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ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Αν.  καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 

ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ:  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ  ΣΕ ΕΝΑ 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Στη µνήµη της Βάσως Παππά 
 

πό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και µε την υ-
ποστήριξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) από το 2011 διεξάγο-

νται αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στο Βαθύ της Αστυπάλαιας, που έχουν 
ως στόχο τη µελέτη µιας εξαιρετικά προνοµιακής θέσης του προϊστορικού 
Αιγαίου µε δυναµικό διαχρονικό χαρακτήρα1. Στην έρευνα µετείχαν από 
την αρχή φοιτητές και πτυχιούχοι Αρχαιολογίας του Π.Ι., συνιστώντας τον 
πυρήνα µιας συµπαγούς ανασκαφικής οµάδας, µε τη µόνιµη συνδροµή του 
τοπογράφου ∆ιονύση Νιώτη, των αρχιτεκτόνων Θεµιστοκλή Μπιλή και 
Μαρίας Μαγνήσαλη, και του εικαστικού καλλιτέχνη Νίκου Σεπετζόγλου2.  
                                                        

1 Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά της Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας 2011-2019. Για την εξέλιξη της ανασκαφής βλ. http://users.uoi. 
gr/agvlach/vathy_astypalaia_archaeological_project/. Την έρευνα στο Βαθύ χορη-
γούν η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και ο αρχαιόφιλος κος Αθανάσιος Μαρτίνος 
(ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ), και ενισχύει µε ειδικό ανασκαφικό κονδύλιο το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων. Οι µετακινήσεις της οµάδας οφείλονται στο συνεχές ενδιαφέρον των 
∆ηµάρχων Αστυπάλαιας κων Πανορµίτη Κονταράτου και Νίκου Κοµηνέα, και 
στην ευγενική χορηγία της εταιρίας Attica Group–Blue Star Ferries. Θερµές ευχα-
ριστίες για την πολυσχιδή βοήθεια στο έργο µας οφείλονται στην Εφορεία Αρχαιο-
τήτων ∆ωδεκανήσου και την υπεύθυνη για την Αστυπάλαια αρχαιολόγο κα Χαρού-
λα Φανταουτσάκη. Η έρευνα διεξάγεται σε έκταση ιδιοκτησίας της οικογένειας του 
κου ∆ηµήτρη Σταυλά, τα µέλη της οποίας θερµά ευχαριστώ για τη φιλοξενία και 
την παντοιότροπη στήριξη του έργου µας.   

2 Για τη συµβολή τους στη δυναµική εξέλιξη της επιφανειακής έρευνας σε συ-
στηµατική ανασκαφή, ευχαριστώ τους τότε φοιτητές µου στο Π.Ι., κατά χρονολογική 
σειρά, Χρ. ∆ουλγέρογλου, Γ. Κολιτσόπουλο, ∆. Γριµανέλη, Λ. Νούτσο, Ι. Κάνταρο, 
Μ. Αλεξοπούλου, Φ. ∆ηµόπουλο, Γ. Τσολιάκο, Θ. Κουτσονάσιου, Χρ. Γκότσιου, Ευ. 
Λιακάκη, Ορ. Μίτιντζη, Θ. Παπασηµάκη, Γ. Ζόγκο, Στ. Βογιατζόπουλο, Ελ. Μότσιου, 
Τ. Πασιαλή, Γ. Βαρσάνη, B. Κλωνάτο, Φ. Λαδιά, Φ. Ντοβόλη, Αλ. Γιαννίκου, Ζ.-Χρ. 
Νικόλα, Αλ. Ηλιάδου, Β. Πετρούλα, Θ. Κωνσταντάτου, Θ. Τσιρογιάννη, Μ. Μαρα-
γκάκη, ∆. Μασαρά, ∆. Μαχαιρά, Θ. Παναγιωτοπούλου, Π. Τζοβάρα, Α. Τσαντήλα, Σ. 
Γκινούδη, Κ. Μερκούρη, Αλ. Αξιώτη, Φ. Χεινοπώρου, Μ. Ντίµη και Μ. Χουλιάρα. 
Μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, µελέτη υλικού για δηµοσίευση και 
διεπιστηµονικές συνεργασίες κρατούν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των νέων συναδέλ-
φων για το Βαθύ και για τη συµβολή του στη διαχρονική µελέτη των νησιωτικών κοι-

Υ
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Στον πυρήνα αυτόν πολύ σύντοµα προστέθηκαν πλείστες ειδικότητες 
αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, σπηλαιολόγων, ιστορικών, αρχαιοµετρών, γε-
ωλόγων, ωκεανογράφων, µηχανικών υπολογιστών και συντηρητών αρχαιο-
τήτων, διαµορφώνοντας τη σηµερινή 35µελή διεπιστηµονική οµάδα των 
συνεργατών της έρευνας3.  

Στο Μέσα Νησί της Αστυπάλαιας, το Βαθύ είναι φυσικά προστατευµέ-
νη χερσόνησος που ελέγχει την από θαλάσσης στενή πρόσβαση από το πέ-
λαγος προς τον οµώνυµο «βαθύ» κόλπο, εξασφαλίζοντας την πλήρη επο-
πτεία µιας ευρείας θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής (εικ. 1).  

Το Βαθιώτικο τοπίο είναι βραχώδες και αδρό, αλλά διαθέτει πλούσια 
βλάστηση από βραχύσωµους κέδρους (φίδες), σκίνα και αρµυρίκια, κατάλ-
ληλη κυρίως για την κτηνοτροφία και τη µελισσοκοµία. Στους δύο διαµε-
τρικούς µυχούς του στενόµακρου κόλπου σχηµατίζονται µικρές πεδινές ε-
κτάσεις, όπου άνυδρες καλλιέργειες ικανοποιούσαν τις διατροφικές ανάγκες 
των κατοίκων µέχρι πρόσφατα. Σήµερα οι δύο µικροί οικισµοί στο Μέσα 
και το Έξω Βαθύ είναι ελάχιστα κατοικηµένοι και λιγοστοί είναι οι αγροί 
που καλλιεργούνται4 (εικ. 2).   

                                                                                                                                
νωνιών του Αιγαίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον αρχαιολόγο Σπ. Τριάντο 
για την πολυετή συνεργασία επί ανασκαφικών και διοικητικών ζητηµάτων στην Α-
στυπάλαια και στα Ιωάννινα, και στα στελέχη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 
Έρευνας του Π.Ι. για τη διαχείριση των κονδυλίων. 

3 Οι επιστηµονικοί συνεργάτες της έρευνας πεδίου στο Βαθύ Αστυπάλαιας εκ-
προσωπούν τα Πανεπιστήµια Ιωαννίνων (+Β. Παππά και Λ. Παπαστεφανάκη - Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κ. Σταµούλης - Τµήµα Φυσικής-Εργαστήριο Αρχαιοµε-
τρίας, Γ. Σφήκας - Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορι-
κής), Πατρών (Γ. Παπαθεοδώρου και Μ. Γεραγά - Τµήµα Γεωλογίας-Εργαστήριο 
Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Ι. Ηλιόπουλος - Τοµέας Ορυκτών 
Πρώτων Υλών), Αριστοτέλειο (Μ. Ντίνου - Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας-
Πρόγραµµα Plantcult), Southampton (Π. Τζοβάρας), Άµστερνταµ (J. Hilditch), Leiden 
(Αλ. Γιαννίκου, Οδ. Μεταξάς), University College London (S. Hillson), Cyprus Insti-
tute (E. Μαργαρίτη), Sheffield (Γ. Καζαντζής) και Οξφόρδης (∆. Βλαντή), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (∆. Φιλιππίδης), το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Γ. Κουτζακιώ-
της), την Επιγραφική Εταιρεία (Άγγ. Ματθαίου), το Institute for Aegean Prehistory (∆. 
Μυλωνά), το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (I. Μπασιάκος), τη Γαλλική Σχολή Αθηνών (Κ. 
Πέππα) και την Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού (Ν. Αγγελοπού-
λου, Ι. Ευσταθίου, Ευγ. Αδάµ, Φρ. Γεώρµα, Κ. ∆ελλαπόρτα, Σ. Βακιρτζή). Για τους 
συνεργάτες της έρευνας βλ. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2018, 293-294. 

4 Στην έξοδο του Μέσα Βαθιού και στον δρόµο προς την Παναγία του Θωµά 
υπάρχουν εκτεταµένα λείψανα ολόλιθων κατασκευών παλαιότερου οικισµού, που 
δίνουν στην πλαγιά το όνοµα Χαλάσµατα. Για τις αγροτικές-ποιµενικές αυτές ε-
γκαταστάσεις, βλ. Βλαχόπουλος 2021. Φιλιππίδης υπό έκδοση.   
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Στην ανατολική απόληξη της χερσονήσου που οι ντόπιοι αποκαλούν Πύρ-
γος και στο ακρωτήριο που ονοµάζεται Ελληνικό ιδρύθηκε κατά τη µετάβαση 
από την 4η στην 3η χιλιετία π.Χ. εγκατάσταση, της οποίας ογκολιθικοί περί-
βολοι και αναληµµατικοί τοίχοι, παράκτιες αναβάθρες, κτιστές κατασκευές 
και µονοπάτια λαξευµένα στον βράχο είναι σήµερα ορατά, διαµορφώνοντας 
εντυπωσιακή ακρόπολη της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού5 (εικ. 3).  

Πριν παρουσιάσουµε την προϊστορική εγκατάσταση του ακρωτηρίου ας 
εξετάσουµε εν συντοµία τα άλλα µνηµεία της θέσης, αρχαία και χριστιανικά, 
µέσω των οποίων το Βαθύ προσφέρεται στην έρευνα ως ένα διαχρονικό 
πολύπτυχο της νησιωτικής Αρχαιολογίας του Αιγαίου6.   

 
Ιστορική Αρχαιότητα και Χριστιανικοί Αιώνες 

 

Στην ανώτερη επιφάνεια του ακρωτηρίου Ελληνικό οικοδοµήθηκε στο 
β΄ µισό του 4ου αι. π.Χ., πιθανότατα7 , ορθογώνιος πύργος διαστάσεων 
12,70 Χ 13,90 µ. µε αυλή και βοηθητικές εγκαταστάσεις8, ωστόσο, επιγρα-

                                                        
5 Τις πρώτες περισυλλογές αρχαιοτήτων και εκτεταµένο καθαρισµό των ορα-

τών λειψάνων του ανώτερου πλατώµατος του ακρωτηρίου είχε διενεργήσει ο καθη-
γητής Χρίστος Ντούµας (Ντούµας 2010), σε παλαιότερη µελέτη του οποίου (Ντού-
µας 2005) οφείλεται η καταγραφή της σηµασίας της Αστυπάλαιας στην πρώιµη 
ιστορία του Αιγαίου. Για τη συστηµατική έρευνα στο Βαθύ, από το 2011 και εξής, 
βλ. ετήσιες εκθέσεις στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2011-2019 (Βλα-
χόπουλος 2014-2021) και Βλαχόπουλος 2017α. Για παλαιότερες αναφορές βλ. Ross 
1843, 65. Dawkins – Wace 1905-6. Hope Simpson – Lazenby 1973, 166-167, fig. 
7.11, pl. 43. Ζερβουδάκη 1975. 

6 Με τον τίτλο «Βαθύ Αστυπάλαιας 2013-2017. Πέντε χρόνια έρευνας σε ένα 
διαχρονικό παλίµψηστο του Αιγαίου» διοργανώθηκε επιστηµονική ηµερίδα στη 
Χώρα Αστυπάλαιας στις 14 Ιουλίου 2018, τα πρακτικά της οποίας είναι υπό έκδο-
ση (Βλαχόπουλος υπό έκδοση).  

7 Τα µνηµεία αυτά, ανταποκρινόµενα σε συνδυασµό δραστηριοτήτων και αναγκών 
κάθε τόπου (Μαραγκού 2005, 317-328. Morris – Papadopoulos 2005), είναι συνήθη 
στα νησιά του Αιγαίου, αλλά χρονολογούνται δύσκολα επειδή δεν έχουν ανασκαφεί και 
αποτυπωθεί συστηµατικά. Σηµαντικές οµοιότητες µε τον πύργο του Βαθιού εµφανίζει ο 
πλήρως ερευνηµένος πύργος στο Χωριό – Αγία Τριάδα της Αρκεσίνης Αµοργού, που 
χρονολογείται στην περίοδο 350-330 π.X. (Μαραγκού 2005, 165-171).  

8 Η ίδρυση του πύργου στο ακρωτήριο συνδυάστηκε µε ένα οικοδοµικό πρό-
γραµµα, για το οποίο χρησιµοποιήθηκαν πολλές από τις αναληµµατικές κατασκευές 
της προϊστορικής ακρόπολης, αλλά αρκετά ακόµα στοιχεία µετασκευάστηκαν ή 
προστέθηκαν, όπως κλίµακες, δίκτυα αγωγών κλπ. Βλ. Βλαχόπουλος 2015α, 116-
119, πίν. 85, 86, 91α, 99α. Βλαχόπουλος 2015β, 213-214,  224-225, εικ. 3, πίν. 
116α-β, 122α-β, 127α. Βλαχόπουλος 2017α, 373-374, εικ. 5-9, 32-33. 
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φές της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής τεκµηριώνουν ότι η παλαιότερη 
ανθρώπινη δραστηριότητα υπήρξε συνεχής στην εκ πρώτης όψεως αφιλόξε-
να βραχώδη χερσόνησο9 (εικ. 4).  

Ο πρώιµος ελληνιστικός πύργος εποπτείας του κόλπου και οι αρχαιότε-
ρες επιγραφές τριών ανδρικών ονοµάτων στην ευρύτερη περιοχή (οι ερα-
στές Νικησίτιµος και Τιµίων στη σπάνια επιγραφή του πρώιµου 6ου αι. π.Χ., 
ευρισκόµενη σε σηµείο εξαιρετικής θέασης του κόλπου,  και το ανάστροφα 
γραµµένο όνοµα ∆ίων του 5ου/4ου αι. π.Χ. στην πλαϊνή όψη επίπεδου βρά-
χου κατάγραφου µε προϊστορικές βραχογραφίες)10 βεβαιώνουν ότι στα ι-
στορικά χρόνια εδώ υπήρχαν φρουρές ή άλλες πολιτειακές εγκαταστάσεις, 
άγνωστης ακόµα σχέσης µε το άστυ της Αστυπάλαιας (εικ. 21-23). Τα 
φρούρια και οι βίγλες αυτές επόπτευαν τον -αόρατο από την πλευρά της 
θάλασσας- στενό δίαυλο της Μπούκας, ο οποίος οδηγούσε τους ναυτιλλό-
µενους από το τρικυµισµένο στενό της Αµοργού στον νηνεµή βαθύ κόλπο, 
ρεµέτζο µοναδικό στο νότιο Αιγαίο11.  

Την µη ορατή είσοδο στο Βαθύ επιτείνουν οι δύο επιµήκεις βραχονησί-
δες Φωκιονήσια, οι οποίες στοιχίζονται στον άξονα Βορρά-Νότου σε µικρή 
απόσταση από τις ακτές του Βαθιού (εικ. 1, 2). Στο βόρειο Μεγάλο Φωκιο-
νήσι, σε επίπεδη κορυφή κοντά στο βόρειο πέρας του βρέθηκαν ειδώλια, 
χάλκινα ελάσµατα, νοµίσµατα και ενεπίγραφη κεραµική των ύστερων κλα-
σικών και ελληνιστικών χρόνων, που ερµηνεύονται ως αναθήµατα σε µικρό 
νησιωτικό ιερό, αφιερωµένο σε άγνωστη θεότητα12. 

Ενδεικτική της διά θαλάσσης κινητικότητας στην περιοχή, διαχρονικά, 
είναι η ανάθεση αντικειµένων µε προέλευση από το Ανατολικό Αιγαίο, την 

                                                        
9 Η χερσόνησος έχει επιφάνεια π. 500 στρεµµάτων και περιβάλλεται από ήπιες, 

αλλά βραχώδεις ακτές, οι οποίες στον στενό ισθµό που την ενώνουν µε το κυρίως 
Μέσα Νησί σχηµατίζουν ρηχή αµµώδη παραλία στον κόλπο και τη βοτσαλωτή 
παραλία Γιαλούδι στο Αιγαίο, βλ. Βλαχόπουλος 2014, 95-96, πίν. 79α. Για τη χερ-
σόνησο του Βαθιού, βλ. Βλαχόπουλος 2017α, 371-373, εικ. 1-3. 

10 Βλαχόπουλος – Ματθαίου 2014, εικ. 8-9. Βλαχόπουλος 2017α, 383, εικ. 21, 42. 
11 Να σηµειωθεί ότι από τα υψώµατα της βόρειας ακτής του κόλπου, πάνω από 

τον οικισµό Μέσα Βαθύ, η ανεµπόδιστη θέα εποπτεύει όχι µόνο τη χερσόνησο, 
αλλά ολόκληρο τον βόρειο θαλάσσιο ορίζοντα του νησιού, από τη Χώρα µέχρι τις 
ακτές του Πανόρµου και της Παχειάς Άµµου και έως το ακρωτήριο Λιανή Πούντα. 
Βλ. Βλαχόπουλος 2021. 

12 Τη θέση εντόπισε και τα ευρήµατα παρέδωσε ο Γιάννης Σταυλάς (2015), ο ο-
ποίος διατηρεί µικρό αριθµό κατσικιών στη νησίδα, και στον οποίον οφείλονται ευ-
γνώµονες ευχαριστίες για την κάθε είδους βοήθεια που παρέχει στην ανασκαφική ο-
µάδα του Βαθιού. Για το ιερό στο Μεγάλο Φωκιονήσι βλ. Φανταουτσάκη στον παρό-
ντα τόµο. Φανταουτσάκη 2020, 2340-2341, εικ. 126-128, 2345-2348, εικ. 135-140. 
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Ανατολή και την Αίγυπτο (σκαραβαίοι, ειδώλια θεοτήτων και άλλα αντι-
κείµενα από φαγεντιανή) του 7ου και 6ου αι. π.Χ. στο λατρευτικό ∆ρακό-
σπηλιο, λιµναίο σπήλαιο στην απόκρηµνη Βορειοδυτική ακτή του Μέσα 
Νησιού και σε κοντινή απόσταση από το Βαθύ13. 

Σε εποχή κοντινή µε τον πύργο του Βαθιού ιδρύονται δύο όµοιοι πύργοι 
στις πλησιόχωρες περιοχές Αζοΐρι και Χαράκι (Παναγία του Θωµά)14. Το 
δίκτυο των τριών οχυρών βεβαιώνει τη σηµασία της βραχώδους ακτογραµ-
µής για τον έλεγχο του διαύλου µεταξύ Αστυπάλαιας-Αµοργού, και του ε-
µπορικού περάσµατος Αστυπάλαιας-Κω, και έµµεσα τεκµηριώνει τα απορ-
ρέοντα οφέλη για το νησί από τον έλεγχο των ναυτικών δρόµων του αρχι-
πελάγους, κυρίως στα χρόνια που σε αυτό κυριαρχούν οι Μακεδόνες15.  

Άφθονη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων στην επι-
φάνεια των αγρών και στο ύψωµα που δεσπόζει του ισθµού µεταξύ του δυ-
τικού µυχού του κόλπου και της ακτής Γιαλούδι, µαρτυρεί οικισµό, από τον 
οποίον προφανώς εξηρτάτο ο πύργος του Βαθιού και οι φρουρές του16 (εικ. 

2). Η ύπαρξη ιερού ή άλλου δηµόσιου κτηρίου υποκείµενου του ναού του 
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στα βραχώδη άνδηρα του υψώµατος όπου εκείνος 
ιδρύθηκε, είναι µια πιθανότητα που αξίζει να ερευνηθεί17. Σε αντίθεση µε 
την περιοχή του ισθµού, όπου η κεραµική πλεονάζει, η εντατική επιφανεια-
κή έρευνα στη χερσόνησο απέδειξε πληθώρα οικοδοµικών λειψάνων (ανα-
λήµµατα, κτήρια, εξέδρες, περιβόλους, δρόµους κλπ) που είναι δύσκολο να 
χρονολογηθούν, λόγω παντελούς απουσίας διαγνωστικής κεραµικής18.      

Τα τελευταία χρόνια (2016-2018) η σηµειακή ανασκαφική έρευνα στο 
ανώτερο πλάτωµα του ακρωτηρίου Ελληνικό και η παράλληλη εργασία α-

                                                        
13 Ευσταθίου – Βλαχόπουλος υπό έκδοση. Βλ. Ross 1843, 65-66. 
14 Φανταουτσάκη 2020, 2336-2337, εικ. 110-114.  
15 Οι Μακεδόνες στα χρόνια του Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάνδρου Γ΄ θέτουν 

υπό την κυριαρχία τους αρκετά νησιά του Αιγαίου, παίρνοντας την ηγεµονική θέση 
των Αθηναίων που τα ήλεγχαν έως τότε. Η κυριαρχία τους συνεχίζεται στα χρόνια 
και των διαδόχων (ελληνιστική εποχή) και συνδέεται µε την ίδρυση ισχυρού δικτύ-
ου πύργων και οχυρώσεων. Στην Αστυπάλαια, οµοιότητες µε τους πύργους του 
Βαθιού και των πέριξ εµφανίζει ο πύργος στα Καµινάκια, στην Νοτιοδυτική ακτή 
του νησιού. Βλ. Ζερβουδάκη 1977, 676, πίν. 640δ. Φανταουτσάκη 2020, 2340, εικ. 
124-125. Φανταουτσάκη στον παρόντα τόµο. 

16 Βλαχόπουλος 2014, 95-96, πίν. 79α-β. Βλαχόπουλος 2015β, 224-225, πίν. 
139β. Βλαχόπουλος 2021. 

17 Για τον Μεσοβυζαντινό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και τη θέση, 
βλ. Κόλλιας 2004. 

18 Βλαχόπουλος 2015β, 217-221, 224, εικ. 3-4, πίν. 129-134α. Βλαχόπουλος 
2016α, 239-240, σχ. 4, πίν. Βλαχόπουλος 2017α, 383-384, εικ. 21. 
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ναγνώρισης των ασαφών υστερότερων λειψάνων πέριξ του πύργου οδήγη-
σαν στην αποκάλυψη των λειψάνων παλαιοχριστιανικής βασιλικής19 (εικ. 3, 

4). Ο ναός, τρίκλιτος µε νάρθηκα και αψίδα, διαστάσεων 17,70 Χ 15,50µ. 
(χωρίς τον νάρθηκα) και µε ενδιαφέρον ψηφιδωτό δάπεδο στο κεντρικό κλί-
τος20, είχε καταλάβει το ορθογώνιο σύµπλεγµα κτηρίων που υποστήριζε τον 
ελληνιστικό πύργο και προφανώς οικοδοµήθηκε χρησιµοποιώντας δοµικό 
υλικό εκείνου, όταν το ύψους περίπου 20 µ. οχυρό είχε καταρρεύσει ή απο-
δοµηθεί21 (εικ. 5, 6). Η τεχνοτροπική πρωιµότητα του ψηφιδωτού και η α-
ναγωγή των ριπιδωτών τριγώνων του θέµατός του στην ελληνο-ρωµαϊκή 
παράδοση καθιστά πιθανή την υπόθεση η βασιλική να είναι από τις παλαιό-
τερες ανάµεσα στις άλλες οκτώ που έχουν εντοπισθεί στην Αστυπάλαια, 
χρονολογούµενες από το τέλος του 5ου έως τις αρχές του 6ου αιώνα µ.Χ.22.  

Η βασιλική υπέστη τουλάχιστον µια µετασκευή και πιθανόν τις συνέ-
πειες του καταστροφικού σεισµού της Κω (554 µ.Χ.), αλλά τα δεδοµένα 
αυτά δεν µπορούν να συνδυαστούν έως ότου το µνηµείο ανασκαφεί και µε-
λετηθεί23. Μια τρίτη φάση του ναού, όταν αυτός ήταν πολύ µικρότερος, ε-
κτιµάται σύγχρονη µε τις µεσοβυζαντινές εκκλησίες που ιδρύθηκαν σε α-
κτινωτά του ακρωτηρίου σηµεία των ακτών του κόλπου24. Αργότερα, στα 
                                                        

19 Βλαχόπουλος 2019, 284-285, εικ. 26. Βλαχόπουλος 2020, 282-285, εικ. 1-4. 
Βλαχόπουλος 2021. 

20 Βλαχόπουλος 2019, 285-286, εικ. 27-30. Βλαχόπουλος 2020, 283-285, εικ. 6-11. 
21 Μαγνήσαλη και Μπιλής υπό έκδοση. 
22 Ενισχυτικό της πρώιµης ίδρυσης του ναού είναι η χρονολόγηση της κεραµι-

κής από το στρώµα καταστροφής µέσα στον 5ο αιώνα, σύµφωνα µε την προκαταρ-
κτική µελέτη της Κ. Πέππα. Για τις βασιλικές της Αστυπάλαιας, βλ. Βολανάκης 
2005. Παπαβασιλείου υπό έκδοση. Για τα ψηφιδωτά των βασιλικών της Αστυπά-
λαιας, βλ. Παναγιωτοπούλου-Ατζακά 2014, εικ. 1-2, 33-34. Για τα τεχνοτροπικά 
κριτήρια και τις έντονες συγγένειες µε τα ψηφιδωτά του «εργαστηρίου της Κω», βλ. 
Παναγιωτοπούλου-Ατζακά 2014, 47-50. Για αναγωγικά παράλληλα του ψηφιδωτού, 
βλ. Βλαχόπουλος 2020, 284, σηµ. 7.  

23 Είναι πιθανό το κατεστραµµένο παλαιοχριστιανικό µνηµείο να λιθολογήθηκε, 
όπως δείχνουν αρχιτεκτονικά µέλη εντοιχισµένα σε υστερότερους ναούς του κόλ-
που. Βλ. Μαγνήσαλη και Μπιλής υπό έκδοση. Για την ενδεχόµενη σύνδεση της 
καταστροφής της βασιλικής µε τον σεισµό της Κω, βλ. Βλαχόπουλος 2021. 

24 Πρόκειται για τον άρτια διατηρηµένο ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και 
για τον ερειπιώδη ναό στο νότιο πρανές της Μπούκας (Άγιος Ιωάννης, επίσης, κατά 
τους ντόπιους), που ανήκουν στον τύπο του «µεταβατικού σταυροειδούς εγγεγραµµέ-
νου» και από τον µελετητή τους Ηλία Κόλλια χρονολογούνται, µε επιφύλαξη, στα 
µέσα του 10ου-µέσα του 11ου αιώνα (Κόλλιας 2004, 142, 146-147). Οικοδοµικό υλικό 
του πύργου έχει χρησιµοποιηθεί στον διαλυµένο Άγιο Αντώνιο, στον περίχωρο του 
οικισµού Έξω Βαθύ και στο κοντινό του νεότερο εκκλησίδιο της Αγίας Άννας, όπου 
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λείψανα του ναού αυτού οικοδοµήθηκε ένα µονόχωρο εκκλησάκι και η αυ-
λή του χρησιµοποιήθηκε ως νεκροταφείο, όπως δείχνει κτιστός τάφος που 
πατούσε επάνω στο ψηφιδωτό της βασιλικής25 (εικ. 3, 5). Άλλοι δύο τάφοι, 
επίσης πολλαπλών ενταφιασµών, βρέθηκαν κοντά, ένας στη ρίζα του βό-
ρειου θεµελίου του πύργου και δεύτερος σε κοντινό προς ∆υσµάς πλάτωµα. 
Νόµισµα-φυλαχτό του Ρωµανού ∆ιογένη (11ος αιώνας) που κτέριζε τον τε-
λευταίο πλούσιο τάφο (εικ. 7, 8) προσφέρει ένα χρονολογικό terminus post 
quem γι’αυτόν τον ορίζοντα «ζωής» του ακρωτηρίου26.   

Η χερσόνησος ερηµώθηκε µέσα στους αιώνες και στις αρχές του 20ου 
αιώνα ήταν πλέον βοσκότοπος. Στη δεκαετία του 1950 ο ∆ηµήτρης Σταυλάς 
µέσα στα λείψανα του πύργου έκτισε ασβεστοκάµινο (εικ. 3, 9), συνεχίζοντας 
την παράδοση των καµινάδων της περιοχής, οι οποίοι βιοπορίζονταν εκµεταλ-
λευόµενοι τον ασβέστη που έδινε ο καλός βράχος του Μέσα Νησιού27. Το 
1965 στην είσοδο του χωριού λειτούργησε πετρελαιοκίνητο ασβεστοκάµινο, 
έργο µεταναστών από την Αυστραλία που γύρισαν για εγκατάσταση στο νησί. 
Στο Βαθύ επέστρεψαν τότε αρκετές οικογένειες, αλλά εκείνη η αύξηση στον 
πληθυσµό του χωριού δεν κράτησε πολύ και το ∆ηµοτικό Σχολείο έπαψε να 
λειτουργεί το 1976. Σήµερα, στον γαλήνιο τόπο ζουν ελάχιστοι, αλλά από εδώ 
κατάγονται πολλές φαµίλιες της εσωτερικής και της µεγάλης διασποράς που 
αγαπούν τον τόπο τους και ανταµώνουν στο γιορτινό πανηγύρι της Παναγίας 
του Θωµά, στις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη.   

Στον επισκέπτη της Αστυπάλαιας των αρχών του 21ου αιώνα η εντυπω-
σιακή λιµνοθάλασσα και ο αψύς βραχώδης κόσµος του Βαθιού εµπνέουν 

                                                                                                                                
ίσως προϋπήρχε µεγαλύτερος ναός. Αρχαιότητες (αετωµατική στήλη, κιονίσκοι, κιο-
νόκρανο ύστερων χρόνων) έχουν βρεθεί εντοιχισµένες και εν χρήσει στον ναό του 
Αγίου Νικολάου, στην κορυφή του επιβλητικού λόφου που υψώνεται επάνω από τον 
ανατολικό µυχό του κόλπου. Βλ. Βλαχόπουλος 2017α, 372, εικ. 3.        

25 Βλαχόπουλος 2019, 285-287, εικ. 25-27, 30. Βλαχόπουλος 2020, 283, εικ. 2, 6-7, 
11. 

26 Βλαχόπουλος 2020, 287-288, εικ. 27-28. Βλ. Κεφάλας 2017, 278, πίν. 47.11. 
Στο έργο του Άραβα γεωγράφου και χαρτογράφου El Idrisi (1100-1166 ή 1165) η 
Αστυπάλαια του πρώιµου 12ου αιώνα αναφέρεται ως νήσος “cultivée et peuplée, ou 
l’on trouve des resources, des boefs et des moutons” («νήσος µε γεωργική παραγω-
γή και πολυάνθρωπη, όπου υπάρχουν σηµαντικές πρόσοδοι, όπως βοοειδή και πρό-
βατα») Βλ. P.-Α. Jaubert (µετφρ.), Géographie d'Edrisi, Paris 1836-1840, v. ii, 127. 

27 Σε αντίθεση µε αυτό που είχε εκτιµηθεί παλαιότερα (Ντούµας 2005, 24. 
Βλαχόπουλος 2015α, 119, σηµ. 6) ο πύργος δεν διαλύθηκε για την ασβεστοποίηση 
των λιθοπλίνθων του. Για τα παραδοσιακά ασβεστοκάµινα του Βαθιού, που ανευ-
ρίσκονται σε µεγάλη έκταση γύρω από τον κόλπο και σε όλο το Μέσα Νησί, βλ. 
Παπαστεφανάκη στον παρόντα τόµο. Παπαστεφανάκη υπό έκδοση. 
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µιαν αύρα µεταφυσικού28. Τα αρχαία λείψανα, απλωµένα γενναιόδωρα στην 
έκταση των ακτών και των αιώνων, γίνονται σιωπηλοί µάρτυρες του δυνα-
µικού παρελθόντος του τόπου και συνθέτουν µια εικόνα της διαχρονικής 
πορείας του.  

 
 

Η προϊστορική ακρόπολη 

 

Οι προϊστορικές εγκαταστάσεις που επιχωριάζουν στο ακρωτήριο Ελ-
ληνικό ξεχωρίζουν σε όγκο, ποικιλία και ευρήµατα ανάµεσα στις σύγχρονές 
τους στο Αιγαίο και βοηθούν σηµαντικά την έρευνα στο να κατανοήσει τις 
νησιωτικές κοινωνίες του αρχιπελάγους που δραστηριοποιήθηκαν κατά την 
4η και 3η χιλιετία π.Χ. (εικ. 3, 4, 9).    

Ο δολοµιτικός ασβεστόλιθος κυριαρχεί παντού στο Βαθύ, σχηµατίζοντας 
καρστικούς σχηµατισµούς (σπήλαια) που συγκρατούν το νερό της βροχής και 
ευνοούν την περισυλλογή του. Στο ανατολικό πέρας της χερσονήσου του 
Πύργου εντοπίζεται το σπηλαιοβάραθρο Χάσµα, όπου πρόχειροι αναληµµατι-
κοί τοίχοι και πλήθος υδροφόρων αγγείων τεκµηριώνουν το βαθύτερο τµήµα 
του ως σηµείου υδροληψίας, διαχρονικά29 (εικ. 4). Με την πρόσβασή του εύ-
κολη, αλλά µη ορατή, το Χάσµα λειτούργησε επίσης ως χώρος συντήρησης 
αγαθών και ως καταφύγιο, σίγουρα περισσότερες φορές πριν από τους βοµ-
βαρδισµούς του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου30. Η πρόσφατη ανασκαφή ταφής 
Μεσολιθικών χρόνων (10η / 9η χιλιετία π.Χ.) στην απόκρηµνη Σπηλιά του Νέ-
γρου, επάνω από τις Βάτσες, η εγκατάσταση της 4ης και 3ης χιλιετίας π.Χ. στον 
ίδιο θάλαµο και η µετατροπή του σε τόπο λατρείας των Νυµφών31 δίνουν µε-
ρικές από τις διαχρονικές διαστάσεις των σπηλαίων της Αστυπάλαιας, τις ο-

                                                        
28 https://www.youtube.com/watch?v=nsmUI_MbOCs. 
29 Βλαχόπουλος 2015β, 223-225, πίν. 137-139α. Βλαχόπουλος 2016α, 240-242, 

σχ. 5-6. Για την ευκολότερη περιαγωγή των οµβρίων υδάτων της βραχώδους πλα-
γιάς στο εσωτερικό του σπηλαίου είχαν λαξευθεί αύλακες περιµετρικά του κυκλι-
κού στοµίου, βλ. Βλαχόπουλος 2017α,  382-383, εικ. 40-41. Η έρευνα στο Χάσµα 
διεξάγεται σε συνεργασία µε την αρχαιολόγο της Εφορείας Σπηλαιολογίας και Πα-
λαιοανθρωπολογίας Γιάννα Ευσταθίου (βλ. Ευσταθίου – Βλαχόπουλος υπό έκδοση).     

30 Τις πρώτες αφηγήσεις για το Χάσµα και τους βοµβαρδισµούς του πολέµου 
άκουσα το 2010 από την Σταυρούλα Καµπούρη-Μαρινάκη, τη σύγχρονη «Μπου-
µπουλίνα» του Βαθιού. Η φρεατοειδής είσοδος του σπηλαίου µε τα χρόνια είχε 
εξαφανιστεί από τη βλάστηση και εντοπίστηκε πρόσφατα από τον Γιάννη Σταυλά, 
ο οποίος ξαναµπήκε σε αυτό µετά από µισόν αιώνα. 

31 Εδώ λατρεύονταν επίσης ο Ερµής και ο Παν. Βλ. Ευσταθίου – Τρανταλίδου 
2020, 2358-2360, εικ. 19-21. Ευσταθίου στον παρόντα τόµο. 
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ποίες ίσως κάποτε εµπλουτίσει περαιτέρω ο εντυπωσιακός οξυκόρυφος σπη-
λαιοθάλαµος του Βαθιού32.    

Οι φυσικές διακλάσεις τεµαχίζουν εύκολα τον γκρίζο βράχο και οι άν-
θρωποι από το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., τουλάχιστον, τον λατόµευαν, 
τον µετακυλούσαν και τον έκτιζαν µε µεγάλη ευκολία σε αναληµµατικούς 
τοίχους, περιβόλους, κτήρια, πύλες, αναβάθρες και καταστρώµατα µονοπα-
τιών, µεταµορφώνοντας το Βόρειο-Βορειοανατολικό τµήµα του ακρωτηρί-
ου σε µια εντυπωσιακή ακρόπολη επιφάνειας 7-8 στρεµµάτων (εικ. 3, 4, 9). 
Αυτή περικλείεται και οριοθετείται από ένα συνεπές δίκτυο οικοδοµικών 
στοιχείων, τα οποία προσαρµόζονται στο φυσικό ανάγλυφο και εξυπηρε-
τούνται από τις πρώτες ύλες του. Μονοπάτια κατά το µήκος της βόρειας και 
της νότιας ακτής, λαξευµένα στον βράχο, καθιστούν την ακρόπολη προσιτή 
διά ξηράς από τουλάχιστον τρία σηµεία της χερσονήσου33. 

Στη βορειοδυτική κλιτύ λοξά λατοµευµένοι βράχοι αποτρέπουν την 
πρόσβαση από την ακτή και ένα δίκτυο ατραπών οδηγεί µέσω της Πύλης 
των Πλοίων (εικ. 26) στο µνηµειώδες Ορθογώνιο Οικοδόµηµα (Κ14) του 
ανώτερου αναβαθµού του ακρωτηρίου (εικ. 3, 4, 9). Πρόκειται πιθανότατα 
για πύργο µε ισχυρό αναληµµατικό βόρειο µέτωπο, στη συνέχεια του οποί-
ου εκτείνεται το ογκολιθικό Μεγάλο Ανάληµµα µήκους π. 55 µ., που συ-
γκρατεί το ανώτερο πλάτωµα και µοιάζει να διευθετεί και να οχυρώνει τη 
βόρεια, λειτουργική κλιτύ της προϊστορικής ακρόπολης34 (εικ. 11).  

Το δυτικό σκέλος της ακρόπολης ορίζει λίθινος χαµηλός περίβολος µή-
κους π. 130µ., ο οποίος στη βορειοδυτική γωνία του δηµιουργεί άνοιγµα µε 
κατώφλι35 (εικ. 4). Βραχογραφία σπείρας σε βραχόλιθο της κατασκευής δί-
νει το χρονολογικό της στίγµα. Εδώ καταλήγει ανωφερής δρόµος, εν µέρει 
λαξευτός στον βράχο, ο οποίος παρακολουθείται από την οµαλή βόρεια α-

                                                        
32 Το σπήλαιο έχει µήκος π. 30µ., µέγιστο πλάτος 6,5µ. και ύψος 14µ. Έχει εν-

διαφέροντα σταλακτιτικό διάκοσµο, αλλά το εσωτερικό του ερευνάται µε µεγάλη 
δυσκολία λόγω των κτιστών αναληµµατικών τοιχίων που συγκρατούν τα εισρέοντα 
χώµατα και των µεγάλων αποκολληµένων βράχων που κλείνουν την πρόσβαση στο 
βαθύτερο επίπεδό του.     

33 Βλαχόπουλος 2017α, 381, εικ. 36. Βλαχόπουλος 2015β, 220-222, πίν. 132-133. 
34 Για το Μεγάλο Ανάληµµα, βλ. Βλαχόπουλος 2014, 94, πίν. 73β, 74α, 75β; 

Βλαχόπουλος 2015α, 121, πίν. 99α. Βλαχόπουλος 2015β, 215, εικ. 1 (αποτύπωση 
Πρίαµος Ντούµας), πίν. 116α-β. Βλαχόπουλος 2018, 330-331, σχ. 1-3, εικ. 1-3. 
Βλαχόπουλος 2019, 278-283, εικ. 14-15. 

35 Βλαχόπουλος 2015α, 122, εικ. 1-2. Βλαχόπουλος 2018, 338-339, σχ. 1-3. Σε 
απόσταση π. 50 µ. στα ∆υτικά του περιβόλου βρίσκεται το σπηλαιοβάραθρο Χά-
σµα, όπου καταλήγει φυσικό µονοπάτι. 
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κτή36. Πιθανός δρόµος είναι και η κατασκευή ευρέων βαθµιδωτών πλατω-
µάτων που ξεκινούν από το νότιο πέρας του περιβόλου, αν και είναι άδηλο 
το εάν αυτά κατέληγαν στην ακτή ή µόνο στο παρακείµενο πυκνότατα βρα-
χογραφηµένο πλάτωµα37 (εικ. 3, 4). 

Το Μεγάλο Ανάληµµα ακολουθεί στην κατωφερή πορεία του το ακρω-
τήριο και µε ένα δίκτυο ισχυρών αναληµµατικών δακτυλίων απολήγει στην 
ανατολική ακτή, όπου λαξευµένες αναβάθρες (γλύστρες) εναλλάσσονται µε 
ογκολιθικά αναλήµµατα, δίνοντας µια εικόνα ισχυρών κατασκευών λιµενι-
κού και ίσως αµυντικού χαρακτήρα38. Η µεγάλη λαξευτή αναβάθρα Π8 εί-
ναι το πλέον εντυπωσιακό λιµενικό έργο του ακρωτηρίου39. Τα πεταλόσχη-
µα πλατώµατα εκατέρωθεν της αναβάθρας, ίσως αµυντικοί πύργοι - προµα-
χώνες, καθιστούν το σύνολο ακόµα µνηµειακότερο, παραπέµποντας σε ένα 
προστατευµένο µηχανισµό ανάσυρσης ελαφρών σκαφών (εικ. 3, 10).  

Οικοδοµικό πρόγραµµα τέτοιας εµβέλειας και έκτασης απαιτεί τεχνο-
γνωσία, τεχνολογία, συντονισµό και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµι-
κού, στοιχεία που προϋποθέτουν επιτελικό έλεγχο και πολιτική οργάνωση 
ώριµων κοινωνικών δοµών για τον οικισµό στο Βαθύ. Από τη µεγάλη πο-
σότητα κεραµικής που υπάρχει παντού τριγύρω και έχει προκύψει από τις 
ανασκαφικές τοµές, τα εν λόγω έργα µπορούν να χρονολογηθούν στη µετά-
βαση από το τέλος της 4ης (Τελική Νεολιθική) στις αρχές της 3ης χιλιετίας 
π.Χ. (Πρώιµη Εποχή του Χαλκού I), κεραµική φάση που γεφυρώνει την 
Τελική Νεολιθική «Αττική-Κεφάλα» και την Πρωτοκυκλαδική Ι φάση 
«Γρόττα-Πηλός»40. Παρότι το ακριβές χρονολογικό στίγµα της αναζητάται 

                                                        
36 Βλαχόπουλος 2017α, 377-378, εικ. 21-22. 
37 Βλαχόπουλος 2016β, 317-319, σχ. 1, εικ. 2-6. Βλαχόπουλος 2017α, 378, εικ. 

37-39. Βλαχόπουλος 2020, εικ. 1. 
38 Βλαχόπουλος 2014, 94, πίν. 73β, 74α, 75α. Βλαχόπουλος 2015α, 121, πίν. 

99α.  Βλαχόπουλος 2018, 330-331, σχ. 1-3, εικ. 16-19. Βλαχόπουλος 2019, 278-
283, εικ. 14-15. 

39 Βλαχόπουλος 2014, 94, πίν. 75α. Βλαχόπουλος 2015β, 217, εικ. 2 (αποτύ-
πωση Πρίαµος Ντούµας), πίν. 116α-β. Βλαχόπουλος 2017α, 380, εικ. 33. Βλαχό-
πουλος 2018, 330-331, εικ. 16. 

40 Kouka 2008. Zachos – Douzougli υπό εκτύπωση. Την Τελική Νεολιθική της 
φάσης αυτής εκπροσωπεί ο οικισµός και το νεκροταφείο στην Κεφάλα της Κέας και 
αρκετές θέσεις της Αττικής (Coleman 1977. Kouka 2008, 272-274, fig. 27.1) Η πρωι-
µότερη φάση της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου ορίστηκε µε βάση το υλικό από τον 
παράκτιο οικισµό της Γρόττας Νάξου και από τα νεκροταφεία στον Πηλό Μήλου, τον 
Πλαστηρά Πάρου και τις Λάκκουδες Νάξου  (Kouka 2008, 274-276, fig. 27.2).   
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ακόµα, η κεραµική της φάσης αυτής είναι καλά γνωστή41, αλλά το αρχιτε-
κτονικό αποτύπωµα της περιόδου και τα σύγχρονα συγκρίσιµα παράλληλα 
στο νησιωτικό Αιγαίο αποτελούν ζητούµενα της έρευνας42.  

Ο Χρίστος Ντούµας είχε αντιληφθεί τη σηµασία της προϊστορικής ε-
γκατάστασης στο Βαθύ και είχε συνδυάσει τη στρατηγική σηµασία του µε 
την καίρια για την ασφαλή ναυσιπλοΐα θέση της Αστυπάλαιας, που αποτε-
λούσε µεσοπέλαγη «σκάλα» µεταξύ των Κυκλάδων, των ∆ωδεκανήσων και 
της Μικράς Ασίας43. Η ανεύρεση, από τον ίδιο, βιολόσχηµου ειδωλίου της 
πρώιµης 3ης χιλιετίας π.Χ. πιστοποιούσε την επιρροή της Αστυπάλαιας από 
τις γειτονικές Κυκλάδες ήδη από την αυγή της προϊστορίας, παρά από τα 
νησιωτικά συγκροτήµατα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου44. Στο ίδιο 
συµπέρασµα συνέτεινε και η βραχογραφία σπείρας σε ισχυρό αναληµµατι-
κό τοίχο της βόρειας ακτής45 (εικ. 11, 31), αφού τόσο η τέχνη της επίκρου-
σης σε βράχους όσο και το ίδιο το µοτίβο χαρακτηρίζουν τη νοοτροπία και 
την αισθητική των Κυκλαδιτών στην τέχνη της εποχής εκείνης46.  

Με την εξέλιξη της επιφανειακής έρευνας σε συστηµατική ανασκαφή, κα-
τά τα έτη 2014-2018, πλείστα ευρήµατα του Βαθιού διασαφήνισαν περαιτέρω 

                                                        
41 Για την ορολογία και τη διάρκεια της περιόδου αυτής, βλ. Hope Simpson – 

Lazenby 1973, 166, 167, fig. 7.11, pl. 43. Coleman – Facorellis 2018. Bλ. Vlacho-
poulos – Angelopoulou 2019, 212-224, figs 24.16-24.38. 

42 Η Μαρκιανή Αµοργού είναι η µοναδική ερευνηµένη οχυρωµένη ακρόπολη 
της Πρωτοκυκλαδικής Ι περιόδου, χρονολογούµενη σε ύστερη βαθµίδα της (Ma-
rangou κ.ά. 2008, 102, 104. Angelopoulou 2017, 134, 139).   

43 Ντούµας 2005. Ντούµας 2010. 
44 Ντούµας 2005, 24-25, εικ. 5-6. Bλ. Βλαχόπουλος 2015α, 121, πίν. 98α-β. 

Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 204, fig. 24.2. 
45 Στην αρχαιολογική ορολογία της ανασκαφής ονοµάζεται, πλέον, «σπείρα 

Ντούµα» (Ντούµας 2005, 24-25, εικ. 4). Βλ. Βλαχόπουλος 2014, 94, πίν. 76α. Βλα-
χόπουλος 2015α, 121, πίν. 98α-β. Βλαχόπουλος 2017α, 376, εικ. 15. 

46 Την τέχνη της βραχογραφίας στις Κυκλάδες τεκµηρίωσε πρώτος ο Απερα-
θείτης µαθηµατικός Μιχάλης Μπαρδάνης, στις επισηµάνσεις του οποίου στηρίχτη-
καν ο Χρ. Ντούµας και οι Έφοροι Αρχαιοτήτων Νικόλαος και η Φωτεινή Ζαφειρο-
πούλου όταν διέγνωσαν ως Πρωτοκυκλαδικές τις βραχογραφίες από την Κορυφή 
τ’Αρωνιού (Ντούµας 1965) και άλλες θέσεις της Νάξου. Επίσης από την Ηρακλειά, 
όπου η διασπορά επίκρουστων σπειρών είναι σηµαντική (Κανάκης 2010. Λεγάκη 
2014. Λεγάκη 2016). Η ευρεία διάδοση των βραχογραφιών επιβεβαιώθηκε στις 
νεότερες έρευνες του Ύστερου / Τελικού Νεολιθικού οικισµού στον Στρόφιλα της 
Ανδρου (Televantou 2018. Televantou 2019) και του Πρωτοκυκλαδικού ΙΙ οικι-
σµού στο Καστρί της Σύρου (Ρόµβος 2002, 17-25. Marthari 2017, 157-159, figs 19-
21). Βραχογραφίες σπειρών, κοτυλών, πλοίων και άλλων θεµάτων διαπιστώθηκαν 
επίσης σε υπαίθριες θέσεις της Σίφνου, της Αµοργού και της Κέρου-∆ασκαλειού.  
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και επαναπροσδιόρισαν τον ορίζοντα εξάπλωσης του Πρωτοκυκλαδικού πολι-
τισµού, αποδεικνύοντας ότι η Αστυπάλαια αποτελούσε µέρος της επικράτειάς 
του. Οι άνθρωποι που ζούσαν στο Βαθύ κατασκεύαζαν λεπίδες, ξέστρα, φολί-
δες, διατρητικά εργαλεία και αιχµές από κοφτερό µηλιακό οψιανό και λιγότε-
ρο από τον υποδεέστερης ποιότητας οψιανό της Κω και της Νισύρου, και από 
µεγάλη ποικιλία λίθων (πολλών εισηγµένων) λάξευαν τριβεία, χειρόλιθους, 
λειαντήρες, κρουστήρες, σύνεργα αλιείας, πώµατα, βάρη, βλήµατα, αξίνες και 
χάντρες47. Τα µετάλλινα αντικείµενα εµφανίζουν σηµαντική ποικιλία και αρ-
τιότητα στη διατήρησή τους (βελόνες, αγκίστρια ψαρέµατος, περόνες, χάντρες) 
και έχουν κατασκευαστεί από κράµα αρσενικούχου χαλκού και µολύβι, πιθα-
νόν αιγαιακής προέλευσης48 (εικ. 12α-γ).  

Πλέον διαφωτιστικά για την αναζήτηση των ιδεολογικών αντιλήψεων της 
κοινωνίας, δύο σχηµατικά ειδώλια από λευκό µάρµαρο ανήκουν στον βιολό-
σχηµο κυκλαδικό αλλά και τον συνήθη στην Ανατολή τύπο Beycesultan, ενώ 
ένας αφαιρετικός τύπος µε µακρύ λαιµό και υποτυπώδες κεφάλι συµφωνεί µε 
τα προηγούµενα για τη χρονολόγησή τους στην αρχόµενη 3η χιλιετία π.Χ., ίσως 
και νωρίτερα49 (εικ. 13α-β). Μια λίθινη σφραγίδα µε γραµµικό θέµα κοινό σε 
όλο το Αιγαίο απηχεί τις διοικητικές και επικυρωτικές συναλλαγές του κατόχου 
της, και εντάσσει την Αστυπάλαια στα ακµαία κέντρα µε οργάνωση «πρωτοα-
στική», όπως η οικοδοµική στιβαρότητα της ακρόπολης καταδεικνύει50.  

Οι ανασκαφικοί ορίζοντες στο Βαθύ έφεραν στο φως ευρήµατα που 
τεκµηριώνουν, επιπλέον,  αµοιβαίες επαφές µε τα ∆ωδεκάνησα αλλά και 
σχέσεις της Αστυπάλαιας µε τη Μικρασιατική ακτή, το Βόρειο και Ανατο-
λικό Αιγαίο και την Κρήτη της Πρωτοχαλκής περιόδου. Σχήµατα της κερα-
µικής, όπως ο κρατηρίσκος (εικ. 14) και η φιάλη (εικ. 15) είναι σκεύη που 
στις Κυκλάδες λαξεύονται επίσης σε µάρµαρο, ενώ άλλα αγγεία οφείλουν 

                                                        
47 Τα εργαλεία τριπτού λίθου µελετά η ∆ρ Ευγενία Αδάµ και λειασµένου λίθου 

ο Οδυσσέας Μεταξάς. Την ορυκτολογική µελέτη των πρώτων υλών ερευνά ο καθ. 
Γιάννης Ηλιόπουλος. Βλ. ενδεικτικά Βλαχόπουλος 2014, 94-96, πίν. 77-78. Βλαχό-
πουλος 2015β, πίν. 117β, 128β. Βλαχόπουλος 2018, εικ. 9γ-ε, 15β, 20α-ε, 22. Βλα-
χόπουλος 2019, 274-275, 280, εικ. 4-7, 11, 18-19, 21-22. Βλαχόπουλος 2020, 291, 
εικ. 46 και τα οικεία κεφάλαια στον τόµο Βλαχόπουλος υπό έκδοση. 

48 Κατά την 3η χιλιετία π.Χ. δεν τεκµηριώνεται κυπριακός χαλκός στο Αιγαίο, 
όπου κυριαρχούν τα αρσενικούχα κράµατα και όχι τα κασσιτερούχα της Ανατολής, 
βλ. Μαστροθεόδωρος και Μπασιάκος 2014. Την ανάλυση των µετάλλινων ευρηµά-
των του Βαθιού διενεργεί ο ∆ρ. Γιάννης Μπασιάκος (ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος). 

49 Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 205-206, figs 24.5, 24.26, όπου και 
συζήτηση για τη χρονολόγηση των τύπων.  

50 Βλαχόπουλος 2017β, 550, εικ. 5-7. Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 205, 
fig. 24.3.  
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το σχήµα τους σε ειδικές χρήσεις, πέρα από τη µαγειρική και το σερβίρι-
σµα51. Η τεχνολογία κατασκευής των αγγείων είναι υψηλή και οι κεραµείς 
του νησιού γνωρίζουν καλά τα κέντρα παραγωγής του Αιγαίου, από όπου 
σηµειώνονται εισαγωγές52.   

 
Οι Π-σχηµες εξέδρες και οι βρεφικοί εγχυτρισµοί 

 
 

Εννέα εγχυτρισµοί βρεφών, δηλαδή οι ενταφιασµοί αρτιγενών ή λίγων 
µηνών βρεφών µέσα σε οικιακά αγγεία που ήταν πλέον αχρηστευµένα ή 
σπασµένα, είχαν προσεκτικά διευθετηθεί σε δύο Π-σχηµες ογκολιθικές «ε-
ξέδρες» της βόρειας ακτής του ακρωτηρίου (εικ. 3, 4). Στα αγγεία είχαν τα-
φεί συνολικά 13 βρέφη, ηλικίας από λίγων εβδοµάδων και 2-6 µηνών έως 
(ένα παιδάκι) 1,5-2 ετών. Σε κάθε αγγείο υπήρχαν από ένα έως τρία µωρά53. 

Η Εξέδρα 1 αποκαλύφθηκε το 2012, κατά την επιφανειακή έρευνα του 
ακρωτηρίου, όταν ένας κρατηρίσκος σκεπασµένος µε λίθινο πώµα βρέθηκε 
θαµµένος στο συµπαγές κοκκινόχωµα, ακριβώς στο επίπεδο του θαλασσι-
νού νερού (εικ. 9, 14, 16). Μια κάθετα τοποθετηµένη λίθινη πλάκα λειτουρ-
γούσε ως «σήµα» της ταφής. Όταν το αγγείο µεταφέρθηκε στο εργαστήριο 
αποδείχτηκε ότι περιείχε την ταφή βρέφους, περίπου 4 µηνών, το κρανίο 
του οποίου στον κολοβό πυθµένα του αγγείου συγκρατούσε ύφασµα (βρέ-
θηκε αποτυπωµένο στο χώµα)54. Η Εξέδρα 1, ελλειψοειδώς λαξευµένη στον 
φυσικό βράχο η βυθισµένη µισή και ορθογώνια στην κτιστή πλάτη της, φι-
λοξενούσε δύο ακόµα σύνολα εγχυτρισµών επάνω σε αδρό λιθόστρωτο δά-
πεδο. Μια µεγάλη φιάλη και τµήµατα µικρότερων αγγείων περιείχαν τρία 
βρέφη από 2 έως 5 µηνών55 και σε συµπαγές συσσωµάτωµα χώµατος, µέσα 

                                                        
51 Βλαχόπουλος 2019, 273-274, εικ. 1-2. Βλαχόπουλος 2020, 288-290, εικ. 34-

39. Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 212-224, figs 24.18-24.38. 
52 Τη µελέτη της προϊστορικής κεραµικής από το Βαθύ διενεργεί η ∆ρ. Νατάσα 

Αγγελοπούλου, βλ. Vlachopoulos – Angelopoulou 2019. Τις πετρογραφικές αναλύ-
σεις διενεργεί η καθηγήτρια Jill Hilditch.  

53 Τη µελέτη των εγχυτρισµών πραγµατοποιεί ο καθηγητής Simon Hillson συ-
νεπικουρούµενος από την ανθρωπολόγο Αλίκη Γιαννίκου, βλ. Hillson υπό έκδοση. 

54 Βλαχόπουλος 2015α, 122, πίν. 99b-100. Βλαχόπουλος 2015β, 215, εικ. 3, πίν. 
117-118. Βλαχόπουλος 2017α, 379, εικ. 27β, 29α-β, 30. Vlachopoulos – An-
gelopoulou 2019, 205, 220, figs 24.15, 24.36. 

55 Βλαχόπουλος 2015β, 215-217, εικ. 3, πίν. 119-120; Βλαχόπουλος 2016α, 
244, σχ. 7. Βλαχόπουλος 2017α, 379, εικ. 27β, 31α-β. Vlachopoulos – Angelopou-
lou 2019, 205, figs 24.15, 24.18, 24.19, 24.35. 
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στο λιθόστρωτο, υπήρχε νεογέννητο µωρό56 (εικ. 15). Σε ψηλότερη βαθµί-
δα της νοτιοδυτικής γωνίας, µια κτιστή τριγωνική θήκη (Εξέδρα 2) είχε δε-
χθεί ευµέγεθες αποθηκευτικό σκεύος µε χοανοειδές στόµιο περιέχον τρία 
βρέφη ηλικίας 3,5-5 µηνών, το οποίο συνόδευε επίπεδο λίθινο βαρίδι, προ-
φανώς κτέρισµα57 (εικ. 17).  

Τα οκτώ βρέφη που είχαν ταφεί σε αγγεία σχεδόν αµφιθεατρικά διατε-
ταγµένα στην ορθογώνια κατασκευή ενώνονταν µε δεσµούς συγγενικούς, 
όπως δείχνει η σπάνια για τα ανθρωπολογικά δεδοµένα συνοδόντωση νεο-
γιλών δοντιών που εµφανίζουν δύο από τα µωρά που είχαν ταφεί στα αγγεία 
των Εξεδρών 1 και 258. 

Ανάλογο σύνολο βρεφικών εγχυτρισµών ήλθε στο φως στην µεγαλύτερη 
από τις παρακείµενες προς ∆υσµάς Π-σχηµες κατασκευές, στην ογκολιθική 
Εξέδρα Π2 (εικ. 3, 4, 18, 19). Πατώντας σε επίµηκες λίθινο θρανίο και σχεδόν 
παραταγµένοι σε επαφή βρέθηκαν τρεις «κεραµικοί νάρθηκες»  περιέχοντες 
βρεφικά οστά και τέταρτος µεµονωµένος, σε ελαφρά κατώτερο προς τη θά-
λασσα επίπεδο59. Τα επί τούτοις συναρτηµένα τµήµατα αγγείων είχαν αποτε-
θεί επάνω σε ένα εκτεταµένο και πυκνό στρώµα λευκών θαλασσινών χαλικιών, 
που καταλάµβανε όλο το παράκτιο µισό της εξέδρας, σαν αποµίµηση ακτής ή 
βυθού60. Γύρω και συχνά εντός των εγχυτρισµών υπήρχαν κοχύλια, πυρήνες 
και τέχνεργα οψιανού, και λίθινα εργαλεία, προφανώς κτερίσµατα των ταφών. 
Μοναδικό κτέρισµα ατοµικού στολισµού υπήρξε η λίθινη χάντρα που συνό-
δευε το παιδάκι 1.5-2 ετών και ήταν µάλλον περασµένη στον λαιµό του61.      

Τη στιγµή που γράφεται το ανά χείρας κείµενο τα δεδοµένα των βρεφι-
κών εγχυτρισµών από το Βαθύ προκύπτουν ακόµα πλουσιότερα σε αριθµό 
και διασπορά στον χώρο, καθώς το 2019 στο ανώτερο επίπεδο του ακρωτη-
ρίου, στο ηπίως κατωφερές πλάτωµα που αναπτύσσεται εξωτερικά του ο-
γκολιθικού Ορθογώνιου Οικοδοµήµατος της ακρόπολης, βρέθηκαν τέσσε-

                                                        
56 Βλαχόπουλος 2016α, 236, σχ. 1-2, εικ. 4. Βλαχόπουλος 2019, 274, εικ. 9-11. Το 

αγγείο που ίσως περιέβαλλε το συσσωµάτωµα είναι πιθανό να είχε διαλυθεί και σε 
αυτό να ανήκουν κάποια από τα όστρακα µεγαλόσωµων αγγείων που βρέθηκαν στην 
περιοχή.   

57 Βλαχόπουλος 2016α, 236, σχ. 1-2, εικ. 4-6. Βλαχόπουλος 2016β, 317, 321, 
εικ. 1, 9. Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 205, figs 24.15, 24.22, 24.23.  

58 Hillson υπό έκδοση. 
59 Βλαχόπουλος 2018, 328-334, σχ. 2, εικ. 1-10. Βλαχόπουλος 2019, 277-278, 

εικ. 12-13. Βλαχόπουλος 2020, 292, εικ. 48-51. 
60 Τα ισοµεγέθη και προσεκτικά διαλεγµένα λευκά βότσαλα είχαν µεταφερθεί 

από άλλη παραλία (πιθανόν το Γιαλούδι ή την Παχειά Άµµο), καθώς οι ακτές του 
κόλπου Bαθύ είναι βραχώδεις ή αµµουδερές.  

61 Βλαχόπουλος 2018, 333, εικ. 5, 7, 9ε. 
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ρεις ακόµα «εγχυτρισµοί» βρεφών62 (εικ. 20). Ο όρος εδώ αποδίδει συµβα-
τικά τη σηµαντικά αποκλίνουσα µέθοδο ταφής των νεογέννητων παιδιών 
στον εν λόγω χώρο από εκείνη στις παράκτιες «εξέδρες», καθώς η σορός 
τους είχε αποτεθεί σε µικρούς λάκκους που σχηµάτιζαν οι διακλάσεις του 
φυσικού βράχου, ενώ σκόπιµα σπασµένα θαλάσσια βότσαλα, τέχνεργα οψι-
ανού και λιγοστά όστρακα αγγείων συνδέονται µε τις εν λόγω ταφές63.  

Χάλκινο αγκίστρι που ανασύρθηκε από την περιοχή των ταφών τεκµη-
ριώνει έτι περαιτέρω τη συνήθεια της κτέρισης των πρόωρα χαµένων βρε-
φών κυρίως µε εργαλεία από τις δραστηριότητες των ενηλίκων64, τα οποία 
είτε κωδικοποιούν τον σκόπιµο αποχωρισµό της οικογένειας από χρήσιµα 
εργαλεία, ως ενέργεια δηλωτικής πόνου και θλίψης για το χαµένο µέλος της, 
είτε προβάλλουν ιδιότητες και δεξιότητες που το πρόωρα πεθαµένο παιδί θα 
αποκτούσε µελλοντικά στην κοινότητα. Η εναπόθεση καµένων καρπών και 
σπόρων (σταφυλιού, ελιάς, σίτου, κριθής και φακής), βρώσιµων κοχυλιών 
(στρειδιών, πορφυρών, τρόχων κλπ) και άλλων διατροφικών καταλοίπων, 
όπως οστών αιγοπροβάτων και ψαριών γύρω από τους εγχυτρισµούς στο 
Βαθύ τεκµηριώνουν τα αγαθά αυτά ως λείψανα επικήδειων-επιµνηµόσυνων 
γευµάτων και τελετουργιών, και φωτίζουν τα στάδια των εθιµικών πράξεων 
που η κοινότητα επιτελούσε για την τίµηση των βρεφών65.  

Το περιέχον τη σορό πήλινο αγγείο συνιστούσε σε πρακτικό επίπεδο 
µια εύκολη λύση για την αδάπανη ταφή του βρέφους µεν, αλλά σαφώς λει-
τουργούσε προσοµοιωτικά και µεταφορικά της γενέθλιας µήτρας που το 
έφερε στη ζωή. Παράλληλα, η κήδευση της φορητής ταφής µπορούσε να 
λάβει χώρα στον χώρο που η οικογένεια προέκρινε, και έτσι να ερµηνευ-
θούν η διασπορά και οι διαφοροποιήσεις του τελετουργικού που παρατη-
ρούνται στους εγχυτρισµούς του Βαθιού.        

Ως ταφικό έθιµο, ο εγχυτρισµός των βρεφών είναι ελλιπώς τεκµηριωµέ-
νος στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο της Νεολιθικής και της Πρώι-
µης Εποχής του Χαλκού (5η-3η χιλιετία π.Χ.)66. Απαντά σε λίγες περιπτώ-
σεις στα νησιά (Κέα, Πάρος, Μύκονος, Μήλος, Θήρα, Αµοργός, Λήµνος, 
Λέσβος, Κυρά-Παναγιά Σποράδων), την Κρήτη και τις ανατολικές ακτές 

                                                        
62 Βλαχόπουλος 2021. 
63 Βλαχόπουλος 2021. 
64 Ανάλογα ευρήµατα (κόνδυλος οψιανού, λίθινο βαρίδι) υπήρχαν στην Εξέδρα 1, 

βλ. Βλαχόπουλος 2016α, 235, σχ. 2, εικ. 2, 4. Βλαχόπουλος 2019, 274, εικ. 4, 6. 
65 Βλαχόπουλος 2018, 332-333, εικ. 9α-β. Βλαχόπουλος 2019, 275-276, 277, 

εικ. 8. Τα βοτανικά κατάλοιπα µελετά η ∆ρ Ε. Μαργαρίτη, τα οστά ζώων ο ∆ρ Γ. 
Καζαντζής και τα ιχθυολογικά κατάλοιπα η ∆ρ ∆. Μυλωνά.  

66 McGeorge 2013. 
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(Τροία), εντός και εκτός των οικισµών67. Στη Μικρά Ασία και την Ανατολία 
οι ταφές σε πίθο εφαρµόζονται κυρίως σε ενήλικες και οικογένειες που θά-
βονται σε οργανωµένο νεκροταφεία, ενώ οι ατοµικοί εγχυτρισµοί βρεφών 
και παιδιών συνιστούν µεµονωµένες περιπτώσεις και γίνονται εντός των 
οικισµών68. Τα τρία σύνολα εγxυτρισµών που ήλθαν στο φως στο Βαθύ συ-
νιστούν έναν σπάνιας οµοιογένειας χρονολογικό ορίζοντα της Τελικής Νε-
ολιθικής / Πρωτοχαλκής Ι (3200-2800 π.Χ.) για το Αιγαίο, µε την οικεία 
κεραµική να τεκµηριώνει την ικανή κατάρτιση των αγγειοπλαστών της Α-
στυπάλαιας και τις αµοιβαίες επιρροές από τα εργαστήρια της Αµοργού, της 
Νάξου και άλλων νησιών69.  

Τα δεδοµένα από τις εγχυτρικές και τις συναφείς βρεφικές ταφές στο 
Βαθύ αντανακλούν πτυχές του κοινωνικού, εθιµικού και ιδεολογικού κώδι-
κα µιας εξωστρεφούς κοινότητας που ακµάζει στην ασφάλεια του ευλίµε-
νου τόπου, και ως εκ τούτου η διεπιστηµονική έρευνά τους εµπλουτίζει ση-
µαντικά τις γνώσεις µας για τις πρώιµες κοινωνίες της αιγαιακής προϊστο-
ρίας70.   

Όπως αναφέρθηκε, δύο από τα σύνολα εγχυτρισµών του Βαθιού κατα-
λάµβαναν ισάριθµες Π-σχηµες ογκολιθικές «εξέδρες», αλλά οι παρόµοιες 
κατασκευές που παρατάσσονται πυκνά στη βόρεια ακτή, στη σκιά του Με-
γάλου Αναλήµµατος, ήταν τουλάχιστον έξι (εικ. 2, 3, 4, 9, 11). Οι υπόλοιπες 
στερούνταν ευρηµάτων λόγω της αναστάτωσης από τη θάλασσα (Π1, Π3) ή 

                                                        
67 Μεµονωµένο παράδειγµα καύσης συνιστά ο Ύστερος Νεολιθικός εγχυτρι-

σµός µικρού παιδιού στη Φτελιά της Μυκόνου (Poulianos 2018). Οι παλαιότεροι 
βρεφικοί εγχυτρισµοί στο Αιγαίο είναι αυτοί στο νεκροταφείο της Κεφάλας Κέας 
(Coleman 1977), χρονολογούµενοι στην Τελική Νεολιθική περίοδο (4300-3200 
π.Χ.). Ο µεγαλύτερος αριθµός εγχυτρισµών βρεφών της Πρωτο-κυκλαδικής περιό-
δου έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι της Θήρας, όπου σε σπηλαιώδεις θαλάµους βρεφικές 
ταφές βρέθηκαν σε 8 εγχυτρικά αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής Ι-ΙΙΙ περιόδου 
(Maniki υπό εκτύπωση). Για τις βρεφικές και παιδικές ταφές στο Αιγαίο της Νεολι-
θικής και Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, βλ. McGeorge 2012.  

68 Massa – Sahoglu 2011. 
69 Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 220, 222. 
70 Οι 3.500 εγχυτρικές ταφές βρεφών και µικρών παιδιών στην Κυλίνδρα της 

Χώρας Αστυπάλαιας, που χρονολογούνται από την Ύστερη Γεωµετρική µέχρι τη 
Ρωµαϊκή εποχή (Michalaki-Kollia 2010. Φανταουτσάκη υπό έκδοση), εµφανίζονται 
ως µια γοητευτική ενδο-νησιωτική σύµπτωση συγκρινόµενες µε εκείνες του Βαθιού. 
Ωστόσο, το χρονολογικό άλµα από την αρχόµενη 3η έως την 1η χιλιετία π.Χ. και η 
διαφορά των αριθµών στις δύο περιπτώσεις δεν επιτρέπουν επί του παρόντος συ-
γκρίσεις ή θεωρίες συσχετισµού τους.   
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δεν έχουν ανασκαφεί (Π4, Π6)71 (εικ. 16). Οι ορθογώνιες αυτές κατασκευές 
αποτελούνται από τρεις κτιστές πλευρές, µε την τέταρτη πλευρά ανοικτή 
στη θάλασσα, αλλά σε απροσδιόριστη σχέση µε αυτή72. Η έντονη κλίση της 
πλαγιάς, ο φόβος περαιτέρω διάλυσης των ασθενέστερων τοίχων και η βλά-
στηση δεν επέτρεψαν τις ανασκαφές στην περιοχή και έτσι είναι πρώιµο να 
υποστηρίξουµε εάν αυτή συνιστά µια «extra muros» ζώνη αποκλειστικά 
ταφικής χρήσης.  

Η ανασκαφή της κατασκευής Π5 (Εξέδρες 4 και 5), η οποία βρίσκεται 
σε επαφή µε την Εξέδρα 1, ανέδειξε εικόνα πολύ διαφορετική εκείνης (εικ. 

4, 16). Επάλληλα δάπεδα σκληρής γης µε σηµαντικά ευρήµατα (µαρµάρινο 
βιολόσχηµο και σχηµατικό ειδώλιο, λίθινη σφραγίδα), κτιστές θήκες που 
περιείχαν εργαλεία, µεγάλοι αριθµοί σχιστολιθικών πλακών (πώµατα ή βά-
σεις) και διασπορά ζωικών οστών, ξυλανθράκων και καµένων σπόρων συ-
νιστούν ευρήµατα οικιακού και οικοτεχνικού χαρακτήρα (εικ. 13α-β, 16). Η 
ίδρυση υστερότερου πρόχειρου τοίχου και η µερική διάλυση των Εξεδρών 4 
και 5 από τη θάλασσα δεν επέτρεψαν την πλήρη  κατανόηση της κατα-
σκευής, ωστόσο αυτή είναι αρχιτεκτονικά και κεραµικά σύγχρονη των πα-
ρακείµενων εγχυτρισµών73.  

Οικοτεχνικές δραστηριότητες θα µπορούσαν να λαµβάνουν χώρα και 
στο νότιο µισό της µεγάλης Εξέδρας Π2, στο δυτικό επίµηκες σκέλος της 
οποίας ανοιγόταν είσοδος κατώφλι και κτιστή παραστάδα74 (εικ. 18), ενι-
σχύοντας το ενδεχόµενο τα µυστηριώδη αυτά κτήρια να συνδύαζαν τον χα-
ρακτήρα του ταφικού µνηµείου και του λειτουργικού οίκου. 

Η αναγνώριση λαξευµένων στον βράχο επάλληλων «δρόµων» που εκ-
κινούν από στιβαρή παράκτια κατασκευή (µώλο) για την προσέγγιση µι-
κρών σκαφών και απολήγουν ανωφερώς σε δύο κοντινούς προβόλους στο 
Μεγάλο Ανάληµµα, που προφανώς λειτουργούσαν ως είσοδοι προς την α-
κρόπολη, δείχνουν ότι η βόρεια ακτή υπήρξε πεδίο πολλαπλών δραστηριο-
τήτων για την προϊστορική κοινότητα75 (εικ. 9, 11). 

                                                        
71 Για την Εξέδρα Π1, βλ. Βλαχόπουλος 2016β, 319-320, εικ. 7. 
72 Σήµερα οι Π-σχηµες κατασκευές εφάπτονται µε το θαλάσσιο κύµα, αλλά 

όπως δείχνει η αρχαιολογική-γεωλογική έρευνα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεω-
λογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών η ακτή δεν ήταν 
πολύ βαθύτερα κατά την 3η χιλιετία π.Χ.  Βλ. Βλαχόπουλος 2019, 279. 

73 Βλαχόπουλος 2016α, 236-238, σχ. 1, 3, εικ. 1, 7-10. Βλαχόπουλος 2018, 
335-336, σχ. 2-3, εικ. 13α-β, 14, 15α-β. Vlachopoulos – Angelopoulou 2019, 205-
206, 212-224, figs 24.23-24.30. 

74 Βλαχόπουλος 2019, 277-278, εικ. 12-13. 
75 Βλαχόπουλος 2014, 94, πίν. 74α,  76α.  Βλαχόπουλος 2017α, 380-381, εικ. 5,15.  
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Ασαφής υπήρξε η εικόνα της ογκολιθικής Ορθογώνιας Κατασκευής / 
Εξέδρας Π7, στην Ανατολική ακτή του ακρωτηρίου, που εφάπτεται του ε-
σωτερικού (νότιου) µετώπου του Μεγάλου Αναλήµµατος και η ανασκαφή 
της οποίας απέφερε σηµαντικά ευρήµατα σε καθαρούς ορίζοντες της Τελι-
κής Νεολιθικής / Πρωτοχαλκής Ι, επίσης. Χωρίς λείψανα εγχυτρισµών, η 
ισχυρά κατωφερής Π7 αποτελείται από δύο χώρους και καταλήγει στη θά-
λασσα ως λαξευτή στον βράχο βραχεία αποβάθρα76 (εικ. 21). Ίσως εδώ α-
νασύρονταν πλοιάρια και ο υπερκείµενος χώρος ήταν οικιακός, όπως δεί-
χνουν λίθινα πώµατα, τριβεία και άλλα εργαλεία, στοιχεία πυράς και δια-
τροφικά κατάλοιπα. Ωστόσο, πέντε εν σειρά τοξοειδείς κατασκευές, µερικά 
ξεχωριστά ευρήµατα (µαρµάρινο περίαπτο, η µολύβδινη χάντρα της εικ. 

12γ, πήλινο σφονδύλι, τέχνεργα από οψιανό κλπ) και η ύπαρξη βραχογρα-
φηµένων κοιλοτήτων (κοτυλών) τεκµηριώνουν και εδώ ένα ανάλογα σύνθε-
το σύνολο ασκούµενων δραστηριοτήτων77. 

Το ερώτηµα που επιτείνει η αµφίσηµη ερµηνεία των ογκολιθικών Π-
σχηµων κατασκευών του Βαθιού, είτε αυτές δέχτηκαν βρεφικούς εγχυτρι-
σµούς, είτε φιλοξένησαν δράσεις µεταποίησης-κατανάλωσης τροφής και 
άλλες, είναι εάν τα εν λόγω κτήρια της ακτής ήταν σπίτια. Το ακόµα πιο 
ουσιαστικό ζητούµενο, ωστόσο, αφορά το εσωτερικό της ακρόπολης, όπου 
θα περίµενε κανείς να ταυτισθούν αρχιτεκτονικά λείψανα του οικισµού που 
το δίκτυο περιβόλων, αναληµµατικών δακτυλίων και πυλών δείχνει να ορι-
οθετεί. Όσο λείψανα οικιών δεν βρίσκονται στις ανασκαφικές τοµές και όσο 
η «intra muros» ζώνη αποκαλύπτει µόνο υπαίθριες βραχογραφηµένες νησί-
δες ή τον φυσικό βράχο να έχει δεχθεί εγχυτρικές ταφές βρεφών, το Βαθύ 
θα παραµένει µια θέση σπουδαίων ευρηµάτων µεν, αλλά και πεδίο ανοι-
κτών ερωτηµάτων για την έρευνα. 

Ίσως οι βραχογραφίες που θα εξεταστούν αµέσως µετά βοηθήσουν 
στην αναδιατύπωση των ερωτηµάτων και στην ασφαλέστερη προσέγγιση 
των παραµέτρων που θα οδηγήσουν στις απαντήσεις τους. 

 
Οι προϊστορικές βραχογραφίες 

 
 

Από τα πρώτα χρόνια των ερευνών στο Βαθύ το πλέον σηµαντικό εύ-
ρηµα υπήρξε ο µεγάλος αριθµός προϊστορικών βραχογραφιών που εντοπί-
στηκαν σε ευρεία έκταση των βράχων του ακρωτηρίου, κτιστών, λατοµευ-

                                                        
76 Βλαχόπουλος 2019, 278-283, εικ. 14-16. 
77 Βλαχόπουλος 2019, 281-282, εικ. 16-23. 
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µένων και ριζιµιών78. Αναπαραστατικά θέµατα (πλοία, εγχειρίδια) διαπι-
στώθηκαν κυρίως σε «πυλίδες-εισόδους» προς την ακρόπολη, αλλά το πλέ-
ον συνεπές στην επανάληψή του µοτίβο είναι οι σπείρες (συνεχούς γλυφής 
και στικτές), εντοπιζόµενες κυρίως σε λαξευµένα στον βράχο µονοπάτια, 
που συνιστούν το δίκτυο κυκλοφορίας στο ακρωτήριο και καταλήγουν στις 
πύλες79 (εικ. 4). 

Στο κύριο και διαχρονικής χρήσης για την πρόσβαση στην ακρόπολη 
µονοπάτι της βόρειας ακτογραµµής, η επίπεδη επιφάνεια µεγάλου βράχου 
έχει επικρουσθεί µε πυκνές αβαθείς κοτύλες που δηµιουργούν στικτή σπεί-
ρα διαµέτρου π. 0.50 µ.80. Το ευµέγεθες βραχογράφηµα είναι ορατό µόνο 
στο σκληρό φως της Ανατολής και στο µαλακό φως της ∆ύσης (εικ. 22). 
Τον «προσανατολισµό» αυτόν, δηλαδή την εντονότερη εµφάνιση της γλυ-
φής στο πλάγιο φως, θα συναντήσουµε στις περισσότερες βραχογραφίες 
που έχουν επικρουσθεί σε επίπεδη ή ελάχιστης κλίσης επιφάνεια, µε καλύ-
τερα παραδείγµατα τις βραχογραφίες στον επίπεδο Βράχο του ∆ίωνος (εικ. 

23, 24, 25, 33), τις τρεις σπείρες σε ευθεία µονοπατιού και τα πλησιόχωρα 
ανθρώπινα πέλµατα, όλα στη νότια ακτή81 (εικ. 4). 

Ανάλογη «ορατότητα» σε σχέση µε την κλίση του φωτός έχουν οι βραχο-
γραφίες σε κατακόρυφα µέτωπα βράχου, όπως τα πλοία της Πύλης των Πλοί-
ων82 (εικ. 26, 27) και τα εγχειρίδια της Πύλης των Εγχειριδίων83 (εικ. 29, 30), 
τα αβακωτά84 (εικ. 4), το οριζόντιο 8-σχηµο85 (εικ. 4), η «σπείρα Ντούµα» (εικ. 

                                                        
78 Για τις βραχογραφίες του Βαθιού, βλ. Βλαχόπουλος 2017α, 375-377, εικ. 10-

20, 37-39. Επίσης τα κεφάλαια του γράφοντος, του Ν. Σεπετζόγλου και του Π. 
Τζοβάρα στον τόµο Βλαχόπουλος υπό έκδοση. 

79 Για τη διασπορά των σπειρών στο ακρωτήριο, βλ. Βλαχόπουλος 2020, εικ. 1. 
80 Βλαχόπουλος 2015β, 218, πίν. 135α.  
81 Βλαχόπουλος – Ματθαίου 2014, 378-379, 382, εικ. 9. Βλαχόπουλος 2015β, 

221-222, εικ. 135α-β. Βλαχόπουλος 2016β, 317-319, εικ. 2-5. Βλαχόπουλος 2017α, 
381-382, εικ. 38-39 (Βράχος ∆ίωνος). Βλαχόπουλος 2015β, 218, πίν. 126β. Βλαχό-
πουλος 2019, 287 (σπείρες και πέλµατα). Βραχογραφήµατα ισοσκελών τριγωνικών 
θεµάτων πιθανολογούνται στα καταστρώµατα των παράκτιων «δρόµων» της νότιας 
ακτής, βλ. Βλαχόπουλος 2015β, 218, πίν. 126α. 

82 Βλαχόπουλος 2015α, 120, πίν. 92β, 93α-β. Βλαχόπουλος 2015β, 217-218, 
εικ. 3, πίν. 124α.  Βλαχόπουλος 2017α, 375-377, εικ. 10α-β. 

83 Βλαχόπουλος 2015α, 120, πίν. 94α-γ. Βλαχόπουλος 2017α, 375-376, εικ. 
11-12, 16-17. Βλαχόπουλος 2020, 291, εικ. 45.  Η αλλοίωση των επικρούσεων και 
η ρηγµάτωση των βράχου δηµιούργησαν αρχικά την εκτίµηση περισσότερων εγ-
χειριδίων (Βλαχόπουλος 2018, 334, εικ. 24α-β). Για τη δυσκολία ορατότητας των 
βραχογραφιών στο πεδίο, βλ. Tsigkas κ.ά. 2020. 

84 Βλαχόπουλος 2015α, 120-121, εικ. 2, πίν. 96α. 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΘ΄                                                            Ανδρέας Γ. Βλαχόπουλος 

 

 102

31) και ίσως το αιγοειδές (;) της βόρειας ακτής, η βέλτιστη θέαση των οποίων 
δεν σχετίζεται πάντοτε µε το φως της Ανατολής. Για παράδειγµα, τα εγχειρί-
δια της οµώνυµης πύλης στον άξονα Β-Ν και η σχηµατική ανθρώπινη µορφή 
του Πλατώµατος 1 στον άξονα ΒΑ-Ν∆86 έχουν ως βέλτιστες ώρες θέασης τις 
µεσηµβρινές. Αλλά και εκείνες οι βραχογραφίες που έχουν επικρουσθεί σε 
επιφάνειες λοξές, επικλινείς ή ακόµα και καµπύλες, όπως οι οφθαλµόσχηµες-
προσωπόµορφες σπείρες και τα πλοία της νότιας ακτής87 (εικ. 24, 25), η σπεί-
ρα στον βράχο του πύργου88 και ο µεγάλος Βράχος των Σπειρών και των Εγ-
χειριδίων89 (εικ. 28, 29), είναι σαφές ότι δεν οφείλουν τη θέση τους στο ηλιακό 
φως, αλλά στην επιθυµία η στίξη τους να είναι καθοδηγητικά ορατή, όπως 
δείχνει η σκόπιµη αµφιθεατρικότητα των βραχογραφιών γύρω από τον Βράχο 
του ∆ίωνος (εικ. 4, 24, 25) ή η στικτή σπείρα στο κατάστρωµα του µονοπατιού 
της Πύλης των Πλοίων90 (εικ. 26).     

Εκλαµβάνοντας τη «φωτογενή» παράµετρο ως κριτήριο της διάκρισης 
των βραχογραφιών στο πεδίο δεχόµαστε a priori ότι αυτές προορίζονταν να 
αναφανούν στον αποδέκτη τους για λίγες µόνο ώρες της ηµέρας, δηλαδή 
δεχόµαστε µεταξύ των δηµιουργών και του κοινού µια σχέση παιγνιώδη ή 
µεταφυσική. Υπήρξε όµως ποτέ η σχέση αυτή καθοριστική στην υπόσταση 
των βραχογραφιών ή πρόκειται για το αποτέλεσµα της σύγχρονης οπτικής 
τους πρόσληψης, επειδή ακριβώς η αναγνώρισή τους γίνεται (πλέον) µόνο 
χάρη στην ανάγλυφη ιδιότητά τους;  

Την απάντηση δίνει η βραχογραφία του σύνθετου γραµµικού θέµατος 
της σπείρας µε το αγκύλο στέλεχος και των τραπεζιόσχηµων βαθµίδων σε 
βραχόλιθο της κατασκευής Π6, η οποία διαµορφώνει κτιστό «µώλο» µι-
κρών σκαφών στη βόρεια ακτή (εικ. 11, 31). Η «σπείρα Ντούµα» βρίσκεται 
ελάχιστα εκατοστά πάνω από τη θάλασσα που την βρέχει επί αιώνες τώρα, 
µε αποτέλεσµα η ανοικτόχρωµη γλυφή που προήλθε από την αποφλοίωση 
της σκουρόχρωµης επιφάνειας του βράχου να διασώζει την αρχική αντι-

                                                                                                                                
85 Βλαχόπουλος 2020, 290-291, εικ. 1, 41-42. 
86 Βλαχόπουλος 2015β, 217, εικ. 3, πίν. 123α. Βλαχόπουλος 2018, 334, εικ. 

25α-β. 
87 Βλαχόπουλος 2015β, 221-222, εικ. 134β. Βλαχόπουλος 2016β, 317-319, εικ. 

3-6. Βλαχόπουλος 2017α, 377, εικ. 19-20, 37.  
88 Βλαχόπουλος 2015α, 120-121, πίν. 96β. Βλ. Βλαχόπουλος 2020, 295, εικ. 1. 
89 Βλαχόπουλος 2015α, 120, εικ. 2, πίν. 95α-β. Βλαχόπουλος 2019, 283-284, 

εικ. 24. 
90 Βλαχόπουλος 2015β, 217-218, πίν. 124α-β. Βλαχόπουλος 2017α, 376-377, 

εικ. 18. 
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χρωµία της91. Οι επίκρουστες παραστάσεις σε βράχους, συνεπώς, απέβλε-
παν στη χρωµατική εντύπωση του θέµατος και λιγότερο στην ανάγλυφη 
απόδοσή του, που θα απαιτούσε πλάγιο φως για να αναφανεί (και συµπλη-
ρωµατική αφή για να επαληθευθεί).      

Από την άποψη αυτή µας δικαιώνει µεθοδολογικά η σύγχρονη πλήρωση 
των βραχογραφηµάτων της ακρόπολης µε κιµωλία92, το λευκό χρώµα της 
οποίας είναι πολύ κοντά στην αρχική εικόνα των επίκρουστων αποφλοιώ-
σεων του βράχου (εικ. 32), όπως και η επιλογή µας τα εικαστικά σχέδια της 
ανασκαφής να δηλώνουν αυτή την αντιχρωµία (εικ. 25, 28). 

Με δεδοµένη τη δυνατότητα να διακρίνει κανείς ένα φωτεινό βραχογρά-
φηµα από µακριά και οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, µπορούµε τώρα να φα-
νταστούµε πόσο έντονα κατάστικτες θα ήταν οι βραχώδεις επιφάνειες της 
προϊστορικής ακρόπολης και τι εντύπωση θα έδιναν οι πυκνά επαναλαµβανό-
µενες εικονιστικές µονάδες σπειρών, σπειρών-οφθαλµών, πλοίων, εγχειριδίων 
και λοιπών θεµάτων στους κατοίκους και τους επισκέπτες, χερσαίους και πα-
ραπλέοντες (εικ. 29). Η εξ αποστάσεως ορατότητα των βραχογλυφών του Βα-
θιού ενισχυόταν περαιτέρω από τη διαπίστωση ότι αυτές έµειναν αλώβητες 
από επικαλύψεις, διορθώσεις και ακυρώσεις, σε αντίθεση µε τις βραχογραφίες 
του Στρόφιλα Άνδρου, που συχνά έχουν δεχθεί επάλληλες και διαδοχικές επι-
κρούσεις κατά τη διάρκεια των προϊστορικών φάσεων της ακρόπολης93.  

Πράγµατι, στο Βαθύ οι βραχογραφίες παρέµειναν άθικτες κατά τις δρα-
στηριότητες των ιστορικών, χριστιανικών και νεότερων αιώνων στην ακρό-
πολη. Και όταν κάποιος ∆ίων, στον λήγοντα 5ο ή τον αρχόµενο 4ο αι. π.Χ., 
χάραξε το όνοµά του στον επίπεδο βράχο της νότιας ακτής, επέλεξε την 
πλαϊνή στενή όψη για την κατωκέφαλη γραφή, αντί να το προσθέσει δίπλα 
ή επάνω στις πυκνές βραχογραφίες της επιφάνειας εκείνου94 (εικ. 23). ∆ύο 
κατ’ορθή γωνία µηνοειδή, φαλλόσχηµα, θέµατα που έχουν µε ενιαία αδρή 
χάραξη επικαλύψει δακτυλιόσχηµα βραχογραφήµατα (εικ. 4, 33) πρέπει να 
θεωρηθούν επίσης προϊστορικά (ως µοναδική περίπτωση επάλληλης σή-
µανσης) και όχι ανήκοντα τεχνοτροπικά και ιδεολογικά στον αστεϊσµό των 

                                                        
91 Βλαχόπουλος 2014, 94, πίν. 74α, 76α. Βλαχόπουλος 2015α, 121, πίν. 98α-β. 

Βλαχόπουλος 2017α, 376, εικ. 15.  
O Χρ. Ντούµας (2010) είχε υποθέσει παρακείµενο βραχογράφηµα αιγοειδούς, 

µη σαφούς σχεδίασης ωστόσο.  
92 Βλαχόπουλος 2017α, 375-376, εικ. 10-11, 14, 19-20, 37-38. 
93 Televantou 2019, 165. 
94 Βλαχόπουλος – Ματθαίου 2014, 378-379, 382, εικ. 9. 
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αρχαίων φρουρών του ακρωτηρίου και την άτεχνα στικτή γραφή τους95. 
Ανάλογο επίµηκες θέµα, αλλοιωµένο πλέον, διαπιστώθηκε στον εντυπωσι-
ακό Βράχο των Σπειρών και των Εγχειριδίων (εικ. 28), ενώ ο δακτυλιόσχη-
µος κρίκος εµφανίζει ευρεία διάδοση στις βραχογραφίες του Στρόφιλα και 
στη µικροτεχνία της νεολιθικής εποχής, πιθανότατα ως ανεικονική υποδή-
λωση γονιµικού ή θεολογικού περιεχοµένου96.     

Όπως αναφέρθηκε, σηµαντική παράµετρος για τη λειτουργική ορατότη-
τα των βραχογραφιών του Βαθιού υπήρξε η µεγάλη τους κλίµακα. Τα δύο 
µεγαλύτερα από τα έως και πέντε πλοία της οµώνυµης πύλης έχουν µήκος 
0.85 και 0.84µ. (εικ. 26, 27), τα κατακόρυφα εγχειρίδια έως 0.30µ. (εικ. 29, 

30), οι σφυροπελέκεις οµοίως97. Η µέση διάµετρος των σπειρών είναι 0.25µ. 
(εικ. 22, 31, 32). Στην αµέσως επόµενη κλίµακα ανήκουν βραχογραφίες 
δακτυλιόσχηµων, µηνοειδών, τόξων, βελών, πελµάτων, της σχηµατικής-
σταυρό-σχηµης ανθρώπινης µορφής και του αιγοειδούς(;), ενώ η µέση διά-
µετρος των κοτυλών και των πάσης φύσεως κοιλοτήτων που έχουν απολα-
ξευτεί στους βράχους του ακρωτηρίου είναι 0.02-0.03µ. (εικ. 4, 23, 25, 28).    

Η πυκνότητα των βραχογραφιών, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται µε ο-
γκώδεις ριζιµιούς βράχους και ατραπούς πυλών ή µε χώρους που σηµατο-
δοτούν υπαίθρια δραστηριότητα, όπως το πλάτωµα επίπεδων βράχων πέριξ 
του Βράχου του ∆ίωνος στη νότια ακτή, σε περιοχή γαλήνιας θέασης του 
διαύλου και του κόλπου (εικ. 24).  

Το εάν τα βραχογραφηµένα πεδία συνδέονται µε κοινοτικές συγκε-
ντρώσεις ευρείας συµµετοχής, τελετουργικά και θρησκευτικά δρώµενα ή 
συνιστούν χώρους  καταγραφής αστρονοµικών παρατηρήσεων (για να δια-
τυπώσουµε µερικές υποθέσεις από όλο το φάσµα των σύγχρονων προσεγγί-
σεων) δεν θα το µάθουµε ποτέ. Βραχογραφικά θέµατα, όµως, διαπι-
στώθηκαν και σε άλλα σηµεία του ακρωτηρίου, όπως είναι οι αναληµµατι-
κοί τοίχοι και οι εξέδρες των ακτών, ο αναφυόµενος βράχος του ανώτερου 
επιπέδου του ακρωτηρίου και ο λίθινος περίβολος της ακρόπολης. Άρα, και 
µε δεδοµένο ότι η λάξευσή τους είναι χωρικά στοχευµένη και η γλυφή τους 

                                                        
95 Τα θέµατα αυτά είχαν λόγω της αδρής τους χάραξης θεωρηθεί «φαλλοί», πι-

θανόν συνδεόµενοι µε το ανδρικό όνοµα και ίσως την περιπαικτική διάθεση της 
επιγραφής (Βλαχόπουλος – Ματθαίου 2014, 378-379, 382).   

96 Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 54-56. Televantou 2017, 39-43, 46-47, figs 5.1-
5.7 (Στρόφιλας), 5.15-5.16 (Πλάκα Άνδρου). Televantou 2018, 44, 45-46, figs 1a-b, 
2a-b, 3, 4, 11a-b. Ο τύπος του δακτυλιόσχηµου ειδωλίου / ring idol ίσως αποδίδεται σε 
λίθινο τέχνεργο, επιφανειακό εύρηµα από το Βαθύ (Βλαχόπουλος 2019, 275, εικ. 7). 

97 Βλαχόπουλος 2018, 334, εικ. 11, 12α-β. 
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τεχνικά άρτια, οι βραχογραφίες φαίνεται να εξυπηρετούν ευρύ φάσµα ση-
µάνσεων στον δηµόσιο χώρο της προϊστορικής ακρόπολης.  

Οι µεµονωµένες σπείρες, έγγλυφες και στικτές, παρατηρήσαµε ότι ση-
µαίνουν περάσµατα, µονοπάτια και δρόµους, σαν οδοδείκτες. Επειδή, όµως, 
µια σήµανση που επιβεβαιώνει την ορθότητα της κατεύθυνσης απευθυνό-
µενη σε ξένους που αναζητούν συγκεκριµένο προορισµό, είναι πρακτικά 
ασύµβατη για µια οχυρωµένη ακρόπολη, θα πρέπει να προσεγγίσουµε δια-
φορετικά τη συστηµατική στίξη των βράχων του ακρωτηρίου µε σπείρες.  

Η πιθανότερη ερµηνεία εκτιµώ ότι οφείλεται στον συνδυασµό της ευρείας 
εµβέλειας των συµβολισµών του θέµατος και της ευρείας εφαρµογής του στον 
υπαίθριο χώρο, την οικοδοµική και την τέχνη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Γραµµική, 
αενάως εκτατή και ατέρµων, µη αναπαραστατική, συνήθως δεξιόστροφη, η 
σπείρα εµφανίζει διάδοση παν-αιγαιακή και διαχρονική στην Εποχή του Χαλ-
κού, ως κύριο διακοσµητικό µοτίβο στις βραχογραφίες των νησιών98 και ως 
βασικό θέµα στην κεραµική της Πρωτοκυκλαδικής και Πρωτοκυκλαδίζουσας 
κεραµικής 99 . Στις εικονογραφικές συνάφειες των πήλινων τηγανόσχηµων 
σκευών συνδυάζεται µε το πλοίο, αποδίδοντας µε ευφάνταστη πειστικότητα 
τα κύµατα της θάλασσας, του αδάµαστου υγρού στοιχείου που περιδινίζει τα 
ναυτικά ταξίδια αλλά και αενάως περιτριγυρίζει το σύµπαν των νησιωτών100. 
Ανάλογα αναµενόµενο, όµως, θα ήταν στον κόσµο των ταξιδιωτών της θά-
λασσας να αντικατοπτρίζεται και ένας εξίσου σηµαντικός κόσµος, εκείνος του 
ουρανού και των αστεριών101. Η αντίποδη σχέση των κυµάτων που φαίνονται 
την ηµέρα και των φωτεινών άστρων που προσανατολίζουν τη νύχτα τους 
ναυτικούς µου γεννούν την ιδέα για µια διπλή -φυσική και µεταφυσική- πρόσ-
ληψη της σπείρας, που ως γραµµικό θέµα µεγάλης επαναληπτικής ευκολίας θα 
ήταν επιδεκτική περισσότερων συµβολισµών στα κοινωνικά συµφραζόµενα 
της Αιγαιακής 3ης χιλιετίας π.Χ. Αν λοιπόν η σπείρα κωδικοποιεί περισσότερα 
στοιχεία του φυσικού κόσµου (όπως η κινητήρια δύναµη του νερού, ο ζωογό-
νος ήλιος, ο φωτεινός χάρτης των άστρων, το σύµπαν εν τέλει) τότε περισσό-
τερα είναι και εκείνα που αποδίδει, ιδίως εάν αυτά έχουν προσλάβει µέσα στον 
νου και τη σκέψη των Αιγαίων διαστάσεις κοσµολογικές και ίσως θεολογικές.     

                                                        
98 Για τις σπείρες στις βραχογραφίες Άνδρου, Σύρου, Νάξου, Ηρακλειάς, Κέ-

ρου, Αµοργού και άλλων τόπων, βλ. Ρόµβος 2002, 22. Κανάκης 2010. Λεγάκη 
2014. Λεγάκη 2016.   

99 Papazoglou-Manioudaki 2019, 25-28, figs 3.5-3.10. Στην εµπίεστη διακόσµηση 
πυξίδων και τηγανόσχηµων επικρατεί, συνήθως, η παραλλαγή των οµόκεντρων κύκλων. 

100 Marthari 2017, 151, fig. 6. 
101 Ντούµας 2005, 17-20. 
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Τα όπλα και τα εργαλεία εµφανίζονται µεµονωµένα (σφυροπελέκεις) ή 
σε ζεύγη και οµάδες (εγχειρίδια) και µόνο το τόξο και το βέλος εµφανίζο-
νται άπαξ102 (εικ. 4, 25). Οι πυκνές κοιλότητες που καλύπτουν επίπεδες επι-
φάνειες ριζιµιών και δοµικών βράχων διαµορφώνουν «κέρνους», αλλά µε 
κοτύλες µηδενικής χρηστικότητας103 (εικ. 4, 23).  

Ιδιαίτερη κατηγορία παραστάσεων συνιστούν τα πλοία. Οι διαστάσεις 
τους στην οµώνυµη πύλη αποπνέουν µνηµειακότητα, αλλά στη νότια ακτή 
παρατίθενται ως έργα µιας υπαίθριας πινακοθήκης. Ας παρατηρηθεί, ωστό-
σο, ότι το εκεί µεµονωµένο πλοίο είναι πολύκωπο και διαθέτει πηδάλιο (εικ. 

34), ότι τα δύο κοντινά πλοία παριστάνονται σε νηοποµπή104 (εικ. 35), αλλά 
ότι και τα τρία αποδίδουν στοιχεία που παραπέµπουν σε θαλαµίσκους ή 
ξάρτια. Τα πλοία του Βαθιού είναι καλά σχεδιασµένα και οι συνεχείς γλυ-
φές τους αποδίδουν µε σαφήνεια το αµφίπλωρο σκαρί, τα στολισµένα α-
κρόπρωρα, τα κουπιά και το µακρύ πηδάλιο µε το τριγωνικό άκρο, που ο-
λοκάθαρα διακρίνεται στο πολύκωπο σκάφος της πύλης (εικ. 26, 27). Πηδά-
λιο δεν απεικονίζεται σε καµία από τις δεκάδες παραστάσεις πλοίων πα-
λαιότερων και σύγχρονων περιόδων (5η-3η χιλιετία π.Χ.), και από την άπο-
ψη αυτή η αρχαιοναυπηγική του προϊστορικού Αιγαίου οφείλει άφθονη νέα 
γνώση στις βραχογραφίες του Βαθιού105.   

Τα πλοία του Βαθιού δεν είναι έργα της αυθόρµητης εικαστικής τυχαιό-
τητας του graffito. Η παράσταση της πύλης αποδίδει τον στόλο σε αναβατική 
προοπτική πλου ή ελλιµενισµού τόσο επιτυχή, ώστε η σκηνή να προοιωνίζει 
αρετές της θηραϊκής τοιχογραφίας. Η γλυφίδα του δηµιουργού τους γνωρίζει 
άριστα την τυπολογία τους, αλλά και η εποχή την αναπαράγει ευρύτατα, ό-
πως δείχνουν τα 15 όµοια σκάφη που έχουν εγχαραχθεί στην επίπεδη επιφά-
νεια 14 τηγανόσχηµων σκευών της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου106.  

Η παράσταση «τηλεφανούς» στόλου στην παραστάδα της πύλης επέχει 
θέση αφηγηµατικού θυρεού, µέσω του οποίου η κοινότητα  υποµνηµατίζει τη 
ναυτοσύνη της, τεκµηριώνει τον πλούτο της και στέλνει µηνύµατα ισχύος σε 
όσους τον επιβουλεύονται. Ο σύγχρονος ερευνητής, βέβαια, λαµβάνει άλλες 
                                                        

102 Βλαχόπουλος 2016β, 317-319, εικ. 2-3. Για τη διασπορά των θεµάτων στο 
ακρωτήριο, βλ. Βλαχόπουλος 2020, εικ. 1. 

103 Βλαχόπουλος 2015β, 221, πίν. 135α. Βλαχόπουλος 2016β, 317-319, εικ. 2, 
3. Βλαχόπουλος 2019, 282, εικ. 23. Για τη διασπορά του θέµατος, βλ. Βλαχόπουλος 
2020, εικ. 1. Κατά την Χρ. Τελεβάντου (Televantou 2019, 171, fig. 44a-b) οι πυ-
κνές ηµικυκλικές κοτύλες του Στρόφιλα αποδίδουν τη θάλασσα. Για άλλες ερµη-
νείες, βλ. Ντούµας 1965, 52-63, πίν. 40-41. Λεγάκη 2016, 115. 

104 Βλαχόπουλος 2020, 291, εικ. 43-44. 
105 Tzovaras 2020. 
106 Marthari 2017, figs 1-9. Tzovaras 2020. 
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πληροφορίες, ελέγχοντας τις γνώσεις που είχαν δώσει έως σήµερα τα παράλ-
ληλα της Νεολιθικής και Πρωτοχαλκής ναυτικής εικονογραφίας107. Αναρωτιέ-
ται για την επάρκεια ξυλείας που απαιτούν σκαριά µήκους τουλάχιστον 30µ., 
όπως δείχνει ο αριθµός των κουπιών τους, τεκµηριώνει την πρωιµότητα εµφά-
νισης βασικών στοιχείων της ναυπηγικής που απηχούν το ένα ή δύο πηδάλιά 
τους και προσµετρά στην εύπλοια των ποντοπόρων ναύλων τους γνώσεις α-
στρονοµικές, γεωγραφικές και χαρτογραφικές, ενδονησιωτικά δίκτυα συµµα-
χιών και εµπορικών συµφωνιών, εκπαιδευµένα πληρώµατα, µηχανισµούς 
τροφοδοσίας, και τόσα άλλα που η προηγµένη ναυτοσύνη απαιτεί.  

Τα πλοία του Βαθιού έχουν µακρύ σκαρί και ανοµοίως υπερυψωµένα 
πλωραία άκρα, άρα είναι φορτηγίδες µεγάλων µεταφορικών δυνατοτήτων 
που ίσως κινδυνεύουν µε ανατροπή εάν ταξιδέψουν κενά εµπορεύµατος108. 
Ένα τέτοιο δίκτυο ναυπήγησης, επάνδρωσης, λειτουργίας και απόσβεσης 
της δαπάνης έχει οπωσδήποτε βάση κοινοτική, διαχείριση συλλογική και 
υποστηρίζεται από εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Πρωτίστως, όµως, 
αυτή η απαιτητική αλυσίδα συντηρείται όταν και όσο ο στόλος έχει απο-
στολές αντάξιες των µεταφορικών του δυνατοτήτων και διακινεί φορτίο 
τιµαλφές, ώστε να αποφέρει κέρδος και γόητρο. Τα αγαθά που τα πολύκω-
πα αυτά πλοία «εµπορεύονται» (µε την αρχική έννοια του όρου) προφανώς 
ικανοποιούν ανάγκες ζωτικές και συνεχείς. Αν προσπαθήσουµε να προσδι-
ορίσουµε το φορτίο τους µε βάση τα κριτήρια αυτά, θα πρoτάξουµε τα µε-
ταλλεύµατα χαλκού και αργυρούχου µολύβδου, πρώτων υλών που εξορύσ-
σονται στην Αττική (Λαυρεωτική) και τις Κυκλάδες (Σίφνο, Κύθνο, Σέρι-
φο), την Ανατολία και την Κύπρο, αλλά για τα οποία υπάρχει παντού ανά-
γκη στο Αιγαίο της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού109. Η Αστυπάλαια, ως 
νήσος αµέταλλος, τα έχει επίσης ανάγκη, αλλά τα προµηθεύεται και σε ε-
πάρκεια όπως δείχνει η προβεβληµένη θέση των εγχειριδίων στις βραχο-
γραφίες της, τα τέχνεργα αρσενικούχου χαλκού που βρίσκονται στις ανα-
σκαφές και η χυτή µολύβδινη χάντρα από την Εξέδρα Π7 (εικ. 12α-γ).  

Όσο πυκνά και να είχε κατοικηθεί το νησί στην 3η χιλιετία π.Χ., οι ανά-
γκες του σε µεταλλεύµατα θα υπήρξαν πεπερασµένες για να δικαιολογούν 
τέτοια και τόσα πλοία. Μήπως λοιπόν ο Αστυπαλίτικος στόλος εξυπηρετούσε 
ανάγκες ευρύτερων εµπορικών συµφερόντων και η σηµαντική ναυτική έδρα 

                                                        
107 Wedde 2000, κεφάλαιο 4, fig. 15. 
108 Η πειραµατική (υπό κλίµακα) αναπαραγωγή του µεγαλύτερου από τα πλοία 

της πύλης για δοκιµές εύπλοιας και ευστάθειας σε όλες της συνθήκες έχει προ-
γραµµατισθεί από το Πανεπιστήµιο του Southampton, σε συνεργασία µε την Ανα-
σκαφή στο Βαθύ και υπό την εποπτεία του υποψήφιου διδάκτορα Π. Τζοβάρα.   

109 Gale – Stos Gale 2008. Ζάχος 2010. Georgakopoulou κ.ά. 2020. 
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στον βαθύ κόλπο είχε εξελιχθεί σε ένα πολυδύναµο ναυπηγικό και µεταπρατι-
κό κέντρο, που µε άξονα τις υπηρεσίες προς τρίτους είχε αναπτύξει µια πρώι-
µη µορφή νησιωτικού εφοπλισµού; Με το σκεπτικό αυτό συντάσσεται η προ-
νοµιακή ασφάλεια του ακρωτηρίου, η ιδανική διαµόρφωση της αµµώδους 
δυτικής ακτής του κόλπου για καρνάγιο, τα λιµενικά έργα στις ακτές της α-
κρόπολης και η άφθονη πρώτη ύλη των βραχύσωµων κέδρων που σαφώς ευ-
νοούσαν δευτερεύουσες ναυπηγικές εργασίες. Για τον σκελετό και το πέτσω-
µα των πλοίων µεγαλόσωµοι κορµοί θα έρχονταν από τις πιτυούσες ακτές της 
Μικράς Ασίας αλλά και νησιά όπως η Νάξος, η Σάµος και η Ρόδος. Η µελέτη 
των ξυλανθράκων που βρέθηκαν στην ανασκαφή έδειξε ότι η Αστυπάλαια της 
3ης χιλιετίας π.Χ. ήταν αρκετά δασωµένη και ότι η εισηγµένη µαύρη/δασική 
πεύκη πιθανόν συνδέεται µε τη ναυπηγική110.             

Τα εγχειρίδια, τριγωνικά αµφίστοµα µαχαίρια ή βραχύσωµα ξίφη, επιχω-
ριάζουν στην οµώνυµη πύλη και στα µονοπάτια που διέρχεται κανείς αφού 
έχει µόλις περάσει από την Πύλη των Πλοίων. Ανεξάρτητα, σε ζεύγη ή κρε-
µασµένα στον τελαµώνα µιας υπαίθριας οπλοθήκης (εικ. 28, 29, 30), τα εγχει-
ρίδια στο Βαθύ παριστάνονται µε την Τ-σχηµη λαβή τους, που επειδή ήταν 
κατασκευσµένη από υλικό φθαρτό δεν έχει διασωθεί σε κανένα από τα χάλκι-
να και αργυρά εγχειρίδια που γνωρίζουµε από τις Κυκλάδες και την Κρήτη 
της Πρωτοχαλκής περιόδου111. Ο τύπος, όµως, είναι ακόµα παλαιότερος και 
παράγεται ήδη κατά την Τελική Νεολιθική 4η χιλιετία π.Χ.112, οπότε µπορεί να 
είναι επίσης χυτός σε µήτρα και να διαθέτει κεντρική νεύρωση, όπως δείχνει 
µικρό εγχειρίδιο από τον Στρόφιλα της Άνδρου113. Το θέµα δεν εµφανίζεται 
αλλού στην πινακοθήκη των βραχογραφιών του Αιγαίου, αλλά το όπλο απα-
ντά φορεµένο στη µέση ανδρικών ειδωλίων των Κυκλάδων και σε στήλες κυ-
νηγών–πολεµιστών, οι οποίες διασπείρονται από το Βόρειο Αιγαίο και τα 
Βαλκάνια έως όλο το πλάτος της Μεσογείου, τεκµήριο και παράγωγο της διε-
θνούς «µεταλλουργικής κοινής» της 3ης χιλιετίας π.Χ. 114. 

Ως βασική µονάδα πολεµικής και κυνηγετικής εξάρτυσης µε σαφή κοι-
νωνική νοηµατοδότηση, το εγχειρίδιο είναι το par excellence όπλο ατοµικής 
προστασίας και κύρους, που συνδέεται µε την επάρκεια του χαλκού, την 
τεχνολογία κραµάτωσης µπρούντζου και την απαιτητική τεχνογνωσία της 
χύτευσης. Στο Βαθύ καταλαµβάνει επιφάνειες εµβληµατικές και περίοπτες, 

                                                        
110 Τις ανθρακολογικές αναλύσεις διενεργεί η ∆ρ. Μαρία Ντίνου. 
111 Steinmann 2016. 
112 Ζάχος 2010, 84-88, εικ. 6-7. 
113 Televantou 2019, 163, fig. 29.  
114 Anati 2000. De Marinis 2000. Coleman – Facorellis 2018, 35-36, fig. 5.6a-b. 
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προβάλλεται εξίσου µε τα πλοία και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε αυτά – 
τεκµήρια της συλλογικής ισχύος εκείνα, τεκµήρια της ατοµικής ισχύος αυτά.  

Στους κατακόρυφους άξονες των παραστάδων τους, οι πύλες εισόδου 
στην ακρόπολη προβάλλουν µεγαλογράµµατα σύµβολα πλούτου, υπεροχής, 
ανδρείας και ναυτοσύνης. Αυτοί οι επίκρουστοι θυρεοί επισφραγίζουν την 
ευρεία και παραγωγική συνοχή του κοινωνικού σώµατος που κατοικεί στο 
Βαθύ, οι δυνάµεις του οποίου σχεδίασαν, συντόνισαν και εκτέλεσαν το ε-
ντυπωσιακό οικοδοµικό πρόγραµµα της παράκτιας ακρόπολης που οι βρα-
χογραφίες σήµαναν επιλεκτικά και στοχευµένα. 

Οι βραχογραφίες της Αστυπάλαιας συνιστούν έναν πυκνό χάρτη πολύ-
σηµων µονάδων οπτικής, νοητικής και συµβολικής πρόσληψης, που η έρευ-
να προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει. Με την ώθηση που προσφέρουν οι 
πρόσφατα δηµοσιευµένες Χαλκολιθικές – Πρωτοχαλκές ερυθρογραπτές και 
επίκρουστες βραχογραφίες σε θέσεις της Ίµβρου115 και σε σπήλαια του ό-
ρους Λάτµος, στην παράκτια ζώνη της Μικράς Ασίας116, η τέχνη της βρα-
χογραφίας του νησιωτικού Αιγαίου εισέρχεται σε µια φάση επαναπροσδιο-
ρισµού των χρονολογήσεων, της διασποράς, της θεµατολογίας και των τε-
χνικών της117. Μεµονωµένα θέµατα ή αναπαραστατικά και αφηγηµατικά 
σύνολα «λιθογλυφών» που πολλαπλασιαστικά αναδεικνύονται στις Κυκλά-
δες και εσχάτως στην Κρήτη τείνουν να γεφυρώσουν περαιτέρω τις ώριµες 
φάσεις της Νεολιθικής µε την Πρωτοχαλκή περίοδο, ενισχύοντας το αιγαι-
ακό λίκνο της 3ης χιλιετίας π.Χ.  

Η ανάγνωση και ερµηνεία των γλυφών στα βράχια του Βαθιού συµβάλ-
λει καίρια στο να κατανοήσουµε την κοσµολογική «κοινή» των εικόνων του 
πολυνησιακού αυτού σύµπαντος και να γνωρίσουµε καλύτερα τις κοινωνίες 
που τις ανέπτυξαν και τις αναπαρήγαν, ως σύµβολα πλέον.  

 
Επίλογος 

 
H διεπιστηµονική έρευνα στο Βαθύ Αστυπάλαιας συµπληρώνει σε λίγο 

την πρώτη της δεκαετία. Στο σύντοµο αυτό χρονικό προσπαθήσαµε να ανα-

                                                        
115 Ανδρέου και Ανδρέου 2017, εικ. 53α-β. Οι βραχογραφίες της Ίµβρου είναι 

ερυθρογραπτές, αλλά και επίκρουστες, όπως ευγενώς µε ενηµερώνουν ο Ηλίας και 
η Γιάννα Ανδρέου. 

116 Peschlow-Bindokat – Gerber 2012. 
117 Το θέµα των βραχογραφιών της Χαλκολιθικής και Πρώιµης Εποχής του 

Χαλκού στο Αιγαίο αναπτύσσεται σε υπό έκδοση εργασία του γράφοντος µε τίτλο 
“Vathy Astypalaia. An Early Cycladic Site in the Dodecanese” στο περιοδικό 
Athenische Mitteilungen. 
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δείξουµε τους στόχους, τη θεµατολογία και τον τρόπο προσέγγισης ενός 
τόπου διαχρονικής κατοίκησης, όπου για έξι χιλιετίες το προνοµιακό φυσι-
κό περιβάλλον του κόλπου συνδυάστηκε παραγωγικά και ισόρροπα µε τις 
ανθρώπινες κοινότητες που εγκαταστάθηκαν στις ακτές του. 

Πέρα από τα απτά επιστηµονικά ωφελήµατα που επιλεκτικά παρατέθη-
καν εδώ, η «Αρχαιολογική έρευνα πεδίου στο Βαθύ Αστυπάλαιας» επιδίωξε 
από την αρχή να συνδέσει τα µέλη της µε τη σύγχρονη νησιωτική κοινωνία 
και να δηµιουργήσει µία αλυσίδα γνώσης του παρελθόντος µε το µέλλον, 
χωρίς οι ανάγκες και τα ήθη της σύγχρονης ζωής να δαιµονοποιούνται, ούτε 
να χρησιµοποιούνται ανεπεξέργαστα ως εργαλεία για την ανάπτυξη. Σε αυ-
τή τη γέφυρα του παρελθόντος µε το µέλλον, το µοντέλο στο οποίο η οµάδα 
µας επιχειρεί να επενδύσει είναι η µελέτη του συνόλου των παραδοσιακών 
δοµών του νησιού, οι οποίες, στο κρίσιµο µεταίχµιο του παροπλισµού τους, 
µπορούν να ισχυροποιήσουν το άνυσµα που θα καταστήσει τον ιστορικό 
χρόνο ισότιµο συνοµιλητή του σήµερα και θεµέλια γνώση για το αύριο.  
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1. Αστυπάλαια. Ο βαθύς κόλπος που δίνει το όνοµά του στην περιοχή 
ξεχωρίζει στον πλούσιο διαµελισµό των ακτών του ανατολικού Μέσα Νησιού. 
 
 

 
 

2. Βαθύ. Η χερσόνησος του Πύργου απολήγει ανατολικά στο ακρωτήριο 
Ελληνικό, σηµείο ελέγχου του απάνεµου κόλπου και του στενού διαύλου. 
Απέναντί του βρίσκεται ο οικισµός Μέσα Βαθύ.  
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3. Το ακρωτήριο Ελληνικό. Στο βόρειο και ανατολικό πρανές ογκολιθι-
κοί αναληµµατικοί τοίχοι και ορθογώνιες «εξέδρες» ανήκουν στην προϊστορι-
κή ακρόπολη (3η χιλιετία π.Χ.). Στο ανώτερο πλάτωµα διακρίνεται το ερείπιο 
του αρχαίου πύργου (4ος αι. π.Χ.), η αυλή του οποίου µετατράπηκε σε παλαιο-
χριστιανική βασιλική. Στο εσωτερικό του πύργου φώλιασε το νεότερο 
ασβεστοκάµινο. 
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4. Τοπογραφικό του ακρωτηρίου Πύργος / Ελληνικό. Στη βόρεια και την 

ανατολική ακτή αριθµούνται οι Π-σχηµες κατασκευές που αναφέρονται στο 
κείµενο. Με αριθµούς σηµαίνονται τα θέµατα και η διασπορά των βραχογρα-
φιών. Σχέδιο ∆ιονύσης Νιώτης. 
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5. Η παλαιοχριστιανική βασιλική (3, 5, 9) ιδρύθηκε επάνω στο συγκρότηµα της 
αυλής του πύργου (1, 2) και υπέστη µετασκευές (4). Πολλούς αιώνες µετά εδώ υπήρχε 
µονόχωρο εκκλησίδιο (6, 7), στην αυλή του οποίου κτίστηκε τάφος (8).  
Μελέτη αναπαράστασης M. Mαγνήσαλη, Θ. Μπιλής. 

6. Ανασκαφή στο κεντρικό κλίτος της βασιλικής. Στο διαλυµένο ψηφιδωτό της 
πατούσε ο τάφος 8, τον οποίο σηµαίνει µεγάλη λιθόπλινθος.  
 

   
 

7. Χάλκινη φόλλις Ρωµανού ∆΄ ∆ιογένη (1068-1071) από τον πλούσια κτερισµέ-
νο τάφο του βόρειου πλατώµατος.  

8. Γυάλινο βραχιόλι από τον τάφο του βόρειου πλατώµατος. 
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9. Ακρωτήριο Πύργος / Ελληνικό. Στη βόρεια ακτή, κάτω αριστερά 
στην εικόνα, διακρίνονται οι Π-σχηµες Εξέδρες 1-2 και 4-5, πιο πάνω το Με-
γάλο Ανάληµµα και το ισχυρό Ορθογώνιο Οικοδόµηµα.  
 

 
 

10. Η λαξευµένη αναβάθρα Π8 και οι ογκολιθικοί τοίχοι εκατέρωθεν δια-
µορφώνουν εγκαταστάσεις λιµενικού και ίσως αµυντικού χαρακτήρα.  
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11. Η Ογκολιθική κατασκευή (Π6) µε βραχογράφηµα σπείρας διαµορφώ-

νει µικρό µώλο και ανηφορική οδό προς το Μεγάλο Ανάληµµα της ακρόπολης. 

 

 

 
 

 

 
 

12α-β. Χάλκινη βελόνη και αγκίστρι, 

ευρήµατα επιφανείας από την ακρόπο-

λη.  

12γ. Μολύβδινη χυτή χάντρα από την 

Εξέδρα Π7. 
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13α-β. Μαρµάρινα σχηµατικά ειδώλια από τις Εξέδρες 4 και 5 της βόρειας ακτής.  

 
 

   
 

14. Πήλινος κρατηρίσκος µε λίθινο πώµα. Περιείχε τον Εγχυτρισµό αρ. 1 από την Εξέδρα 1. 

15. Η φιάλη µεγάλων διαστάσεων και επιµεληµένης κατασκευής περιείχε τον Εγχυτρισµό αρ. 2.  
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16. Στις Εξέδρες 1-2 (δεξιά) είχαν γίνει βρεφικοί εγχυτρισµοί. Οι Εξέ-

δρες 4-5 (µέσον) απέφεραν λείψανα οικιακού χαρακτήρα, αλλά µε ση-

µαντικά ευρήµατα, όπως τα ειδώλια της εικ. 13α-β. Αριστερά η Εξέδρα 

Π4. 
 

   
 

17. Εξέδρα 2. Σε υπερυψωµένη βαθµίδα-θήκη είχε γίνει ο εγχυτρισµός αρ. 

4, κτερισµένος µε λίθινο εργαλείο. 

18. Η Εξέδρα Π2 µε τους in situ εγχυτρισµούς βρεφών. 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΘ΄                                                            Ανδρέας Γ. Βλαχόπουλος 

 

 124

 
19. Η Εξέδρα Π2 µε τους τέσσερεις in situ εγχυτρισµούς βρεφών επάνω σε στρώµα 

λευκών χαλικιών. Σκίτσο Ν. Σεπετζόγλου. 
 

 
 

20. Εξωτερικά του Ογκολιθικού Οικοδοµήµατος και µέσα σε διακλάσεις 

του φυσικού βράχου είχαν γίνει τέσσερεις εγχυτρισµοί αρτιγενών βρεφών. 
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21. Την Ορθογώνια Κατασκευή / Εξέδρα Π7 στην ανατολική ακτή αποτε-

λούν αναβάθρα λαξευµένη στον βράχο και διµερής χώρος ποικίλων δραστηρι-

οτήτων. 
 

 
 

22. Στικτή σπείρα µεγάλων διαστάσεων σε βράχο της βόρειας ακτής. 
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23. Ο Βράχος του ∆ίωνος είναι κατάστικτος από προϊστορικές επίκρουστες 

παραστάσεις. Στην πλαϊνή όψη φέρει την οµώνυµη αρχαία επιγραφή.  

 

 
 

24. Η περιοχή του Βράχου του ∆ίωνος στη νότια ακτή του ακρωτηρίου. 
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25. Η περιοχή του βράχου του ∆ίωνος είναι κατάστικτη από παραστάσεις 

πλοίων, σπειρών, εγχειριδίων, τόξου, δακτυλιόσχηµων, µηνοειδών και κοτυ-

λών. Σχέδιο Ν. Σεπετζόγλου. 

 

 
 

26. Η Πύλη των Πλοίων και το λαξευµένο στον βράχο µονοπάτι µε τη στικτή 

σπείρα οδηγούν στο ανώτερο πλάτωµα της ακρόπολης. 
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27. Τα πλοία της οµώνυµης πύλης αποδίδονται µε ενδιαφέρουσα αναβατική 

προοπτική. Τεκµηριώνουν σηµαντικά στοιχεία της προϊστορικής ναυπηγικής, 

όπως το πηδάλιο στην πρύµνη. Σχέδιο Ν. Σεπετζόγλου.   

 
28. Ο µεγάλος Βράχος των Σπειρών και των Εγχειριδίων είναι πυκνά βραχογραφηµένος 

µε σπείρες, µηνοειδή, εγχειρίδια σε τελαµώνα(;) και κοτύλες. Σχέδιο Ν. Σεπετζόγλου.   
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29. Η Πύλη των Εγχειριδίων και ο Βράχος των Σπειρών και των Εγχειριδίων δι-

αµορφώνουν ανηφορικά µονοπάτια προς το ανώτερο πλάτωµα της ακρόπολης. Σχέ-

διο Ν. Σεπετζόγλου. 

 

       
30. Γλυφή επίκρουστου εγχειριδίου µε λαβή.  

31. Αντίχρωµη γλυφή επίκρουστης σπείρας. 
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32. Επίκρουστη σπείρα γεµισµένη µε κιµωλία. 

33. Μηνοειδή / φαλλόσχηµα και δακτυλιόσχηµο. 

 

 
 

34. Βραχογράφηµα πολύκωπου πηδαλιούχου πλοίου στη νότια ακτή. 
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35. Βραχογραφήµατα πλοίων στη νότια ακτή, πέριξ του βράχου του ∆ίωνος. 


