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12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

(Πίν. 84-101)

Οἱ ἔρευνες πεδίου στὸ Βαθὺ Ἀστυπάλαιας συνεχίστηκαν τὸ 2012 μὲ τὴ

συστηματικὴ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα τοῦ ἀνατολικοῦ ἄκρου τῆς χερσονήσου Πύρ-

γος, στὸ ἀκρωτήριο ποὺ ὀνομάζεται Ἑλληνικό1. Βασικοὶ συνεργάτες τῆς ἔρευ-

νας ἦταν ὁ τοπογράφος μηχανικὸς Δ. Νιώτης, ὁ ζω γράφος Ν. Σεπετζόγλου, ὁ

συντηρητὴς ἀρχαιοτήτων Π. Ἀγγελίδης καὶ ὁμάδα ἐννέα φοιτητῶν τοῦ Τομέα

Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων2. Ὁ ὁμ. καθ. Χρ. Ντούμας, ποὺ

πρῶτος ἐντόπισε καὶ ἐρεύνησε τὴ θέση, βοήθησε οὐσιαστικὰ στὴ διεξαγωγὴ

τῆς ἔρευνας καὶ μοιράστηκε τὸν ἐνθουσιασμό μας γιὰ τὰ εὑρήματα.

Ἡ ἐγκατάσταση ποὺ ἐρευνᾶται βρίσκεται στὸ πλέον στρατηγικὸ σημεῖο

ἐποπτείας τοῦ στενοῦ (Μπούκα) ποὺ διαμορφώνει ὁ μεγάλος κλειστὸς κόλπος

τοῦ Βαθέος, ἀσφαλέστατο καταφύγιο τῶν ναυτιλλομένων ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς

βοριάδες τοῦ Αἰγαίου (πίν. 84α-β) καὶ σημεῖο διαχρονικῆς ἀνθρώπινης δραστη-

1. Οἱ ἐργασίες τοῦ προγράμματος πραγματοποιήθηκαν μεταξὺ 1-15 Ἰουλίου καὶ

29-31 Αὐγούστου 2012 μὲ χρηματοδότηση τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ τῆς Γε νι -

κῆς Γραμματείας Αἰγαίου καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς. Ἡ ἁρμόδια ΚΒ΄ Ἐφορεία Ἀρχαιο -

τήτων Δωδεκανήσου, διὰ τῆς ὑπεύθυνης ἀρχαιολόγου κ. Χ. Φανταουτσάκη καὶ τῶν

ἀρχαιοφυλάκων τῆς Ἀστυπάλαιας ποὺ βοήθησαν πολὺ τὸ ἔργο μας, ἐξασφάλισε τὴν ἀπο -

θήκευση τῶν εὑρημάτων καὶ φρόντισε γιὰ τὴ συντήρηση τῶν χάλκινων. Γιὰ τὴν οὐσια-

στικὴ συνδρομή τους θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλονται στοὺς ἐλάχιστους μόνιμους κατοίκους

τοῦ Βαθιοῦ, τοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς ἔκτασης Δημήτρη καὶ Ἰωάννη Σταυλά, καὶ τὸν Δή -

μαρχο Ἀστυπάλαιας κ. Παν. Κονταράτο. 

2. Οἱ φοιτητὲς ποὺ στελέχωσαν τὴν ὁμάδα τῆς ἐπιφανειακῆς ἔρευνας καὶ τῶν κατα-

γραφῶν τοῦ περισυλλεγέντος ὑλικοῦ εἶναι οἱ Μ. Ἀλεξοπούλου, Δ. Γριμανέλης, Φ. Δημο-

πουλος, Ι. Κάνταρος, Γ. Κολιτσόπουλος, Μ. Κουτσούκου, Μ. Νανιοπούλου, Λ. Νοῦτσος

καὶ Γ. Τσολιάκος. 
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ριότητας, χάρη στὶς καλλιεργήσιμες παράκτιες ἐκτάσεις καὶ τὴν πλούσια βλά-

στηση, ποὺ εὐνοεῖ τὴν κτηνοτροφία. 

Λεπτὴ λωρίδα γῆς (ἰσθμὸς) χωρίζει τὴν ἀκτογραμμὴ τοῦ Μέσα Νησιοῦ

ἀπὸ τὴν ἐπιμήκη χερσόνησο τοῦ Πύργου, ἡ ἐπιφάνεια τῆς ὁποίας εἶναι βραχώ-

δης, δύσβατη (κατάφυτη ἀπὸ σκίνα καὶ κέδρους) καὶ δημιουργεῖ ἀπότομες

κλίσεις στὶς νότιες καὶ δυτικὲς ἀκτές. Τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο ἀπολήγει ἤπια στὴν

ἀκτογραμμὴ καὶ δημιουργεῖ ἐπίπεδο σχετικὰ ἀναβαθμό, στὰ πρανὴ τοῦ ὁποίου

ὀγκολιθικὰ ἀναλήμματα διευθετοῦν τὸν χῶρο Πρωτοχαλκῆς, πιθανὸν ὀχυρω-

μένης ἐγκατάστασης (πίν. 85α).

Στὸ ψηλότερο σημεῖο ἡ ἔκταση διαμορφώθηκε κατάλληλα στοὺς ἑλληνι-

στικοὺς χρόνους, καὶ θεμελιώθηκε συγκρότημα πύργου μὲ δεξαμενὲς καὶ ἄλλα

κτήρια ἑκατέρωθεν κεντρικοῦ διαδρόμου (πίν. 85β), ποὺ ἐμφανίζει σημαντικὲς

ὁμοιότητες μὲ τὸν πύργο στὴν Ἁγία Τριάδα Ἀρκεσίνης, στὴν ἀντικρινὴ

Ἀμοργό3. Στὴ νότια, ἠπίως κατωφερὴ πλαγιὰ τοῦ ἀκρωτηρίου διαμορφώθηκε

εὐρεία κτιστὴ κλίμακα ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὴ βραχώδη ἀκτὴ στὸ μεγάλο ὀρθο-

γώνιο κτήριο, τὸ ὁποῖο συνδεόταν ὀργανικὰ μὲ τὸν τετράγωνο πύργο. Στὸ

ἐσωτερικὸ τοῦ κτηρίου αὐτοῦ ὑπάρχει ἐπιμελημένης κατασκευῆς ἐπίμηκες

πλαίσιο ἀπὸ καλοδουλεμένες λιθόπλινθους (πίν. 86α), πιθανὸν ἡ βάση ὑπόγειου

κλιμακοστασίου ποὺ ἐνδεχομένως κατέληγε σὲ ὑδατοδεξαμενή. Μὲ τὴν ἐκτί-

μηση τῆς δεξαμενῆς συμφωνεῖ ὁ ἐπιχρισμένος μὲ ὑδραυλικὸ κονίαμα (κορα-

σάνι) βόρειος τοῖχος τοῦ κτηρίου.

Τὸ 2012 ὁλοκληρώθηκαν οἱ καθαρισμοὶ ἀπὸ τὴ βλάστηση, ὀργανώθηκε ἡ

ἐντατικὴ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα τοῦ χώρου καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ τοπογράφηση

τῶν πυκνῶν οἰκοδομικῶν λειψάνων καὶ ἄλλων ἀνθρωπογενῶν κατασκευῶν,

προϊστορικῶν καὶ ἱστορικῶν χρόνων (πίν. 86β). 

Ἡ συστηματικὴ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα κάλυψε τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τοῦ

ἀκρωτηρίου, στὴν κύρια ἔκταση ποὺ περιλαμβάνει ὁρατὰ λείψανα τῶν προϊ -

3. Βλ. Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Ἀμοργὸς ΙΙ. Οἱ Ἀρχαῖοι Πύργοι, ΒΑΕ ἀρ. 239 (Ἀθήνα

2005). Τὸ συγκρότημα τῆς Ἁγίας Τριάδας, ὡστόσο, βρίσκεται σὲ εὔφορο πεδίο τῆς ἐνδο-

χώρας καὶ περιλαμβάνει ἀποθηκευτικὲς καὶ γεωργικὲς - οἰκοτεχνικὲς ἐγκαταστάσεις, ἐνῶ

ὁ πύργος στὸ Βαθὺ ἔχει κυρίως χαρακτήρα φρουριακὸ - ἀμυντικὸ καὶ λειτουργοῦσε ὡς

μονάδα ἐλέγχου τῆς εἰσόδου στὸν κόλπο, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὑπάρχουν διάσπαρτα ἴχνη

πολλῶν περιόδων τῆς ἀρχαιότητας καὶ τοῦ μεσαίωνα. 
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στορικῶν περιβόλων καὶ ἀναλημμάτων, Π-σχημες κατασκευὲς κατὰ μῆκος

τῶν βραχωδῶν ἀκτῶν καὶ τὸ συγκρότημα πύργου τῶν ἑλληνιστικῶν-ρωμαϊ -

κῶν χρόνων. 

Ἡ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα διεξήχθη μὲ τὸ σύστημα τῶν περισχοινισμένων

διαδρόμων 50×10 μ., οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονται στὰ τοπογραφικὰ τετράγωνα

50×50 μ. τοῦ ἀρχαιολογικοῦ καννάβου (εἰκ. 1). Κατὰ τὴν περιόδευση τοῦ

2012 ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐντατικὴ σάρωση τῶν τετραγώνων Β0, Α1, Β1, Γ1

(εἰκ. 2), στὴν ἔκταση τῶν ὁποίων καθαρίστηκαν, ἀριθμήθηκαν καὶ ἀποτυπώ-

θηκαν τὰ ὁρατὰ οἰκοδομικὰ κατάλοιπα Κ1-Κ19 (τοῖχοι, ἀναλήμματα) καὶ οἱ

λοιπὲς ἀνθρωπογενεῖς κατασκευές (λαξεύματα, διαμορφώσεις βράχων), καὶ

περισυνελέγη ἱκανὴ ποσότητα διαγνωστικῆς κεραμικῆς τῆς 3ης χι λιετίας

π.Χ. καὶ τῶν ὕστερων ἱστορικῶν χρόνων. 

Ἀνδρέα Βλαχόπουλου: Ἀνασκαφὴ στὸ Βαθὺ Ἀστυπάλαιας 117

Εἰκ. 1. Τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῶν ἐπιφανειακῶν λειψάνων (τοπογράφος: Διονύσης Νιώτης).
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Ἡ προϊστορικὴ κεραμικὴ ἐμφανίζει τὰ πλησιέστερα τυπολογικὰ παράλληλα

σὲ σχήματα τῆς Πρωτοκυκλαδικῆς περιόδου (πίν. 87α-γ). Ἐπιχωριάζει κυρίως

στὰ βόρεια πρανὴ τῆς ἐγκατάστασης, γύρω ἀπὸ τὰ ὀγκολιθικὰ ἀναλήμματα ποὺ

διαμορφώνουν ἀνηφορικὲς ὁδοὺς καὶ ἐπίμηκη τοῖχο-περίβολο, καὶ κατὰ μῆκος

τῶν Π-σχημων ἐγκαταστάσεων τῆς βόρειας καὶ ἀνατολικῆς ἀκτῆς (πίν. 88α).

Μαζὶ μὲ τὴν κεραμικὴ ὑπάρχουν καλῆς κατασκευῆς λεπίδες μηλιακοῦ ὀψιανοῦ

Πρακτικὰ  τῆς  Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας  2012118

Εἰκ. 2. Στὸ τοπογραφικὸ σχέδιο τῶν ἐπιφανειακῶν λειψάνων μὲ σκίαση σημειώνονται τὰ τε-

τράγωνα τῆς ἐντατικῆς ἔρευνας ἐπιφανείας τοῦ 2012.
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καὶ ἄλλα λίθινα ἐργαλεῖα4 (πίν. 88β, 89α). Ἡ ἐπιφανειακὴ κεραμικὴ τῶν ἱστο-

ρικῶν χρόνων συγκεντρώνεται κυρίως γύρω ἀπὸ τὸν πύργο καὶ στὰ ἀνατολικὰ

πρανὴ τοῦ ἀκρωτηρίου, προέρχεται ἀπὸ λεπτότεχνα, χρηστικὰ καὶ ἀποθηκευ-

τικὰ σκεύη (πίν. 89β, 90α) καὶ ἀνήκει στοὺς ὕστερους ἑλληνιστικοὺς καὶ πρώι-

μους ρωμαϊκοὺς χρόνους (2ος αἰ. π.Χ. - 2ος αἰ. μ.Χ.). 

Χάλκινο κορινθιακὸ νόμισμα τῆς ἐποχῆς Ἰουλίων-Κλαυδίων5 (14-64

μ.Χ.) βρέθηκε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ θεμέλιο τοῦ βόρειου ἐξωτερικοῦ τοίχου τοῦ πύρ-

γου (πίν. 90β-γ). Στὴ ΒΔ γωνία τοῦ ἴδιου τοίχου καθαρίστηκε κυκλικὸ λά -

ξευμα ποὺ διαπερνᾶ τὴ γωνιακὴ λιθόπλινθο καὶ συνεχίζει λοξὰ σὲ βάθος (πίν.

91α), προφανῶς γιὰ νὰ ἀπάγει τὰ ὄμβρια της στέγης τοῦ πύργου καὶ νὰ τὰ

ὁδηγεῖ σὲ ὑπόγεια δεξαμενή, ποὺ ἴσως ὑπῆρχε ἐξωτερικά. 

Κατὰ τὴν ἔρευνα περισυνελέγησαν ἐπίσης λίθινα ἐργαλεῖα καὶ σκεύη (πίν.

91β, 90δ-ε) καὶ μετάλλινα ἀντικείμενα, μεταξὺ τῶν ὁποίων χάλκινη βελόνη

(πίν. 90ζ), ἀγκίστρι καὶ λίθινες χάντρες (πίν. 90η, 92α), ποὺ τυπολογικὰ φαί-

νεται ὅτι χρονολογοῦνται στοὺς προϊστορικοὺς χρόνους. Τῶν ὕστερων ἱστο-

ρικῶν χρόνων εἶναι θραύσματα γυάλινων ἀγγείων καὶ λιγοστὰ μαρμάρινα ἀρχι-

τεκτονικὰ μέλη (κιονίσκος, τμῆμα βάθρου, κατώφλια κλπ), ποὺ διέφυγαν τὴν

ἀσβεστοποίηση στὸ παρακείμενο καμίνι τῶν νεώτερων χρόνων καὶ βρέθηκαν

κατὰ τοὺς καθαρισμοὺς τῶν ἐρειπίων ἀπὸ τὴν πυκνὴ βλάστηση6.

Τὸ πλέον σημαντικὸ εὕρημα τῶν ἐρευνῶν τοῦ 2012 ὑπῆρξε ἡ ἀναγνώριση

καὶ ταυτοποίηση μεγάλου ἀριθμοῦ προϊστορικ  ῶν βραχογραφιῶν στὶς ἐπιφά-

νειες τῶν δολομιτικῶν ἀσβεστολίθων τοῦ ἀκρωτηρίου, φυσικῶν, λατομευμένων

ἢ δομημένων σὲ ἰσχυροὺς τοίχους. Σὲ τρεῖς διαμορφωμένες ἀτραποὺς ποὺ κα -

τέληγαν σέ «πυλίδες-εἰσόδους» πρὸς τὴν προϊστορικὴ ἀκρόπολη ὑπῆρχαν με -

γάλης κλίμακας βραχογραφίες κωπήλατων πλοίων (μήκους ἕως 0.70 μ.), κα -

τακόρυφων ἐγχειριδίων (μήκους ἕως 0.30 μ.) καὶ σπειρῶν, οἱ ὁποῖες παρ᾿ ὅλη

4. Τὸ ὀρθογώνιο πλακίδιο ἀπὸ καστανὸ ἡμιδιάφανο πυριτόλιθο, ποὺ βρέθηκε τὸ 2011

(βλ. Ἔργον 2011, 40 εἰκ. 31), παραμένει τὸ μοναδικὸ πυριτολιθικὸ ἐργαλεῖο ποὺ ἔχει

ἐντοπισθεῖ στὸ Βα θύ.

5. Εὐχαριστῶ τὴ συνάδελφο Δρα Ἐλ. Βλαχογιάννη γιὰ τὴν ταύτιση τοῦ νομίσματος.

6. Τὸ ἀσβεστοκάμινο στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πύργου σταμάτησε νὰ λειτουργεῖ στὴ

δεκαετία τοῦ 1950-1960, ἀφοῦ εἶχε ἀσβεστοποιήσει τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν λιθοπλίνθων

τοῦ πύργου καὶ τῶν συνοδευτικῶν του κτηρίων.

Ἀνδρέα Βλαχόπουλου: Ἀνασκαφὴ στὸ Βαθὺ Ἀστυπάλαιας 119

016_ASTYPALAIA_TELIKO:Layout 1  5/8/15  2:06 PM  Page 119



τὴ μακρὰ ἔκθεση στὴν αἰολικὴ καὶ θαλάσσια διάβρωση διακρίνονται ἱκανοποι-

ητικά, ἰδίως κατὰ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου.

Ἡ «πυλίδα τῶν πλοίων» βρίσκεται στὸ δυτικὸ ὅριο τῆς ἔκτασης ποὺ

ἐρευνήθηκε ἐφέτος, λίγο χαμηλότερα ἀπὸ τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τοῦ ἀκρωτηρίου

ὅπου οἰκοδομήθηκε ὁ πύργος, καὶ στὸ σημεῖο ὅπου οἱ αὐτοφυεῖς βράχοι ἀρχί-

ζουν νὰ ἐμφανίζονται πυκνότεροι καὶ ἀνεπεξέργαστοι (πίν. 92β). Πρόκειται γιὰ

ἀνθρωπογενὴ κατασκευή, ἀποτελούμενη ἀπὸ βραχόλιθους ποὺ στὰ νότια δια-

μορφώνουν κατακόρυφο μέτωπο, τὸ ὁποῖο διακοσμήθηκε μὲ ἐπίκρουστη παρά-

σταση στολίσκου (πίν. 93α). Μὲ βαθιὲς γλυφὲς στὸν βράχο παριστάνονται

τουλάχιστον τρία πλοῖα μὲ ψάρια καὶ ἄλλα θέματα στὴν πλώρη τους νὰ πλέουν

ἐπάνω ἀπὸ ὁριζόντια ταινία ποὺ ὑποδηλώνει τὸ νερό. Στὰ ἀπέναντι (βόρεια)

κατωφερὴ πρανὴ μικρότεροι βραχολιθικοὶ ὄγκοι σχηματίζουν, δίκην παραστά-

δας, στενὴ εἴσοδο μὲ κατεύθυνση στὰ ἀνατολικά, τὸ ἐπίπεδο κατάστρωμα τῆς

ὁποίας διαμορφώνουν κομμάτια λειασμένου βράχου, στὴ μορφὴ πολὺ ἐπιμελη-

μένου πλακοστρώτου (πίν. 93β).

Ἀνατολικότερα τῆς «πυλίδας τῶν πλοίων», ἕνας μεγάλος κατακόρυφος

βράχος καὶ δύο ἐπιμήκεις αὐτοφυεῖς βράχοι διαμορφώνουν δύο στενὰ μονοπά-

τια - εἰσόδους ποὺ ἀνωφερῶς ὁδηγοῦν πρὸς τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τοῦ ἀκρωτηρίου

(πίν. 94α). Ὁ μεγάλος βράχος, δυτικά, φέρει στὴν ὁρατή του ὄψη πέντε του-

λάχιστον ἐπίκρουστα τριγωνικὰ ἐγχειρίδια, τὸ ἕνα μὲ διπλὴ Τ - σχημη λαβή, οἱ

αἰχμὲς τῶν ὁποίων δείχνουν τὴ γῆ (πίν. 94β-γ). Πρόχειρος καθαρισμὸς ἀπὸ

τὶς ἐπιφανειακὲς πέτρες ἔδειξε ὅτι τὰ βραχογραφήματα τῶν ἐγχειριδίων συνε-

χίζονται μέσα στὸ ἔδαφος, σωζόμενα μάλιστα σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση λόγω

τῆς προστασίας τους ἀπὸ τὸ χῶμα. Ἀνατολικότερα, ἐπιμήκης βράχος ἐπι-

μελῶς ἀπολαξευμένος ἔφερε σὲ ὅλη τὴν ἐπίπεδη ἐπιφάνειά του βραχογραφίες

σὲ πολλὰ ἀδιάγνωστα θέματα, μὲ καλύτερα διατηρημένες σπεῖρες σὲ ποικίλους

σχηματισμούς (πίν. 95α). Ἐνδιαφέρον ἐμφανίζει ἡ βόρεια κατωφερὴς ἀπόληξη

τοῦ βράχου αὐτοῦ, ποὺ διαμορφώνει λαξευτὴ βαθμίδα-παραστάδα, στὸ μέτωπο

τῆς ὁποίας σώζεται συμμετρικὸ ζεῦγος ἐπίκρουστων ἐγχειριδίων (πίν. 95β).

Περισσότερες βραχογραφίες (σπειρῶν, τετραπόδων, ὀρθογώνιων-ἀβάκων,

βελῶν κλπ.) διαπιστώθηκαν καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ ἀκρωτηρίου, ὅπως οἱ

βραχόλιθοι τῶν ἀναλημματικῶν τοίχων τῆς ἀκτῆς, τὰ λατομευμένα πρανή

(πίν. 96α) καὶ ὁ ριζιμιὸς βράχος ἐπὶ τοῦ ἀνώτερου ἐπιπέδου τοῦ ἀκρωτηρίου,

ὅπου αἰῶνες μετὰ ἱδρύθηκε ὁ πύργος. Τὸ ἐπίπεδο αὐτὸ διαπιστώθηκε σὲ πολλὰ

Πρακτικὰ  τῆς  Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας  2012120
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ση μεῖα ἀπολαξευμένο καὶ διακοσμημένο μὲ καλοσχηματισμένες σπεῖρες μονῆς

ἢ διπλῆς περιέλιξης (πίν. 96β). 

Ἡ τυπολογικὴ ἀναγνώριση τῶν κωπήλατων σκαφῶν στὶς βραχογραφίες τοῦ

Βαθέος ὡς ἀπολύτως ἀντίστοιχων ἐκείνων ποὺ ἀπεικονίζονται στὶς Τελικὲς Νεο-

λιθικὲς βραχογραφίες τοῦ Στρόφιλα τῆς Ἄνδρου καὶ στὰ Πρωτοκυκλαδικὰ ΙΙ

τηγανόσχημα σκεύη τῆς Χαλανδριανῆς καὶ τὶς βραχογραφίες ἀπὸ τὴν Κο ρυφὴ τ’

Ἀρωνιοὺ τῆς Νάξου καθιστᾶ τὸ εὕρημα ἐξαιρετικὰ σπάνιο καὶ γιὰ τοῦτο χρῆζον

ἄμεσης προστασίας. Τὰ κάθετα παριστώμενα ἐγχειρίδια εἶναι τὰ μοναδικὰ γνω -

στὰ μὲ πλήρως διαμορφωμένη τὴν Τ-σχημη λαβή τους, ἐμπλουτίζοντας σημαν-

τικὰ τὸ θεματολόγιο τῶν Τελικῶν Νεολιθικῶν καὶ Πρωτοκυκλαδικῶν βραχογρα-

φιῶν τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου (Στρόφιλας Ἄνδρου, Νάξος, Ἡρακλειά). Τὰ νέα

αὐτὰ δεδομένα θέτουν σὲ νέα ἑρμηνευτικὴ διάσταση τὴν τέχνη τῆς βραχογραφίας

καὶ τὴν εὐρεία της διάδοση στὶς κοινωνίες τῆς 4ης καὶ 3ης χιλιετίας π.Χ.

Εὑρήματα πρόσφατα, ὅπως τὰ παραπάνω, ἀλλὰ καὶ παλαιότερα, ὅπως τὸ

τμῆμα μαρμάρινου βιολόσχημου εἰδωλίου, ποὺ εἶχε περισυλλεγεῖ τὸ 2008 ἀπὸ

τὸν καθηγητὴ Χρ. Ντούμα (πίν. 97α-β), ἐπαναπροσδιορίζουν τὸν γεωγραφικὸ

ὁρίζοντα τοῦ Πρωτοκυκλαδικοῦ πολιτισμοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ Ἀστυπάλαια

ἀποτελοῦσε μέρος τῆς ἐπικράτειάς του.

Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀνθρωπογενεῖς Π-σχημες κατα-

σκευές (Π1-Π8), ποὺ πυκνὰ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη κατὰ μῆκος τῆς

βόρειας καὶ ἀνατολικῆς βραχώδους ἀκτῆς τοῦ ἀκρωτηρίου. Στὴ βόρεια ἀκτὴ

οἱ κατασκευὲς Π1-Π6 εἶναι μικρότερες καὶ ἡ κεραία τους κατὰ τὸ μῆκος τῆς

ἀκτῆς εἶναι κατακόρυφα λαξευμένη. Τὶς ὑπόλοιπες πλευρές τους διαμορφώνουν

ὀγκολιθικοὶ τοῖχοι καὶ ἀπολαξευμένοι βράχοι. Τῆς κατασκευῆς Π6, ὁ ἰσχυρὸς

ἀναλημματικὸς τοῖχος ποὺ διαμορφώνει τὴν ἀκτὴ καὶ συγκρατεῖ τὸ κατά-

στρωμα ἀνηφορικοῦ δρόμου πρὸς τὴν ἀκρόπολη ἔχει «σημανθεῖ» μὲ βραχογρα-

φία σπείρας (πίν. 98α-β). Στὴν ἀνατολικὴ ἀκτή, οἱ ἀπολαξευμένες ἐπιφάνειες

ποὺ καταλήγουν στὴ θάλασσα εἶναι ἰσχυρὰ κεκλιμένες καὶ οἱ πλαϊνὲς κεραῖες

τῶν κατασκευῶν Π7 καὶ Π8 πλαισιώνονται ἀπὸ ὀγκολιθικοὺς τοίχους-ἀνα-

λήμματα (πίν. 99α), καθιστώντας ἀσφαλὴ τὴν ἀναγνώρισή τους μὲ ἀναβάθρες

γιὰ τὴν ἀνέλκυση πλοιαρίων στὴν ξηρά. Ὁ συνδυασμὸς τῶν ἔργων αὐτῶν μὲ

τὰ ἰσχυρὰ προστατευμένα μεταξύ τους χερσαῖα τμήματα (πύργους;) δίνουν

στὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τοῦ ἀκρωτηρίου εἰκόνα ὀχυρωματική, ποὺ δικαιολο-

γεῖται ἀπὸ τὴν καίρια γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ στενοῦ σημασία τῆς ἐγκατάστασης.
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Στὴ βόρεια ἀκτή, μεταξὺ τῶν Π-σχημων διαμορφώσεων Π5 καὶ Π6, με -

λετήθηκε κτιστὴ ἀπὸ βραχόλιθους τοξοειδὴς κατασκευή, σήμερα ἐν μέρει βυ -

θισμένη, καὶ ἐπιφανειακὸς τοῖχος (Κ 16) ποὺ φαίνεται νὰ τὴν κλείνει στὸ νό -

τιο χερσαῖο τμῆμα, διαμορφώνοντας χαμηλὴ ἐπίπεδη ἐξέδρα (πίν. 99β). Κατὰ

τὴ διάρκεια τῶν ἐπιφανειακῶν καθαρισμῶν στὴν ἐξέδρα ἐντοπίστηκε in situ,

ἐλάχιστα ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καὶ θαμμένο προσεκτικὰ

μέσα στὸ ἀμμόχωμα, εὐρύστομο δίωτο ἀγγεῖο, σκεπασμένο μὲ λίθινο κυκλικὸ

πῶμα (πίν. 100α, εἰκ. 2 ἀρ. 6). Πρόκειται γιὰ κρατηρίσκο στὸν τύπο τῆς

κυκλαδι κῆς «καντήλας», τυπολογικὰ ἀνήκοντα στὸ πρῶτο μισὸ τῆς 3ης

χιλιετίας π.Χ., μὲ ἰσχυρὰ συγκλίνοντα τὰ τοιχώματα τοῦ κυλινδρικοῦ λαιμοῦ

καὶ κάθετες ταινιωτὲς λαβὲς κάτω ἀπὸ τὴ μέγιστη διάμετρο τῆς κοιλιᾶς. Τὸ

ἀγ γεῖο ἀφαιρέθηκε μὲ σωστικὴ ἐπέμβαση ἀπὸ εἰδικευμένο συντηρητή, ὥστε νὰ

μὴν κινδυνεύσει ἀπὸ τὸ χειμέριο κύμα, ποὺ μὲ βεβαιότητα θὰ τὸ ἔπληττε7.

Ἀνασύρθηκε ἐγκιβωτισμένο σὲ εἰδικὸ νάρθηκα (πίν. 100β) καί, ἀπὸ ὅσο μπο-

ροῦσε νὰ διαπιστωθεῖ κατὰ τὶς ἐργασίες μετακίνησής του, στὸν πυθμένα του

περιεῖχε λεπτὰ ὀστά, κυρίως ἀπὸ κρανίο βρέφους. 

Τὸ εὕρημα ἀξιολογεῖται ὡς πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴ μελέτη τῆς 3ης χιλιε-

τίας στὴν Ἀστυπάλαια καὶ τὸ Νοτιοανατολικὸ Αἰγαῖο, εὐρύτερα. Ἐπιπλέον,

τεκμηριώνει ὅτι τὸ ἔθιμο τοῦ ἐγχυτρισμοῦ στὸ Βαθὺ συνδέεται μὲ μία ἐπι-

μελῶς διαμορφωμένη κατασκευὴ ἐπὶ τῆς βραχώδους ἀκτῆς. 

Δύο ἐξίσου σημαντικὰ εὑρήματα τῆς ἔρευνας ἀφοροῦν στὸν ἐντοπισμὸ

ὀγκολιθικοῦ περιβόλου ποὺ ὁριοθετεῖ τὴν ἀνατολικὴ χερσαία πρόσβαση πρὸς

τὴν ἀπόληξη τοῦ ἀκρωτηρίου (εἰκ. 1: στὸ μέσον τοῦ τοπογραφικοῦ) καὶ τριῶν

τουλάχιστον κυκλοτερῶν ὀρυγμάτων στὸ πωρολιθικὸ στρῶμα τῆς βόρειας

ἀκτῆς, σὲ ἱκανὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ λείψανα τοῦ πύργου καὶ τῆς ἀκρόπολης

(εἰκ. 1: ἄνω ἀριστερὰ στὸ τοπογραφικό). 

Ἡ περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸν λίθινο «τοῖχο» εἶναι δύσκολο νὰ ἐρευνηθεῖ ἐπι-

φανειακά, λόγω τῆς πολὺ πυκνῆς βλάστησης, τὸ ἔργο ὡστόσο εἶναι ἰσχυρῆς

κατασκευῆς καὶ θὰ μποροῦσε νὰ συνιστᾶ περίβολο ὁριοθέτησης τοῦ προϊστορι-

κοῦ οἰκισμοῦ, ἐὰν ὄχι τεῖχος του. Τὰ κυκλικὰ ὀρύγματα ἔχουν κανονικὸ σχῆμα

7. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔκδοση σχετικῆς ἄδειας ἀπὸ τὴν ΚΒ΄ ΕΠΚΑ Δωδεκανήσων.
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(πίν. 101) καὶ ἡ μορφή τους δείχνει ὅτι πιθανὸν πρόκειται γιὰ λείψανα λα ξευ -

τῶν ἡμιυπόγειων προϊστορικῶν τάφων.

Ἡ συστηματικὴ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα τῆς χερσονήσου Πύργος προγραμμα-

τίζεται νὰ συνεχισθεῖ τὸ 2013, ὁπότε καὶ ἡ ὀργανωμένη περιόδευση ἀναμένε-

ται νὰ καλύψει μεγαλύτερη ἐπιφάνεια τῆς ἔκτασης ποὺ ἔχει κηρυχθεῖ Ζώνη Α

τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου Βαθέος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 84          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Βαθύ. Ἀεροφωτογραφία τῆς χερσονήσου Πύργος (πηγὴ Microsoft/Digital Globe).

Ἡ θέση Ἑλληνικὸ καταλαμβάνει τὸ Α ἀκρωτήριο. β. Ὁ κόλπος τοῦ Βαθιοῦ ἀπὸ 

τὰ Α. Σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τὸ ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸ βάθος διακρίνεται 

τὸ χωριὸ Ἔξω Βαθύ.
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 85

α. Τὸ ἀκρωτήριο Ἑλληνικὸ ἀπὸ Β, μετὰ τὸν μερικὸ καθαρισμὸ ἀπὸ τὴ βλάστηση.

β. Ὁ διάδρομος ποὺ χωρίζει τὸν τετράγωνο πύργο ἀπὸ τὸ κτήριο στὰ Ν, μετὰ τὸν

καθαρισμό. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πύργου διακρίνεται τὸ σύγχρονο ἀσβεστοκάμινο.
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ΠΙΝΑΞ 86          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Τὸ ὀρθογώνιο κτήριο τοῦ πύργου, μετὰ τὸν καθαρισμό. β. Τὰ ἀρχαῖα οἰκοδομι κὰ

λείψανα ποὺ ἐντοπίστηκαν στὴν ἐπιφανειακὴ ἔρευνα, ἐνταγμένα στὸ ὑπόβαθρο

ἀεροφωτογραφίας (πηγή: Κτηματολόγιο Α.Ε.).
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 87

α. Ὄστρακο Πρωτοκυκλαδικοῦ (ΠΚ) ἀγγείου μὲ γραπτὴ διακόσμηση. β. Τμῆμα

ΠΚ ἀγγείου μὲ πλαστικὴ διακόσμηση. γ. Ὄστρακο ἀπὸ τὸν πυθμένα ΠΚ

ἀγγείου μὲ ἀποτύπωμα ψάθας.

α

β

γ
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ΠΙΝΑΞ 88          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Ὀγκολιθικὸς τοῖχος τῆς Β ἀκτῆς, στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου διαμορφώνεται κα-

τάστρωμα ἀνηφορικοῦ δρόμου. β. Περισυλλογὴ ὀψιανῶν ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ

ἔρευνα.

035-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ_TELIKO:Layout 1  5/8/15  3:03 PM  Page 88



ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 89

α. Περισυλλογὴ λίθινων ἐργαλείων καὶ κεραμικῆς (λαβὴ ΠΚ στάμνου). β. Περισυλ-

λογὴ ἐπιφανειακῆς κεραμικῆς τῶν ὕστερων ἑλληνιστικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων.
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ΠΙΝΑΞ 90          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Ὄστρακο ἐρυθροβαφοῦς ἀγγείου. β-γ. Χάλκινο κορινθιακὸ νόμισμα τῆς ἐποχῆς

Ἰουλίων-Κλαυδίων, ἐπιφανειακὸ εὕρημα ἀπὸ τὸν βόρειο ἐξωτερικὸ τοῖχο τοῦ πύργου.

δ. Λίθινο τετράγωνο βαρίδι. ε. Τμῆμα λίθινου πελέκεως. ζ. Ἀκέραιη χάλκινη βελό -

νη. η. Λίθινη χάντρα.

α

β γ

δ

ε

ζ

η
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 91

α. Κυκλικὸ λάξευμα ἀπορροῆς τῶν ὀμβρίων ὑδάτων τοῦ πύργου. β. Λίθινα ἐργαλεῖα

ἀπὸ τὴ συστηματικὴ περισυλλογή.
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ΠΙΝΑΞ 92          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Τμῆμα προϊστορικοῦ ἀγγείου μὲ ὀστά, ὄστρεα καὶ μικρὴ λίθινη χάντρα, ὅπως

ἀνασύρθηκε κατὰ χώραν ἀπὸ τὴν Α ἀκτή. β. Βραχογραφήματα πλοίων στὴν ἐπι-

φάνεια δολομιτικῶν ἀσβεστολίθων κτισμένων σὲ τοῖχο-παραστάδα ἀτραποῦ, ποὺ

ὁδηγοῦσε στὴν ἀκρόπολη.
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 93

α. Ἡ βραχογραφία τῶν πλοίων. Ἡ ἐπίκρουστη παράσταση τῶν κωπήλατων σκα -

φῶν ἔχει τονιστεῖ μὲ κιμωλία. β. Ἡ «πυλίδα τῶν πλοίων» καὶ τὸ πλακόστρωτο

μονοπάτι, μετὰ τὸν καθαρισμό.
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ΠΙΝΑΞ 94          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Ἀναφυόμενοι φυσικοὶ βράχοι, διακοσμημένοι μὲ ἐπίκρουστες παραστάσεις, σχη -

μα τίζουν μονοπάτια ποὺ ὁδηγοῦν στὸ ἀνώτερο πλάτωμα τῆς ἀκρόπολης. β-γ. Με -

γάλος βράχος, τὴν κατακόρυφη ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου καλύπτουν ἐπίκρουστα

τρι γωνικὰ ἐγχειρίδια.
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 95

α. Ἐπίπεδος βράχος μὲ ἐπίκρουστες παραστάσεις σπειρῶν καὶ ἀδιάγνωστων θεμά-

των. β. Ζεῦγος ἐπίκρουστων ἐγχειριδίων στὸ ἀπολαξευμένο μέτωπο ἀναφυόμενου

βράχου.
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ΠΙΝΑΞ 96          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Ἐπίκρουστες παραστάσεις ἀβάκων στοὺς βράχους τῶν ἀναλημμάτων τῆς Β

ἀκτῆς. β. Ἐπίκρουστες σπεῖρες μονῆς ἢ διπλῆς περιέλιξης στοὺς βράχους τοῦ

ἀνώτερου πλατώματος.
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 97

α. Τμῆμα μαρμάρινου βιολόσχημου εἰδωλίου (2008, περισυλλογὴ Χρ. Ντούμα).

Μουσεῖο Ἀστυπάλαιας. β. Σχέδιο τοῦ εἰδωλίου τῆς εἰκ. 34 (Νίκος Σεπετζόγλου).
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ΠΙΝΑΞ 98          ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Ἐπίκρουστη παράσταση σπείρας καὶ γραμμικοῦ θέματος σὲ βραχόλιθο ὀγκολι-

θικοῦ τοίχου-ἀναλήμματος τῆς Β ἀκτῆς. β. Σχέδιο τῆς βραχογραφίας τῆς ἀνω-

τέρω εἰκόνας (Νίκος Σεπετζόγλου).
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ          ΠΙΝΑΞ 99

α. Η Π-σχημη κατασκευὴ Π8 καὶ ὁ ὀγκολιθικὸς τοῖχος-ἀνάλημμα τῆς Β κεραίας

της. β. Βόρεια ἀκτή. Τοξοειδὴς κατασκευὴ βυθισμένων βραχολίθων καὶ ἐπίπεδη

«ἐξέδρα» (Κ 16). Στὸ ἀριστερό (δυτικὸ) μισό της διακρίνεται θαμμένο τὸ ἀγγεῖο

τῶν πιν. 100α-β.
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ΠΙΝΑΞ 100        ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

α. Λίθινα πώματα σκεπάζουν τὸ ἀγγεῖο ποὺ βρέθηκε in situ στὴν ἐξέδρα Κ16. Ἡ

σωστική του ἀνάσυρση ἔδειξε ὅτι περιβαλλόταν ἀπὸ κατασκευὴ λίθων καὶ πλα -

κῶν, καὶ ὅτι περιεῖχε ὀστὰ βρεφικοῦ ἐγχυτρισμοῦ. β. Ὁ Πρωτοκυκλαδικὸς κρα-

τηρίσκος, ἐγκιβωτισμένος, στὸ Ἐργαστήριο Συντήρη σης.
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ΠΑΕ 2012. - 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ        ΠΙΝΑΞ 101

Κυκλικὰ ὀρύγματα λαξευμένα στὸ πωρολιθικὸ στρῶμα τῆς Β ἀκτῆς.

035-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ_TELIKO:Layout 1  5/8/15  3:03 PM  Page 101


	ΠΑΕ-ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2012
	ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2012_Layout 1
	016_

	035_

