

ο Δήμος των Αθηναίων διακόπτοντας την 

τετραετή καταβολή του φόρου προς τα μέλη της  

Δηλιο-αττικής συμμαχίας από το 454/3 π.Χ., 

περιλαμβάνει για πρώτη φορά στον κατάλογο των 

τότε (και εν δυνάμει) συμμαχικών οφειλετών, τις 

κοινότητες δωρικής γενιάς στα ελάσσονα νησιά 

του κυκλαδικού αρχιπελάγους (Κίμωλος, 

Φολέγανδρος, Σίκινος, Ανάφη). Στην 

απομονωμένη συνοικία της Κιμώλου, με τη 

Ρήνεια και την Ανάφη, προκύπτει διακανονισμός  

μίας εισφοράς χιλίων δραχμών - λίγο χαμηλότερης 

από αυτή της γειτονικής Φολεγάνδρου (2.000 

δραχμές)22. Η de facto ένταξη της Κιμώλου στη 

Δηλιο-αττική συμμαχία αναμφισβήτητα θα 

συμβάλει στις αυξανόμενες εντάσεις στο 

νοτιοδυτικό τομέα των Κυκλάδων, εκ των οποίων 

η πρώτη πολιορκία στη Μήλο από το Αθηναϊκό 

κράτος στα 426 π.Χ.24 θα αποτελέσει την 

κορύφωση. 

 

Όπως η Μήλος, έτσι και η Θήρα, η Κίμωλος, η 

Φολέγανδρος, η Σίκινος και η Ανάφη δεν 

φαίνενται να εχουν περιληφθεί στον κατάλογο 

των υποτελών που συντάχθηκε από τις αρχές της 

Πελοπονησιακής σύγκρουσης. (433/2 π.Χ.)25. Ωστόσο 

στις αρχές των  εχθροπραξιών  (431 π.Χ.) ο Θουκιδίδης 

κατάφερε να δεί ότι ανάμεσα στους νησιώτες, η 

μοναδική αποστασία 

προέκυψε από κοινότητα της Μήλου και της 

Θήρας («…πᾶσαι αἱ Κυκλάδες πλὴν Μήλου 

καὶ  Θήρας»)26.Άλλη αναφορά από τον ιστορικό 

για τα άλλα μέλη της συμμαχίας στο μέτωπο 

των Λακκεδαιμονίων δεν υπάρχει. Καμία 

αναφορά στις δωρικές κοινότητες του 

αρχιπελάγους δεν γίνεται ούτε στο χρονικό της 

πολιορκίας της Μήλου το 426 π.Χ. Πρόκειται 

για πράξη βίας με την οποία το Αθηναϊκό 

κράτος δοκίμασε να πιεσει τους κατοίκους της 

Μήλου να εγκαταλείψουν την ουδέτερη στάση 

που πεισματικά επιβεβαίωναν. Προκαλεί 

έκπληξη η απόλυτη σιωπή από τις πηγές 

απέναντι στον ρόλο και τις θέσεις που είχε 

αναλάβει η γειτονική Κίμωλος. Είναι αδύνατο  

να εικάσει κανείς ότι η ένταξη των δύο 

απομονωμένων κρατών στη λίστα 

“προσαρμογής”  IG I3 71, που είχε συνταχθεί 

στον ένα χρόνο από την πρώτη απόπειρα 

εκφοβισμού από την Αθήνα προς τη Μήλο, 

μπορεί να είναι προϊόν μίας συγκεκριμένης 

πράξης συγκερασμού αυτών στο πολιτικό-

εμπορικό δίκτυο της Αθήνας. Η πολιορκία και 

η σφαγή που ακολούθησε στον πληθυσμό της 

Μήλου το 416 π.Χ.27 - επίσημα προϊόν της 

πεισματικής απροθυμίας της κοινότητας να 

αποτελέσει μέρος της θαλασσοκρατικής 

Αθηναϊκής αυτοκρατορίας, θα μπορούσε να 

είναι ένδειξη μίας απόπειρας ένταξης των δύο 

κρατών - εως τότε μόνο δοκιμαστική και 

κατόπιν επιθυμίας - αποκλειστικά αθηναϊκής. 28. 

Το 424 π.Χ., ένα χρόνο μετά τη σύνταξη του 

Διατάγματος του Θουδίππου, το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον των Αθηναίων για το αρχιπέλαγος 

των νοτιοδυτικών Κυκλάδων εκδηλώθηκε και 

μέσω της κατάληψης των Κυθήρων29. Το 

εγχείρημα - μια σαφής πρόκληση στο έδαφος 

της Λακεδαιμόνας -  πρέπει να είχει επηρεάσει 

τις πολιτικές επιλογές πολλών από τους 

νησιώτες δωρικής καταγωγής από την περιοχή 

και δεν είναι απίθανο οι κοινότητες των 

«μικρών» νησιών να είχαν επιλέξει σε αυτό το 

πλαίσιο μια συμπεριφορά σταδιακά πιο 

συμβιβαστική με την Αθήνα. 

Το 405 π.Χ. έχουμε την πρώτη αναφορά στην 

ιστορία από πηγές που προήλθαν από την 

Κιμωλία Γη, καθώς και υπονοούμενη αναφορά 

στην ύπαρξη σταθερής δραστηριότητας 

εξόρυξης απο το λατομείο της. Αυτό 

υποδηλώνει ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία 

του 5ου π.Χ. αιώνα η Κίμωλος πρέπει να είχε 

ενταχθεί πλήρως στη Συμμαχία, κι  επιπλέον   να  

έχαιρε  εκτίμησης 

 
 

20  
Hecat. F.262.2; St.Byz. 565.11. 

21 Strabo XIV 4, 2. 
22 IG I3, 71, col. I, l. 89; l. 87. 
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24  th. III 91, 1-3; 94, 1. 

25 Σχετικά με την καθυστερημένη «ενσωμάτωση» της Κιμώλου, της Φολεγάνδρου, της Σικίνου και της Θήρας στην 

Δηλιο-Αθηναϊκή συμμαχία : Piérart 1984, 161-167. 
26  th. II 9, 4. 
27  th. V 84-116. 
28 Σε σχέση με το ζήτημα είναι χρήσιμες οι παρατηρήσεις της Χ. Κωνσταντακοπούλου (Constantopoulou2013 

με προηγούμενη βιβλιογραφία ). 
29  th. IV 53-54. 



Carmelo Di NiCuolo et alii 

192 

 

 

χάρη σε κάποιες ιδιαίτερότητες της που ήταν 

αδύνατον να συναντηθούν αλλού. Στον  

Κλειγένη τον Ξένο, που χαρακτηρίζει ο 

Αριστοφάνης ως μια πραγματική μάστιγα για 

την Αθήνα, του αποδίδει την κατηγορία ότι ήταν 

ο χειρότερος από τους αγύρτες της σόδας. Στους 

Βατράχους δεν εξηγείται η καταγωγή του. 

Ωστόσο η υπόθεση κατα την οποία μπορεί να 

προέρχεται από το νησί της Κιμώλου αυτός ο 

«άρχοντας της Κιμωλίας γης»  δεν είναι 

αβάσιμη. Την ίδια εποχή το όνομα  (Κιμώλιος) 

Νίκων, ήταν καταγεγραμμένο στη λίστα των 

«μή Αθηναίων ναυτών» του ναυτικού 

καταλόγου IG I3 103231. Η μνημειακή επιγραφή, 

πιθανώς τοποθετημένη κοντά στο Ερέχθειο σε 

περιστάσεις που δεν είναι ακόμα σαφείς, ήταν 

μάλλον κάτι περισσότερο από μια απλή 

διοικητική πράξη με στόχο την αναφορά: 

Φαίνεται να έχει χρησιμεύσει ως επίδειξη της 

ίδιας της Δηλιο-αττικής συμμαχίας, η οποία με 

την επιγραφή ήθελε να πανηγυρίσει τη 

νικηφόρα επιχείρηση του στόλου της 32, για να 

αποδοθεί η αξία των πληρωμάτων, ένα μεγάλο 

μέρος των οποίων αποτελούταν από μετοίκους 

ναυτικούς και ξένους κυρίως από την κυκλαδική 

περιοχή.  

Στον Περίπλου του Σκύλακα η Κίμωλος 

κατατάσσεται μεταξύ των κατοικημένων 

Κυκλάδων που γεωγραφικά περιβάλλουν το 

έδαφος του Λακεδαιμονίων.33 Το κεφάλαιο που 

αφιερώνεται στις Κυκλάδες - «κατὰ τὴν 

Λακεδαιμονίαν χώραν» - αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του μεγαλύτερου 

κεφαλαίου που προοριζόταν για την πλοήγηση 

στην Πελοπόννησο και την περιγραφή της 

νησιωτικής περιοχής που κατοικείται από από 

δωρικές φυλές. Στην προοπτική που 

υιοθετήθηκε, καθώς βασιζόταν σίγουρα σε μια 

εθνογραφική προσέγγιση στην παρουσίαση του 

αναφερόμενου θέματος34, φαίνεται να 

χρησιμοποιείται η Λακωνία ως σημείο 

παρατήρησης και επιθεώρησης των Δυτικών 

Κυκλάδων και ειδικότερα των λιμενικών 

πόλεων που τοποθετούνται στην ανατολική 

ακτή της (Σίδη, Επίδαυρος, Λιμέρα, Πρασσιά 

και Aθάνα)35.  

 

 
Εικ. 5 - Η διεθνής διαιτησία IG XII,3. 

Επεξεργασία από την 

απογραφή του F. Hiller von 

Gaertringen. 

 

Ξεκινώντας από τις πόλεις βορειοανατολικά του  

Ακρωτηρίου Μαλέα και ακολουθώντας μια νοερή 

θαλάσσια διαδρομή προς τα νοτιοανατολικά, συναντά 

κανείς με τη διαδοχή που υποδεικνύεται στον 

«Περίπλου» τη Μήλο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, 

Θήρα, Ανάφη και Αστυπάλαια. Αν ο «Περίπλους» 

αποδίδεται τελικά σε ανώνυμο συγγραφέα που ζούσε 

στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Β της 

Μακεδονίας 36 το συγκεκριμένο κεφάλαιο, δε θα 

προκαλεί και λίγη αμηχανία: Μπορεί να αποτελεί 

έκπληξη η καθαρή διάκριση ανάμεσα σε νησιά με 

λιμενικές υποδομές (Μήλος) και άλλα που δε 

διέθεταν (από τη Δύση προς την Ανατολή: 

Κίμωλος, Ολίαρος - Πολύαιγος ή Φολεγάνδρος 

σύμφωνα με τον P. Counillon 37, Σίκινος, Θήρα, 

Ανάφη, Αστυπάλαια), καθώς και η ταξινόμηση 

αυτών των νησιωτικών πληθυσμών ως 

δομημένων ομάδων σε πόλείς ή σε απλές 

κοινότητες38. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην 

ομάδα των πιο δυτικών νησιών από τις Δωρικές 

Κυκλάδες, 

 

 
 

30  ar.Ra.708-713. Σχετικά με τον Κλειγένη: Di  Nicuolo 2014. 
31 Col. VI, l. 87. 
32 Cf. Bakewell 2008 με προηγούμενη βιβλιογραφία για την ανακάλυψη των θραυσμάτων της επιγραφής, για την 

ανασύνθεση του κειμένου, για την ανάγνωση και τις πολλές ερμηνευτικές προτάσεις. 
33 Scyl.48. 
34 

Counillon 2001, 18. 
35 Scyl.46. 
36 Για ένα πλαίσιο επεξήγησης των εσωτερικών προβλημάτων μέσα στο κείμενο του Περίπλου και μια 

επιβεβαίωση της χρονολόγησης του ιδίου στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., με ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο για την 
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Πελοπόννησο, βλέπε την πρόσφατη συνεισφορά του D. G.  Shipley (ShiPley 2008). 
37 Counillon 2001, 18 σημ. 26. Λαμβάνοντας υπόψη το απόσπασμα του «Περίπλου», στην εισαγωγή του κεφαλαίου 

για τις Κυκλάδες απέναντι από τα εδάφη των Λακεδαιμονίων, σύμφωνα με τα οποία θα αναφερθούν αποκλειστικά τα 
μοναδικά κατοικημένα νησιά (οικουμέναι) αυτού του τμήματος του αρχιπελάγους, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να 
προχωρήσουμε στην εισαγωγή της Φολέγανδρου στη θέση της Πολύαιγου, σε αντικατάσταση του καταχρηστικού 
όρου «Νω Χίοορος» του Παρισινού. ζ. 443 

38 Counillon 2001, 17 σημ. 24. 
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θα μπορούσε να εκπλήσσει το γεγονός της 

έλλειψης αναφοράς στις πόλεις της Μήλου και 

Κιμώλου. Ωστόσο, από την εκδήλωση έκπληξης 

του «ψευδο-Σκύλακα» στην εύρεση, στο τέλος 

της παραγράφου, της ύπαρξης μιας πόλης ακόμη 

και μέσα στην πολύ πιο μικρή και φτωχή Σίκινο 

(«…κατὰ δὲ ταύτην Σίκινος αὕτη καὶ 

πόλις:..»)39, πρέπει να συναχθεί ότι ο συντάκτης 

γνώριζε πλήρως τα υπόλοιπα νησιωτικά αστικά 

κέντρα της περιοχής. 

Εντοπίζεται επίσης ένα αίτημα για διεθνή 

διαιτησία που διαβίβασαν και τα δύο 

νησιωτικά κράτη στο Συνέδριο των Ελλήνων 

(IG XII 3)40. Αυτό είναι σύγχρονο ή λίγο 

μεταγενέστερο της αμφιλεγόμενης μαρτυρίας 

του Περίπλου.  Αντικείμενο της διαμάχης ήταν 

τα τρια νησιά Πολύαιγα, Ετέρεια και Λιβεία41, 

που βρίσκονταν στα νοτιοδυτικά της Κιμώλου 

σε μια εξαιρετικά στρατηγική θέση ελέγχου της 

πρόσβασης από τα νότια του Μελιο-Κιμώλιου 

πορθμού. Η τελική ετυμηγορία, ευνοϊκή για 

τους Κιμώλιους, καθιερώθηκε από τη Βουλή 

του Άργους - πόλη υπεύθυνη για τη διαιτησία. 

Το αίτημα είναι χρονολογημένο στα τέλη του 

4ου αιώνα π.Χ., και εν πάση περιπτώσει όχι πριν 

από το 336 π.Χ.42 Η επιγραφή IG XII 3 αποτελεί 

έγγραφο μεγάλης αξίας που καθιστά 

αδιαμφισβήτητη την ύπαρξη μίας πόλεως των 

Κιμωλίων μέσα στην ύστερη κλασική περίοδο, 

αλλά και της αναγνωρίζει μια πολύ 

συγκεκριμένη ταυτότητα και πολιτική εξουσία 

και σε διεθνή κλίμακα μέσω της διεκδίκησης 

αποκλειστικής εδαφικής κυριαρχίας σε 

ορισμένα από τα μικρότερα νησιά του 

νοτιοδυτικού άκρου της κυκλαδικής περιοχής 

(Εικ. 5). 

Στα μισά του 3ου αιώνα π.Χ., πιθανόν στα 

τελευταία χρόνια της βασιλείας του Αντίγονου 

Γονατά43, οι Κιμώλιοι ήταν αναγκασμένοι υπό 

διάφορες συγκυρίες να στείλουν ένα νέο αίτημα 

διαιτησίας στον Μακεδόνα κυρίαρχο, αυτή τη 

φορά ωστόσο, για να παρακινήσουν ένα κομμάτι 

της κοινότητας να αναθεσμίσει μια ομόνοια που 

διακυβεύεται από εσωτερικές συγκρούσεις. Η 

ιστορία μας είναι γνωστή χάρη στην τυχαία 

ανακάλυψη ενός μεγάλου αποσπάσματος ενός 

τιμητικού διατάγματος που εκδόθηκε από τη 

Βουλή και τον Δήμο της Κιμώλου για τους 

δικαστές Χαρίανθο, γιο του Αρισταγόρα, του 

Καρύστιου 44. Λαμβάνοντας υπόψη το μη 

πλούσιο και μέχρι σήμερα παραμελημένο 

corpus epigraphicum της Κιμώλου, το 

διάταγμα αποτελεί μαρτυρία εξαιρετικής αξίας 

για την τεράστια δυναμική τεκμηρίωσης των 

διοικητικών οργάνων, των δικαστικών θεσμών, 

της κοινωνικής δομής και της τοπογραφίας 

αυτής της Κυκλαδικής πόλης πόσο μάλλον 

στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Ο 

Αρχίδαμος, ο Δαμοφάνης και ο Ξεναρχίδας 

είναι οι εκθέτες ενός συνεταιρισμού αρχόντων 

ο οποίος θα αποτελούσε το ανώτατο 

δικαστήριο, υπεύθυνο για την υποδοχή του 

δικαστή που έστειλε η Κάρυστος καθώς και για 

τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης 

των πολλών ανεπίλυτων δικών ἐκ παλαιών 

χρόνων 45. Η επιτυχής έκβαση της αποστολής 

του Χαρίαθου γιορτάστηκε από τους Κίμώλιους, 

με την απόδοση στον κριτή από την Εύβοια και 

στους απογόνους του εξαιρετικών διακρίσεων, 

όπως η πρόσοδος στις συνελεύσεις της Βουλής 

και του Δήμου, ατέλεια σε σχέση με τις 

πεντικοσταί ανλιμενίου (λιμενικός φόρος) σε 

όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών από 

την Κίμωλο46, το δικαίωμα της ένταξης 

(απόκτηση περιουσίας στο νησί υπό τις ίδιες 

συνθήκες με τους πολίται , και τέλος 

 
 

 

39  Scyl.48.3. Για μια κριτική συλλογή των αρχαίων πηγών για τη Σίκινο και τη Φολέγανδρο και για την 
σχεδόν παροιμιώδη φτώχεια των δύο νησιών, συνοδευόμενη από μια ευφυή εκτίμηση των περιβαλλοντικών και 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθώς και την αρχαιολογική τεκμηρίωση, βλ. Brun 1996. 

40 Κ. Βογιατζίδου. Η στήλη, που ανακαλύφθηκε σε ασαφείς περιστάσεις, χρησιμοποιήθηκε στις αρχές του δέκατου ενάτου αιώνα ως 
οικοδομικό υλικό του τοίχου της σμυρναϊκής  οικίας  ενός Προβήγκιου ναύτικού. Αφού την εντόπισε  ο M. Augustin  Guys, πληροφόρησε ο 
ίδιος τον Ph. Le Bas, συγγραφέα της πρώτης έκδοσης του εγγράφου (BaS 1855, 578-579).  Οι εύλογες υποθέσεις σχετικά με τους λόγους για 
την ανακάλυψη ενός διατάγματος στη Σμύρνη, του οποίου η προέλευση δύσκολα θα αμφισβητούσε κανείς οτι είναι από την Κίμωλο, 
εκφράζονται  από την Ι. Κ. Βογιατζίδου  (Βογιατζιδού 1923-1924; Idem στα Κιμωλιακά Α΄, 55; βλ. Κοντολεων 1972, 3). 

41 Το πρώτο είναι σίγουρα ταυτισμένο με την Πολύαιγο, ενώ τα υπόλοιπα δύο νησιά θα πρέπει να ταυτιστούν με 
τον σημερινό Άγιο Ευστάθιο και τον Άγιο Γεώργιο, που βρίσκονται αντίστοιχα στα 0,31 μίλια (περίπου 550 μ.). Το 
πρώτο και 1,01 μίλια (1,86 μ) από τις ακτές της Κιμώλου. Σχετικά με το διάταγμα, βλ. Κωνσταντακοπούλου 2007, 
200 με προηγούμενη βιβλιογραφία. 

42  Cf. Rhodes-Osborne 2003, αρ. 82, 402-405. 
43 Οι πρώτοι μελετητές της επιγραφής εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την χρονολόγηση του παρόντος εγγράφου 

στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Αντίγονου Γονατά (277 / 6-239 π.Χ.), αντί για  του Δώσονα (229-221 π.Χ.) -
Jacobsen, Smith 1968, 198; βλ. Βouraselis 1982, 168. Το incipit της επιγραφής διευκρινίζει ότι οι Κιμώλιοι 
απευθύνθηκαν πρώτα σε έναν Βασιλέα Αντιγόνο, αλλά το κείμενο δεν παρέχει άμεσα στοιχεία που να προσδιορίζει 
συγκεκριμένα ποιος είναι ο Αντίγονος. Η ανάθεση σε έναν πολίτη της Καρύστου  της κρίσης των ζητημάτων εντός 
της κοινότητας της Κιμώλου έχει ως αναπόφευκτη προϋπόθεση την καταλληλότητα και των δύο εμπλεκομένων 
κρατών εντός των χωρικών ορίων της αντιγονικής επιρροής. Η διαιτησία θα αποδίδεται επομένως σε μια φάση της 
μακεδονικής ηγεμονίας στην οποία τόσο η κυκλαδική περιοχή όσο και η Εύβοια ήταν σταθερά στα χέρια των 
ηγεμόνων της Πέλλας. 

44 Η στήλη - μια τυχαία ανακάλυψη του 1963 στην περιοχή του χωριού Καστρί, στη νότια Εύβοια - συνδέθηκε με 
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ένα άλλο θραύσμα επιγραφής (IG XII 9,44), που βρέθηκε στην ίδια περιοχή το 1891 (Legrand-Doublet 1891) 
45 Jacobsen-Smith 1968, στ. 22. 
46 Θεωρήθηκε πιθανό ότι τα ποσά που προέκυψαν από την επιβολή φόρου 2% επί των εμπορευμάτων έπρεπε να 

είχε αποτελέσει την κύρια πηγή πλούτου για την Κιμώλια Πόλη ( ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 1972α, 7 και Ζαφειροπούλου -
Πάντου 2011, 883).
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την  προεδρία σε περίσταση όλων των αγώνων που 

θα οργάνωνε η πόλις. Ο κατάλογος των 

ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων προς τον ευεργέτη 

Χαρίανθο επιτρέπει, έστω και έμμεσα, να 

εικάσουμε την ύπαρξη κτηρίων και δημοσίων 

χώρων όπως το Βουλευτήριο, το εμπορικό 

λιμάνι, το θέατρο ή / και το στάδιο, και ένα 

Πρυτανείο στο οποίο ορίστηκε ότι ο Αρχίδαμος 

μαζί με τους άλλους άρχοντες θα κάλούσε ἐπὶ 

ξένια47  τον δικαστή όπως ξεκάθαρα 

αναφλερεται στις τελευταίες σωζώμενες 

γραμμές της επιγραφής48. Η επιγραφή είναι 

επίσης η μόνη μαρτυρία σε απόλυτους όρους, 

στην παρούσα κατάσταση της έρευνας, που 

αφορούσε σε ένα Αθηναίον (ιερό της Αθηνάς 

στην Κίμωλο) στον χώρο του οποίου ο 

Χαρίανθος θα είχε εργαστεί στην κρίση και την 

διάλυση των δικών και, στο τέλος της 

αξιολόγησης. Οι Ταμίαι Κτασικλείδας, 

Τιμόφιλος και Αριστίων θα είχαν το καθήκον 

της εποπτίας της μεταγραφής των λίθινων 

πλακών του διατάγματος που μας 

μεταβιβάστηκαν καθώς και τη δημοσίευσή τους 

(«ἀγγράψαι δὲ τόδε τὸ ψάφισμα ὲς στάλαι 

λιθίναι ὲμ Κιμώλωι ἐν τῶι ἱερῶι τᾶς Ἀθανάας 

ὅπει ἔκρινε τὰς κρίσεις, τὰς δὲ διέλυσεν·»”49). Η 

κεντρική θέση στο χώρο της πόλης του ιερού 

της Αθάνας - πιθανώς πολυούχου θεότητας 

των Κιμωλίων - μπορεί να προήλθε από την 

επιλογή να εμφανίζονται τα τιμητικά 

διατάγματα για τον Χαρίανθο μέσα στα όρια 

ενός επιφανή χώρου και νόμου παρόμοιου με 

εκείνο των ιερών του Ποσειδώνα στη Γεραιστό 

- πρώτο ανάμεσα στα ιερά της Καρύστιας και 
μεταξύ των πιο γνωστών της νοτίου υύβοίας50 - 
στο οποίο άσυλο αποστέλλονταν και 
δημοσιοποιούνταν τα αντίγραφα των 
ψηφισμάτων 51. 

Λίγες δεκαετίες αργότερα (207/6 π.Χ.) η Κίμωλος 

συμπεριλήφθηκε στις  νησιωτικές  πόλεις  - κράτη,  στις  οποίες 

η Μαγνησία επί του   Μέανδρου έστειλε  θεωρούς, για  να  
ζητήσουν την αναγνώριση της ασυλίας για το  ιερό   της 
πολυούχου Αρτεμίδος Λευκοφρύνης  για την  πόλη και για 
την  επικράτεια της και να καλέσει τις κοινότητες που 
συμμετείχαν, να λάβουν μέρος στους νέους πανελλήνιους 

αγώνες προς τιμήν της θεάς.. Όπως και τα υπόλοιπα 

κυκλαδικά κράτη, έτσι και η Κίμωλος θα 
εκφράστηκε ευνοϊκά όσον αφορά στην κοινότητα 
μόνο στο κάτω μέρος της διάταξης με την οποία ο 
Δήμος του Πάρου (IG XII 5, 1341) παραχώρησε στη 
Μαγνησία την αναγνώριση ασυλίας που είχε 
ζηρήσει. Το διάταγμα προξενείας είναι επίσης 

ενδεικτικό του δικτύου διπλωματικών σχέσεων, 

αλληλένδετων με τους πολίτες της Κιμώλου, 

ιδιαίτερα κατά την Ελληνιστική περίοδο. Σε 

σχέση με αυτό αποτελεί ένδειξη επίσης το 

διάταγμα Προξενείας  υπέρ του - σε άλλη 

περίπτωση άγνωστου Κιμώλιου Ζωπύρου, γιου 

του Άρχονος, και του  γένους του - που 

εκδόθηκε από τους Γορτυνίους της Κρήτης (Ι.C. 

IV, 209)52. 

Carmelo Di Nicuolo 

Η αρχαία Πόλις της 

Κιμώλου στην περιοχή 

Ελληνικά: Η εξέλιξη της 

έρευνας 

 
Η Κίμωλος είναι μικρό σε μέγεθος νησί 

(μόλις 35,7 km2), άνυδρο, με χαμηλό λοφώδες 

ανάγλυφο, απόκρημνες ακτές στα βόρεια και 

λίγες πεδινές εκτάσεις κυρίως στο νότιο και 

νοτιοδυτικό τμήμα. Βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από την κατά πολύ μεγαλύτερή της 

Μήλο, μαζί με την οποία, καθώς και με τα 

ακατοίκητα νησιά Αντίμηλο και Πολύαιγο και 

άλλες πολλές νησίδες, αποτελούν την 

ηφαιστειογενή νησιωτική συστάδα που 

οριοθετεί το νοτιοδυτικό άκρο των Κυκλάδων. 

Οι γνώσεις μας για την ιστορική της πορεία 

είναι περιορισμένες, καθώς οι μαρτυρίες των 

αρχαίων πηγών είναι λιγοστές και παραμένει 

ελάχιστα ερευνημένη αρχαιολογικά. Το όνομά 

της συνδέεται κυρίως με την περίφημη κιμωλία 

γη53, την ορυκτή λευκή άργιλο η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα σε 

φαρμακευτικά και καλλυντικά σκευάσματα και 

για τον καθαρισμό του σώματος και των 

ρούχων54. 

 Η αρχαία πόλη της Κιμώλου βρισκόταν στο 

μέσον περίπου της νοτιοδυτικής ακτής του 

νησιού, σε θέση προνομιούχο, με δυνατότητα 

ελέγχου των θαλασσίων περασμάτων και 

ευλίμενο όρμο, στα ανατολικά του οποίου 

απλώνεται η κοιλάδα της Δέκας, που είναι η πιο 

εύφορη του νησιού. Η θέση είναι γνωστή με το 

νεότερο, τοπωνύμιο Ελληνικά, οφειλόμενο 

εμφανώς στα διάσπαρτα ίχνη αρχαίας 

κατοίκησης (Εικ. 6). 

Η σημερινή εικόνα του τόπου δεν ταυτίζεται με 

την αρχαία, όπως φανερώνουν οι έντονες 

γεωλογικές μεταβολές που αποτυπώνονται σε 

όλη την περιοχή και που υπήρξαν πιθανώς η 

αιτία για την καταστροφή και εγκατάλειψή της. 

Τα ερείπια της αρχαίας πόλης σώζονται στον 

βυθό της θάλασσας και στη νησίδα Αγ. Ανδρέας 

ή Δασκαλειό, σε όλη την έκταση της οποίας 

διακρίνονται, κάτω από την πυκνή βλάστηση 

που την σκεπάζει, λείψανα κτισμάτων, πηγάδια 

και δεξαμενές. Στην απέναντι ακτή, με την οποία 

φαίνεται ότι η νησίδα ήταν ίσως άλλοτε 

ενωμένη, εντοπίζονται τμήματα του αρχαίου 

νεκροταφείου, το οποίο, σύμφωνα με όλες τις 

ενδείξεις, καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και 

περιλαμβάνει λακκοειδείς και θαλαμοειδείς 

τάφους, λαξευμένους στο μαλακό 
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ηφαιστειογενές έδαφος.   

 
 

 

47 cinalli 2015. 
48 Jacobsen-Smith 1968, στ. 50-51. 
49 Jacobsen-Smith 1968, στ. 37-39. 

50 . βλ. Jacobsen-SMith 1968, 196-197.  Σχετικά με το ιερό του Ποσειδώνα στη Γεραιστό: Schumacher 1993, και 
συγκεκριμένα σελ. 77-80. Η περιοχή του διάσημου ιερού έχει αποτελέσει αντικείμενο περιορισμένης έρευνας, για την 
οποία βλ. Χωρέμης 1974. 

51 Jacobsen-Smith 1968, βλ. 39-41; 43-45; 46-49. 

 
53 βλ.Strabo X 5. 
54 Sonnini 1801, 37-43; Μηλιαράκης 1901, 15, 38-42; Shefold 1982; Sparkes 1982. 
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Εικ. 6 - Κίμωλος. Περιοχή της αρχαίας πόλης. Ο όρμος Ελληνικά από νοτιοανατολικά (φώτο: Π. 

Πάντου). 

 
 

Συστηματική αρχαιολογική έρευνα δεν έχει 

γίνει στα Ελληνικά, οι τάφοι, όμως, 

αποτέλεσαν για αιώνες πηγή θησαυρών τόσο 

για τους κατοίκους του νησιού όσο και για 

τους ξένους ταξιδιώτες του 18ου και 19ου 

αιώνα, ενδεικτικές μάλιστα είναι οι 

περιγραφές και τα σχόλια των τελευταίων, 

μέσα από τα οποία διαγράφεται με σαφήνεια 

το μέγεθος της σύλησης55. Η μακρόχρονη και 

εκτεταμένη σύληση, σε συνδυασμό με την 

εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή και 

την κατασκευή σκάλας φόρτωσης μπεντονίτη 

στα νεότερα χρόνια 56,  αλλά και η 

αναπόφευκτη διάβρωση που προκάλεσε η 

θάλασσα, συνέβαλαν στη φθορά ή και 

καταστροφή μεγάλων νεκροπόλεων.  αλλά 

και με την αναπόφευκτη διάβρωση από τη 

θάλασσα, είχαν ως αποτέλεσμα την 

καταστροφή του αρχαίου νεκροταφείου σε 

μεγάλο βαθμό. Εντούτοις, οι περιορισμένης 

κλίμακας, στην πλειονότητά τους σωστικού 

χαρακτήρα -  ανασκαφές που έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά καιρούς από τα μέσα 

του 20ου αιώνα και μετά, έφεραν στο φως 

πολλούς τάφους, αδιατάρακτους και μη, οι 

οποίοι, με βάση τα κτερίσματα, 

χρονολογούνται, από τη γεωμετρική έως και 

την ελληνιστική εποχή57. Επιπροσθέτως, 

επιφανειακά αλλά και διάφορα τυχαία 

ευρήματα αφενός ανάγουν τη χρήση του 

χώρου στους μυκηναϊκούς χρόνους, αφετέρου 

υποδεικνύουν τη συνέχιση της χρήσης του έως 

τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες58, 

μαρτυρώντας την ύπαρξη οργανωμένου 

νεκροταφείου με μακρόχρονη χρήση, χωρίς 

ωστόσο να μπορούν να διατυπωθούν 

συμπεράσματα σχετικά με την έκταση, τα όρια 

και την οργάνωσή του στις διάφορες 

περιόδους. 

Η εικόνα που έχουμε για τα Ελληνικά είναι 

προς το παρόν αποσπασματική, βασισμένη 

κυρίως στα αντικείμενα που εδώ συνόδευσαν 

τους ανθρώπους που έζησαν εδώ στην 

τελευταία τους κατοικία, και δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε αν η ζωή στον χώρο είχε μια 

αδιάκοπη συνέχεια. Αν στη θέση κάποιου 

προϊστορικού οικισμού συνεχίστηκε η 

κατοίκηση τους επόμενους αιώνες κι αν στην 

ίδια αυτή θέση αναπτύχθηκε η πόλη των 

κλασικών χρόνων, ποια ήταν η μορφή, η 

έκταση και η οργάνωση των εκάστοτε 

οικιστικών εγκαταστάσεων, είναι ερωτήματα 

που θα μπορέσουν να απαντηθούν από 

μελλοντικές έρευνες.       Πέγκυ Πάντου
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55 Sonnini 1801, 223-224; Οlivier 1807, 191-196; Ross 1845, 24-25;  Bent 1965, 27-28. βλ.επίσης, Μηλιαράκης 

1901, 15 και σημ. 4. 
56 Ζαφειροπούλού 1965. 
57 Κοντολέων 1972; Ζαφειροπούλού 1973; Ζαφειροπούλού-Παντού 2011; Πάντού-Δίτσα 2011, 417-433. Βλ. επίσης, 

το κείμενο του 1950 του Χαρίδημου Μουστάκα που δημοσιεύτηκε από τον Δήμο Κιμώλου το 2008, 
Μουστάκας 2008. 

58 Πάντου-Δίτσα 2011, 417-418. 
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Εικ. 7 - Κίμωλος. Περιοχή της αρχαίας πόλης. Συνολική ανασύνθεση και τοποθέτηση των 

γνωστών  τμημάτων νεκρόπολης κατά μήκος των σημερινών ακτών (γραφ. 

επεξεργασία: M. Monego). 

 
 

Η δραστηριότητα του kerP 

στην αποστολή του 2016 

 
Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος 

«Κίμωλία Γη» είναι ο ορθολογικός συνδυασμός 

των χωροχρονικών σχέσεων μεταξύ των 

στοιχείων (disiecta membra) της κοινότητας 

μιας άγνωστης πόλης. Για το πλαίσιο της 

πρώτης αποστολής που διεξήχθη με τη 

θεμελιώδη υποστήριξη του Εργαστηρίου 

Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος - DICEA του 

Πανεπιστημίου της Πάντοβα (βλ. παρακάτω στο 

Παράρτημα 1), ήταν απαραίτητο να 

προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός δικτύου 

τοπογραφικών επισκοπήσεων όλων των 

αναγλύφων τα οποία θεωρούμε μέρος του εντός 

τοιχών χώρου της πόλης των Κιμωλίων κοντά 

στις οποίες βρίσκονται οι νεκροπόλεις. 

 Σε μια δεύτερη φάση κρίθηκε απαραίτητο να 

ανιχνευθεί και να παραχθεί επαρκής γραφική 

τεκμηρίωση για το σύνολο των αρχαίων τάφων 

που εξακολουθούν να είναι ορατοί στην περιοχή 

του Κοφτού και κατά μήκος της παράκτιας 

έκτασης μεταξύ των θέσεων Ελληνικα και 

Λίμνη (εικ. 7- 8). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 

στην αποτύπωση τρισδιάστατων μοντέλων 

κάποιων μνημειακών θαλαμοειδών τάφων, με 

αβέβαιη χρονολόγηση, ανέκαθεν ορατών και σε 

μεγάλο βαθμό λεηλατημένων στους αρχαίους 

χρόνους. Η πραγματοποίηση μίας αποστολής  

έρευνας στις νεκροπόλεις διαφόρων γνωστών 

τομέων της Κιμώλου ήταν μια προτεραιότητα 

όχι μόνο για λόγους επιστημονικού χαρακτήρα - 

θεωρώντας ότι μόνο για τους πρώιμους 

αρχαϊκούς και κλασικούς τάφους που ήρθαν στο 

φως από την Φ. Ζαφειροπούλου (1964-1969 )59  

υπήρχαν κατόψεις - αλλά και λόγω της 

επείγουσας ανάγκης για καταγραφή και 

γεωαναφορά στοιχείων ιδιαίτερα εκτεθειμένων 

σε έντονη διάβρωση, επιδεινωμένη από την 

αμείλικτη άνοδο 
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59 
Ζαφειροπούλου 1973b. 
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Εικ. 8 - Κίμωλος. Η περιοχή της αρχαίας πόλης σε αεροφωτογραφία του 1961 (γραφ. 

επεξεργασία  Di Nicuolo από αρνητικό με δικαίωμα δημοσίευσης από την Ελληνική 

Στρατιωτική Γεωγραφική Υπηρεσία - Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού). 

 

 

του επιπέδου της στάθμης της θάλασσας η 

οποία απειλεί να υπονομεύσει σοβαρά την 

κατάσταση της περιοχής. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ακόμα 

και αν μιλάμε γενικά, από τα κτερίσματα που 

βρέθηκαν στη Κιμώλια νεκρόπολη μπορούμε 

να αντλήσουμε τα στοιχεία για μια ορισμένη 

συνέχεια της ζωής οικισμών από την 

πρωτογεωμετρική περίοδο εως την ύστερη 

αυτοκρατορική εποχή. Ωστόσο σχεδόν η 

παντελής απουσία ανιχνεύσιμου υλικού 

τεκμηρίωσης στον κατοικημένο χώρο αυτή τη 

στιγμή, δεν επιτρέπει την επαλήθευση της 

κατάστασης, της δομής και της οργάνωσής της 

σε οποιαδήποτε από τις φάσεις που 

πιστοποιούνται, από τα λίγα γνωστά όρια του 

ταφικού χώρου.  

 Κατόπιν μελέτης των υπαρχόντων 

δημοσιεύσεων και μετά από την πρώτη 

αποστολή επιφανειακής έρευνας και 

αποτύπωσης, είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς 

και να παρουσιάσει σε μία προκαταρκτική 

σύνθεση την κατανομή του τί επιβιώνει στην 

επιφάνεια των Κιμώλιων νεκροπόλεων στο 

χρόνο και το χώρο. 

Οι γνωστές νεκροπόλεις 

Οι βασικοί πυρήνες ταφής, που 

εξακολουθούν να διακρίνονται σήμερα, 

κυριαρχούν κατά κύριο λόγο κατά μήκος της 

ακτής, μεταξύ της κορυφής του Κοφτού στα 

βόρεια (AREA 2) και των βόρειοδυτικών και 

νοτιοδυτικών πλαγιών του ανάγλυφου στο 

κέντρο του όρμου, στην περιοχή Λίμνη 

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1 και 3). 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1 / ΦΑΣΗ 1 - Τίποτα δεν είναι 

γνωστό για την πιθανή θέση των τάφων που 

χρονολογούνται από την πρωτογεωμετρική 

περίοδο, των οποίων η ύπαρξη στα Ελληνικά 

φαίνεται να πιστοποιείται από την ανακάλυψη,  

μερικών δειγμάτων κτερισμάτων60 στις αρχές 

του εικοστού αιώνα. 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1 / ΦΑΣΗ 2 - (τέλος VIII / αρχή 

VII αιώνα π.Χ.). Τον Ιούλιο του 1953 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συστηματική, αν  

και σύντομη, ανασκαφή 
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60  
Μουστάκας 2008, 95-96; MouStakaS 1954-1955, 154;βλ. Πάντου-Δίτσα 2011, 418. 
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Εικ. 9 - Κίμωλος. Νεκρόπολη-ΠΕΡΙΟΧΗ 1. 

Ανασκαφή Κοντολέοντα του 1953. Εικόνα 

αρχείου (γραφ. επανασχεδιασμός: Di Nicuolo 

από Μουστάκα 2008, 163). 

 
 στο νησί της Κιμώλου (Εικ. 9). Η περιοχή στην 

οποία ο Ν. Κοντολέων ανέλαβε ερευνητικές 

δραστηριότητες αντιστοιχούσε σε έκταση, 

παράλληλη προς την ακτή και λίγα μέτρα από 

τη θάλασσα, κατά μήκος των δυτικών πλαγιών 

του λόφου στην τοποθεσία Λίμνη. Εικοσιδύο 

τάφικοί χώροι αποτέφρωσης, οι οποίοι δεν είχαν 

διαταραχθεί από τις εν λόγω παρεμβάσεις, 

ήρθαν στο φως και χρονολογούνται στο τέλος 

της γεωμετρικής περιόδου61. Το οικόπεδο που 

ερευνήθηκε θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 

μέρος της τεράστιας ταφικής περιοχής, που είχε 

ήδη αναφερθεί από τον G.A. Oliver το 1807 62, 

στην οποία ο Γάλλος φυσιοδίφης σημείωσε την 

παρουσία «κάπου σαράντα κοιλωμάτων 

σκαμμένων το ένα δίπλα στο άλλο, και λίγο πιο 

πέρα, σε έναν παρόμοιο λόφο, άλλων 

κοιλωμάτων που φαινόταν να έχουν 

ανακαλυφθεί πρόσφατα: Αυτά περιείχαν 

κάρβουνο, καμένα ανθρώπινα οστά και 

θραύσματα πήλινων δοχείων». Από αυτή την 

περιοχή της νεκρόπολης, της οποίας η 

εξερεύνηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ από τον 

Κοντολέοντα, δεν υπάρχει γραφική 

τεκμηρίωση και τα λίγα στοιχεία που 

καταγράφηκαν από τον αρχαιολόγο (του 

οποίου τα τετράδια ανασκαφής δεν φαίνεται 

να είναι διαθέσιμα) δεν επιτρέπουν καν να 

ορίσουμε με βεβαιότητα τον προσανατολισμό 

των τάφων. Πρόσφατα οι Π. Πάντου και Δ. 

Δήτσα είχαν το πλεονέκτημα να 

αναγνωρίσουν και να απομονώσουν όλα τα 

υλικά 

 

 

Εικ. 10 - Κίμωλος. ΠΕΡΙΟΧΗ 1  Στήλη από 

ασβεστόλιθο που απεικονίζει γυναικεία ανάγλυφη 

μορφή στις αρχές 7ου αιώνα π.Χ.). 

(επανεπεξεργασία  Di Nicuolo από Κοντολέοντα 

1972b, πίνακας. 11, εικ. 1). 

 
που περιείχαν τα πλούσια ευρήματα που έφεραν 

στο φως κατά τη διάρκεια της αποστολής του 

1953 ώστε να επαναπροσδιοριστούν όλα με 

σιγουριά63. 

Η ταυτότητα ταφικού προορισμού της 

περιοχής 1 ακόμα στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. 

φαίνεται να επιβεβαιώθηκε από την ανακάλυψη, 

το 1964, καθώς και ενός επιπλέον τάφου καύσης 

από το δεύτερο τέταρτο του αιώνα64. Στον ίδιο 

χρονολογικό ορίζοντα φαίνεται ότι ανήκει μια 

στήλη που απεικονίζει μία ανάγλυφη γυναικεία 

μορφή μέσα σε μια ξερολιθιά που είχε 

επαναχρησιμοποιηθεί, στο οικόπεδο όπου έγιναν 

οι ανασκαφές του Κοντολέοντα65, ωστόσο, σε 

σχέση με την προέλευση της επιτυμβίου  δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί ομοιογενής θέση66 

(εικόνα 10). Στην ίδια περίοδο χρονολογούνται 

 
 

61 Cook-Boardman 1954, 165; courbin 1954, 146; ΚοντολέωΝ 1972b, 9-14;βλ. Πάντου-Δίτσα 2011, 419. 
62 olivier 1807, 191-192. 
63 

 Πάντου-Δίτσα 2011, 421. 
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64 Ζαφειροπούλού 1973b, 81-83. 
65 Κοντολέων 1972b, 14-21. 
66 Ο Ν. Κοντόλεων ερμήνευσε τη στήλη ως επικηδειο σήμα του τέλους του όγδοου αιώνα π.Χ. (Κοντολέων 1960) 

και στην γυναικεία μορφή που ήταν σμηλευμένη στην επιφάνεια του ίδιου, προτίμησε να αναγνωρίσει μια 
αναπαράσταση νεκρού. Υπάρχουν διάφορες αξιολογήσεις του Μ. Ανδρόνικου (Ανδρόνικος 1963, 194) και του Α.Κ. 
Λεμπέση (Λεμπέσης 1976, 105, 124) σχετικά με τη χρονολόγηση της στήλης, την οποία και οι δύο μελετητές 
θεωρούσαν προϊόν του εβδόμου αιώνα π.Χ. καθώς και με την ερμηνεία τους για τη ανάγλυφη μορφή, για την οποία 
δεν αποκλείεται η ταυτοποίηση με θεότητα (Ανδρόνικος 1963, 194, Λεμπέση 1976, 124 αρ. 199).
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Εικ. 11 - Κίμωλος. Νεκρόπολη-ΠΕΡΙΟΧΗ 2. Πανοραμική επισκόπηση 

του Kοφτού και του όρμου Ελληνικα από το νησάκι του Αγίου Ανδρέα 

σε μία λήψη από τον A. Della Seta  το 1924 (Αρχείο SAIA, E-II, 

KYMO, 1, αρ. B-707. 

 Γραφ. επεξεργασία: Από τον Di Nicuolo. © Iταλική Αρχαιολογική 

Σχολή Αθηνών). 

 

 

επίσης έξι αμφορείς, που βρέθηκαν στον 

πυθμένα ενός πηγαδιού στην κοιλάδα Δέκας67. 

Μολονότι οι πληροφορίες που αναφέρθηκαν 

από τον Χ. Μουστάκα δεν παρέχουν 

ακριβέστερες συντεταγμένες σχετικά με τη θέση 

αυτής της ανακάλυψης, η απλή ύπαρξη της 

ταφής των αρχών του έβδομου αιώνα π.Χ. 

αρχικά, κατά μήκος της γόνιμης κοιλάδας νότια 

της χαμηλού υψομέτρου της περιοχής Λίμνη, θα 

μπορούσε να υποδεικνύει, τουλάχιστον για αυτή 

τη φάση, μια επέκταση της Κιμώλιας 

νεκρόπολης πολύ πέρα από τα όρια που μέχρι 

σήμερα γνωρίζουμε. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  2/ΦΑΣΗ 2 - (Τέλη 6ου / αρχές 5ου 

αι. π.Χ.): άκρο του Κοφτού (ανασκαφές 1964-

1965). Γύρω από τη νότια άκρη του χαμηλού 

ακρωτηρίου υπήρχαν περίπου είκοσι τάφοι - 

ανέκαθεν ορατοί -  σκαμμένοι στη μαλακή 

βραχώδη όχθη, αντικείμενο μη 

εξουσιοδοτημένων ανασκαφών (Εικόνες 11-

12). Ήδη ο Sonnini, το 1778, κατάφερε να 

μάθει για τα πρόσφατα «ανοίγματα» αρχαίων 

ταφών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις τοπικές 

μαρτυρίες, θα  περιείχαν πήλινα αγγεία και 

ειδώλια, νομίσματα και ακόμη και ένα ασημένιο 

γλυπτό69. Σε συνέχεια της ανασκαφής (1958)70, 

βρέθηκαν τουλάχιστον είκοσι επιπλέον τάφοι 

(Εικ. 13) από την ισοπέδωση του Κοφτού για τη 

δημιουργία μίας σκάλας εκφόρτωσης. Από αυτό 

τον εμφανή πυρήνα, που ήταν αντικείμενο δύο 

διαδοχικών αποστολών ανασκαφής, μόνο 

τέσσερις τάφοι προεκυψαν που δεν ήταν 

παραβιασμένοι και ήταν πλήρως αξιόπιστοι. 

Στην βάση ανάλυσης των ταφικών ευρημάτων,  

αυτοί χρονολογήθηκαν στα τέλη του 6ου και 

τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. 

Από τους κιβωτιόσχημους τάφους, που 

βρίσκονταν κοντά στην κορυφή του μικρού 

ακρωτηρίου, σε μικρή απόσταση από τα 

προηγούμενα, με κατεύθυνση νοτιοανατολικά, 

ήταν μόνο δυνατό να έρθει στο φως το 

αποτύπωμα τους, επειδή είχαν ήδη ξεχαστεί στο 

παρελθόν ή παραβιαστεί από τις πρόσφατες 

δραστηριότητες εξόρυξης71. Ωστόσο, από το 

στρώμα εδάφους που κάλυπτε ολόκληρη την επιφάνεια 

της περιοχής, εκτός από τα λίγα μυκηναϊκά κεραμικά 

τεμάχια του Υ.Ε III Γ 72, ήταν δυνατό να διαπιστωθεί η 

παρουσία πολύ υψηλού  αριθμού 

 
 

 

67  Moυστάκας 1954-1955, 155-157. Τα αγγεία εντοπίστηκαν σε βάθος 2 μ. σε άριστη κατάσταση συντήρησης. 
Συγκολλημένα από τους εργαζόμενους την αποστολής, τα αντικείμενα αποκτήθηκαν, αμέσως μετά, από ιδιωτική 
συλλογή. βλ. Κοντολέων 1972β, 13. 

68 Sonnini 1801, 224-225. 
69 Μουστάκας 2008, 68. 
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70 Ibidem, 84. 
71 Παπαδοπούλου 1967. 
72 Τα μυκηναϊκά κεραμικά θραύσματα, των οποίων την ανακάλυψη στο χαμηλό λόφο στα ανατολικά της άκρης 

του Κοφτού κοινοποίησε η Φ. Ζαφειροπούλου (Ζαφείροπούλου 1967, Ζαφείροπούλου 1973β, 91). Mαζί με μερικά 
άλλα υλικά της Ύστερης Εποχής του Χαλκού που ανέφερε ο Χ. Μουστάκας (Moustakas 1954-1955, 154), 
υποβλήθηκαν σε προκαταρκτική τυπολογική μελέτη από την Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα (Πολύχρονάκου-
Σγουρίτσα 1998), στην οποία οφείλουμε την χρονολόγησης τους (τέλος ΥΕ Γ εποχής 14ος-13ος αιώνα π.Χ.).
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Εικ. 12 - Κίμωλος. Νεκρόπολη-ΠΕΡΙΟΧΗ 2. Σε πρώτο πλάνο μερικοί τάφοι κατά μήκος της νότιας πλαγιάς του 

Κοφτού. Η λήψη καταγράφει την κατάσταση του τόπου σαράντα χρόνια πριν από τις ανασκαφές που 

πραγματοποίησε η Φ. Ζαφειροπούλου (1964). (Γραφ. επεξεργ. από ένα στιγμιότυπο από τον Α. Della Seta του 

1924. Αρχείο SAIA, Ε II, ΚΥΜΟ, στο 2, Νο. Β-708. 

Γραφ. επεξεργ.:  Di Nicuolo. © Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών). 

 

Εικ. 13 - Κίμωλος. Νεκρόπολη-ΠΕΡΙΟΧΗ 2.  Γενική κάτοψη  των  ύστερων Αρχαϊκών τάφων του Κοφτού. 

(Γραφ.επανεπεξεργασία από Ζαφείροπούλου 1973b, 85, Σχήμα 1). 

 
 

κεραμικών θραυσμάτων, χρονολογικά όμοιων 

με τα ευρήματα των πλησίον τους άθικτων 

τάφων.  

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3 / ΦΑΣΗ 3 - (Κλασική περίοδος - 

πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ.). Το 1969 στην 

περιοχή Λίμνη, κατά μήκος της ακτογραμμής και 

περίπου 50 μέτρα μακριά, σε νοτιοδυτική 
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κατεύθυνση από τη νεκρόπολη
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Fig. 14 - Κίμωλος. Νεκρόπολη - ΠΕΡΙΟΧΗ 3.  Γενική κάτοψητων τάφων από το πρώτο μισό του 4ου αιώνα 

π.Χ. που εντοπίζονται κατά μήκος των ακτών της περιοχής Λίμνη. (Γραφ. Επεξεργ.  Ζαφειροπούλου 

1973a, 425, εικ. 1). 

 
 

της υστερο-γεωμετρικής εποχής (ΠΕΡΙΟΧΗ 1), 

η αποκάλυψη από μια θαλάσσια θύελλα έξι 

ακόμα τάφων επέβαλε την άμεση παρέμβαση 

της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Οι 

έρευνες οδήγησαν στην αναγνώριση και την 

επισκόπηση των ταυτοτήτων τουλάχιστον 

δεκαπέντε κιβωτιόσχημων τάφων, σκαμμένων 

στη μαλακή βραχώδη όχθη, όλων 

ευθυγραμμισμένων  στον ίδιο προσανατολισμό, 

βοριοδυτικά προς νοτιοανατολικά73. Η εν λόγω 

περιοχή φαίνεται να αντιστοιχεί στον τομέα της 

νεκρόπολης, από την έρευνα της οποίας ο G. A. 

Olivier «απέσπασε» ένα ερυθρόμορφο δοχείο 

μεγάλων διαστάσεων, το οποίο περιγράφει ως: 

«Ένα μεγάλο καστανόχρωμο Ετρουσκικό 

αγγείο, στο οποίο υπήρχαν αρκετές ανθρώπινες 

φιγούρες ζωγραφισμένες ερυθρές»74. Η 

ανάλυση των ευρημάτων των μοναδικών τριών 

τάφων που δεν είχαν παραβιαστεί καθώς και 

των υλικών που συνελλέγησαν από τους έξι 

τάφους  που αποκαλύφθηκαν από τη θαλάσσια 

διάβρωση έχουν οδηγήσει στη χρονολόγιση 

αυτού του άκρου της Κιμώλιας νεκρόπολης στο 

πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. (εικ. 14). Από 

αυτές, μόνο οι τάφοι που αντιστοιχούν στους 

αριθμούς 3, 4, 5, 7 και 8 της κάτοψης που 

δημοσιεύθηκε από την Φ. Ζαφειροπούλου είναι 

υπό συντήρηση και έχουν ενσωματωθεί στο 

δίκτυο με γεωαναφορά. (εικ. 15, παράρτημα 1). 

Η σταθερή υποχώρηση της ακτογραμμής, λόγω 

της έντονης διάβρωσης του αμμόλοφου και της 

προοδευτικής ανόδου της θάλασσας, προκάλεσε 

το 2004 το «άνοιγμα» δύο ακόμη 

κιβωτιόσχημων τάφων,  σε μικρή απόσταση από 

τους τάφους της κλασικής περιόδου που 

ανακαλύφθηκαν το 1969. Και στις δύο 

περιπτώσεις, παρόμοια με αυτή στο άκρο της 

γειτονικής νεκρόπολης, ήταν δυνατό να γίνει 

σαφής η διάκριση των στρώσεων καύσης των 

τελετών. Οι δύο τάφοι ακολουθούν έναν 

προσανατολισμό βορειοδυτικό προς 

νοτιοανατολικά - σε τέλεια ενσωμάτωση στην 

οργάνωση του ταφικού χώρου που ερευνήθηκε 

προηγουμένως. Τα ελάχιστα κεραμεικά ευρήματα  

επιτρέπουν τη χρονολόγηση στο πρώτο μισό του 

τέταρτου αιώνα. π.Χ.75
 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1 / ΦΑΣΗ 4 - (Ελληνιστική 

περίοδος). Ήδη το 1953 ο Ν. Κοντόλεων είχε 

την ευκαιρία να εντοπίσει την ύπαρξη μιας 

ομάδας κιβωτιόσχημων τάφων, που γενικά ήταν 

καλυμμένοι από πέντε τετράπλευρες ενωμένες 

πλάκες, αλλά χωρίς όλα τα σχετικά ταφικά 

ευρήματα εξαιτίας διαρκούς προηγούμενης  

παράνομης δραστηριότητας ανασκαφής76. Το 

λιγοστό κεραμικό υλικό, προφανώς σχετικό με 

τις εναποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός 

μελανόμορφου σκύφου που συνοδεύεται από 

την επιγραφή «ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ» 77, οδήγησε τον 

μελετητή σε γενική χρονολόγηση των τάφων 

στην ελληνιστική περίοδο. Την ανακάλυψη δεν 

ακολούθησε ποτέ μια κριτική επανεξέταση της 

τεκμηρίωσης των ανασκαφών, ούτε αποτύπωση 

των τάφων. Η ανασκαφή επισκιάστηκε σύντομα, 

στην ίδια περιοχή και λίγα μέτρα μακριά στην 

βορειοδυτική κατεύθυνση,  από την ανακάλυψη 

του προαναφερθέντος νεκροταφείου της 

ύστερης γεωμετρικής περιόδου (ΠΕΡΙΟΧΗ 1 / 

ΦΑΣΗ 2).  Το 1977, στην ίδια περιοχή, 

αναφέρθηκε η τυχαία ανακάλυψη ενός επιπλέον 

τάφου (1.75 x 0.45 m), τυπολογικά παρόμοιου 

με τους  
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73 
Zαφειροπούλου 1973b, 91-97. 

74 olivier 1807, 195. 
75 Πάντου 2012b, 133-134 και 2012c, 153. 
76 Κοντολέων 1972b, 10-11. 
77 Κοντολέων 1972b, 11; Πάντου-Δίτσα 2011, 419. 
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Εικ. 15 - Κίμωλος. Νεκρόπολη-ΠΕΡΙΟΧΗ 3. Τάφοι της κλασικής περιόδου κατά μήκοςτης ακτής. Α) 

Παρούσα κατάσταση της περιοχής που ερευνήθηκε το 1969. Προβολή από νοτιοανατολικά (Φωτογραφία: Di 

Nicuolo). Β) Κάτοψη του τρισδιάστατου μοντέλου της περιοχής που ερευνήθηκε το 1969 κατά μήκος της 

ακτογραμμής κοντά στην κορυφή 101 (τάφοι 4, 5, 6 και 8 αντιστοίχως, από Ζαφείροπούλου 1973α, 425, 

Σχήμα 1). Γραφ. επεξεργασία: M. Monego. 

 

Εικ. 16 - Κίμωλος. ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Νεκρόπολη της Ελληνιστικής περιόδου. Τα ευρήματα του 

1977 (Ζαφείροπούλου 1984). (Γραφ. επανεπεξεργασία από Ζαφείροπούλου-Πάντου 2011, 

πίνακας 355α). 
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τάφους ελληνιστικής εποχής που 

ανακαλύφθηκαν το 195378, ασύλητοι. Τα ταφικά 

κτερίσματα, σε καλή κατάσταση συντήρησης 

(εικ. 16), αποτέλεσαν αντικείμενο πρόσφατης 

αναλυτικής μελέτης, που συμφωνεί με τη 

χρονολόγηση στην ύστερη ελληνιστική περίοδο 

(τέλος2ου /αρχές1ου αιώνα π.Χ.)79. Σε μία  από  

τις νεκροπόλεις της  ελληνιστικής  περιόδου επιπλέον, 

πρέπει να αποδοθεί ένα θράυσμα μίας πλάκας 

λευκομαρμάρου, που φέρει ένα κείμενο 

ιδιαίτερα λακωνικό ενός επιγράμματος (IG XII 3 

1260) όχι μεταγενέστερου του 3ου π.Χ. αιώνα.  Η 

επιγεγραμμένη πλάκα καταγράφηκε από τον F. Hiller 

von Gaertringen, ο οποίος πραγματοποίησε τη μόνη 

απογραφή που έχει γίνει ως  σήμερα (1898),  στο 

νησάκι του Αγίου Ανδρέα  (εικ. 17). 

 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1 και 3 / ΦΑΣΗ 5 - Θαλαμοειδείς 

τάφοι 

Σημαντικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου 

παράκτιου τμήματος μεταξύ των περιοχών 

Κοφτού και Δέκα είναι σίγουρα οι πολυάριθμες 

κατασκευές υπογείων, κυρίως μνημειακών 

τάφων, οι οποίοι για πολύ καιρό προκάλεσαν την 

«περιέργεια» όσων έφταναν στον κόλπο των 

Ελληνικών / Λίμνης 

 

 
Εικ. 17 - Κίμωλος. Άγιος Ανδρέας. Θραύσμα της 

επιτύμβιας επιγραφής IG XII 3 1260. Επεξεργασία 

από την απογραφή του F. Hiller von Gaertringen. 

 

 
(εικ.18). Αιώνες λαθραίας έρευνας και οι συχνές 

μετατροπές ορισμένων από αυτές για γεωργική 

ή / και κτηνοτροφική χρήση έχουν προκαλέσει 

σχεδόν πλήρη απώλεια δεδομένων - χρήσιμων 

για την ορθή κατανόηση των συνθηκών. Εκτός 

από τον 



Carmelo Di NiCuolo et alii 

214 

 

 

 

 

 

Εικ. 18 - Κίμωλος. Μερικοί από τους θαλαμοειδείς τάφους - λαξευμένοοι  κατά μήκος της 

ακτογραμμής μεταξύ του Κοφτού και της κοιλάδας Δέκας  (γραφ. επεξεργασία 

φωτογραφιών:  Di Nicuolo). 

 

 

 

 
78 

Ζαφειροπούλου 1984. 
79 

Ζαφειροπούλου-Πάντου 2011. 
 

 
Εικ. 19 - Κίμωλος. Η μύτη του Κοφτού από νότια. Στο πλαίσιο, ο θαλαμοειδής τάφος K201 

(Φωτογραφία:  Di Nicuolo). 
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Εικ. 20 - Θαλαμοειδής τάφος K201. Λεπτομέρεια από την περιοχή του προθαλάμου. (Φωτογραφία: Di 

Nicuolo). 

 

 

τάφο K20180 (ΠΕΡΙΟΧΗ 1, Σχ. 19-20-21), που 

είναι χτισμένος στη βραχώδη όχθη της πλευράς 

νότια του Κοφτού, το μεγαλύτερο μέρος των 

θαλαμοειδών τάφων συγκεντρώνεται στις 

βόρειες και δυτικές πλαγιές του λόφου της 

περιοχής Λίμνη (Εικ. 22). Ήδη σε μεγάλο βαθμό 

δίχως κάποιο στοιχείο από κτερίσματα μέσα στο 

δεύτερο μισό του δέκατου όγδοου αιώνα, δύο 

από τα υπόγεια διερευνήθηκαν από τον G.A. 

Olivier το 179481. Σε αυτή την περίσταση, το 

πρώτο που εξετάστηκε ήταν ένας θαλαμοειδής 

τάφος 

 
 

80 Οι θαλαμοειδείς τάφοι παρουσιάζονται εδώ σε 
συντομογραφία, που αποτελούνται από τα αρχικά 
γράμματα του τοπωνυμίου της περιοχής και τον αριθμό 
που συνδέεται με τα διάφορα σημεία γεωαναφοράς 
πλησίον τους. 

81 oliVier 1807, 192-196. 

 

 

Εικ. 21 - Τρισδιάστατη άποψη του έγχρωμου νέφους των 

σημείων με λεπτομέρειες της μορφολογίας του 

θαλαμοειδούς τάφου K201 πλησίον της κορυφής 201 

(Γραφ. επεξεργασία: 

Μ. Monego).
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Εικ. 22 - Εντοπισμός θαλαμοειδών τάφων κατά μήκος των πλαγιών βόρεια, δυτικά και 

νότια του λόφου της περιοχής Λίμνη (Φωτογραφία και γραφ. 

επεξεργασία :  Di Nicuolo). 

 
 

 («σπήλαιο»), αποτελούμενος από έναν 

προθάλαμο μήκους 8 ποδιών (2,44 μ.), που 

επικοινωνεί με έναν ορθογώνιο χώρο 15 

ποδιών (περίπου 4,58 μ.), στον οποίο 

διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση τέσσερις 

λίθινες σαρκοφάγοι χωρίς τα σχετικά 

καλύμματα τους, που ποικίλουν σε μέγεθος 

από 5 έως 6 πόδια σε μήκος (περ. 1,53-1,83 

μ) και πλάτος 2 ή 2,5 πόδια (περίπου 0,61-

0,73 μ)82. Την επόμενη μέρα, η ομάδα του 

Olivier εντόπισε άλλο ένα μνημείο 

«κατακόμβη», σε μικρή απόσταση από την 

προηγούμενη, εντελώς λεηλατημένο, στο οποία 

ήταν δυνατό να διακρίνει κανείς μόνο μια 

σαρκοφάγο στη βραχώδη όχθη, στο βάθος του 

κεντρικού ταφικού θαλάμου 83. Σε λιγότερο από 

300 μ. από τη θάλασσα, στη βόρεια πλευρά του 

λόφου της Λίμνης, παρατηρήθηκαν και άλλα 

«σπήλαια», που ήδη είχαν θεωρήθεί από τον 

Olivier πέτρινοι τάφοι84. Εν αγνοία τόσο του 

C.S. Sonnini85, όσο και του G.A. Olivier, ένας 

μνημειακός τάφος που αποτελείται από ένα 

δρόμο (μήκους 28 m, πλάτους 6 m, ύψους 2 

m), που επικοινωνεί με δύο ορθογώνιους και 

παράλληλους θαλάμους (μήκος 4 μ, πλάτος 2 

μ, ύψος 1,50 μ) , αναφέρθηκε το 1866 από τον 

F. Lenormant86, στον οποίο οφείλεται και η 

έκδοση του σχεδίου κάτοψης και 

 

 
Εικ. 23 -Κάτοψη και τομή του υπόγειου 

τάφου, σε αποτύπωση από τον F. Lenormant 

στην   περιοχή     Ελληνικά (από Lenormant 1866, 

56). 

 
τομής (εικ. 23). Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 

γνώση  σχετικα με τον τάφο που είχε εντοπίσει ο 

Γάλλος αρχαιολόγος  Lenormant στα Ελληνικα, 

«στην πλευρά του λόφου που βλέπει προς αυτό 

το μέρος», και κανένας από τους 

κιβωτιόσχημους τάφους που ήρθαν στο φως από 

την αποστολή του 2016 δεν παρουσιάζει 

αρχιτεκτονικά και μετρικά χαρακτηριστικά που 

να αντιστοιχούν σε αυτόν. 

Με εξαίρεση τον τάφο K201, μεμονωμένες 

ενδείξεις αυτού του τύπου στην περιοχή του 

Κοφτού, στην οποία 

 
 

82 
Olivier 1807, 192. 

83 
Olivier 1807, 194. 
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84 olivier 1807, 196. 
85 Sonnini 1801, 223-224. 
86  LenorMant 1866. 
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Εικόνα 24 - Θαλαμοειδής τάφος K201. Κάτοψη (α) και πλευρική όψη (b) του έγχρωμου νέφους 

των σημείων. Τομές που προκύπτουν από το τρισδιάστατο μοντέλο (γραφικό σχέδιο: M. 

Monego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 25.  Θαλαμοειδής τάφος L.101. Παρούσα κατάσταση του προθαλάμου (α)  κάτοψεων (β) και 

τομή (γ) του έγχρωμου νέφους των σημείων του θαλάμοειδούς τάφου. Τμήματα που προκύπτουν 

από το τρισδιάστατο μοντέλο (γραφ. σχέδιο: M. Monego). 

 

 

είναι δυνατή η πρόσβαση από νοτιοανατολικά, 

όλοι οι κιβωτιόσχημοι τάφοι της περιοχής 3, 

έστω και αν είναι κατασκευασμένοι σε διαφορετικά 

επίπεδα, είναι διευθετημένοι με προσανατολισμό 

βορειοδυτικό προς τα νοτιοανατολικά και έχουν 

πρόσβαση σε προθάλαμους ανοιχτούς στα 

βορειοδυτικά. Κατέστη δυνατόν να παραχθεί το 

συνολικό σχέδιο για μόνο τρεις από τους έξι 

κιβωτιόσχημους τάφους που αποκαλύφτηκαν  και 

καταγράφηκαν γεωγραφικά, δεδομένου ότι πολλές 

από τις κατασκευές εμποδίζονται εν μέρει από 

μεγάλες αποθέσεις άμμου και γης. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι που βρέθηκαν στη Κιμώλια 

νεκρόπολη οι οποίοι ποικίλουν από απλούς 

υπόγειους, που αποτελούνται από προθάλαμους 

εισόδου που επικοινωνούν με ένα μόνο 

θαλαμοειδή τάφο  (K201, Εικόνα 24a-b) ή με δύο 

από αυτούς, τοποθετημένους διαδοχικά (L101; 

25a-bc), σε πιο σύνθετες δομές, που 

χαρακτηρίζονται από περισσότερους ταφικούς 

θαλάμους - ανοικτούς σε ένα κεντρικό χώρο με 

λειτουργία εσωτερικού  προθαλάμου. (L102-1, 

Εικόνα 26a-bc) 87. Σε όλες τις περιπτώσεις η τομή 

στον μαλακό βράχο ασκήθηκε κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να παρέχονται στους χώρους περίπου 

θολωτές ή σκεποειδείς οροφές  (Εικ. 27, 28). 

Τα στοιχεία που έχουν αντληθεί εντός των 

θαλάμοειδών τάφων
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87  Ο θαλαμοειδής τάφος L102-1, στην θέση Βαρβαράκαινα (Λίμνη), μπορεί να ταυτιστεί με τη «σπηλιά» που 
εξερεύνησε ο Ν. Κοντολέων το 1953 (βλ. Μουστάκας 1950, 142).
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Εικ. 26 - Θαλαμοειδής τάφος L102-1. Κάτοψη του χάρτη που προκύπτει από το τρισδιάστατο μοντέλο 

με ενδιάμεση απόσταση μέτρησης 10 εκ. (a), κεκλιμένη προβολή 3D (b) και τομή (c) του έγχρωμου 

νέφους των σημείων του θαλαμοειδούς τάφου. (Γραφ. επεξεργασία: M. Monego). 

 
 

  

Εικ. 27 -  Θαλαμοειδής τάφος L101. Τμήμα Β-Ν του 

νεκρικού θαλάμου 1. Λεπτομέρεια της  θολωτής οροφής. 

(Γραφ. επεξεργασία: M. Monego). 

 

Εικ28 - Υπόγειος τάφος K201. 

Το τμήμα του ταφικού χώρου δυτικά προς 

ανατολικά. Λεπτομέρεια της σκεποειδούς οροφής. 

(Γραφ. επεξεργασία: M. Monego).

 

 

είναι ό,τι έχει απομείνει από το αποτύπωμα της 

απόθεσης των σαρκοφάγων. Όπως αναφέρθηκε 

ήδη, οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των 

περιοχών Ελληνικά / Λίμνη  έχουν οδηγήσει 

στην πλήρη απώλεια των συνοδευτικών 

στοιχείων από ταφικά κτερίσματα και στον 

επακόλουθο συμβιβασμό οποιασδήποτε 

απόπειρας χρονολόγισης των περιεχομένων. Ως 

τάφοι «Φοινικικού τύπου» σύμφωνα με το F. 

Lenormant88 ή κατά προσέγγιση 

προμυκηναϊκοί89, οι υπόγειοι χώροι των 

περιοχών 1 και 3 παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

που δύσκολα αποδίδονται σε τάφους 

προγενέστερους της ελληνιστικής περιόδου. Τα 

σποραδικά ευρήματα πύλινων λύχνων που 

χρονολογούνται ανάμεσα στον 5ο και 6ο μ.Χ 

αιώνα σε αντιστοιχία με τις εισόδους σε 

τουλάχιστον δύο από τους υπόγειους τάφους  

(ΠΕΡΙΟΧΗ 3 – τάφοι L102-1-2 e L402-2) θα 

μπορούσαν να είναι  ένδειξη συχνότητας  ακόμα  και  

ανάμεσα στην ύστερη αυτοκρατορική εποχή και την 

πρωτοβυζαντινή περίοδο90. 

 

Η έντονη καθίζηση που χαρακτηρίζει 

ολόκληρη την περιοχή που αποτελεί αντικείμενο 

έρευνας, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

διαδικασία σύνθεσης των διαθέσιμων 

δεδομένων. Το ίδιο προφίλ των ακτών που 

οριοθετούν τα βαθιά φυσικά λιμάνια των Ελληνικών 

και στης Δέκας αποτελεί προϊόν ενός φαινομένου 

διάβρωσης αιώνων, το οποίο έχει ανατρέψει την 

αρχαία εδαφική δομή της αστικής και 

προαστιακής περιοχής 
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88  LenorMant 1866, 57. 
89 

 Μουστάκας 1954-1955, 154. 
90 Πάντου-Δίτσα 2011, 418, σημ. 5. Ο Χ. Μουστάκας (Μουστάκας 2008, 142) αναφέρεται στην ανακάλυψη αρκετών 

παλαιοχριστιανικών λύχνων που βρέθηκαν σε τάφους λαξεμένους στο έδαφος του υπόγειου τάφου L102-1.
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Εικ. 29 - Νεκρόπολη του Κοφτού. Λεπτομέρεια μερικών από τους τάφους που εντοπίστηκαν στο 

δυτικό άκρο (a) της χαμηλής βραχώδους επιφάνειας και κατά μήκος του νότιου άκρου (b) της 

ιδίας. Είναι ορατό επίσης, τμήμα της περιοχής που εντοπίστηκε και ανασκάφτηκε το 1958 (α) και 

τα ερείπια του νότιου τομέα της νεκρόπολης (β), που βυθίζεται περιοδικά από την παλίρροια 

(Φωτογραφία και γραφ. σχεδιασμός:  Di Nicuolo). 

 

 

της πόλεως της Κιμώλου. Μερικοί από τους 

Κιβωτιόσχημους τάφους  που  εντοπίστηκαν στο Δυτικό 

και Nότιο άκρο της μύτης του Κοφτού, που στην 

πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν από τις ανασκαφές 

του 1958 (Εικ. 29a) και στη  δεύτερη 

βυθίστηκαν περιοδικά  από την παλίρροια (Εικ. 

29b), είναι ενδείξεις μίας επέκτασης πολύ 

μεγαλύτερης, σε σχέση με της παρούσα 

κατάσταση αυτού του τομέα της νεκρόπολης με 

κατεύθυνση βορειοδυτικά, νοτιοανατολικά και 

νότια. Πολλοί κιβωτιόσχημοι τάφοι ακόμα και 

σήμερα είναι εύκολα ορατοί σε λιγότερο από 

δύο, μέτρα βάθος από την επιφάνεια της 

θάλασσας και ανάμεσα στο Κοφτό και τις 

πλαγιές βορειοδυτικά του λόφου της Λίμνης. 

Ήδη το  1778 ο C. S. Sonnini μπόρεσε να 

εντοπίσει και να σημειώσει δύο μνημειακούς 

τάφους «μαζί με τα κιονόκρανα τους»91 στο 

βάθος της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται 

ανάμεσα στον Άγιο Ανδρέα και τις 

μπροστινές νεκροπόλεις των Ελληνικών92. 

Στην αντίθετη πλευρά του κόλπου, στη βάση 

του λόφου της Λίμνης, οι ίδιες νεκροπόλεις της 

κλασικής και ελληνιστικής εποχής, οι πρώτες 

προσανατολισμένες βορειοδυτικά προς 

νοτιοανατολικά και οι δεύτερες σε κατεύθυνση 

βόρεια προς νότια,  δεν αφήνουν αμφιβολίες για 

την αρχική επέκταση στα δυτικά στην ανάγλυφη 

επιφάνεια μπεντονίτη, όπου έγιναν οι 

εναποθέσεις. 



Dalla Κιμωλια Γη a Κιμωλος. Il progetto DI rIcerca ‘Κιμωλια Γη’ (KERP) 

223 

 

 

Ακριβώς απέναντι από την περιοχή 

Βαρβαράκενα, περίπου στα 50 μ. από την 

παραλία, ο Χ. Μουστάκας σημείωσε την 

παρουσία δύο επιπλέον τάφων στον βυθό93. Το 

σύνολο των αποκτηθέντων δεδομένων 

επιτρέπει, έστω και πολύ προκαταρκτικα, να 

θεωρηθεί πιθανό ότι οι περισσότερες από τις 

νεκροπόλεις της Κιμώλου, από τη γεωμετρική 

περίοδο έως την αυτοκρατορική εποχή, 

καταλάμβαναν μια χαμηλή βραχώδη επιφάνεια 

- σήμερα σε μεγάλο βαθμό βυθισμένη - από 

την οποία στην άκρη του Κοφτού στο βόρειο 

μέρος και στις δυτικές πλαγιές του λόφου της  

περιοχής Λίμνη στα ανατολικά, έχει επιβιώσει 

μόνο ένα  μικρό μέρος. 

Carmelo Di Nicuolo 

 

 
Συμπεράσματα και προοπτικές 

της έρευνας 

 
Η αποστολή τεκμηρίωσης και αποτύπωσης 

που πραγματοποιήθηκε την τελευταία περίοδο 

δραστηριότητας αποτελεί φυσικά το πρώτο 

επίπεδο της αρχικής φάσης ενός ευρύτερου 

έργου. Ο ι  

 
 

91 Sonnini 1801, 223. 
92 Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν ο Sonnini εννοούσε ως τάφους στην περιοχή της Ελληνικών, την περιοχή του 

Κοφτού ή εκείνους που ανασκάφηκαν στη βραχώδη όχθη στη βάση του λόφου της Λίμνης. 
93 Μουστάκας 2008, 68. 
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ιδιαίτερες γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες που 

επισημάνθηκαν επανειλημμένα επιβάλουν μια 

πολυεπιστημονική προσέγγιση στα εξεταζόμενα 

πλαίσια και για την επίτευξη του πρώτου από 

τους καθιερωμένους στόχους, δηλαδή της 

δημιουργίας του αρχαιολογικού χάρτη των 

αστικών και προαστιακών περιοχών της 

Κιμώλου. Με βάση τα στοιχεία που ήταν 

πάντοτε στο προσκήνιο, όπως φάνηκε από τις 

περιορισμένες επεμβάσεις ανασκαφής, ένα 

βασικό βήμα θα ήταν η συμμετοχή της 

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η μεγάλη 

πυκνότητα των δομών και των ταφών,  που είναι σαφώς 

ορατή στον βυθό της θάλασσας μπροστά από την ακτή 

μεταξύ του Κοφτού  προς βορρά και του ακρωτηρίου  

Καμπάνα προς νότια, καθιστά ουσιαστικά απαραίτητη 

την πραγματοποίηση αποστολών τεκμηρίωσης και 

αποτύπωσης ώστε να είμαστε σε θέση να 

ανιχνεύσουνμε την εικόνα της αρχαίας ακτογραμμής  

και της λιμενικής λεκάνης, καθώς και να  καθορίσουμε, 

τουλάχιστον εν μέρει, τα όρια μεταξύ άστεως και 

προαστείου. Ως προτεραιότητα σε σχέση με την 

υποβρύχια έρευνα, όμως, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί 

μια εκστρατεία επιφανειακής έρευνας, καθαρισμού και 

αποτύπωσης των αρχιτεκτονικών κατασκευών που 

πάντα ήταν ορατά στο νησάκι του Αγίου Ανδρέα - τον 

μόναδικό σήμερα τομέα της αρχαίας πόλης, σε 

προορισμό μη ταφικό, που ερευνάται  ακόμα. Στην 

εκστρατεία του 2017, η ένταξη του νησιού στο ήδη 

καθιερωμένο δίκτυο γεωδαιτικής χαρτογράφησης θα 

επιτρέψει την ολοκλήρωση του δικτύου αναφοράς, στο 

οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι μελλοντικές 

παρεμβάσεις στον τομέα. 

Σήμερα, σε απόσταση μόλις 450 μ. από την 

παραλία μέχρι τη βάση του λόφου της Λίμνης, το 

νησί του Αγίου Ανδρέα, σε δεσπόζουσα θέση στη 

μέση του κόλπου, πρέπει να είχε αποτελέσει χώρο 

ιδιαίτερης σημασίας στην ιστορική τοπογραφία 

της πόλης της Κιμώλου. Στο πιο μπροστινό σε 

προεξοχή σημείο της χαμηλής βραχώδους 

κορυφογραμμής - σαφώς ορατό σε βάθος που 

κυμαίνεται μεταξύ -2 και -3 μ., - το μικρό νησί 

παρουσιάζει ίχνη πυκνότατης δραστηριότητας 

κατά τη διάρκεια των αιώνων, που αντανακλάται 

στις ιδιαίτερα σύνθετες τοιχογραφίες που μέχρι 

τώρα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

και δεν υπάρχει γραφική τεκμηρίωση γι’ αυτές. 

Τα ερείπια του νησιού του Αγίου Ανδρέα, ή 

αλλιώς το γνωστό Δασκαλειό, ο Α. 

Mιλιαράκης94 θεωρεί ότι θα μπορούσαν να είναι 

μία πρώιμη αναφορά στο κείμενο του Dietrich 

von Schachten 95, καθώς επέστρεφε το 1491 από 

προσκύνημα 

στους Αγίους Τόπους. Μια πρόσφατη 

επανεξέταση της έκθεσης για την περιήγηση στο 

Αιγαίο, που ήθελε για πρωταγωνιστές τον 

συγγραφέα και τον Λανγκράβιο της Ασίας 

Γουλιέλμο τον Γέροντα, ωστόσο, κατέστησε 

δυνατό τον εντοπισμό  απουσίας οποιασδήποτε 

αναφοράς στην Κίμωλο και στον κόλπο όπου 

δεσπόζει το «Κάστρο της Καμπάνας», όπως 

αναφέρεται από τον Α. Μιλιάρακη. Η έκφραση 

που ανέφερε ο μελετητής θα αποτελούσε μια 

πολύτιμη μαρτυρία της εγκατάστασης στο οχυρό 

Καμπάνα ενός φρουρίου μέχρι τα τέλη του 15ου 

αιώνα. Ωστόσο, πιστά ακολουθώντας τα λόγια 

του Von Schachten, το πλοίο, κατευθυνόμενο 

προς τα δυτικά, θα είχε δει μόνο τη βόρεια ακτή 

της Μήλου, κοντά στην οποία μια ισχυρή θύελα 

θα έσπρωξε το πλήρωμα σε βόρειο κατεύθυνση 

μέχρι το λιμάνι του Κάστρου στο ακρωτήριο 

Ματαπάν (Τενάρο)  96. 

Δεν έχουμε νέότερα για το νησί και το 

πέρασμα στην αφιέρωση του στον Αγίο Ανδρέα 

πριν από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Ο C. 

S. Sonnini, γοητευμένος από τα πολυάριθμα 

ερείπια που ξεπροβάλλουν και ιδιαίτερα από 

τους «υπόγειους αγωγούς»97, χωρίς να αναφέρει 

τον τόπο της χριστιανικής λατρείας, εντόπισε 

την  απόδοση στο βράχο ενός τοπωνυμίου που 

αποδίδεται στον άγιο. Ένα ασφαλές terminus 

ante quem για την κατασκευή ενός τόπου 

λατρείας αφιερωμένου στον Άγιο Ανδρέα 

Στρατιλάτη είναι η πράξη της παραχώρησης του 

παρεκκλησιού αφιερωμένου στον άγιο, που 

υπογράφηκε στην Κίμωλο από τον Άγγελο 

Ράμφο στις 22 Μαΐου 178198. Η εκκλησία, η οποία 

ανεγέρθη στο ψηλότερο σημείο  έπρεπε  ήδη  να  βρίσκεται σε 

κατάσταση  εγκατάλειψης  κατά  τη διάρκεια της επίσκεψης 

του  Ι.  Ρ.  Ραγκαβή, ο οποίος  το 1854 είδε το κτήριο 

ερειπωμένο στο κέντρο μιας περιοχής που καταλαμβάνεται 

από  ερείπια   κατασκευών  της  βυζαντινής  περίοδου99. 

 Όπως και οι νεκροπόλεις, έτσι και το 

Δασκαλειό δεν αποτέλεσε εξαίρεση για τις 

παράνομες ανασκαφές όπως παρατηρεί ο 

Bent100, ο A. Μιλιαράκης101 και, πιο 

συγκεκριμένα ο Χ. Μουστάκας, που σημειώνει 

την παρουσία μεγάλου αριθμού λάκκων 

μεγάλων διαστάσεων, ανοιγμένων από 

αγνώστους στην αναζήτηση θησαυρών102. 

 
 

 

94 Μηλιαράκης 1901, 7 και σημ. 2. 
95 

Von Schachten 1491. 
96 

Von Schachten 1491, (1925), 68-69. 
97 Sonnini 1801, 223-224. 
98 Ράμφος  1972, 240 αρ.5 και 292-293 αρ. 22. 
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99 Ραγκαβής 1853, 239. 
100 Bent 1885, 55-56. 
101 

Μηλιαράκης 1901, 15 και σημ. 4. 
102 Μουστάκας 2008, 146. 
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Εικ. 30 - Κίμωλος. Νησάκι του Αγίου Ανδρέα. Στο πλαίσιο, η περιοχή της βραχώδους 

κορυφογραμμής. Βόρεια βρίσκεται ο χώρος ανακάλυψης ενός μαρμάρινου αράβδωτου 

κίονα και της «Pudicitia» . (Φωτογραφία και γραφ. επεξεργασία: Di Nicuolo) Φωτογραφία 

στα πλαίσια: α) Μουστάκας 2008, 145; β) Αρχείο SAIA, Ε II, KYMO, στις 3,αρ. Β-710. © 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών). 

 

 

Με πρόταση του διάσημου αρχαιολόγου 

Ιωσήφ Χατζηδάκη και αίτημα του Doro 

Levi103, έφτασε στην Κίμωλο τον Ιούλιο του 

1924 ο Alessandro Della Seta, τότε διευθυντής 

της Βασιλικής Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 

Αθηνών, συνοδευόμενος από τον μαθητή 

Domenico Zancani σε μια γρήγορη εκδρομή 

στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες 104. Η επίσκεψη 

έλαβε επίσημη προσοχή από τον Τύπο της 

Κιμώλου από τον Ι. Σ. Ράμφο σε σύντομη 

ομιλία στο «Κυκλαδικόν Βήμα» στις 20 

Μαρτίου 1925. Οι A. Della Seta και D. Zancani 

παρέμειναν στην Κίμωλο τρεις μέρες, κατά τη 

διάρκεια των οποίων ξεναγήθηκαν στα πιο 

διάσημα αξιοθέατα του νησιού, αλλά οι δομές 

και τα μάρμαρα του Δασκαλειού προσέλκυσαν 

την μεγαλύτερη προσοχή του ιταλού 

αρχαιολόγου, για τα οποία ο ίδιος ο Della Seta 

εξέφρασε την ανησυχία του για την υπερβολική 

έκθεση τους. Η κατανομή στο μεγαλύτερο μέρος 

της επιφάνειας του νησιού μιας σημαντικής 

ποσότητας αρχαίων «μαρμάρων» 105, 

θραύσμάτων γλυπτών106  και αρχιτεκτονικών 

μελών συμβάλλουν, αν και σε μια τελείως 

προκαταρκτική φάση αξιολόγησης, στον 

προσδιορισμό του νησιού του Αγίου Ανδρέα ως 

κεντρικού δημόσιου και μνημειακού χώρου στην 

πόλη της Κιμώλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

μοναδικά μαρμάρινα αγάλματα που έχουν θεαθεί 

μέχρι σήμερα ή έχουν αποκαλυφθεί στην Κίμωλο 

έχουν αναφερθεί σε διάφορες εποχές μόνο σε 

αυτόν τον τομέα της αρχαίας αστικής περιοχής 

και ιδιαίτερα κατά μήκος του βόρειου άκρου του 

νησιού του Αγίου Ανδρέα. Από τα πολλά 

αγάλματα, για τα οποία βρίσκουμε ίχνη στη 

μικρή βιβλιογραφία 107, 

 

 
 

 

103 Επιστολή στις 3 Ιουλίου 1924, που έστειλε ο Alessandro Della Seta στον Doro Levi (Dossier 1924-Archivio 
Segreteria SAIA-Scavi). 
104 Από τoν Della Seta 1923-1924, 564 είναι σαφές ότι η εκδρομή που ανακοίνωσε ο Α. Della Seta στην ανταλλαγή 
επιστολών με τον D. Levi αφορούσε στα νησιά της Σερίφου και της Κιμώλου και πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 
11 Ιουλίου 1924. 

105 Μουστάκας 2008, 146. 
106 Bent 1885, 55. 
107 Σε μια πληθώρα θραυσμάτων γλυπτών, έκανε αναφορά ο Bent (Bent 1885, 55), ενώ η είδηση για την 
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ανακάλυψη ενός κολοσσιαίου  έφιππου αγάλματος σε μάρμαρο στον βυθό της θάλασσας κοντά στη δυτική πλαγιά 
του Αγίου Ανδρέα ανέφερε ο Χ. Μουστάκας σε επιστολή του στον Κώστα Καρούζο, τον τότε  Εφόρο των 
Κυκλάδων, 28 Δεκεμβρίου 1937 (Αρχείο Μουστάκας, 2008, 56).
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Εικ. 31 - Οι κορυφές 100, 200, 300, 400, 101, 102, 201 του δικτύου πλαισίωσης. 

 

 

 

 

το μοναδικό παράδειγμα που μας έδωσε είναι 

ένα ακέφαλο γυναικείο γλυπτό, που σήμερα 

βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου 

(βλ. παράρτημα 2), που βρέθηκε σε μια στιγμή 

που δεν είναι ακριβής στην περιοχή που 

καταλαμβάνουν κάποιες μνημειακές κατασκευές 

που βλέπουν στην πλαγιά, βόρεια του νησιού 

και σε μικρή απόσταση από τον τόπο της 

ανακάλυψης ενός αράβδωτου κίονα σε λευκό 

μάρμαρο108 (Εικ. 30). 

 Το σύνολο των δεδομένων που παρουσιάστηκαν 

και συζητήθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί την 

πρώτη αναφορά ενός πρόσφατου ερευνητικού 

προγράμματος, που λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα 

δύσκολο περιβάλλον λόγω των ιδιαιτέρων 

περιβαλλοντικών και γεωμορφολογικών 

συνθηκών, αλλά και που συναντά ταυτόχρονα 

ένα πιθανά προνομιούχο παρατηρητήριο σε μια 

αρχαία πόλη, επί του παρόντος, εντελώς 

ανεξερεύνητη, γνωστή από το ιδιόμορφο ορυκτό 

από την εξόρυξη του οποίου έβγαλε πλούτο,  

αλλά έχασε την αίγλη της πολύ νωρίς, 

αφήνοντας ένα ίχνος στην ιστορία μόνο για τις 

αργιλώδεις γαίες της. 109. 

Carmelo Di Nicuolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

108 Μουστάκας 2008, 146. 
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109 Ov. Met.463-471. 
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Παράρτημα 1 

Υλοποίηση του τοπογραφικού δικτύου σε 

Πλαίσιο. 

 
 

Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο του έργου «Κιμωλία Γή» - KERP 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη έρευνα στον 

αρχαιολογικό χώρο του κόλπου των 

Ελληνικών. Παράλληλα με τη μελέτη και την 

ανάλυση των ιστορικών-αρχαιολογικών 

παραμέτρων, είναι θεμελιώδες και οργανικό 

στην σφαιρική ανάλυση να διεξαχθούν 

σχετικές αποστολές που επιτρέπουν την 

απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών για 

την ορθή εκπροσώπηση και αξιολόγηση της 

τοποθεσίας και από μετρική και τοπογραφική 

άποψη.  

Το τοπογραφικό δίκτυο πλαισίωσης 

 

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε μια πρώτη 

αποστολή μέτρησης αφιερωμένη στη 

δημιουργία ενός γεωδαιτικού δικτύου 

πλαισίωσης που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για 

μελλοντικές αποστολές καθώς και στην 

τρισδιάστατη έρευνα αποτύπωση με σάρωση 

λέιζερ (Εικ. 31). 

Αξιοποιήθηκαν επτά κορυφές, σε θέση 

κυρίως κοντινή στις περιοχές που στη συνέχεια 

υποβλήθηκαν σε τρισδιάστατες λεπτομερείς 

μελέτες. Οι κορυφές μετρήθηκαν με τη χρήση 

δορυφορικής μεθοδολογίας, ενσωματωμένης σε 

παραδοσιακές τοπογραφικές μετρήσεις υψηλής 

ακρίβειας. 

Για τη γεωαναφορά των κορυφών του 

δικτύου, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις GPS σε 

διαφορετικές συνεδρίες, σε τέσσερις κορυφές 

(Εικ. 32). Κατά την επεξεργασία δεδομένων, μια 

κορυφή αναφοράς έχει συνδεθεί με τους δύο 

μόνιμους πιο κοντινούς σε Κρήτη και Αθήνα 

σταθμούς του  

 

 
Εικ. 32 - Σχήμα της σύνδεσης ανάμεσα στην κορυφή τοπικού δικτύου και τις μόνιμες στάσεις της Αθήνας και 

της Κρήτης. 
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Εικόνα. 33 - Σχήμα του δικτύου που μετρήθηκε με GPS. 
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Ευρωπαϊκού δικτύου EPN (EUREF Permanent 

Net-work). Από την επεξεργασία των 

δορυφορικών λήψεων προσδιορίστηκαν οι 

γεωκεντρικές γεωγραφικές συντεταγμένες της 

κορυφής-αναφοράς και στη συνέχεια οι 

υπόλοιπες κορυφές του δικτύου, στο γεωδαιτικό 

σύστημα αναφοράς ETRF2000. Για τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήθει η ολοκλήρωση 

του δικτύου με τις κλασικές τοπογραφικές 

μετρήσεις, ήταν απαραίτητο να 

μετασχηματιστούν οι συντεταγμένες στο 

χαρτογραφικό σύστημα αναφοράς. 

Οι μετρήσεις για την αποτύπωση του 

δικτύου με την κλασική μεθοδολογία 

πραγματοποιήθηκαν με έναν ολοκληρωμένο 

σταθμό σε έξι κορυφές τοποθετημένες στα 

σημεία με καλύτερη αμοιβαία ορατότητα και 

κοντά στις περιοχές με το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον (Εικ. 33). 

Αυτό το πρώτο μέρος του δικτύου 

πλαισίωσης από υψόμετρο έχει ως στόχο να 

χρησιμεύσει για την αναφορά των διαφόρων 

σταδίων του έργου αποτύπωσης, καθώς και για 

τις επόμενες αποστολές μετρήσεων που θα 

διεξαχθούν στην περιοχή. 

 
Η τρισδιάστατη αποτύπωση με Laser Scanning 

 

Η τρισδιάστατη έρευνα λεπτομερώς κάλυψε 

ορισμένες περιοχές μείζονος ενδιαφέροντος 

λόγω της παρουσίας διαφόρων στοιχείων τάφων 

ώς αναφορά στο μέγεθος, τη γεωμετρία, τη δομή 

και την κατάσταση συντήρησης. 

Οι ζώνες ενδιαφέροντος είναι κυρίως 

τέσσερις: Η ζώνη του Κοφτού (ΠΕΡΙΟΧΗ 2), 

κοντά 

 

 

Εικ. 34 - Οι περιοχές όπου έγινε η τρισδιάστατη 

αποτύπωση. 

 
στη θάλασσα (Λίμνη-ΠΕΡΙΟΧΗ 3), κοντά στο 

λόφο και σε δύο άλλες περιοχές κατά μήκος της 

δυτικής κλίτης προς τον όρμο (Εικ. 34-35). 

 Με σαρωτή laser, εκτελέστηκαν συνολικά 

σαράντα σαρώσεις, υποδιαιρούμενες στις 

διάφορες ζώνες που χαρακτηρίζονται από την 

παρουσία θαλαμοειδών τάφων  
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Εικ. 35 - Φάση τρισδιάστατης  αποτύπωσης με σαρωτή laser Faro Focus 3D που υποστηρίζονται από μετρήσεις 

με  total station. 
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Εικ.36 Μια φάση τρισδιάστατης αποτύπωσης με σαρωτή λέιζερ Faro Focus 3D του θαλαμοοειδούς τάφου 

K201. 

 

 

Εικ. 37 - Λεπτομέρειες, από το νέφος των σημείων, μερικών από τους λαξευμένους τάφους στο βράχο, 

στην περιοχή πλησίον της κορυφής 200, με έχγρωμη texture. 

 

 

Εικ. 38 - Ορθοφωτογραφίες 

virtual scan 

της περιοχής της κορυφής 200.  

 

 

Εικ. 39 - Στερεά εικόνα 360 ° του εσωτερικού ενός από 

τους θαλαμοειδείς τάφους.
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Εικ. 40 - Σφαιρική τρισδιάστατη άποψη νέφους σημείων, με εγχρωμη texture, της 

περιοχής κοντά στις κορυφές 200 και 201, αποτέλεσμα της ένωσης 15 

σαρώσεων. 

 

 

Εικ. 41 - Κάτοψη του έγχρωμου 

νέφους των σημείων του 

θαλαμοειδούς τάφου  (αριστερά) και 

κατόψεις (δεξιά) που εξάγονται με 

μέτρηση ενδιάμεσης απόστασης 10 

εκ. 

Eικ. 42: Τρισδιάστατη σφαιρική εικόνα, του έγχρωμου νέφους σημείων 

των περιοχών πλησίον της κορυφής 101. 

 
 

 
Εικ. 43 - Έγχρωμο νέφος σημείων με έγχρωμη texture της σάρωσης που πραγματοποιήθηκε έξω από τις  είσόδους των 

δύο θαλαμοειδών τάφων που βρίσκονται στη μέση της δυτικής πλαγιάς που κατεβαίνει προς τη θάλασσα (περιοχή 
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κορυφής 102).
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Εικ. 44 - Πλευρική όψη του συνολικού μοντέλου, με έγχρωμες texture, της περιοχής  των δύο 

θαλαμοειδών τάφων που βρίσκονται στα μέσα της πλαγιάς. Λεπτομέρειες των εσωτερικών χώρων, 

λαξευμένων στο βράχο. 

 

Εικ. 45 -Κεκλιμένη όψη του έγχρωμου τρισδιάστατου μοντέλου των δύο τάφων 

μερικώς διαβρωμένων, κατά μήκος της παραλίας κοντά στην κορυφή 101. 

 

Εικόνα 46 - Πλευρική όψη των κάθετων τομών του θαλαμοειδούς  τάφου, που εξάγονται 

από το τρισδιάστατο μοντέλο, με ενδιάμεση απόσταση μέτρησης 10 εκ. 
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Εικόνα 47 Κεκλιμμένη όψη των κατόψεων και κάθετων τομών του θαλαμοειδούς τάφου  που 

προκύπτει από το τρισδιάστατο μοντέλο με ενδιάμεση  απόσταση μέτρησης 10 εκ.  

 

Εικ. 48 - Κατόψεις  που εξάγονται από το τρισδιάστατο μοντέλο με μεταξύ τους απόσταση μέτρησης 10 εκ.
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Εικ. 49 - Πλευρική όψη των κάθετων τομών που εξάγονται από το τρισδιάστατο μοντέλο με ενδιάμεση 

απόσταση μέτρησης 10 εκ. 

 

 
 

Λαξευμένων στην βραχώδη όχθη (Εικ. 36) ή ως 

επιφανειακά, συχνά πολύ διαβρωμένα, 

ορθογώνια ίχνη εκσκαφής (Εικ. 37-38). Τα 

ευρήματα προετοιμάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να καταγράφουν όλες τις γεωμετρίες των 

κατασκευών με επαρκή πληρότητα. 

Ταυτόχρονα με την αποτύπωση λέιζερ, το 

όργανο συνέλαβε τις εικόνες κάθε σκηνής 360 ° 

(Εικ. 39), επιτρέποντας έτσι σε φάση 

επεξεργασίας δεδομένων τη δημιουργία μιας 

έγχρωμης texture για μια φωτορεαλιστική 

αναπαράσταση του τρισδιάστατου μοντέλου 

(Εικ. 40-45). 

Οι περιοχές που ερευνήθηκαν, 

ενσωματώθηκαν στη συνέχεια σε ένα συνολικό 

γεωγραφικό μοντέλο, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την άντληση των 

επεξεργασιών που είναι χρήσιμες για τη μελέτη 

και τον χαρακτηρισμό του χώρου, ιδιαίτερα των 

κατόψεων και των καθέτων τμημάτων των 

κατασκευών των τομών (Εικόνες 46-49), 

ορθοφωτογραφίες, τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις και αναπαράσταση ολόκληρης 

της τοποθεσίας από υψόμετρο. 

Michele Monego, Gabriele Targa, 

Andrea Menin, Vladimiro Achilli 
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Παράρτημα  2  

Μία έκδοση από την Κίμωλο, το 

νησάκι του Δασκαλειού/Άγιο 

Ανδρέα 

 

 

Status quaestionis 

Μεταξύ των σημαντικότερων μαρτυριών της 

επιβίωσης των αρχαίων ερειπίων στο νησί 

Δασκαλειό (εικ. 30) πρέπει αναμφισβήτητα να 

θεωρηθεί ένα γυναικείο άγαλμα, το οποίο 

εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά αδημοσίευτο 

(εικ. 50) και τώρα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Κιμώλου. Το 1924 βρισκόταν στο 

νησάκι, κοντά στα ερείπια της εκκλησίας του 

Αγίου Ανδρέα110. 

Τα πρώτα στοιχεία της ύπαρξης του γλυπού 

είναι εκείνα που δίνει Ludwig Ross, ο οποίος 

περιγράφοντας το νησί Δασκαλειό, ήδη γνωστό 

με το όνομα του Αγίου Ανδρέα, σημείωσε την 

παρουσία γυναικείου αγάλματος σε λευκό 

μάρμαρο, σε καλή κατασταση, αλλά χωρίς το 

κεφάλι και τα άνω άκρα, καθώς και ο Ιάκωβος 

Π. Ραγκαβής, ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα 

ανέφερε  τα ορατά ερειπια του νησιού - τα 

περισσότερα εκ των οποίων βυζαντινά - 

εκφράζοντας μια άποψη ουσιαστικά παρόμοια 

με εκείνη του Ross112. 

Και ο Alessandro Della Seta, σε επίσκεψη 

του στην Κίμωλο τον Ιούλιο του 1924 με τον 

μαθητή του Domenico Zancani113, είδε το 

γλυπτό κατά τη διάρκεια της εκδρομής του στο 

νησάκι. Παρόλο που ο τότε διευθυντής της 

Βασιλικής Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 

Αθηνών επέλεξε να μην αναφέρει το γλυπτό, 

ούτε να δώσει λεπτομέρειες για το ταξίδι στην 

Κίμωλο και τη Σερίφο στα «Πρακτικά της 

Σχολής» που δημοσιεύθηκε στο Annuario του 

1923-1924, το ενδιαφέρον που κίνησε το γλυπτό 

μαρτυράται στις φωτογραφίες που τράβηξε και 

σώζωνται στο αρχείο της Σχολής έως σήμερα114 

(Figg. 51- 53). 

Η προσοχή του Della Seta στις αρχαιότητες 

της Κιμώλου πρέπει να προκάλεσε ως και 

ιδιαίτερο τοπικό ζήλο που κορυφώθηκε με τη 

δημοσίευση, σχεδόν ένα χρόνο μετά την 

επίσκεψη του Ιταλού καθηγητή στο άρθρο του Ι. 

Ράμφου στο Kυκλαδικόν Βήμα 

 

 

Εικ. 50 - Κίμωλος. Αρχαιολογικό μουσείο. Ακέφαλο 

άγαλμα τύπου Pudicitia (φωτο.: C. Di Nicuolo) 

 
τον Μάρτιο του 1925, στο οποίο εκτός από την 

αναγνώριση στον Della Seta της αξίας της 

αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος γύρω από 

τα αρχαιολογικά ευρήματα του Αγίου Ανδρέα, 

ο δημοσιογράφος περιέγραψε και αποτίμησε 

ιδιαίτερη αξία sτο γλυπτό115  το οποίο, ακριβώς 

ως επακόλουθο της επίσκεψης Ιταλών 

μελετητών, μεταφέρθηκε από την νησίδα στο 

Σχολαρχιό της Κιμώλου. Σήμερα, η μαρτυρία 

του Ράμφου έχει μεγάλη τεκμηριωτική σημασία 

για μας όχι μόνο διότι προσφέρει περαιτέρω 

αποδείξεις για το πέρασμα του Della Seta στην 

Κίμωλο αλλά και επειδή μας επιτρέπει να 

προσδιορίσουμε τη μεταφορά του αγάλματος 

στην περίοδο από τον Ιούλιο του 1924 έως τα 

μέσα Μαρτίου του 1925. Προς το παρόν είναι 

αδύνατο να προσδιοριστούν οι ακριβείς 

ημερομηνίες των δύο μετακινήσων 

 
 

 

110 Κίμωλος, Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 446. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου προς τον 
Δρα. Carmelo Di Nicuolo, φίλο και συνάδελφο, που με παρακίνησε να λάβω μέρος στην ομάδα KERP, που 
σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από αυτόν, προσφέροντάς μου την ευκαιρία να συνεργαστώ για την ανακάλυψη μιας 
πραγματικότητας που είναι ακόμα άγνωστη και συνεπώς εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ειλικρινείς ευχαριστίες προς την 
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών για τη συνεχή στήριξη και τον θεμελιώδη ρόλο της διαμεσολάβησης και, 
τέλος, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ιδιαίτερα στους Δρα. Πέγκυ Πάντου και Δρα. Mαρία Z. Σιγάλα που 
μου παραχώρησαν την άδεια να μελέτης και δημοσίευσης του αγάλματος-αντικειμένου αυτής της προκαταρκτικής 
παρουσίασης. 

111 
Ross 1845, 24. 

112 Ραγκαβής 1853, 239. 
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113 Βλ. Della Seta 1923-1924, 564. 
114 Aρχείο SAIA ν. B-709-711, σε E II, KYMO, εώς 2-3. 
115 Ο Ράμφος προσέφερε στο άρθρο λεπτομερή περιγραφή του γλυπτού και το ταξινόμησε ως αττικό έργο του 

4ου/3ου αιώνα π.Χ. 
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Εικ. 51 - Κίμωλος, Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Ακέφαλο άγαλμα του τύπου «Pudicitia». 

(Αρχεία SAIA, E-II, KYMO, α-2, αρ. Β-709, Ε. 

Gagliano γραφ. επεξεργασία κι 

επανεπεξεργασία 

© Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών) 

Εικ.52 - Κίμωλος, Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Ακέφαλο άγαλμα  του τύπου «Pudicitia». 

(Αρχείο SAIA, E-II, KYMO, α-3, αρ. B-710), Ε. 

Gagliano γραφ. Επεξεργασία ©Ιταλική  

Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών)

 

 

που ακολούθησαν από τo Σχολαρχιό έως τη 

Δημοτική Σχολή Κιμώλου και από εδώ, στο 

Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου116, όπου 

βρισκόταν το 1950 - το έτος κατά το οποίο 

γράφτηκε το χειρόγραφο σχετικά με την  

ιστορία της Κιμώλου από τον ντόπιο 

πνευματικό Χαρίδημο Μουστάκα 117 - που 

προσέφερε για το γλυπτό μια λεπτομερή 

περιγραφή και ορισμένες σκέψεις πιο 

«τεχνικού» χαρακτήρα. Ειδικά στον 

Μουστάκα οφείλουμε την πρόταση της 

χρονολόγησης του γλυπτού από το τέλος του 

2ου αιώνα μέχρι την αρχή του 1ου αιώνα. 

Επιβεβαίωνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, η 

άποψη του Della Seta και του Achille Adriani, 

ο οποίος, παρόλο που δεν είχε βρεθεί ποτέ 

στην Κίμωλο, είχε δει τρεις φωτογραφίες του 

αγάλματος που του έδειξε στην Αίγυπτο ο 

ίδιος ο Μουστάκας118. Το γλυπτό αναφέρθηκε 

στη συνέχεια από τον Κοντολέοντα, με την 

ευκαιρία της δημοσίευσης των ειδήσεων για την 

ανακάλυψη της νεκρόπολης γεωμετρικής 

περιόδου119, και πιο πρόσφατα, από τον 

Κωνσταντινίδη, στον κατάλογο των γλυπτών 

της Μήλου, σε ένα σημείωμα σχετικά με την 

παρουσία των αγαλμάτων τύπου «Pudicitia» 

στις Κυκλάδες120. 

Από το 1950 έως το 2006, το γλυπτό 

παρέμεινε στην έδρα του Αφεντάκειου έως ότου 

η αρχαιολογική συλλογή της Κιμώλου 

μεταφέρθηκε, μετά την αποκατάσταση του νέου 

χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ένα 

κτήριο γνωστό ως «Οικία του Γιατρού Βαφιά» 

που κατασκευάστηκε το 1821 και δωρίστηκε το 

1965 στον Δημαρχειο Κιμώλου, όπου και 

παραμένει μέχρι σήμερα121. 

 
Περιγραφή και πρώτες σκέψεις 

 

Ενώ αναμένονται οι αρχαιολογικές έρευνες που 

έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες αποστολές 

να προσφέρουν νέα δεδομένα για έρευνα, κρίνεται 

σκόπιμο

 
 

 

116Το κτήριο μετατράπηκε, από το 1954, στον επίσημο χώρο της αρχαιολογικής συλλογής της Κιμώλου. Βλέπε http: 
// odysseus. culture.gr/h/1/eh152.jsp?obj_id=17481. 

117 Mουστάκας 2008, 146-148; βλ. Kυκλαδικόν Βήμα της 20 Μαρτίου 1925. 
118 Ο Χ. Γ. Μουστάκας, αν και αρχικά από την Κίμωλο, έζησε μόνιμα στο Κάιρο και βρισκόταν συχνά στην 

Αλεξάνδρεια, όπου βρισκόταν και ο Αdriani από το 1932 και όπου πιθανότατα συναντήθηκε ο αρχαιολόγος και ο 
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Kιμώλιος δικηγόρος. Βλ. Μουστακας 2008, 146-148. 
119 Κοντολέων 1972b, 9, σημ. 1, πιν. 1.2 την οποία ορίζει ως ταφικό σήμα. 
120 Κωνσταντινίδης 2016a, 233, αρ. 519. βλ. infra. 
121 Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου, ανοιχτό στο κοινό από τις 11 Ιουλίου 2006, εγκαινιάστηκε επίσημα 

μόλις δύο χρόνια αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου 2008.Cf. http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=17481. 

http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=17481
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Εικ.. 53 - Κίμωλος. Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Ακέφαλο άγαλμα τύπου «Pudicitia». (Αρχεία 

SAIA, E-II, KYMO, α-3, Νο. Β-711, γραφ. 

επανεπεξεργασία Ε. Gagliano  

© Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών) 

 

 

να γίνει η περιγραφή του αγάλματος και κάποιος 

προκαταρκτικός συλλογισμός. 

 Το γλυπτό σε λεπτόκοκκο λευκό μάρμαρο - ψηλό 

αναλογικά με το διατηρημένο μέρος, του - περίπου 130 

εκ, είναι μάλλον υψηλής ποιότητας και αντιπροσωπεύει 

μια ακέφαλη γυναικεία φιγούρα, ντυμένη με χιτώνα και 

ιμάτιο, σε μια στάση που  βγάζει το δεξί πόδι λυγισμένο με 

την αριστερή πλευρά πλαγίως και προς τα πίσω σε 

έκταση. Το δεξί  χέρι δεν σώζεται, αλλά απομένει ίχνος 

του στο κέντρο του στήθους.. Το ιμάτιο, αρχικά 

συγκρατούταν από το χαμένο αριστερό χέρι ενώ το 

χέρι που στηριζόταν στο στήθος έφτανε κοντά στο 

πρόσωπο, από το οποίο είναι πιθανό να φανταστεί  

κανείς ότι κινεί το πέπλο, το τυλίγει γύρω από το 

σώμα, καλύπτει το δεξί χέρι και περιτυλίγει σε μια 

δέσμη πτυχών κάτω από τα στήθη που τελειώνουν 

κάτω από τον αριστερό βραχίονα. Από εδώ 

ξεκινούν πυκνές πτυχές που κατέρχονται 

πλαγίως μέχρι τη δεξιά πλευρά. Μία τρίτη 

σειρά πτυχών ανοίγει σαν βεντάλια στο 

μπροστινό μέρος του αγάλματος, 

καταλήγοντας σε μια σειρά από τέσσερις 

βαθύτερες πτυχές που τελειώνουν στο πίσω 

μέρος του αγάλματος. Το ύφασμα πέφτει πιο 

πλούσιο κατά μήκος της αριστερής πλευράς, 

πίσω από το βραχίονα, σε ένα πλεόνασμα 

υφάσματος 

 

 

Εικ. 54 - Κίμωλος. Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Ακέφαλο άγαλμα  τύπου «Pudicitia». 

(Φωτογραφία:  Di Nicuolo) 

 

 
που είναι διατεταγμένο σε φαρδιές και μαλακές 

πτυχές, με δυναμισμό σε αντίθεση με τη 

δυσκαμψία της επεξεργασίας του χιτώνα στην 

πλάτη, η οποία δεν περιορίζεται στο αποτέλεσμα 

της στενότητας γύρω από το σώμα για να 

τονίσει τις μορφές του, αλλά προτείνει μια 

πρωτότυπη συνεγκατάσταση του αγάλματος 

μέσα σε μια θέση που ούτως ή άλλως δεν είναι 

ορατή από την πίσω μεριά του αγάλματος.  

Πέρα από την άκρη του ιματίου, ο χιτώνας 

αντιμετωπίζεται με μια πιο έντονη τεχνική 

κιαροσκούρο, με παχιές, βαθιές πτυχώσεις που 

μεταφέρουν την ιδέα ενός μεγάλου φορέματος, 

κατασκευασμένου από ένα βαρύ ύφασμα που 

δεν εμποδίζει στο αριστερό γόνατο και το 

κάτω μέρος του ποδιού να εμφανιστεί ωραία 

μέσα από ένα παιχνίδι συμφύσεων (Εικ. 54). 

Ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία στην πλάτη, 

ακριβώς επάνω από τον δεξί αγκώνα μέχρι το 

ανώτατο όριο του άγαλματος όπου ξεκινά το 

σπασμένο άνω μέρος, ένα είδος εσοχής σε 

αόριστα ορθογώνιο σχήμα - όχι σαφές 

λειτουργικά στην ερμηνεία του για το 

περίβλημα του κεφαλιού122. 
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122 Ράμφος στο Κυκλαδικόν Βήμα, πιθανά υπό την καθοδήγηση του Della Seta (;) και του Μούστακα 2008, 147.
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Ο συγκεκριμένος τύπος ένδυσης, με το 

ιμάτιο φορεμένο πάνω από το βαρύ χιτώνα, ήδη 

διαδεδομένος στην ύστερη κλασική περίοδο στην 

Αθήνα, έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από την 

ελληνιστική εποχή κι έπειτα123 και συχνά 

πιστοποιείται στη Δήλο - το νησί από το οποίο 

προέρχονται οι προτομές δύο γυναικών από την 

Αθήνα: εκείνη της περίφημης Κλεοπάτρας124, 

που ανακαλύφθηκε το 1906 σε ένα σπίτι στην 

περιοχή του θεάτρου και εκείνο της Διοδώρας, 

που βρέθηκε μέσα στην αυλή Ε ΄ του Σαραπείου 

του C125. Είναι και οι δύο φτιαγμένες στα χρόνια 

‘30 του 2ου αιώνα π.Χ. από ένα μικρασιατικό 

εργαστήριο. Το Κιμώλιο γλυπτό  είναι εν μέρει 

συμβατό με τα δύο αυτά γλυπτά και για τη θέση 

των βραχίονων, γεγονός που επιτρέπει την 

επανακατάταξη του στον τύπο αγαλμάτων  

γνωστών ως «Pudicitia» 126. Πρόκειται για έναν 

τύπο γλυπτού πολύ διαδεδομένο από την 

Ελληνιστική εποχή κι έπειτα, η εμφάνιση του 

οποίου χρονολογείται στον δεύτερο αιώνα. π.Χ. 

παράλληλα με τα δύο προαναφερθέντα γλυπτά 

που θεωρούνται μακράν οι αρχαιότεροι 

μάρτυρες του τύπου127. Σε αυτά πρέπει να  προστεθεί 

ένα γλυπτό που βρέθηκε μεταξύ 1976 και 1980 σε λεπτά 

κομμάτια επαναχρησιμοποιημενα ως δομικό υλικό στις 

ανώτερες σειρές του οπίσθιου τοίχου   της μεγάλης «Βορείου 

Στοάς » του Λητώου της  Ξάνθου128. Ανασυγκροτήθηκε 

στα εργαστήρια αποκατάστασης του μουσείου 

της Άγκυρας. Το άγαλμα, το οποίο εμφανώς 

παρουσιάζει αξιοσημείωτες συγγένειες με το 

παραδειγμα της Κιμώλου, χρονολογείται σε 

στυλιστική βάση στα μέσα του δευτέρου αιώνα 

π.Χ.  

Η χειρονομία που χαρακτηρίζει τον τύπο, 

ωστόσο, φέρνει το χέρι κοντά στο πρόσωπο, 

προκειμένου να αντισταθμιστεί ελαφρά το 

πέπλο129, δεν είχε εμφανιστεί στον 2ο αιώνα 

π.Χ. 

αλλά ήδη διακρίνει κανείς σε αυτό μερικές 

γυναικείες μορφές στην αττική μελανόμορφη 

αγγειακή ζωγραφική στα τέλη του 6ου αιώνα 

π.Χ. και τις αποτυπώσεις των αττικών 

επιτύμβιων ανάγλυφων από το δεύτερο μισό του 

5ου αιώνα. π.Χ. κι έπειτα130. Στην κατηγορία  

αγαλμάτων η εικονογραφία χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά στο ανατολικό αέτωμα του 

ναού του Διός στην Ολυμπία, στην πεπλοφόρο 

στα δεξιά του Διός131, και σε δύο ταφικά γλυπτά 

σε πεντελικό μάρμαρο: ένα ταφικό σήμα που 

ανακαλύφθηκε στην Αθήνα 1888 στην περιοχή 

Γουδί132 κι ένα παρόμοιο γλυπτό αγνώστου 

προέλευσης που πέρασε στις προσθήκες του 

μουσείου του Λούβρου το 1863133 - και τα δύο 

χρονολογημένα στο τελευταίο μισό του 4ου π.Χ. αι. 

Πρόκειται  λοιπόν για μια κλασική αττική 

εικονογραφία που χαρακτήριζε γυναικείες 

μορφές, πάσχουσες ή κλαίουσες, που 

χρησιμοποιήθηκαν προγενέστερα στην 

κανονική γλυπτική αγαλματων αρχικά σε 

θρησκευτικό πλαίσιο και μόνο στη συνέχεια, 

όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, σε ταφικό 

περιβάλλον134. 

Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι 

ακόμη και οι αρχαιότερες μαρτυρίες της 

ελληνιστικής εποχής που μας είναι γνωστές 

μέχρι σήμερα, δεν προέρχονται από τις 

νεκροπόλεις. Τα αγάλματα της Ξάνθου και 

Διοδώρας της Δήλου βρέθηκαν μέσα σε ιερά13 , 

ενώ η Κλεοπάτρα ήταν αφιερωμένη στη 

διακόσμηση ιδιωτικής κατοικίας. Κανένα 

δυστυχώς από αυτά τα γλυπτά δεν έχει 

διατηρήσει ούτε το κεφάλι, ούτε το χέρι που 

πλησίαζε στο πρόσωπο - στοιχεία που θα 

επέτρεπαν να επαληθεύσουμε τη γενική στάση 

και να δούμε αν η απόδοση της ανάμνησης και 

της ψυχραιμίας που χαρακτηρίζει τις πρώτες 

αττικές  αναπαραστάσεις ήταν καθεστώς ή 

βάσει παραγγελίας των τριών ελληνιστικών 

πορτραίτων - αγαλμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

123 Σχετικά με το θέμα οι πιο πρόσφατες μελέτες είναι από Dillon 2010, 63 και Κατσικούδη 2014, 189-

195. 
124Δήλος, Αρχαιολογικό Μουσείο, επ. Α 7763. Η ταυτότητα του αναπαριστάμενου εξασφαλίζεται από την 

επιγραφή (IDELOS 1987). Holleaux 1907, 359; Marcadé 1969, 131-134; Queyrel σε Hermary et al. 1996, 208-
209; Εule 2001, 186, κατ. KS60, εικ. 2: Mαρκούλιδου 2007, 217-218, αρ. Τ4 με περαιτέρω βιβλιογραφία. 

125 Δήλος, in situ. Η ταυτότητα του αναπαριστάμενου εξασφαλίζεται από την επιγραφή (IDELOS 2096). 
Marcadé 1969, 131-133; Queyrel σε Hermary et al., 1996, 210-211, αρ. 95; Eule 2001, 186, καταλ. KS59, εικ. 3 
Μαρκουλίδου 2007, 217-218, αρ. Τ5 με περαιτέρω βιβλιογραφία. 

126 Για τον ορισμό του τύπου και την αναγνώριση των παραλλαγών βλ. κυρίως, Μαρκουλίδου 2007 με 
προηγούμενη βιβλιογραφία. Βλ. Lippold 1951, 335, πιν. 131: 4? Bieber 1961, 176, εικ. 522-525? Pinkwart 
1973; Linfert 1976, 147-155, σχ. 369-382? Smith 1991, 86, εικ. 114, 116; Εule 2001, 15-25 · Alexandridis 
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2004, 261-265, 303-304, πιν. 13? Dillon 2010, 87-91. ΚατσίικούΔη 2014, 191-193. 
127  Dillon 2013, 201. 
128 Παρόλο που η θέση των άνω άκρων είναι χαρακτηριστική της «Pudicitia», το άγαλμα Λυδίας δεν φαίνεται να 

χαρακτηρίζεται από την ίδια μετακίνηση του πέπλου από το πρόσωπο. Στην πραγματικότητα, στο βαθμό που 
μπορούμε να δούμε, η μορφή δεν είχε καλυμμένο κεφάλι. Βλ. Marcadé 1980, 744-747, σχ. 4-5. Davevne-Marcade 
1992, 106-110, πιν.42-46. 

129 Η θέση του χεριού, δίπλα στο πρόσωπο, επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά σε τρεις μελανόμορφους αμφορείς  
που χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα. Π.Χ. . Μαρκουλίδου 2007, κατ. KM A84-86. 

130 Για έναν κατάλογο όλων των εμφανίσεων της κλασικής εικονογραφίας βλ. Ν. Μαρκουλίδου 2007, 34-48. 
131 Η ταυτότητα του αγάλματος είναι υπό συζήτηση. Βλ. Το τελευταίο βιβλίο 2012-2013 με προηγούμενη 

βιβλιογραφία. Σχετικά με την προέλευση του εικονογραφικού τύπου «Pudicitia» Ν. Μαρκουλίδου 2007, 18-33. 
132 Aθήνα, MN 943. Kαλτσάς 2001, 207, αρ. 419 με προηγούμενη βιβλιογραφία βλ. Dillon 2010, 91. 
133 Παρίσι, Μουσείο   Λούβρου   Ma 926. Hamiaux  1992, 206-207, αρ.213 με    προηγούμενη    βιβλιογραφία   βλ. . Dillon 2010, 91. 
134 Μαρκουλίδου 2007, 18-33. 
135 Το λυδιακό άγαλμα επαναχρησιμοποιήθηκε στην τοιχοποιία ως αρχιτεκτονικό υλικό, επομένως η αρχική της σχέση με το 

ιερό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βέβαιη, αλλά πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή. 
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Ποικίλες διαφορές ανάμεσα τα αττικά 

μοντέλα μπορούν να εντοπιστούν: Μια 

σημαντική είναι στο ένδυμα. Το παχύ 

υφασμάτινο υλικό που χαρακτηρίζει τα 

αθηναϊκά γλυπτά αντικατέστησε ένα ιδιαίτερα 

λεπτό ύφασμα, το οποίο κυματίζει σε παχιές 

πτυχώσεις και συχνά αποκαλύπτει τον κάθετο 

στο έδαφος χιτώνα. Αυτός ο συγκεκριμένος 

τύπος ενδυμάτων, γνωστός από φιλολογικές 

πηγές, ως Coa Veste136, πιστευόταν ότι 

προέρχεται από την Κω και θεωρήθηκε 

ιδιαίτερα σαγηνευτικός, ίσως ακατάλληλος για 

τη θλίψη που απαιτείται για την αυτο-

αναπαράσταση ενός νεκρού. Βρίσκεται κι αυτό  

«ντυμένο», όπως και το παράδειγμα της 

Κιμώλου, αλλά μόνο δύο εκ των τριών γλυπτών 

που βρέθηκαν στο κοντινό νησί της Μήλου, 

χαρακτηρίζονται ως «Pudicitiae»137: 

Η μια ανακάλυφθηκε το 1896 

επαναχρησιμοποιημένη με ένα πρωτοβυζαντινό 

τείχος στην περιοχή των «τριών εκκλησιών» 138, 

η άλλη πρόσφατα ήρθε στο φως στην περιοχή 

του θεάτρου, κοντά σε έναν κλίβανο ασβέστη139.   

Πρόκειται για δύο αποσπασματικά γλυπτά, 

δυστυχώς χωρίς κεφαλι, τα οποία όμως, 

δεδομένου του πλαισίου της ανακάλυψης, 

μπορούν να θεωρηθούν τιμητικά αγάλματα. 

Η παρουσία στην Κίμωλο, όπως και στη 

Μήλο και σε άλλα κοντινά νησιά αγαλμάτων 

τύπου «Pudicitia», πιστοποιούν ένα 

αδιαμφισβήτητο πρώιμο ενδιαφέρον140 στις 

Κυκλάδες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 

γνωστές συνδέσεις πολλών νησιών του 

αρχιπελάγους με την Αθήνα141. 

Elena Gagliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

136  ProP. I 2, 2; tiB. II 3, 53; Plin.NH I 11a, 39-40. βλ. Κωνσταντινίδης  2016a, 232, αρ. 516. 
137 Σε ένα γυναικείο γλυπτό ίσων διαστάσεων, από το οποίο διατηρείται μόνο το κατώτερο τμήμα του σώματος, 

από τις πλευρές προς τα κάτω, ο τύπος της «Pudicitia» φαίνεται να είναι αναγνωρίσιμος: Μήλος, Αρχαιολογικό 
Μουσείο, αρ. ευρ. 16 που προέρχεται από την περιοχή της αρχαίας πόλης,  χρονολογείται στον πρώτο αιώνα π.Χ. και 
αποδόθηκε σε ένα μικρασιατικό εργαστήριο (Linfert 1976, 119 · Κωνσταντίτιδης 2016α, 95-96, αρ. 24). Δυστυχώς, η 
απουσία του άνω μισού του σώματος περιορίζει τη δυνατότητα αξιολόγησης. 

138 Μήλος, Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 51, βλ.  .   Mackenzie 1897, 127-128, εικ.. 7 (όπου αναγνωρίζεται στο 
γλυπτό η θεά Ίσις); Linfert 1976, 118-119 (που το απέδωσε σε τοπικό εργατήριο); Schmidt 1996, 218; 
Κωνσταντινίδης 2016a, 93-95, αρ. 23. 

139 Μήλος, Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 194, η Ν. Zαφείροπούλου 1994, 674, πίν. 212.δ, παρουσιάζει το 
γλυπτό, που βρέθηκε κατά την ανασκαφή του θεάτρου κοντά στον ασβεστοκάμινος που χτίστηκε κοντά στο 
ανατολικό άκρο της ορχήστρας, ως μέρος της γλυπτικής διακόσμησηςτου Ελληνιστικού θεάτρου, με χρονολόγηση 
στον πρώτο αιώνα π.Χ. και την αναγνωρίζει ως αντίγραφο του Μικρής Ηρακλιώτισσας. Ο Κωνσταντινίδης 2016α, 
93-95, αρ. 25,  βάσει εμπεριστατωμένης στυλιστικής εξέτασης, προτείνει την απόδοση του σε ένα εργαστήριο της 
Μικράς-Ασίας και μια χρονολόγηση μεταξύ του 2ου αιώνα. π.Χ. και 1ου  μ.Χ. . 

140 Την ευρεία διάδοση του γλυπτικού τύπου στον κυκλαδικό χώρο, σημειώνει επίσης ο Κωνσταντινίδης 206α, 94, 
. 516. Να σημειωθεί επίσης ότι η εικονογραφία εξαπλώνεται μεταξύ της Πάρου και της Μήλου ήδη στην κλασική 
εποχή,  βλ. Μαρκουλίδου 2007, 32. 

141 Σχετικά με τις σχέσεις της Αθήνας με τις Κυκλάδες βλ. Bonnin 2015. Όσον αφορά στην διάδοση του 
τύπου της «Pudicitia»: ο Davies, 2013, 176-185 σημειώνει ότι στη  Ρωμαϊκή Δύση, μπροστά σε μια ταφική 
χρήση ανάμεσα  στα τέλη της δημοκρατικής εποχής και της εποχής του Αυγούστου, η καταλληλότητα του 
τιμητικού περιεχομένου που είχε υποστεί ακόμα και τροποποίηση στη χειρονομία,   φαίνεται να είχε 
πραγματοποιηθεί μεταξύ της εποχής του Αδριανού και του Αντονινου του Ευσεβή, ενώ μεταξύ των 
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αυτοκρατορικών πορτρέτων, προς το παρόν είναι γνωστή μόνο μια περίπτωση αγάλματος «Pudicitia» που 
να αναπαριστά αυτοκράτειρα: η Vibia Sabina από Vaison-la-Romaine (βλ. Fefer 2008, 343, εικ. 263). 
Σχετικά με τη χρήση του τύπου «Pudicitia» στη ρωμαϊκή προσωπογραφία στη Δύση βλ. Davies 2013 και 
Oria Segura 2016 με προηγούμενη βιβλιογραφία. Στη διάδοση του τύπου βλ. Μαρκουλίδου 2007 και, σε 
σχέση με τις πολυάριθμες κυκλαδικές μαρτυρίες, βλ.  παρατηρήσεις από Κωνσταντινίδη 2016β, Ι.67, βλ. 
αρ. ΛΕ.γ.7-8. Για πρόσφατο συλλογισμό σχετικά με τη γένεση και τη σημασία του φαινομένου της 
αναπαραγωγής που είναι γνωστό ως «copistica», βλ. SettiS 2015; Cadario 2016 και Rebaudo 2016. 
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