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Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΔΗΜΟ ΤΩΝ
ΚΥΜΙΣΑΛΕΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2010: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ1
Στη μνήμη της Ηούς Ζερβουδάκη
της πρώτης σύγχρονης ανασκαφέως της Κυμισάλας
και μιας αρχαιολόγου που σημάδεψε ανεξίτηλα
την αρχαιολογία της Δωδεκανήσου.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η Κυμισάλα βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της νήσου Ρόδου, περίπου
εβδομήντα χιλιόμετρα νότια της πόλης της Ρόδου (εικ. 1). Η περιοχή είναι κατά το
μεγαλύτερο μέρος της ορεινή, με το όρος Ατάβυρος, το υψηλότερο του νησιού (1215 μ.),
να δεσπόζει και να δίνει ξεχωριστή φυσιογνωμία στο γεωφυσικό ανάγλυφο. Εύφορα
οροπέδια, κοιλάδες, παράλιες και πεδινές εκτάσεις προσφέρονται για καλλιέργειες, ενώ
εκτεταμένες δασικές εκτάσεις δημιουργούν τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλλους.
Ανάμεσα στους ορεινούς όγκους του Αταβύρου στα βόρεια/βορειοανατολικά και του

Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους όσοι συνέβαλλαν στην ομαλή διεξαγωγή της
έρευνας κατά τα έτη 2006-2010: Τα μέλη της επιβλέπουσας Επιστημονικής Επιτροπής, τον επίτιμο Έφορο
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου I.Χ. Παπαχριστοδούλου, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαο
Σταμπολίδη, την Προϊσταμένη της KB΄ EΠKA, δρ. Μελίνα Φιλήμονος, τον καθηγητή του Adelphi
University, USA, Αναγνώστη Αγγελαράκη, τον Πολιτικό Μηχανικό, Δρ. Κωσταντίνο Ζάμπα. Όλα τα μέλη της
ανασκαφικής ομάδας αρχαιολόγους, ανθρωπολόγους, τοπογράφους, συντηρητές, φοιτητές και τεχνίτες,
εργαζόμενους και εθελοντές, οι οποίοι δούλεψαν με ιδιαίτερο ζήλο, συχνά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες. Την ομάδα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου υπό την εποπτεία του καθηγητή Ανδρέα Γεωργόπουλου, η οποία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής
άσκησης πραγματοποιεί από το 2007 αποτυπώσεις των αρχαιοτήτων. Την ομάδα του Ινστιτούτου
Αρχαιολογίας Nicolaus Copernicus University του Toruń της Πολωνίας με επικεφαλής τον καθηγητή
Mariusz Mielczarek, η οποία συμμετέχει από το 2009 στην έρευνα. Τα Δημοτικά Συμβούλια του τέως Δήμου
Αταβύρου στα πρόσωπα των πρώην δημάρχων κ. Παναγιώτη Κυριακούλη και κ. Νικολάου Τσουκαλά, την
τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου στο πρόσωπο του τότε Νομάρχη και νυν Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, την Ενοριακή Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα Σιάννων και προσωπικά
τον εφημέριο Γεώργιο Καρατζά, καθώς και τους υπόλοιπους κατά καιρούς χορηγούς και συμπαραστάτες της
έρευνας: το Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Έμπωνας, την Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, τη ΝΕΟΤΕΧ ΕΠΕ (Ρόδος), την Γ. Καπούνταλης & ΣΙΑ OE
(Αθήνα), τη Blue Star Ferries, την ΠΡΟ.ΤΟΥ.Ρ. ΑΕ. (Ρόδος), τις Εκδόσεις Ιαμβλίχος (Αθήνα), την
Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία (Ρέθυμνο), το Σωματείο Ξεναγών Δωδεκανήσου, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Σιάννων και φυσικά όλους τους ανθρώπους της Μονολίθου, των Σιάννων, του Αγίου Ισιδώρου και
της Έμπωνας.
1
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Ακραμίτη2 στα νότια, τη θάλασσα στα βόρεια και την επαρχιακή οδό προς τις κοινότητες
Σιάννα και Μονόλιθος στα ανατολικά, βρίσκονται διάσπαρτες πολυάριθμες
αρχαιολογικές θέσεις (εικ. 2) σε μία έκταση που καλύπτει περίπου δέκα τετραγωνικά
χιλιόμετρα.
Επίκεντρο των αρχαιοτήτων αποτελεί ο λόφος του Αγίου Φωκά (α), ο οποίος
ελέγχει οπτικά μια ευρύτατη περιοχή, φθάνοντας στα βόρεια μέχρι τον Κάστελλο της
Κρητηνίας και τον Ατάβυρο και μέχρι τα νησιά Χάλκη, Αλιμνιά, Στρογγύλη και
Τραγούσα προς την πλευρά της θάλασσας. Βόρεια και σε συνέχεια του Αγίου Φωκά
βρίσκεται ο λόφος Χάρακας (β) που φθάνει μέχρι τη θάλασσα, νότια του οι χαμηλοί
λόφοι Μαρμαρούνια (γ) και Αλώνια (δ) και δυτικά του ο λόφος της Κυμισάλας (ε).
Ανάμεσα στους λόφους του Αγίου Φωκά, των Μαρμαρουνίων και της Κυμισάλας
απλώνεται το εύφορο λεκανοπέδιο της Κυμισάλας (ζ), σε υψόμετρο 289 μ. Ένα δεύτερο
λεκανοπέδιο, των Βασιλικών (η), επίσης ορατό από την κορυφή του Αγίου Φωκά,
ορίζεται βόρεια από τον ομώνυμο χαμηλό λόφο (θ) και στα δυτικά από τον λόφο Ατουμά
(ι). Στα ανατολικά των λόφων Άγιος Φωκάς και Χάρακας, στην παραλία της Γλυφάδας
(κ), βρίσκεται το μοναδικό προσβάσιμο σημείο της βραχώδους ακτογραμμής, λιμάνι της
περιοχής και κατά την αρχαιότητα. Σημείο αναφοράς για την περιοχή αποτελεί η πηγή
Στελιές (λ), κοντά στα Μαρμαρούνια, που πρέπει να ανάβλυζε στην ίδια θέση από την
αρχαιότητα.
Οι αρχαιολογικές θέσεις του Δήμου των Κυμισαλέων έχουν τη μοναδική τύχη να
βρίσκονται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 ΑκραμίτηςΑρμενιστής-Ατάβυρος (κωδικός GR 4210005)3 (εικ. 3), η οποία περιλαμβάνει τους
ορεινούς όγκους του Αταβύρου, του Ακραμίτη, την περιοχή γύρω από τον ποταμό
Σιαννίτη και τα παράλια από τον κόλπο του Παπαγιώργη έως το ακρωτήριο Αρμενιστής
και νότια έως τον κόλπο της Απολακκιάς. Η περιοχή καλύπτει μια έκταση πάνω από
εκατόν εβδομήντα χιλιάδες στρέμματα, παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωμορφολογικό και
οικολογικό ενδιαφέρον και περιλαμβάνει πολλούς τύπους οικοτόπων, όπως τα
υποθαλάσσια λιβάδια, τις αμμουδιές με αμμοθίνες και φωκοσπηλιές, τα πευκοδάση και
τα αυτοφυή δάση κυπαρισσιού.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Η περιοχή της Κυμισάλας βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο της Καμιρίδας Χώρας,
του τμήματος δηλαδή του νησιού που ανήκε στην πόλη-κράτος της Κάμιρου (εικ. 4), της
μιας από τις τρεις πόλεις-κράτη που ίδρυσαν οι Δωριείς όταν εγκαταστάθηκαν στη
Ρόδο4. Οι τρείς πόλεις, μετά την συνένωσή τους το 408 π.Χ. σε ομόσπονδο κράτος,
ενσωματώθηκαν στο σύστημα των δήμων του ροδιακού κράτους. Κάθε μία από αυτές
περιελάμβανε έναν αριθμό δήμων, μοιρασμένων στη Ρόδο, στα νησιά και στην απέναντι
Μικρασιατική ακτή, την Περαία, η οποία αποτελούσε επίσης τμήμα του ροδιακού

Για την αρχική ονομασία του βουνού ως Γραμίθθι (από το επιχώριο φυτό γραμμιθιά ή κοκκορεβιθιά)
βλ. Παπαχριστοδούλου 1951, 160.
3
Official Journal of the European Union 2006, L 259, 1-104.
4
Για τον χάρτη των αρχαίων δήμων της Ρόδου βλ. Παπαχριστοδούλου 1989, 75, εικ. 3.
2
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κράτους5. Ένας από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους δήμους της Καμίρου ήταν
ο δήμος των Κυμισαλέων, όπως μαρτυρούν τα σωζόμενα αρχαιολογικά λείψανα.
Δε σώζονται αρχαίες φιλολογικές πηγές που να αναφέρονται με οποιονδήποτε
τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, στην περιοχή, στο τοπωνύμιο Κυμισάλα ή το δημοτικό
Κυμισαλεύς/είς. Το τελευταίο μαρτυρείται μόνον επιγραφικά6, ενώ το τοπωνύμιο
διασώζεται στην περιοχή μέχρι σήμερα. Ο Maiuri το θεωρεί προελληνικό όνομα,
κατάλοιπο ίσως καρο-λελεγικών πληθυσμών ή «ηχηρό ανατολίτικο όνομα»7, ο
Τσοπανάκης πρότεινε καρική προέλευση8 και ο Fick λυκιακή, καθώς η κατάληψη –σαλα
τον παρέπεμπε στη λυκιακή –σσλα9, ενώ οι von Gaertringen10, E. Biliotti11 και Χ.Ι.
Παπαχριστοδούλου12 δεν κατέστη δυνατό να το ετυμολογήσουν.
Η περιοχή της Κυμισάλας πρέπει να κατοικήθηκε ήδη από τους Μυκηναϊκούς
χρόνους, αν και οι σχετικές ενδείξεις είναι ασαφείς. Προέρχονται από αγγεία και
χάλκινα όπλα στο μουσείο της Κοπεγχάγης και λίγα αγγεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Ρόδου, τα οποία, είτε ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές του A. Biliotti, είτε έχουν
προέλευση τα Σιάννα ή τον Κάστελο13. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Hope
Simpson και Lazenby, καθώς και του Mee για την επισήμανση προϊστορικών
καταλοίπων ήταν πενιχρά14, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους
στη Γλυφάδα, όπου σύμφωνα με τον Inglieri15, αλλά και πρόσφατες προφορικές
μαρτυρίες, υπήρχαν μυκηναϊκοί τάφοι. Η ύπαρξή τους δεν έχει μέχρι στιγμής
επιβεβαιωθεί.
Στην περιοχή όπου εκτείνονται τα κατάλοιπα του δήμου των Κυμισαλέων οδηγεί
σύγχρονη δημοτική οδός, που αρχίζει από την επαρχιακή οδό Έμπωνας-Σιάννων και
κατηφορίζει προς τα δυτικά (εικ. 5), ακολουθώντας, στο μεγαλύτερο μέρος της ίχνη
αρχαίας οδού, την οποία είχαν εντοπίσει οι Ιταλοί αρχαιολόγοι σε έρευνα του 191516. Η
αρχαία οδός συνδέει μεταξύ τους όλες τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής. Ένα
Η μέχρι σήμερα έρευνα για τους αρχαίους δήμους της Ρόδου έχει γίνει από τον επίτιμο Έφορο
αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου δρ. Ιωάννη Χ. Παπαχριστοδούλου (Παπαχριστοδούλου 1989 και
Παπαχριστοδούλου 1996. Βλ. επίσης και Παπαχριστοδούλου 19942, 157-168) και έχει επικεντρωθεί επί το
πλείστον στη Λινδία (12 δήμοι) και την Ιαλυσία (12 ή 9 Δήμοι) (Παπαχριστοδούλου 1996, 52-53), ενώ η
Καμιρίδα μένει να διερευνηθεί περαιτέρω, καθώς λιγοστές είναι οι ενδείξεις και οι γνώσεις μας για τους
δήμους της, οι οποίοι υπολογίζονται σε 19 (12 στην Καμιρίδα, 1 στην Χάλκη και 6 στη ροδιακή Περαία).
Βλ. Παπαχριστοδούλου 1989, 68, 72-74· Παπαχριστοδούλου 2009β. Βλ. επίσης Παπαχριστοδούλου 19942,
163-164. Για μια πρώτη προσέγγιση του θέματος βλ. και von Gaertringen 1917.
6
Βλ. παρακάτω σελ. 85-86.
7
Παπαϊωάννου 1991, 127, 129.
8
Τσοπανάκης 1983, τ. 1, 262.
9
Fick 1905, 46.
10
Von Gaertringen 1892, 308.
11
Biliotti et Cottret 1881, 89. Η υπονοούμενη σύνδεσή του με τη νεκρόπολη («κοιμητήριον») είναι
ατυχής, αφού το όνομα Κυμισάλα δεν έχει καμία σχέση με τη ρίζα κοιμ-.
12
Παπαχριστοδούλου 1951, 33.
13
Για τα προϊστορικά ευρήματα βλ. Maiuri 1926, 252-253· Μee 1982, 59-60· Benzi 1992, 432-433, πίν.
138c-h, όπου και η υπόλοιπη βιβλιογραφία. Τα μυκηναϊκά αγγεία στο Μουσείο Ρόδου έχουν αριθμούς 3439,
3384, 3474, 3475.
14
Hope Simpson and Lazenby 1973, 146-147· Mee 1982, 59. Βλ. και παρακάτω, σημ. 76.
15
Inglieri 1936, 155.
16
Maiuri 1916, 285-288. Λόγω της πυκνής θαμνώδους βλάστησης δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατός ο
εντοπισμός της αρχαίας οδού, με εξαίρεση μικρά μόνο τμήματα.
5
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τμήμα της, που συμπίπτει περίπου με την σύγχρονη δημοτική οδό, περνά από τις θέσεις
Αλώνια και Στελιές και φθάνει στα Μαρμαρούνια, λόφο με εκτεταμένα αρχαιολογικά
κατάλοιπα. Από εκεί κατευθύνεται βόρεια προς την ακρόπολη του Αγίου Φωκά, όπου
διέρχεται από τους δυτικούς πρόποδες του λόφου. Στις δυτικές υπώρειες του Αγίου
Φωκά, καθώς και στην ανατολική, τη βόρεια και τη βορειοδυτική κλιτύ του απέναντι
λόφου της Κυμισάλας απλώνεται η κεντρική νεκρόπολη του δήμου των Κυμισαλέων.
Ένα παρακλάδι της οδού, όπως διαπιστώθηκε στη σύγχρονη έρευνα, ανηφορίζει
από τη νεκρόπολη στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου του Αγίου Φωκά και αφού
περάσει από αρχαίο λατομείο και υψηλότερα από αναλημματικούς περιβόλους,
καταλήγει στην κορυφή, όπου σώζεται ναός.
Πρόσβαση στην κορυφή της ακρόπολης υποθέτουμε ότι πρέπει να υπήρχε και
από το διάσελο που σχηματίζεται ανάμεσα στους λόφους του Αγίου Φωκά και των
Μαρμαρουνίων, όπου έφτανε ένα παρακλάδι της αρχαίας οδού, διασχίζοντας τη δυτική
κλιτύ του λόφου των Μαρμαρουνίων17. Από εδώ πιθανότατα η αρχαία οδός
διακλαδιζόταν και προς τα βορειοανατολικά και κατευθυνόταν στα Μονοσύρια, στον
όρμο της Γλυφάδας18, το αρχαίο λιμάνι των Κυμισαλέων, όπου στην παραλιακή έκταση
σώζονται οικιστικά κατάλοιπα ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής εποχής, ενώ δυτικά και
ανατολικά του σύγχρονου οικισμού της Γλυφάδας, στις υπώρειες των λόφων, έχουν
εντοπιστεί νεκροταφεία.
Από τις βορειοδυτικές υπώρειες του λόφου του Αγίου Φωκά η αρχαία οδός
κατευθύνεται, κατά τους Ιταλούς, προς τη θέση Βασιλικά στα βορειοδυτικά19, όπου
διατηρούνται σε μεγάλη έκταση τα εντυπωσιακά κατάλοιπα ενός οικιστικού κέντρου.
Οικιστικοί πυρήνες έχουν, επίσης, εντοπιστεί και σε άλλες θέσεις, όπως στις
νοτιοανατολικές υπώρειες του λόφου Κυμισάλα, στη θέση Καμπάνες, στις νότιες
υπώρειες του λόφου Νάπες, ανατολικά των Βσιλικών, στον λόφο Χάρακας, στη θέση
Στελιές, ενώ αξιόλογος πρέπει να ήταν και ο οικισμός της Γλυφάδας.
Η περιοχή είχε χαρτογραφηθεί επί Ιταλοκρατίας και οι παραπάνω αρχαιολογικές
θέσεις είχαν συμπεριληφθεί, μαζί με όλες τις υπόλοιπες του νησιού, στην Carta
Archeologica dell Isola di Rodi20. Έκτοτε υπήρχε μόνον ο χάρτης της Γ.Υ.Σ., μέχρι το
έτος 2008, όταν πραγματοποιήθηκε, με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, η νέα ψηφιακή χαρτογράφηση (1:5000) της ευρύτερης
περιοχής ενδιαφέροντος με φωτογραφικό υπόβαθρο (εικ. 2)21. Κατά το έτος 2009
Maiuri 1916, 288-289.
Maiuri 1916, 291.
19
Maiuri 1916, 286.
20
Inglieri 1936, 50-58. Για τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής, βλ. επίσης Maiuri 1916· Hope
Simpson και Lazenby 1973, 146-147· Mee 1982, 105-106· Στεφανάκης 2009.
21
Το έργο έγινε από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς κα. Δόμνα Αναγνωστοπούλου και κο
Γεώργιο Ν. Μακρή. Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης έγιναν οι ακόλουθες εργασίες: 1. Με επιφανειακή
έρευνα και καταγραφές GPS εντοπίστηκαν νέες αρχαιολογικές θέσεις και τοποθετήθηκαν στον χάρτη. 2.
Διασαφηνίστηκε και ενημερώθηκε πλήρως το οδικό δίκτυο, ιδίως ως προς τους αγροτικούς χωματόδρομους.
3. Εντοπίστηκαν και τοποθετήθηκαν στον χάρτη όλες οι νεότερες κατασκευές. 4. Σε συνεργασία με
κατοίκους της περιοχής καταγράφηκαν πολλά τοπωνύμια, εντοπίστηκε η περιοχή στην οποία αναφέρονται
και τοποθετήθηκαν στο χάρτη. 5. Παραλλήλως, ιδρύθηκε επί του εδάφους το δίκτυο των σταθερών σημείων,
το οποίο θα επιτρέπει την ένταξη σε ενιαίο χάρτη όλων των μελλοντικών αποτυπώσεων. 6. Έγινε αποτύπωση
και ένταξη στον αρχαιολογικό χάρτη των τάφων που αποκαλύφθηκαν μέχρι τώρα στη νεκρόπολη (τομείς Ι
(εικ. 21) και ΙΙΙ), καθώς και του ανασκαφικού κανάβου.
17
18
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ολοκληρώθηκε και ο ορθοφωτοχάρτης της περιοχής από την ομάδα της Σχολής
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου22.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η περιοχή, λόγω του μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει,
προσείλκυσε από νωρίς περιηγητές και αρχαιοδίφες.
Μια πρώτη, πολύ σύντομη, καταγραφή-παρατήρηση των αρχαιοτήτων έκανε το
1422 ο Φλωρεντινός Christopher Buondelmonte στην αναφορά του για τα νησιά του
Αιγαίου προς τον Καρδινάλιο Jordan de Ursinis23, ενώ άγνωστο προς το παρόν
παραμένει εάν και άλλοι περιηγητές του Μεσαίωνα έχουν καταγράψει τις αρχαιότητες
της περιοχής24.
Από τον 19ο αι. και μετά διάφοροι περιηγητές, αρχαιογνώστες και αρχαιολόγοι
επισκέφθηκαν τον χώρο και περιέγραψαν τις σωζόμενες αρχαιότητες25. Ανάμεσα σε
αυτούς οι σημαντικότεροι είναι: ο Ludwig Ross το 184326 και το 184427, ο Άγγλος
αντιπρόξενος στη Μυτιλήνη και αρχαιοδίφης Charles Newton το 1853, ο οποίος
συνέλεγε αρχαιότητες για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου28, ο Victor Guérin
μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το 185429 και ο ζωγράφος Albert Berg το
186230.
Μέχρι και τα χρόνια του Berg τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της περιοχής βόρεια
του Ακραμίτη έτειναν να ταυτιστούν με την αρχαία Κάμιρο, καθώς κάλυπταν μια
εξαιρετικά μεγάλη έκταση, που μπορούσε να δικαιολογήσει την ταύτισή τους με μία
εύρωστη αρχαϊκή πόλη-κράτος. Άλλωστε, οι ανασκαφές των Alfred Biliotti και August
Salzmann που έφεραν στο φως την αρχαία Κάμιρο (1859-1868) δεν είχαν ακόμη
ξεκινήσει31. Μια άλλη ισχυρή ένδειξη για την παραπάνω ταύτιση, απετέλεσε και το
διατηρούμενο μέχρι σήμερα τοπωνύμιο «Κάμειρος Ρένη», σε θέση δυτικότερα των
Βασιλικών, κοντά στην ακτή32.
Το β΄ μισό του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο της έλλειψης προστασίας των αρχαιοτήτων
από την οθωμανική διοίκηση και με διάφορα πολιτικά και οικονομικά ανταλλάγματα,
κάποιες ξένες αρχαιολογικές αποστολές εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να
Για τον ορθοφωτοχάρτη εργάστηκαν οι φοιτητές κ.κ. Κ. Σχοινάς, Κ. Σωτηροπούλου, Σ. Κυπαρίσση
και Μ. Στεργίου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ανδρέα Γεωργόπουλου και της κας. Σέβης Ταπεινάκη.
23
Buondelmonte 1422, 73.
24
Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Παπαϊωάννου 1989, 17, υπάρχει πλούσιος κατάλογος εργογραφίας
για τη Ρόδο από το 1101 ως το 1900, ο οποίος παραμένει άγνωστος και κυρίως αμετάφραστος. Βλ. για
παράδειγμα Μαυρής 1965, λμ 4537-4879.
25
Βλ. ενδεικτικά, Μαΐλλης κ.ά. 2002, 142. Επίσης, Brisch 2005, 198-203 για μια σύντομη αναφορά στην
αρχαιολογική δραστηριότητα στη Ρόδο κατά τον 19ο αι.
26
Ross 1845, 112.
27
Ross 1852, 61-63.
28
Newton 1865, 202-205· Newton 1977-792, 107-137. Για το έργο του Newton βλ. Jebb 1895, 81-85·
Brisch 2005, 201. Επίσης, Μαΐλλης κ.ά. 2002, 142. Το 1861 ο Newton ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος
Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου.
29
Guerin 1854.
30
Berg 1862, 149-153.
31
Ωστόσο, ακόμη και μετά τον εντοπισμό της Καμίρου, και ενώ ο A. Biliotti έκανε πλέον λόγο για την
αρχαία Κυμισάλα, ο Torr (1885, 4-5) πρότεινε την ταύτιση του χώρου με την αρχαία Κρητηνία.
32
Ross 1845, 112 και σημ. 50· Ross 1852, 62-63· Guérin 1854, 289· Berg 1862, 149-150, 153.
22
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εμπλουτίσουν τις συλλογές μουσείων του εξωτερικού με τις αρχαιότητες της Ρόδου33. Από
το 1859 ο Άγγλος πρόξενος στη Ρόδο A. Biliotti διεξήγαγε μαζί με τον Γερμανό A.
Salzmann σειρά ανασκαφών στην Καμιρίδα και στην Ιαλυσία, για λογαριασμό του
Βρετανικού Μουσείου34. Το 1870 ο Α. Biliotti έφτασε στον Άγιο Φωκά και ερεύνησε
μέρος της νεκρόπολης της Kυμισάλας35, όπου φέρεται να ανέσκαψε κυρίως τάφους των
Αρχαϊκών χρόνων36. Πιθανότατα τότε εντοπίστηκαν για πρώτη φορά και οι περίφημες
κύλικες τύπου Σιάννων (Sianna cups)37. Σημαντικός αριθμός αγγείων από την έρευνα
αυτή έφθασε σε μουσεία του εξωτερικού, όπως στο Βρετανικό Μουσείο και το Βασιλικό
Μουσείο του Βερολίνου38. Την περιοχή περιηγήθηκαν στη συνέχεια ο αδελφός του
ανασκαφέα και σε κάποιες περιπτώσεις συνανασκαφέας39 Εdward Biliotti και ο Αββάς
Cottret,40 και λίγο αργότερα, το 1892, ο Hiller von Gaertringen41.
Όταν οι ανασκαφές των Α. Biliotti και Salzmann διεκόπησαν από τη νέα
νομοθεσία της τούρκικης κυβέρνησης στα τέλη του 19ου αι., η μερικώς ανασκαμμένη
νεκρόπολη έμεινε έρμαιο στα χέρια ντόπιων αρχαιοκαπήλων. Η απομόνωση και το
δύσβατο της περιοχής, σε συνδυασμό με την αδιαφορία των αρχών, οδήγησαν σε μια
άνευ προηγουμένου τυμβωρυχία, με αποτέλεσμα να πουληθούν στο εξωτερικό πολλά
ευρήματα από την περιοχή της Κυμισάλας42.
Τον Σεπτέμβριο του 1905 την περιοχή περιηγήθηκε για τρεις ημέρες ο Δανός

Παπαχριστοδούλου 2007, 17-50 και κυρίως 18-19. Επίσης, Τριανταφυλλίδης 2009, 41.
Για τις ανασκαφικές δραστηριότητες των Α. Billiotti και A. Salzmann στη Ρόδο βλ. Challis 2008, 146147. Για τον Α. Biliotti γενικότερα βλ. Holland and Markides 20082, 88-89.
35
Επιστολή προς τον Ch. Newton, 19 Μαϊου 1870, στο Βρετανικό Μουσείο.
36
Smith 1883, 136. Βλ. και Smith 1885, 371, όπου γίνεται αναφορά στις αρχαιότητες και τα ημερολόγια
των ανασκαφών του A. Biliotti στην Ρόδο, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο (τα ημερολόγια
έχουν τη μορφή επιστολών προς τον εκάστοτε χρηματοδότη των ανασκαφών και δεν προσφέρουν καμία
ουσιαστική πληροφορία) και στο προβλήματα ταύτισης των αρχαιοτήτων που αναγράφονται, καθώς και σε
μια ποσότητα 2500 αντικειμένων, τα οποία διοχετεύτηκαν στην αγορά μέσω δημοπρασίας του οίκου
Sotheby’s (Priced Catalogue of a Collection of Antiquities and Miscellaneus Works of Art Excavated in
Rhodes, 3-5 December 1885, London). Επίσης, Maiuri 1928, 84, όπου γίνεται αναφορά σε ανασκαφή
μυκηναϊκών, αρχαϊκών και κλασικών τάφων στο λόφο της Κυμισάλας.
37
Για τις κύλικες τύπου Σιάννων βλ. ειδικότερα Brijder 1979· Brijder 1983· Brijder 1991·Brijder 2000.
38
Βλ. Furtwängler 1887, 138-154, για έναν σημαντικό αριθμό αγγείων που εισήχθησαν στο Βασιλικό
Μουσείο του Βερολίνου κατά το έτος 1885, ως αποτέλεσμα των ανασκαφών του A. Biliotti στα Σιάννα
(νεκρόπολη Κυμισάλας). Επίσης, Smith 1884, για αγγεία με την ίδια προέλευση στο Βρετανικό Μουσείο. Βλ.
και παρακάτω, σημ. 55.
39
Smith 1883, 136.
40
Biliotti et Cottret 1881. Η εργασία τους μεταφράστηκε συγχρόνως στην Ελληνική από τους
Μαλλιαράκη και Καραβοκυρό. Για μια σύντομη παρουσίαση του έργου τους βλ. Παπαχριστοδούλου 19942,
423-426.
41
Von Gaertringen IG XII, 1. IG XII 3 και IG Supplementum 1904.
42
Μεγάλη ζημιά προκλήθηκε και από την εταιρεία Société de la Régie des tabacs de I'Empire
Ottomans, η οποία ιδρύθηκε το 1883, με σκοπό τον έλεγχο του καπνού. Οι άνθρωποί της, κατ’ εντολή των
τριών πρακτόρων της εταιρείας, Αβεδίν Πασά, A. Biliotti και Ακάβη, περιδιάβαιναν την ύπαιθρο της Ρόδου
εκβιάζοντας τους αγρότες ότι δε θα αγοράσουν τη σοδειά τους, εάν εκείνοι δεν τους παραδώσουν
προηγουμένως αρχαία αντικείμενα (Μαΐλλης κ.ά. 2002, 260). Βλ. και απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 135
αναφοράς του Προξένου της Ελλάδας στη Ρόδο, Σ. Κιουζέ Πεζά, προς την ελληνική πρεσβεία της
Κωνσταντινουπόλεως, 02, Μαΐου 1905 (Κ. Τσαλαχούρης, Εφημερίδα «Η Ροδιακή», 06.06.1979). Την έξαρση
της αρχαιοκαπηλίας στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αι. περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο και ο A.
Maiuri (Παπαϊωάννου 1991, 120-121). Βλ. επίσης, Sørensen and Pentz 1992, 125.
33
34

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος)

69

αρχαιολόγος K.F. Kinch43, καταγράφοντας στο ημερολόγιό του και σχεδιάζοντας ορατές
αρχαιότητες στην Κυμισάλα, τα Βασιλικά και την ακρόπολη του Αγίου Φωκά44.
Η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα έγινε από την Ιταλική Αρχαιολογική
Σχολή Αθηνών, το 1913, πριν ακόμη την ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων. Οι
αρχαιολόγοι L. Pernier και G.G. Porro πραγματοποίησαν επιφανειακή έρευνα στην
περιοχή, όπως και σε όλη τη δυτική παραλία του νησιού45. Ακολούθησε, το 1915,
επιφανειακή έρευνα και μικρής έκτασης ανασκαφή στο ναό της ακρόπολης του Aγίου
Φωκά και στην κεντρική νεκρόπολη της Κυμισάλας από τον Amedeo Maiuri, Έφορο
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου από το 1916 μέχρι το 192446. Η ιταλική έρευνα αυτής της
περιόδου αποτέλεσε ένα σημαντικό οδηγό για τη μετέπειτα έρευνα, καθώς αποτύπωσε
για πρώτη φορά με αξιοπιστία τις αρχαιότητες της περιοχής47.
Πολλά χρόνια μετά την έρευνα του Maiuri, το 1970, πραγματοποιήθηκε μια
ακόμη σημαντική αρχαιολογική περιοδεία στην ύπαιθρο της Ρόδου από τους R. Hope
Simpson και J.F. Lazenby, οι οποίοι με στόχο την επισήμανση προϊστορικών θέσεων
επισκέφτηκαν τα Βασιλικά, τη νεκρόπολη της Κυμισάλας, τον Άγιο Φωκά και τη
Γλυφάδα48. Το 1982 ο C. Mee συμπεριέλαβε θέσεις της περιοχής στην επιφανειακή
έρευνά του για αρχαιότητες της Εποχής του Χαλκού49.
Πέραν της ιταλικής ανασκαφής των αρχών του προηγούμενου αιώνα και μέχρι το
καλοκαίρι του 2006, στην περιοχή είχαν γίνει μόνο μικρής κλίμακας σωστικές
ανασκαφές και καθαρισμοί από την ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, το 1968 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή από την Ηώ
Ζερβουδάκη στις θέσεις «Σκαλί» και «Τούρματα», στους δυτικούς πρόποδες του λόφου
του Αγίου Φωκά και τους ανατολικούς πρόποδες του λόφου της Κυμισάλας αντίστοιχα50.
Το 1975 πραγματοποιήθηκε, υπό την επίβλεψη του αρχαιολόγου Κώνσταντίνου
Κατραλή, καθαρισμός στην ακρόπολη του Αγίου Φωκά, σε μνημειακό τάφο στη θέση
Αλώνια, και στον λόφο των Βασιλικών51, ενώ το 1982 ερευνήθηκε ανασκαφικά ένα
κτήριο στα Βασιλικά από τον Ευάγγελο Κακαβογιάννη52.
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΜΙΣΑΛΑ (2006-2010)
Το 2006 η ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο
της προσπάθειάς της για ανάδειξη των αρχαιοτήτων της περιοχής, έκανε αποδεχτή την
πρόταση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για από
κοινού διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της Κυμισάλας. Η νέα αυτή
αρχαιολογική έρευνα αποτελεί ουσιαστικά τη δεύτερη, μετά την ανασκαφή στο ιερό του
Για την ερευνητική δράση του Kinch στη Ρόδο βλ. Søreνsen 1992.
Sørensen and Pentz 1992, 124-129.
45
Pernier 1914, 236-242. Βλ. και σύντομη αναφορά στο The Burlington Magazine for Connoisseurs 26,
Oct. 1914-March 1915, 41. Επίσης, Maiuri 1928, 83. Για την αρχαιολογική πολιτική των Ιταλών στη Ρόδο
βλ. Veronese 2007.
46
Maiuri 1916, 285-298 (βλ. και σύντομη αναφορά από τον Schweiter 1922, 334-336) και Maiuri 1928,
83-84.
47
Maiuri 1916, 285, εικ. 1.
48
Hope Simpson and Lazenby 1973, 146-147.
49
Mee 1982, 105-107.
50
Κωνσταντινόπουλος 1969. Βλ. και σύντομη αναφορά από τον Fraser 1970-1971, 32.
51
Ημερολόγιο ανασκαφής στην ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
52
Ημερολόγιο ανασκαφής στην ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
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Ερεθιμίου Απόλλωνος στον Θεολόγο53, συστηματική ανασκαφή στην ύπαιθρο της Ρόδου.
Έχει επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στον λόφο του Αγίου Φωκά και στους ανατολικούς
πρόποδες του λόφου της Κυμισάλας, με στόχο να διευκρινιστούν τα χρονολογικά όρια
και η έκταση της νεκρόπολης.
Την έρευνα συνεπικουρεί η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει
συναφθεί με το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών σε ακαδημαϊκό (ερευνητικό και
εκπαιδευτικό) επίπεδο, ενώ στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος Κινητικότητας
Διδασκόντων και Φοιτητών Erasmus και Erasmus Placement, στην έρευνα συμμετέχουν
και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου
Nicolaus Copernicus του Toruń της Πολωνίας, υπό την εποπτεία του καθηγητή Mariusz
Mielczarek.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η νέα έρευνα ήρθε αντιμέτωπη με έναν αριθμό προβλημάτων τα οποία μπορούν
να συνοψιστούν στα εξής:
1. Στη μεγάλη διασπορά των αρχαιοτήτων, η οποία δυσχεραίνει την κατανόηση
του χώρου και τον προσδιορισμό της σχέσης των αρχαιολογικών θέσεων μεταξύ τους.
2. Στην αρχαιοκαπηλία, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανθούσε στο χώρο μέχρι
και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και ήταν συχνά συνδεδεμένη με την
«αρχαιολογική έρευνα». Όπως διαπιστώθηκε κατά την πρόσφατη ανασκαφική έρευνα οι
περισσότεροι από τους πεντακόσιους περίπου τάφους που βρέθηκαν ανοιχτοί, μόνο στην
κεντρική νεκρόπολη της Κυμισάλας, πρέπει να είναι αποτέλεσμα τόσο της
«ανασκαφικής» δράσης του A. Biliotti, όσο και της αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας,
κυρίως στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα54. Αντίθετα, πολύ λιγότεροι είναι οι
συστηματικά ερευνημένοι. Συνέπεια της παραπάνω κατάστασης είναι να αγνοείται ο
μεγαλύτερος όγκος των ευρημάτων των παρελθόντων χρόνων, ενώ για τα πολυάριθμα
αγγεία που βρίσκονται στα μουσεία του εξωτερικού καταγράφεται μεν ως προέλευση η
Κυμισάλα ή τα Σιάννα55, το ακριβές όμως ανασκαφικό τους πλαίσιο παραμένει ασαφές.
Η εξαιρετική, πάντως, κατάσταση διατήρησης όλων αυτών των αγγείων ενισχύει την
υπόθεση ότι προέρχονται από τάφους.
3. Στην αυτοφυή βλάστηση, η οποία αναπτύχθηκε με οργιώδεις ρυθμούς στα
νεώτερα χρόνια, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των παλαιότερων περιηγητών και

Για την ανασκαφική έρευνα στο Ιερό του Ερεθιμίου Απόλλωνα βλ. Μαραγκού και Παπαχριστοδούλου
1989-1993· Τριανταφυλλίδης 2003. Για τον Ερεθίμιο Απόλλωνα γενικότερα βλ. Παπαχριστοδούλου 1989,
107 κε., 162 κε., 204 κε. Επίσης, Jacopi 1932α.
54
Ο Kinch το 1905 αναφέρει «several thousand tombs» ανοικτούς στη νεκρόπολη της Κυμισάλας
(Sørensen and Pentz 1992, 125).
55
Pernier 1914, 240. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία αγγείων της περιοχής στο Βρετανικό Μουσείο,
στο Λονδίνο (βλ. ενδεικτικά τη μελανόμορφη κύλικα τύπου Σιάννων (575-525 π.Χ.), British Museum: B379 [
CVA British Museum 2, IIIHe.4, PL.(66) 8.2A-C], ή την αθηναϊκή ερυθρόμορφη υδρία (475-425 π.Χ.),
British Museum: E190 [CVA British Museum 6, III.I.C.4, PL.(361) 86.3]) και στο Ashmolean Museum της
Οξφόρδης, ενώ πολλά εμφανίζονται επίσης και στις συλλογές του Βερολίνου (Furtwängler 1886, 133 κ.ε.),
της Καρλσρούης, της Κοπεγχάγης (Hope Simpon and Lazenby 1973, 147, σημ. 111-112· Furumark 1941,
590, 653, 649, 601, 611, 614, 628, 630, 634· Stubbings 1951, 13.) και του Μπέρκλεϋ των ΗΠΑ.
53

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος)

71

ερευνητών56 και από δημοσιευμένες φωτογραφίες της αρχαιολογικής έρευνας των
Ιταλών, στις οποίες το τοπίο εμφανίζεται χέρσο και βραχώδες57. Το δάσος που σήμερα
καλύπτει σχεδόν το 100% της νεκρόπολης και το μεγαλύτερο μέρος γενικότερα του
αρχαιολογικού χώρου, καθώς και η πυκνή θαμνώδης βλάστηση που δύσκολα αφαιρείται,
αποκρύπτουν τις σωζόμενες αρχαιότητες και έχουν προκαλέσει καταστροφές σε
θεμελιώσεις κτηρίων και σε τάφους, στους προθαλάμους των οποίων φυτρώνουν συχνά
πεύκα δυσχεραίνοντας την έρευνά τους.
4. Στην αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα και στις επεμβάσεις τις οποίες αυτή
συνεπάγεται, όπως διανοίξεις αγροτικών δρόμων, κατασκευές παραπηγμάτων και άλλων
πρόχειρων αντιαισθητικών κατασκευών. Ένα πρόσφατο κρούσμα ήταν η καταστροφή
από παράνομη διάνοιξη αγροτικής οδού πολλών τάφων, καθώς και των μεγάλων
ταφικών βάθρων τα οποία αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη το 1968 στη θέση
«Σκαλί» (βλ. παρακάτω, σελ. 77-78). Καταστροφή τάφων πρέπει να έχει προκαλέσει και
η αυθαίρετη διάνοιξη, πριν μερικά χρόνια, αντιπυρικής ζώνης ανάμεσα στους λόφους
Κυμισάλα και Άγιος Φωκάς. Τέλος, στη ανεξέλεγκτη βοσκή αμνοεριφίων οφείλονται
φθορές και κατακρημνίσεις αρχαίων τοίχων.
5. Στην πάγια ανά τους αιώνες τακτική της λιθολόγησης των αρχαίων κτισμάτων
για εύκολη εξοικονόμηση οικοδομικού υλικού. Μεγάλες ποσότητες δομικού υλικού από
τις αρχαιολογικές θέσεις της Κυμισάλας είναι πιθανόν ότι χρησιμοποιήθηκαν για την
ανέγερση των ιπποτικών κάστρων της Μονολίθου58 και των Σιάννων59 και των τεσσάρων
παράλιων πύργων και παρατηρητηρίων (εικ. 6)60, καθώς και για την οικοδόμηση, στους
νεώτερους χρόνους, των παρακείμενων χωριών Μόνολιθος61 και Σιάννα ή για την
ανέγερση ξηρολιθικών τοίχων αγροτεμαχίων. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη
τουλάχιστον τριών ασβεστοκάμινων στην περιοχή –ένα μάλιστα από αυτά βρίσκεται
μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Βασιλικών– καθώς και η προφορική παράδοση ότι
δώδεκα(!) αγάλματα από το ναό του Αγίου Φωκά, κονιορτοποιήθηκαν το 1883,
προκειμένου να γίνει η εσωτερική επίχριση του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος
Σιάννων62, πληροφορία η οποία βέβαια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα των πρώτων πέντε ετών (2006-2010) επικεντρώθηκε στον λόφο του Αγίου
56
Χαρακτηριστική είναι η φράση των Biliotti και Cottret, οι οποίοι κατευθυνόμενοι από την ακρόπολη
του Αγίου Φωκά προς το λόφο των Μαρμαρουνιών, κατηφόριζαν «προς τας τρεις πεύκας», έναν χώρο που
σήμερα είναι πυκνά δασωμένος (Biliotti et Cottret 1881, 88). Αντίθετα για τα Βασιλικά, όπου σήμερα δεν
υπάρχει ιδιαίτερη βλάστηση, ο Guérin αναφέρει το 1854 ότι «είναι ένας ανακατεμένος σωρός από

κατεδαφισμένους ογκόλιθους, στο μέσο του οποίου υψώνονται πεύκα και κυπαρίσσια που ριζώσανε από
παντού, καθώς και μια πυκνή συστάδα από θάμνους και βάτους». (Παπαϊωάννου 1989, 289). Κάτι ανάλογο
αναφέρουν και οι Biliotti et Cottret 1881, 84: «…Πυκνόν δάσος πεύκων και κυπαρίσων καθιστά δυσχερή την
δίοδον και πλησίασιν και την μελέτην του οροπεδίου τούτου (των Βασιλικών)…».

Pernier 1914, 236-242· Maiuri 1916· Maiuri 1928.
Στεφανίδου 2004, 72· Στεφανίδου 2001, 205.
59
Στεφανίδου 2004, 71-72· Στεφανίδου 2001, 204.
60
Στεφανίδου 2004, 47· Στεφανίδου 2001, 215.
61
Smith 1883, 139, για μια εντοιχισμένη επιγραφή άγνωστης προέλευσης στην εκκλησία της
Μονολίθου.
62
Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των ντόπιων. Ο Kinch (Sørensen and Pentz 1992, 126) και ο Maiuri (1916,
294) αναφέρουν, επίσης, ότι το άγαλμα του ναού της ακρόπολης του Αγίου Φωκά είχε αυτή την κατάληξη.
57
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Φωκά και τον λόφο της Κυμισάλας, ενώ μελλοντικά υπάρχει πρόθεση για επέκτασή της
και στη θέση Βασιλικά.
Για τη διευκόλυνση της έρευνας η περιοχή διαιρέθηκε σε τέσσερεις τομείς (εικ. 7):
α) Στον τομέα Ι, ο οποίος εκτείνεται στους δυτικούς πρόποδες του λόφου του Αγίου
Φωκά, όπου προεκτείνεται η νεκρόπολη της Κυμισάλας, ενώ υψηλότερα στη δυτική
πλαγιά βρίσκεται το αρχαίο λατομείο. Στον τομέα Ι εντάσσεται και η θέση «Σκαλί», όπου
πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Ηώ Ζερβουδάκη το 1968. β) Στον τομέα ΙΙ, στην
κορυφή της ακρόπολης του Αγίου Φωκά, όπου βρίσκεται ναός και λίγο χαμηλότερα
αναλημματικοί τοίχοι οχυρωματικού χαρακτήρα. γ) Στον τομέα ΙΙΙ, στην ανατολική και
βορειοανατολική πλαγιά του λόφου της Κυμισάλας, όπου εκτείνεται η αρχαϊκή και
κλασική νεκρόπολη. Σε αυτό το τμήμα της νεκρόπολης, όπως διαπιστώθηκε κατά την
πρόσφατη έρευνα, πρέπει να επικεντρώθηκε, τόσο η έρευνα των Salzmann και Α.
Biliotti, όσο και η μεταγενέστερη αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα. Στον τομέα ΙΙΙ
εντάσσεται και η θέση «Τούρματα», όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Ηώ
Ζερβουδάκη το 1968. δ) Στον τομέα ΙV, στον οποίο ανήκει συστάδα ελληνιστικών τάφων
και ταφικών μνημείων, στους βορειοδυτικούς πρόποδες του λόφου της Κυμισάλας με
κατά χώρα σωζόμενα ενεπίγραφα βάθρα.
1. Ακρόπολη του Αγίου Φωκά (Τομέας ΙΙ)
Η κορυφή του λόφου του Αγίου Φωκά (εικ. 2.α, εικ. 5) (Τομέας ΙΙ) είχε ήδη από το
19ο αιώνα διακριθεί ως η οχυρή ακρόπολη της περιοχής, με κύρια χαρακτηριστικά της
το ναό και τους ισχυρούς οχυρωματικούς περιβόλους63.

1.1. Ο Ναός

Στην κορυφή της ακρόπολης βρίσκεται ναός (εικ. 8), στον οποίο, μετά τον
καθαρισμό και αποτύπωση του Kinch το 190564 και την επιφανειακή έρευνα των Pernier
και Porro το 191365, ακολούθησε το 1915 σύντομη ανασκαφική έρευνα από τον Maiuri66.
Νοτιοδυτικά και κοντά στον ναό ο Ιταλός αρχαιολόγος βρήκε και αποξήλωσε τα
κατάλοιπα του βυζαντινού παρεκκλησιού του Αγίου Φωκά, από τον οποίο πήρε το όνομά
του ο λόφος67. Το 1975 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός από την KB΄ EΠKA68, αλλά
έκτοτε πυκνή θαμνώδης βλάστηση κάλυψε μεγάλο μέρος του ναού. Οι ρίζες των θάμνων
είχαν προκαλέσει, μάλιστα, αποκολλήσεις και μετατοπίσεις λίθων της τοιχοδομίας του.
Το 2006 έγινε για δεύτερη φορά καθαρισμός από τη βλάστηση, τόσο στο ναό όσο και
στον οχυρωματικό περίβολο στη δυτική πλαγιά, εργασία ιδιαίτερη δύσκολη λόγω της
σύστασης της βλάστησης, που γι’ αυτό δεν έγινε δυνατόν να επεκταθεί και σε άλλα
63
Για την ακρόπολη γενικότερα βλ. Ross 1852, 61· Guerin 1854, 291· Berg 1862, 151· Newton 1865,
203· Biliotti et Cottret 1881, 86-88· Pernier 1914, 237-238· Maiuri 1916, 291-294· Maiuri 1928, 83-84·
Inglieri 1936, 50-51· Hope Simson and Lanzenby 1973, 146-147· Mee 1982, 59· Sørensen and Pentz 1992,
126-128· Στεφανάκης 2009, 98.
64
Sørensen and Pentz 1992, 126-128.
65
Pernier 1914, 238.
66
Maiuri 1916, 285-298· Maiuri 1928, 83-84.
67
Μετά φόβου θεού(;), όπως ο ίδιος γράφει αργότερα στα απομνημονεύματά του: «…συγχώρεσε με ώ
μεγάλε Άγιε της Ορθόδοξης αγιογραφίας» (Παπαϊωάννου 1991, 129). Για το παρεκκλήσι του Αγίου Φωκά
βλ. Maiuri 1916, 294-295· Biliοtti et Cottret 1881, 86.
68
Από τον αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Κατραλή.
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σημεία της ακρόπολης.
O ναός έχει οικοδομηθεί επάνω στον ισοπεδωμένο φυσικό βράχο, ο οποίος σε
αρκετά σημεία βρίσκεται περίπου σχεδόν στο επίπεδο του δαπέδου του σηκού, ενώ
αντίθετα στον πρόναο εντοπίστηκε περίπου 2 μ. χαμηλότερα. Το οικοδόμημα έχει
προσανατολισμό A-Δ με είσοδο στα ανατολικά και αποτελείται από κλειστό πρόναο69 και
σηκό. Οι εξωτερικές διαστάσεις του οικοδομήματος είναι 13,50 μ. μέγιστο μήκος και
5,80 μ. μέγιστο πλάτος. Σώζεται μόνον ο κατώτερος δόμος της ανωδομής του, ενώ
πεσμένοι στο εσωτερικό του σηκού βρίσκονται λίθοι από τον δεύτερο δόμο του βορείου
τοίχου του. Οι λίθοι, όπως φαίνεται σε φωτογραφία της ιταλικής δημοσίευσης70, είχαν
επανατοποθετηθεί στην αρχική τους θέση κατά την ιταλική ανασκαφή του 1915,
κατέπεσαν όμως και πάλι, προφανώς από ανθρώπινη παρέμβαση. Το ύψος των δύο
δόμων έφτανε το 1,22-1,23 μ. Οι λίθοι είναι από ντόπιο γκρίζο ασβεστόλιθο, γνωστό ως
λάρτιο λίθο71, έχουν ορθογώνιο σχήμα με έντονη κύφωση στην εξωτερική τους όψη και
περιτένειες. Αντίθετα, η εσωτερική τους όψη είναι ακανόνιστη, στοιχείο που υποδηλώνει
ότι εσωτερικά ο τοίχος ήταν κτισμένος με μικρούς λίθους. Όμοια τοιχοδομία ίσως είχε
και το ανώτερο μέρος των τοίχων σε όλο το πάχος τους. Από αυτή την εσωτερική
τοιχοδομία πρέπει να προέρχονται οι μικρού μεγέθους ορθογωνισμένοι ή ακανόνιστοι
λίθοι, που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτοι, τόσο στο εσωτερικό του ναού, όσο και
εξωτερικά αυτού, κυρίως στα δυτικά του. Οι μακριοί τοίχοι του ναού, τόσο στην
πρόσοψη όσο και στην πίσω όψη, έχουν ημικυκλικές απολήξεις που δημιουργούνται από
την έντονη κύφωση των λίθων τους σχηματίζοντας είδος παραστάδων στις τέσσερεις
εξωτερικές γωνίες του ναού (εικ. 9). Οι ημικυκλικές απολήξεις στην πρόσοψη φέρουν
ίχνη ακανόνιστων κατακόρυφων γλυφών που παραπέμπουν σε ημικίονες. Σε επαφή με
τη βόρεια παραστάδα της πρόσοψης διατηρείται στη θέση της μεγάλη ορθογώνια
πλάκα-ορθοστάτης (εικ. 10), η οποία μαζί με μια δεύτερη που πρέπει να υπήρχε σε
επαφή με τη νότια παραστάδα, πλαισίωναν την θύρα της εισόδου στον κλειστό πρόναο.
Στη θέση του διατηρείται επίσης το μεγάλο κατώφλι της εισόδου στο σηκό (1,60 x 0,65
μ.), από ασβεστόλιθο ανοιχτότερου χρώματος, με εντορμίες στο αριστερό άκρο του (εικ.
11).
Κατά τον καθαρισμό συγκεντρώθηκαν από το εσωτερικό του ναού θραύσματα
κεραμίδων και ελάχιστα, άβαφα κυρίως, όστρακα ελληνιστικών χρόνων, ενώ
περισυλλέχτηκαν θραύσμα σφονδύλου και θραύσμα κιονόκρανου δωρικού ρυθμού (εικ.
12). Το μικρό μέγεθος των κιόνων από τους οποίους αυτά προέρχονται υποδηλώνει ότι
δεν ανήκουν στον ναό, αλλά ίσως σε κάποιο άλλο οικοδόμημα (στοά;) της ακρόπολης.
Ήρθε επίσης στο φως η άνω επιφάνεια της θεμελίωσης του τοίχου της πρόσοψης, από
τον κατά χώρα σωζόμενο ορθοστάτη έως τον νότιο τοίχο του πρόναου (εικ. 13), στοιχείο
που απουσίαζε από την ιταλική κάτοψη.
Κατά την ανασκαφή του 1915 από το εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του ναού
είχαν βρεθεί θραύσματα αρχαϊκών πίθων με εμπίεστη διακόσμηση, κωνικά χάλκινα

69
Πρβλ. ενδεικτικά την Ιερά Οικία της Δωδώνης, Ευαγγελίδης και Δάκαρης 1959, εικ. 38· Gruben
2000, 126-129, εικ. 104-105.
70
Maiuri 1916, 292 και εικ. 9· Maiuri 1928, εικ. 66.
71
Για το υλικό βλ. Ορλάνδος 19942, 396· Lindos II.1, 15. Για επιγραφική αναφορά στην ονομασία του
λίθου βλ. Blinkenberg 1941, τ. II.2, 787, αρ. 419, στ. 134-135.
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δισκία, ίσως εφηλίδες72, θραύσμα ενσφράγιστης κεραμίδας73, θραύσμα γείσου με ιωνικό
κυμάτιο και ίχνη επιγραφής74, θραύσματα γλυπτών και όστρακα αγγείων Κλασικής και
Ελληνιστικής εποχής75. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή γύρω από το ναό, ο Mee είχε
παρατηρήσει και όστρακα της Εποχής του Χαλκού76.
O ναός σύμφωνα με τους Ιταλούς ανασκαφείς χρονολογείται στους Ελληνιστικούς
χρόνους (3ος-2ος αι. π.Χ.)77, ενώ η θεότητα στην οποία ήταν αφιερωμένος είναι άγνωστη.
Ο Berg αναφέρει ότι είδε στο εσωτερικό του τμήμα ενδεδυμένου κολοσσικού αγάλματος
από λευκό μάρμαρο78. Ο Newton το περιγράφει απλά ως γυναικείο, με τον κορμό
θραυσμένο σε δύο κομμάτια, τα χέρια και το κεφάλι να λείπουν, και με σωζόμενο ύψος
3,048 μ. (10 πόδια), ενώ η παρακείμενη βάση του είχε διαστάσεις 1,27 μ (4 πόδια και 2
ίντσες) επί 1.092 μ. (3 πόδια και 7 ίντσες)79. Λίγο αργότερα οι Ε. Biliotti και Cottret
κάνουν λόγο για έναν κολοσσικό κορμό, σωζόμενο κατά 1,50 μ. περίπου, χωρίς κεφάλι
και άκρα, τον οποίο όμως θεωρούν ανδρικό και ταυτίζουν με τον Aπόλλωνα80. Την ίδια
μαρτυρία, για ανδρικό αγένειο άγαλμα, μεταφέρει και ο Kinch, ο οποίος μάλιστα
εντόπισε και θραύσματα γλυπτού από παριανό μάρμαρο81. O Maiuri, δεχόμενος την
άποψη των δύο πρώτων και σε συνδυασμό με την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία από
ντόπιους, ότι στην ακρόπολη είχε βρεθεί επιγραφή με ιερό νόμο που απαγόρευε τη
βοσκή στο ιερό της Δήμητρας, υπέθεσε ότι λατρευόταν η Δήμητρα82. Ο ίδιος, ωστόσο,
στα απομνημονεύματά του, αναιρεί αυτή την υπόθεση και θεωρεί πιθανότερο ότι ο ναός
ήταν αφιερωμένος στην Αρτέμιδα, επικαλούμενος την ονομασία του γειτονικού βουνού
«Αρταμίτης» (προφανώς αναφέρεται, λανθασμένα, στον Ακραμίτη), το δάσος και την
πηγή στις Στελιές, που ήταν ιερά για τη Αρτέμιδα, καθώς και την παρουσία ελαφιών83.
Εξωτερικά και περιμετρικά του ναού ο Kinch καταγράφει ίχνη περιβόλου γύρω
από τον ναό, σε αποστάσεις 11,30μ. από τον βόρειο τοίχο, 11,40μ. από τον ανατολικό
και 6,40μ από το νότιο84. Ο περίβολος δεν εντοπίστηκε στην τρέχουσα έρευνα, λόγω της
πυκνής βλάστησης γύρω από το ναό.

1.2. Οχυρωματικός περίβολος

Στη δυτική κλιτύ του λόφου, σε μικρή απόσταση από το ναό, σώζεται σε μήκος
περίπου 30 μ. οχυρωματικός περίβολος κτισμένος με ντόπιο γκρίζο ασβεστόλιθο85.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεντρικό τμήμα του, μήκους περίπου 18 μ., που σε
Maiuri 1916, 294, εικ. 11.
Maiuri 1916, 294, εικ. 12.
74
Maiuri 1916, 294, εικ. 13.
75
Maiuri 1916, 293.
76
Mee 1982, 59, πράγμα που τον οδήγησε στην διατύπωση της υπόθεσης για ύπαρξη προϊστορικού
οικισμού στον λόφο του Αγίου Φωκά. Βλ. επίσης και παραπάνω, σημ. 13 και 14.
77
Maiuri 1916, 293· Maiuri 1928, 83.
78
Berg 1862, 152.
79
Νewton 1865, 203.
80
Biliotti et Cottret 1881, 87.
81
Sørensen and Pentz 1992, 126.
82
Maiuri 1916, 294.
83
Παπαϊωάννου 1991, 129.
84
Sørensen and Pentz 1992, 128.
85
Biliotti et Cottret 1881, 86· Maiuri 1916, 289-290. Ο περίβολος είχε καθαριστεί ξανά το 1975 από τον
αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Κατραλή.
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κάποια σημεία σώζεται σε ύψος 3 μ. (εικ. 14). Το κατώτερο τμήμα του είναι κτισμένο με
μεγάλους λίθους σύμφωνα με το «πολυγωνικό σύστημα» δόμησης86. Οι κατώτεροι λίθοι
έχουν τις ακμές τους λιγότερο δουλεμένες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πολύ καλή
επαφή μεταξύ τους, ενώ αρκετοί εξέχουν μερικά εκατοστά από την όψη του τοίχου (εικ.
15). Σε κάποια σημεία τα κενά στις γωνίες των λίθων γεμίζονται με μικρότερους
τριγωνικούς ή πολυγωνικούς λίθους. To ανώτερο τμήμα του τοίχου είναι κτισμένο με το
λεγόμενο «ακανόνιστο ορθογώνιο σύστημα» δόμησης87. Η όψη των λίθων παρουσιάζεται
στο χαμηλότερο, πολυγωνικό τμήμα, αφημένη στην αδρή λάξευση του λατομείου, ενώ οι
λίθοι του ανώτερου τμήματος φέρουν έντονα τα ίχνη σφυρηλάτησης και διακοσμητικές
βελονιές. Οι λίθοι της ανώτερης σειράς φέρουν, επιπλέον, εγχάρακτη διακόσμηση με
σειρές ρόμβων, διχτυωτό, σειρές τεθλασμένων γραμμών κ.ά. (εικ. 16α-β)88. Εδώ, ο
Newton παρατήρησε, το 1853, και ίχνη ερυθρού χρώματος89, τα οποία όμως σήμερα δε
σώζονται.
Ο Maiuri συνέδεσε το συγκεκριμένο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου με την
επίκαιρη θέση του, επάνω σε μία από τις κύριες προσβάσεις προς την κορυφή της
ακρόπολης και τον ναό, θεωρώντας πιθανή και την ύπαρξη πύλης στο ίδιο σημείο90.
Ωστόσο, δεν έχουν προκύψει μέχρι σήμερα ενδείξεις για την ύπαρξή της.
Τα συστήματα δόμησης και η τεχνική επεξεργασίας της όψης των λίθων με βελόνι
υποδηλώνουν χρονολόγηση του τοίχου από το β’ μισό του 4ου αι. π.Χ. και εξής91. Ωστόσο,
μόνον η ανασκαφική έρευνα θα μπορέσει να δώσει στο μέλλον σαφέστερη χρονολόγηση.
Δεν αποκλείεται, εξάλλου, η ιδιαίτερα φροντισμένη τοιχοδομία να έγινε στο πλαίσιο της
τάσης των ελληνιστικών χρόνων για «θεατρικότητα» και εντυπωσιασμό μέσω στοιχείων
της αρχιτεκτονικής του τοπίου92, αλλά και της λεγόμενης «καλλιτεχνικής ατέλειας»93,
καθώς το συγκεκριμένο τμήμα του περιβόλου αντίκριζε ο επισκέπτης, ανηφορίζοντας
από τη νεκρόπολη προς την ακρόπολη, λίγο πριν φθάσει στο ναό. Δεν θα πρέπει πάντως
να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο το ανώτερο τμήμα, με το «ακανόνιστο ορθογώνιο
σύστημα» να είναι μεταγενέστερο, ύστερης κλασικής ή πρώιμης ελληνιστικής εποχής
(4ος-3ος αι. π.Χ.)94, που οικοδομήθηκε επάνω σε προγενέστερο τοίχο «πολυγωνικής
δόμησης95.
Στο βόρειο άκρο του ο περίβολος γωνιάζει και στρέφεται σε μεγάλο μήκος προς τα
ανατολικά, περιτρέχοντας πιθανότατα όλο τον λόφο. Ίσως τμήμα του νοτίου περιβόλου
να αποτελεί τοίχος, σωζόμενος σε μήκος 11 μ. και ύψος 1,35 μ., που απεικονίζεται στη
δημοσίευση του Pernier το 191296 και σήμερα είναι καλυμμένος με βλάστηση. Είναι

Για το πολυγωνικό σύστημα δόμησης βλ. Ορλάνδος 19942, 213-215.
Για το ακανόνιστο ορθογώνιο σύστημα δόμησης βλ. Ορλάνδος 19942, 222.
88
Bλ. σχέδιο, Maiuri 1916, 290, εικ. 7· Hope Simpson and Lazenby 1973, 146. Επίσης, Berg 1862, 151·
Biliotti et Cottret 1881, 86· Torr 1885, 130.
89
Newton 1865, 203-4· Pernier 1914, 238.
90
Maiuri 1916, 290.
91
Βλ. Ορλάνδος 19942, 214-15 και 248 για απομιμήσεις του αρχαιότερου πολυγωνικού στα ύστερα
Κλασικά χρόνια και σσ. 220 και 251-256 για τη χρήση διακοσμητικών βελονιών στην όψη των δόμων.
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Βλ., για παράδειγμα, Pollitt 2004, 288-302.
93
Lauter 1983, ειδικότερα, 299-305.
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Βλ. Ορλάνδος 19942, 222.
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Βλ. Ορλάνδος 19942, 214.
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Pernier 1914, 237, εικ. 23.
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κτισμένος με πολυγωνικό ακανόνιστο σύστημα. Στη νότια πλευρά του λόφου του Αγίου
Φωκά, σύμφωνα με τον Maiuri, βρισκόταν η κύρια πρόσβαση στην ακρόπολη97, η οποία
τη συνέδεε, μέσω φυσικού διάσελου, με τον λόφο Μαρμαρούνια.
Λίγα μέτρα χαμηλότερα του οχυρωματικού περιβόλου σώζονται τόσο στη δυτική
όσο και στη νότια κλιτύ τμήματα αναλημματικών τοίχων. Ο τοίχος στη δυτική κλιτύ
βρίσκεται λίγα μέτρα χαμηλότερα από τον τοίχο με τον ιδιόμορφο διάκοσμο και είναι
κτισμένος από μεγάλου μεγέθους λογάδες λίθους98, χωρίς καμία επεξεργασία της ορατής
επιφάνειας και των αρμών τους (εικ. 17). Ανάλογη τοιχοδομία έχουν και οι τοίχοι στη
νότια κλιτύ, όπου διατάσσονται κλιμακωτά99.
2. Δυτική κλιτύ του λόφου Άγιος Φωκάς (Τομέας ΙΙ)

2.1. Αρχαία οδός

Δυτικά του τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου με την εγχάρακτη διακόσμηση
εντοπίστηκαν κατά το 2006 ίχνη αρχαίας οδού, σε μήκος περίπου 100 μ. Το πλάτος είναι
περίπου 1-2 μ. Η οδός, δημιουργώντας χαμηλά αναλήμματα, κατηφόριζε οφειοειδώς
προς τα δυτικά, με κατεύθυνση προς το χώρο των λατομείων και τη νεκρόπολη100.

2.2. Λατομείο

Στo μέσον περίπου της δυτικής πλαγιάς του λόφου του Αγίου Φωκά και καθοδόν
προς τη νεκρόπολη της Κυμισάλας, εντοπίστηκε λατομείο, το οποίο επεκτείνεται και στη
βόρεια κλιτύ του λόφου (εικ. 18). Πρόκειται για χώρο ο οποίος βρίθει αποτμημάτων και
λατύπης από την επεξεργασία του λαρτίου λίθου, ενώ ιδιαίτερα έντονα είναι τα σημάδια
της λατόμησης. Μεγάλες αύλακες οριοθετούν τους προετοιμαζόμενους για αποκόλληση
ογκολίθους, ενώ αρκετοί τέτοιοι, μεγάλων διαστάσεων, κείτονται τριγύρω, άλλοι αμέσως
μετά την αποκόλλησή τους (εικ. 19) και άλλοι έχοντας ήδη υποστεί επεξεργασία101.
Προφανώς, είναι ο κύριος χώρος από τον οποίο εξήχθη το υλικό για την κατασκευή των
οχυρώσεων και των κτισμάτων της ακρόπολης, καθώς και των επιταφίων μνημείων της
νεκρόπολης.
3. Νεκρόπολη Κυμισάλας (Τομείς Ι, ΙΙΙ, IV)
Η κεντρική νεκρόπολη των Κυμισαλέων εκτείνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα
δεδομένα, στη βορειανατολική πλαγιά του ομώνυμου λόφου, στην κοιλάδα ανάμεσα
στους λόφους της Κυμισάλας (εικ. 2.ε) και του Αγίου Φωκά (εικ. 2.α), στους δυτικούς
πρόποδες του λόφου του Αγίου Φωκά, καθώς και στους βορειοδυτικούς πρόποδες του

Maiuri 1916, 291.
Για το σύστημα δόμησης με λογάδες λίθους βλ. Ορλάνδος 19942, 243-245.
99
Βλ. Pernier 1914, 237, εικ. 23. O Berg 1862, 151, διέκρινε επτά διαφορετικούς τοίχους.
100
Κατά την ανασκαφική περίοδο 2007, ύστερα από αφαίρεση της χαμηλής βλάστησης, εντοπίστηκαν
και άλλα τμήματά της διάνοιξης, τα οποία καθαρίστηκαν και ενώθηκαν μεταξύ τους με μονοπάτι που
συνδέει την ακρόπολη με την νεκρόπολη της Kυμισάλας.
101
Για τους τρόπους και τις τεχνικές εκλατόμευσης στους Ιστορικούς Χρόνους βλ. ενδεικτικά,
Dworakowska 1975, 131-153.
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λόφου της Κυμισάλας (εικ. 5)102. Πρόκειται για ιδιαίτερα εκτεταμένη νεκρόπολη, που
χρησιμοποιήθηκε από τους Αρχαϊκούς έως και τους Ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους103,
ενώ δεν αποκλείεται και προγενέστερη χρήση της, στους Μυκηναϊκούς χρόνους104.
Περιλαμβάνει, επί το πλείστον, θαλαμοειδείς τάφους, λαξευμένους στο φυσικό
βράχο και λιγότερους κιβωτιόσχημους. Οι τάφοι διατάσσονται σε σειρές, κλιμακωτά στις
πλαγιές των λόφων. Σε διάφορα σημεία της νεκρόπολης διατηρούνται λείψανα
κατασκευών, όπως ορθογώνιοι λίθοι διάσπαρτοι ή κατά χώραν σωζόμενοι, οι οποίοι θα
μπορούσαν να ανήκουν σε επιτάφια μνημεία. Σε καλύτερη κατάσταση σώζονται πέντε
επιτύμβια βάθρα στους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά, στη θέση «Σκαλί», κτισμένα
επάνω από σειρά θαλαμοειδών τάφων, και ένας αριθμός λαξευτών ή κτιστών μνημείων,
στα οποία εδράζονταν ενεπίγραφα βάθρα, στους βορειοδυτικούς πρόποδες του λόφου
της Κυμισάλας.
Σε ό,τι αφορά την ανασκαφική τους έρευνα οι τάφοι μπορούν να διακριθούν σε
τρείς κατηγορίες:
1. Σε τάφους οι οποίοι είχαν συστηματικά ερευνηθεί στο παρελθόν, είτε από τους
Α. Billiotti και Schalzmann, είτε από τον Maiuri. Βρίσκονται εντελώς κενοί από
ανθρωπολογικά κατάλοιπα και κεραμική, με εξαίρεση ελάχιστα μικρά όστρακα, ενώ
περιέχουν λίγη σχετικά επίχωση στο εσωτερικό τους.
2. Σε τάφους που έχουν συληθεί. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει συνήθως φρεάτιο
ή λαγούμι που οδηγεί απευθείας στην είσοδο του ταφικού θαλάμου, ενώ η καλυπτήρια
της εισόδου απουσιάζει ή είναι μετατοπισμένη. Τα ανθρωπολογικά κατάλοιπα
αφήνονται στο θάλαμο αναμοχλευμένα ή συγκεντρωμένα σε μια γωνία ή μπροστά από
την είσοδο. Κάποιες φορές λίγα μικρά αγγεία, που διέφυγαν της προσοχής των συλητών,
ανευρίσκονται στις γωνίες του τάφου ή σπασμένα και πεταμένα έξω από τον ταφικό
θάλαμο.
3. Σε αδιατάρακτους τάφους. Όπως διαπιστώθηκε από την μέχρι τώρα έρευνα,
αποτελούν μόλις το 20% των τάφων της κεντρικής νεκρόπολης.

3.1. Τομέας Ι (ανατολικός) – Δυτικοί πρόποδες λόφου Αγίου Φωκά

Στο τμήμα αυτό της νεκρόπολης (εικ. 7) ερεύνησε λίγους τάφους ελληνιστικών
χρόνων ο Maiuri το 1915, καθώς βρήκε συλημένους τους αρχαϊκούς τάφους στον
απέναντι λόφο της Kυμισάλας105 (Τομέας ΙΙΙ). Στον τομέα Ι εντάσσεται και η θέση
«Σκαλί», όπου πραγματοποιήθηκε το 1968 η σωστική ανασκαφική έρευνα της ΚΒ΄
ΕΠΚΑ106 (εικ. 20). Τότε ήρθαν επίσης στο φως τα πέντε επιτάφια βάθρα, που
προαναφέρθηκαν. Είναι κατασκευασμένα από ορθογώνιους πλίνθους λαρτίου λίθου (εικ.
23) και τοποθετημένα σε σειρά το ένα σε επαφή με το άλλο, καταλαμβάνοντας έκταση
μήκους 13 μ. και πλάτους περίπου 3 μ. Η κάτω πλευρά της όψης τους διακοσμείται με
Για τη νεκρόπολη βλ. Biliotti et Cottret 1881, 89· Furtwängler 1886, 131· Pernier 1914, 239-241·
Maiuri 1916, 295· Maiuri 1921, 72, 81· Maiuri 1926, 252· Maiuri 1928, 84· Inglieri 1936, 53-4· Κωνσταντινόπουλος 1969· Hope Simpson and Lazenby 1973, 146-147· Sørensen and Pentz 1992, 124-125.
103
Βλ. Τάφος 3/1968, Κωνσταντινόπουλος 1969, 481.
104
Pernier 1914, 240· Maiuri 1928, 84· Mee 1982, 60.
105
O Maiuri 1916, 295-297 χρονολογεί τους τάφους στον 2ο/1ο αι. π.X. Από την περιγραφή των αγγείων,
ωστόσο, που ήταν ραβδωτές μελαμβαφείς υδρίες, ασκοί guttus κ.ά., φαίνεται ότι αυτοί είναι πρωιμότεροι
και χρονολογούνται στο β΄ μισό του 4ου και τις αρχές του 3ου αι. π.X.
106
Κωνσταντινόπουλος 1969, 480-482, σχέδ. 17-18, πίν. 479.
102
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κυμάτιο. Οι πλίνθοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους σχήματος Η και Ζ.
Από την σειρά τάφων κάτω από τα βάθρα ερευνήθηκε μόνον ένας, ο τάφος 8/1968,
ο οποίος βρέθηκε συλημένος. Χάλκινο ροδιακό νόμισμα του 394-304 π.Χ.107, που
περισυλλέχτηκε από τον χώρο του τρίτου βάθρου, καθώς και τμήμα καλυκωτού
κρατήρα108, αποτελούν ενδείξεις για χρονολόγηση της κατασκευής στον 4ο αι. π.Χ. Στο
μεγαλύτερο μέρος τους τα βάθρα αποξηλώθηκαν αργότερα (εικ. 22α-β) κατά τη
διάρκεια αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας από εκσκαφικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα
οι περισσότεροι από τους λιθόπλινθους που τα αποτελούσαν να έχουν μετατοπιστεί από
την αρχική τους θέση.
Σε μικρή απόσταση νότια των βάθρων ερευνήθηκε ένας ακόμη συλημένος τάφος
(7/1968). Ασύλητος ήταν ο τάφος 5/1968 βορειότερα των ταφικών μνημείων. Περιείχε
δύο αγγεία: έναν άβαφο ροδιακό αμφορέα (ύψ. 0,25 μ.) και ένα μελαμβαφές bolsal με
τέσσερα ενσφράγιστα ανθέμια στον πυθμένα. Χρονολογείται στις αρχές του 4ου αι.
π.Χ.109 Από τη θέση «Σκαλί» περισυλλέχθηκαν, επίσης, στην έρευνα του 1968 και
όστρακα ρυθμού Κertch110, ενώ ο Kinch περισυνέλεξε, από τάφο μάλλον ερευνημένο,
τρία όστρακα αττικού ερυθρόμορφου ρυθμού του β΄ μισού του 5ου αι. π.Χ.111
Η σύγχρονη έρευνα στον Τομέα Ι ξεκίνησε το 2006 με καθαρισμό, έχοντας ως
αφετηρία τα επιτάφια βάθρα και προχώρησε σε σημαντική έκταση βόρεια, νότια και
ανατολικά τους εντοπίζοντας περί τους εξήντα τάφους (εικ. 21). Όλοι φαίνεται να είναι
συλημένοι ή ανασκαμμένοι, καθώς πριν από τον καθαρισμό ήταν ορατό, σε άλλες
περιπτώσεις το περίγραμμα του προθαλάμου τους και σε άλλες ακόμη και η είσοδος του
θαλάμου. Οι τάφοι διατάσσονται στην πλαγιά του λόφου σε διαδοχικές σειρές, με
κατεύθυνση από βορά προς νότο. Είναι λαξευτοί στον σκληρό φυσικό βράχο,
θαλαμοειδείς με προθάλαμο-δρόμο και η είσοδός τους είναι τοξωτή ή ορθογώνια,
κλεισμένη με μεγάλο λίθο ή ξηρολιθιά. Στο βορειοδυτικό άκρο του χώρου εντοπίστηκε
ταφικός περίβολος. Η ανασκαφή επικεντρώθηκε γύρω από δύο πυρήνες, τα επιτάφια
βάθρα και τον ταφικό περίβολο, ερευνώντας συνολικά έντεκα τάφους, εκ των οποίων δύο
βρέθηκαν ασύλητοι.

Α) Χώρος επιταφίων βάθρων

Επιτάφια βάθρα: Κατά το 2008 έγινε καθαρισμός και μερική ανασκαφή των
επιταφίων βάθρων με σκοπό να διαφανεί το περίγραμμά τους, να γίνει κατανοητή η
μεταξύ τους σχέση, αλλά και να διευκρινιστεί το μέγεθος της πρόσφατης καταστροφής.
Μετά από αντιπαραβολή της σημερινής τους μορφής (εικ. 24, 22α-β) με την αποτύπωση
του 1968 (εικ. 23) ταυτίστηκε η αρχική θέση των πλίνθων που μετακινήθηκαν, οι οποίοι
και αριθμήθηκαν για να αποκατασταθούν στην αρχική τους θέση. Διαπιστώθηκε η
ολοσχερής αποξήλωση του νοτιότερου βάθρου και μερική των υπολοίπων τεσσάρων.
Στο χώρο πέριξ των ταφικών βάθρων ερευνήθηκαν τέσσερις συλημένοι λαξευτοί

Πρβλ. SNG von Aulock, Caria (H.7), πίν. 89, 2796.
Κωνσταντινόπουλος 1969, 481.
109
Κωνσταντινόπουλος 1969, 480-481, πίν. 479α.
110
Κωνσταντινόπουλος 1969, 481.
111
Sørensen and Pentz 1992, 129, και εικ. 122, ένα από αυτά (G.5) ζωγραφισμένο με τον τρόπο του
Ζωγράφου του Κλεοφόντα (440-415 π.Χ.).
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θαλαμοειδείς τάφοι112 και μία ασύλητη ταφική θήκη, από τους οποίους οι
σημαντικότεροι είναι οι παρακάτω:
Τάφος 2/2006: Βρίσκεται βορειοανατολικά των ταφικών βάθρων (εικ. 25). Είναι ο
μεγαλύτερος και αποτελείται από δρόμο-προθάλαμο με βαθμίδες για την κάθοδο και
δύο ταφικούς θαλάμους, ανοιγμένους στο ανατολικό και βόρειο τοίχωμά του
προθαλάμου (εικ. 26). O ανατολικός θάλαμος (ΤΘ1), με ορθογώνια, προσεκτικά
λαξευμένη θύρα, ήταν κλεισμένος με σχεδόν ορθογώνια (0,68x0,47 μ.) καλυπτήρια
πλάκα, που βρέθηκε πεσμένη μπροστά στην είσοδο. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν οστά
από περισσότερους του ενός σκελετούς, διαταραγμένα από τους τυμβωρύχους,
τοποθετημένα πάνω σε λαξευτό θρανίο-κλίνη (εικ. 27). Από τη διάταξη των οστών
φαίνεται ότι οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι με την κεφαλή στα βόρεια. Στο δάπεδο,
εμπρός από τη κλίνη, βρέθηκαν τέσσερα μικρά αγγεία (εικ. 28): μελαμβαφής κάνθαρος
(Π25600)113, μελαμβαφές φιαλίδιο (Π25598)114, μελαμβαφής ασκός τύπου guttus (Π
25597)115 και πινάκιο (Π25599)116. Χρονολογούνται στο τέλος του 4ου αι. π.X. O βόρειος
θάλαμος (ΤΘ2) δεν φαίνεται να είχε καλυπτήρια πλάκα, καθώς η είσοδός του βρέθηκε
κτισμένη με αργούς λίθους, τις άνω δύο σειρές των οποίων είχαν αφαιρέσει οι συλητές
για να εισέλθουν στο εσωτερικό του. Περιείχε μόνο λίγα οστά.
Τάφος 4/2007: Μεγάλων διαστάσεων ήταν και ο τάφος 4/2007 (εικ. 29).
Αποτελείται από μεγάλο δρόμο-προθάλαμο, με επτά βαθμίδες για την κάθοδο και έναν
ταφικό θάλαμο, λαξευμένο στο ανατολικό τοίχωμα του προθαλάμου (εικ. 30). Ο
προθάλαμος έχει διαστάσεις 3,06 x 1,82 μ. Η είσοδος του θαλάμου βρίσκεται σε βάθος 2,22 μ. από την επιφάνεια. (εικ. 31). Κατασκευάστηκε στη θέση φυσικού ανοίγματος, το
οποίο κλείστηκε με επιμελημένη τοιχοδομία από αργούς λίθους, αφήνοντας στο
χαμηλότερο τμήμα της ορθογώνιο άνοιγμα εισόδου (εικ. 32) διαστάσεων 0,52Χ0,42 μ.
Την είσοδο σφράγιζε λίθος. Ο ταφικός θάλαμος, διαστάσεων 2,25 μ. (Β-Ν) x 1,08 μ. (ΑΔ), είχε λαξευμένη κλίνη-θρανίο κατά μήκος της ανατολικής παρειάς του.
Ανθρωπολογικά κατάλοιπα και όστρακα, πολλά από τα οποία συνανήκοντα, βρέθηκαν
διάσπαρτα και αναμοχλευμένα από την αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα σε όλα τα
στρώματα του θαλάμου. Της προσοχής των αρχαιοκαπήλων είχαν διαφύγει επτά αγγεία:
λυχνάρι (Π293)117 (εικ. 33), μελαμβαφής σκύφος με εμπίεστη διακόσμηση στο εσωτερικό
του (Π210-220)118 (εικ. 34), πώμα πυξίδας119 (Π290) (εικ. 35) και θυμιατήριο (Π226)120
(εικ. 36), που χρονολογούνται στο β’ μισό το 4ου αι. π.Χ., καθώς επίσης δύο λυχνάρια

Τάφος 1, 2, 3/2006 και 4/2007.
Πρβλ. Athenian Agora ΧΙΙ, 122, αρ. 712-714, πίν. 29· Athenian Agora ΧΧΙΧ, 242, αρ. 1-5, πίν. 1.
114
Πρβλ. Athenian Agora ΧΙΙ, 131-132, αρ. 838-839, πίν. 33· Athenian Agora ΧΧΙΧ, 310, αρ. 644, πίν.
112
113

60.

Πρβλ. Athenian Agora ΧΙΙ, 160, αρ. 1194-1196, πίν. 39· Γιαννικουρή, Πατσιαδά, Φιλήμονος 1989,
72, πίν. 43α, 60α, αρ. 54 (Π4256) (α’ τέταρτο 3ου αι. π.Χ.)· Χριστοδουλίδης 1998, 951, πίν. 415γ.
116
Πρβλ. Athenian Agora ΧΙΙ, 146, αρ. 137-138, πίν. 36.
117
Πρβλ. Athenian Agora ΙV, 67-68, τύπος 25Α, αρ. 272, πίν. 38 (τέλη 4ου αι. π.Χ.)· Corinth IV.2, 145146, τύπος VII, αρ. 24 και 126, εικ. 66, πίν. ΙΙΙ.
118
Athenian Agora ΧΙΙ, 285, αρ. 688, πίν. 28 (περ. 325 π.Χ.).
119
Παπασταύρου 2006, 87, αρ. 30-14, πίν. 34 (τέλος 5ου αι. π.Χ.).
120
Για παρόμοια μικρογραφικά αγγεία βλ. Ανδρέου και Ανδρέου, 2000, 306, πίν. 152β, 154α, 156β
(χαρακτηρίζονται ως καρποδόχες).
115
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(Π292, Π209)121 (εικ. 37-38) και μαγειρικό σκεύος με στριφτή λαβή (Π469) (εικ. 39), που
μαρτυρούν επανάχρηση του τάφου στην Ύστερη Αρχαιότητα.
Τάφος 11/2010: Βρίσκεται σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικά των βάθρων και
ήταν ασύλητος. Πρόκειται για μικρή ταφική θήκη, διαμέτρου περίπου 0,50 μ. Επάνω
από την είσοδό της σώζονται κατά χώραν δύο λίθοι δρομικά τοποθετημένοι, που
πιθανώς ανήκουν σε επιτάφια κατασκευή (εικ. 40). Η είσοδος της θήκης βρέθηκε
κλεισμένη με τριγωνικού σχήματος καλυπτήρια πλάκα. Στο εσωτερικό της περιείχε
ακόσμητη τεφροδόχο υδρία (εικ. 41) του τύπου των λευκών υδριών Hadra των αρχών του
3ου αι. π.Χ.122 Τα οστά στο εσωτερικό της τεφροδόχου ανήκαν σε ενήλικα και δύο βρέφη.
Τα οστά του ενήλικα ήταν καμένα. Από το εσωτερικού του αγγείου περισυλλέχθηκαν
πήλινοι καρποί από στεφάνι κισσού (εικ. 42)123.

Β) Περιοχή ταφικού περιβόλου

Ταφικός περίβολος: Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της θέσης «Σκαλί». Την
πρόσοψή του, που βρίσκεται στα δυτικά, ορίζει τοίχος ισοδομικής τοιχοδομίας (εικ. 43αβ), ο οποίος ήταν ορατός πριν την έναρξη της ανασκαφικής έρευνας. Πίσω από αυτόν
ανοίγονται σε σειρά τέσσερεις θαλαμοειδείς τάφοι με προθάλαμο, οι τάφοι 5/2007,
6/2007, 7/2008 και 8/2008 (εικ. 44). Επάνω από την είσοδο των θαλάμων βρέθηκαν
επιφανειακά δρομικά τοποθετημένοι λίθοι που εδράζονταν σε στρώση από σκληρό
χώμα αναμεμειγμένο με λατύπη (εικ. 45α-β), η οποία πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για
να ισοπεδωθεί το ανωφερικό φυσικό έδαφος και να δημιουργηθεί υποθεμελίωση για
επιτάφια βάθρα ή μνημεία.
Οι τάφοι του περιβόλου ήταν όλοι συλημένοι και δεν έδωσαν παρά λίγα οστά και
ελάχιστα όστρακα, ανάμεσά τους τμήματα μελαμβαφούς σκύφου με εμπίεστη
διακόσμηση (Π251, Π323)124 (τάφος 6/2007) (εικ. 46), ένα μελαμβαφές φιαλίδιο (Π437)
(τάφος 7/2008) (εικ. 47) και οξυπύθμενο αμφορέα (Π458), με κομβική απόληξη του γ΄
τέταρτου του 4ου αι.125 (τάφος 8/2008) (εικ. 48). Η κεραμική δίνει μία χρονολογική
ένδειξη για τον ταφικό περίβολο γύρω στα μέσα/β΄μισό του 4ου αι. π.Χ.
Ο περίβολος παρουσιάζει ομοιότητα με τους σύγχρονους ταφικούς περιβόλους του
Ραμνούντα126, είναι δε πιθανό ότι όπως και αυτοί βρισκόταν πάνω στην πορεία αρχαίας
οδού, η οποία διέσχιζε τους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά. Η ίδια οδός πρέπει να
διερχόταν και εμπρός από την σειρά των πέντε επιταφίων βάθρων σε μικρή απόσταση
νοτιότερα.
Τάφος 9/2008: Αποτελείται από σχεδόν ορθογώνιο προθάλαμο (2,20Χ0,90 μ.) και
θάλαμο ελλειψοειδούς κάτοψης με μέγιστη διάμετρο 2,60 μ. στον άξονα Β-Ν και
μέγιστο ύψος 1,20 μ. (εικ. 49). Στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου υπήρχε τάφος,
121

Π292: Μικρά Ασία 5ος-6ος αι. μ.Χ. Πρβλ. Μπαϊράμη 2010, 259-260, αρ. 11, εικ. 4 (6ος αι. μ.Χ.)·

Athenian Agora VΙΙ, 101, αρ. 349, πίν. 10 (Μικρά Ασία, 5ος αι. μ.Χ.)· 192, αρ. 2814, πίν. 12 (Μικρά Ασία, β’

μισό 6ου αι. μ.Χ.). Bailey 1988, 387, Q3154, πίν. 109 (Έφεσος, 500-600 μ.Χ.). Π209: ύστερος 4ος αι. μ.Χ.
Ephesos IV,2, 170, αρ. 1830, πίν. 9 (τύπος ΧΙ, σχήμα 2).
122
Πρβλ. Γιαννικουρή 1994, πίν. 234α.
123
Πρβλ. Παλαιολόγου 2004, 67, εικ. 1.
124
Για την διακόσμηση πρβλ. Μπαϊράμη 2011, 205, αρ. 23 (τάφος 6, Πόνταμο Χάλκης, 420-400 π.Χ.).
Βλ. και Δανάλη 1994, 263, σημ. 79.
125
Γιαννικουρή, Πατσιαδά και Φιλήμονος 2000, 68-69, πίν. 55β, 74, πίν. 22β· Σάλτα 1999, 148, πίν. 51α.
126
Πρβλ. για παράδειγμα, Πετράκος 1999, 383, εικ. 280.
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διαστάσεων 1,43x0,77 μ., οριοθετημένος στη βόρεια και δυτική πλευρά του από
πρόχειρα κτιστά τοιχώματα, ύψους 0,22 μ., και νότια και ανατολικά από τα τοιχώματα
του θαλάμου (εικ. 50). Στο εσωτερικό του περισυλλέχθηκε ακέραιο άβαφο λυχνάρι
(Π465) του 6ου αι. μ.Χ.127 (εικ. 51), τμήμα κρανίου, καθώς και τμήμα κάτω γνάθου.
Τάφος 10/2009: Ο ασύλητος τάφος 10/2009 αποτελεί ίσως το σημαντικότερο
εύρημα στο συγκεκριμένο τμήμα της νεκρόπολης. Η είσοδός του, ύψους 0,70 μ. και
πλάτους 0,90 μ., βρέθηκε σφραγισμένη με πρόχειρη τοιχοποιία από αργούς και
ορθογώνιους λίθους (εικ. 52α-β). Ο ταφικός θάλαμος (εικ. 53) είχε μεγάλες διαστάσεις
και ακανόνιστο σχήμα, με τρεις φυσικές κοιλότητες/κόγχες στη βόρεια, την ανατολική
και τη νοτιοδυτική πλευρά του. Στην οροφή του ανοιγόταν κυκλικό φρεατοειδές οπαίο
με κτιστά τοιχώματα (εικ. 54). Ο θάλαμος βρέθηκε γεμάτος με πλήθος ανθρώπινων
οστών, αλλά και οστών ζώων, αναμεμειγμένων με θραύσματα αγγείων (εικ. 55), τα οποία
στην πλειονότητά τους προέρχονταν από οξυπύθμενους αμφορείς και άβαφες κάλπες. Η
υψηλή συγκέντρωση οστών κοντά στα αγγεία υποδηλώνει ότι περιείχαν εγχυτρισμούς.
Πολύ μεγάλη συσσώρευση κεραμικής και οστών παρατηρήθηκε κάτω από το οπαίο της
οροφής (εικ. 56, τ3). Στο ίδιο σημείο αποκαλύφθηκε πρόχειρη χαμηλή κτιστή
κατασκευή, η οποία πιθανώς περιείχε ανακομιδές (εικ. 57) (τρία κρανία στο εσωτερικό
οξυπύθμενου αμφορέα). Στην κοιλότητα που δημιουργείται στη βόρεια πλευρά του
θαλάμου (εικ. 56, τ2) βρέθηκαν δρομικά τοποθετημένοι λίθοι, που ίσως υποδηλώνουν
προσπάθεια για ορισμό τάφου (εικ. 58), ενώ πρόχειρο τοιχίο φαίνεται να αποχώριζε το
τμήμα αυτό από τον υπόλοιπο θάλαμο.
Τάφος οριζόμενος από πρόχειρα τοιχία (εικ. 59) είναι σαφές ότι υπήρχε στην
κοιλότητα της νοτιοδυτικής γωνίας του θαλάμου (εικ. 56, τ4). Στο εσωτερικό του βρέθηκε
σκελετός με τα οστά του μετατοπισμένα από την πτώση βράχων από την οροφή του
θαλάμου. Από τον χώρο της ταφής περισυλλέχτηκαν θραύσματα μελαμβαφούς φιαλιδίου
κι ένα χάλκινο νόμισμα κοπής του Αγαθοκλέους των Συρακουσών, που χρονολογείται
γύρω στο 295-290 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη φέρει κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή προς
τα δεξιά, με φαρέτρα στον ώμο και την επιγραφή [ΣΩΤΕΙΡΑ] και στην οπίσθια δέσμη
κεραυνών και την επιγραφή [Α]ΓΑΘΟΚΛΕΟ[ΥΣ] [ΒΑ]ΣΙΛΕΩ[Σ]128.
Η ανασκαφική έρευνα του θαλάμου δεν έγινε δυνατόν να ολοκληρωθεί, καθώς
μετά την αφαίρεση μεγάλου όγκου επίχωσης, τα διαβρωμένα τοιχώματα του θαλάμου
άρχισαν να εμφανίζουν προβλήματα στατικότητας, πράγμα που σε συνδυασμό με την
διαβρωμένη οροφή καθιστούσαν την εργασία στο εσωτερικό του εξαιρετικά επικίνδυνη.
Η μέχρι αυτό το επίπεδο έρευνα απέδωσε τουλάχιστον είκοσι πέντε εμπορικούς
αμφορείς (εικ. 60), δεκαεπτά κάλπες/πιθοειδή αγγεία (εικ. 61) και αρκετές δεκάδες
μικρότερα αγγεία (εικ. 62), τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα χρονολογούνται
στους Ρωμαϊκούς/Ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους. Από τα μικροαντικείμενα που
περισυλλέχτηκαν ξεχωρίζουν τμήμα οστέινου περιάπτου (εικ. 63), δύο ζωικά δόντια
διακοσμητικής χρήσης, δισκοειδές υφαντικό βάρος και μικρός χάλκινος κώδωνας (εικ.
64). Σε ό,τι αφορά το ανθρωπολογικό υλικό υπολογίζεται ότι ο τάφος, μέχρι το επίπεδο
όπου προχώρησε η ανασκαφή, περιείχε τουλάχιστον πενήντα τρία άτομα, καθώς
καταμετρήθηκαν επτά ολόκληρα κρανία και σαράντα έξι κάτω γνάθοι. Εκτός από
127
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Πρβλ. Lindos Ι, 745, αρ. 3207, πίν. 151· Bailey 1988, 387, αρ. Q3155, πίν. 109 (500-600 μ.Χ.).
Πρβλ. SNG Copenhagen, αρ. 779· Calciati 1986, αρ. 142.
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ενήλικες, υπήρχαν παιδιά και βρέφη.
Σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση η παλαιότερη χρήση του τάφου, όπως
φανερώνει η ταφή στη νοτιοδυτική γωνία του, ανάγεται στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια.
Ο θάλαμος επαναχρησιμοποιήθηκε κατά την Ύστερη Αρχαιότητα ως οστεοφυλάκιο. Οι
ανακομιδές φαίνεται ότι έγιναν μέσω του οπαίου στην οροφή, αρχικά με κάποια τάξη,
όπως δείχνουν οι πρόχειρες λιθοδομές και η στοίβαξη κρανίων στα βαθύτερα στρώματα,
αργότερα όμως άτακτα, όπως φανερώνει η μεγάλη συσσώρευση επίχωσης, οστών και
τεφροδόχων κάτω από το οπαίο.
Συμπερασματικά, η έρευνα στη θέση «Σκαλί» κατά τις ανασκαφικές περιόδους
2006-2010 έρχεται να προστεθεί στις χρονολογικές ενδείξεις των ερευνών του 1915 και
του 1968 και να επιβεβαιώσει τη χρονολόγηση του ανατολικού τμήματος της νεκρόπολης
(ΤΟΜΕΑΣ Ι) στους ύστερους Κλασικούς και πρώιμους Ελληνιστικούς χρόνους με
μερική, τουλάχιστον, επανάχρηση ορισμένων τάφων κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.
3.2. Τομέας ΙΙΙ (δυτικός) – ανατολική πλαγιά λόφου Κυμισάλας
Οι περισσότεροι τάφοι στο τμήμα αυτό της νεκρόπολης (εικ. 7) συγκεντρώνονται
στην ανατολική κλιτύ του λόφου της Κυμισάλας (βλ. εικ. 2.ε), φαίνεται όμως ότι
συνεχίζονται και στη βόρεια. Διακόπτονται μερικές δεκάδες μέτρα πριν από την κορυφή,
όπου μεγάλοι όγκοι βράχου καθιστούσαν αδύνατη τη διάνοιξη τάφων. Πρόκειται κατά
πάσα πιθανότητα για το τμήμα της νεκρόπολης, όπου ο Α. Biliotti φέρεται να ερεύνησε
στα μέσα του 19ου αιώνα τάφους της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου129 και ο Μaiuri το
1915 αρχαϊκούς, τους οποίους βρήκε ανεσκαμμένους ή συλημένους, όπως σημειώνει130.
Εδώ βρέθηκε από τους Ιταλούς και η γνωστή επιτύμβια στήλη της Κυμισάλας131 (εικ.
65), πεσμένη πλάι σε σειρά τάφων, οι οποίοι σύμφωνα με τον Maiuri είχαν ερευνηθεί
από τον Α. Biliotti132. Η ακριβής θέση εύρεσής της ωστόσο είναι άγνωστη.
Σωστική ανασκαφή είχε λάβει χώρα κατά το έτος 1968, στη θέση «Τούρματα» (εικ.
20), στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου, από την Ηώ Ζερβουδάκη. Ερευνήθηκαν έξι
τάφοι. Απ’ αυτούς μόνον ο τάφος 9/1968 ήταν ασύλητος κι έδωσε εννέα αγγεία (ιωνικό
αμφορίσκο, μελαμβαφείς κύλικες και σκύφο, λήκυθο, αλάβαστρα από αλάβαστρο,
κυάθιο, τριφυλλόσχημη οινοχόη, χιακό αμφορέα με graffito και γραπτό σύμβολο), που
χρονολογούνται στο β΄ μισό του 5ου αι. π.X.133 Οι υπόλοιποι τάφοι, 1, 2, 3, 4 και 6/1968,
βρέθηκαν συλημένοι. Στον τάφο 6/1968 βρέθηκε αλαβάστρινο αλάβαστρο, ενώ ο τάφος
3/1968, περιείχε περισσότερες από μία διαταραγμένες ταφές κι ένα
τεσσαρακοντανούμιο, κοπής Κυζίκου του 25ου έτους της βασιλείας του Iουστινιανού (508
μ.Χ.)134. Από περισυλλογή στη θέση «Τούρματα» προήλθαν, επίσης, μια πελίκη (ύψ.
0,248μ.) τοπικού εργαστηρίου135 και ένας αμφορέας (ύψ. 0,225μ)136 με γραπτή ταινιωτή
Maiuri 1916, 295· Sørensen and Pentz 1992, 125 (σύμφωνα με τον Kinch).
Maiuri 1916, 1916, 296.
131
Για την στήλη και την προβληματική της χρονολόγηση που κυμαίνεται από τους Μυκηναϊκούς έως
και τους Αρχαϊκούς χρόνους, βλ. Maiuri 1916, 296-297, εικ. 14· Maiuri 1928, 84· Inglieri 1936, 53·
Mπακαλάκης 1946, 42-43, αρ. 1· Ανδρόνικος 1963, 192-194, πίν. 88α-γ· Andronikos 1968, 120· Floren 1987,
328. Sourvinou-Inwood 1996, 221-222, σημ. 455· Στεφανάκης 2009, 98-101.
132
Maiuri 1928, 84· Maiuri 1916, 297.
133
Κωνσταντινόπουλος 1969, 480.
134
Κωνσταντινόπουλος 1969, 481.
135
Κωνσταντινόπουλος 1969, πίν. 479β. Πρβλ. Jacopi 1931-1939, 175, εικ. 179, Μακρύ Λαγγόνι, τάφ. 94.
129
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διακόσμηση, καθώς και η επιγραφή ΜΕΛΑΝΤΑΣ137.
Στόχος της έρευνας που διενεργήθηκε κατά τα έτη 2007-2010 στον τομέα ΙΙΙ ήταν
να διαπιστωθεί η μορφή και η χρονολογία των τάφων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο
τμήμα της νεκρόπολης και ειδικότερα στο υψηλότερο τμήμα της ανατολικής πλαγιάς του
λόφου και να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την πρώιμη νεκρόπολη που φέρεται να
«ανέσκαψε» τον 19ο αιώνα ο Α. Biliotti138. Αρχαϊκά όστρακα, ανάμεσά τους και ρυθμού
Φικελούρων (εικ. 66), και θραύσματα από πήλινες σαρκοφάγους (εικ. 67), που
περισυλλέχτηκαν επιφανειακά αποτελούσαν, άλλωστε, μια πρώτη ένδειξη για την
παραπάνω χρονολόγηση.
Ανασκάφτηκαν συνολικά είκοσι τάφοι. Δεκαοκτώ ήταν θαλαμοειδείς λαξευτοί και
δύο κιβωτιόσχημοι. Με εξαίρεση τέσσερεις τάφους, όλοι βρέθηκαν ανεσκαμμένοι ή
συλημένοι. Οι συλημένοι τάφοι δεν απέδωσαν παρά λίγα αναμοχλευμένα
ανθρωπολογικά κατάλοιπα και θραύσματα αγγείων, από τα οποία περισσότερο
ενδεικτικά για χρονολόγηση ήταν τα εξής: τμήματα άβαφου αμφορέα (Π4) από τον
τάφο 1/2007 (εικ. 68)139, θραύσμα ανάγλυφου αρχαϊκού πίθου (Π45) (εικ. 69)140
εξωτερικά του τάφου 2/2007, συνανήκοντα θραύσματα ιωνικής κύλικας του 6ου αι. π.Χ.
(Π37) (εικ. 70)141 από τον θάλαμο και τον προθάλαμο του τάφου 4/2007, τμήμα δεύτερης
ιωνικής κύλικας (εικ. 71)142, τμήμα μελαμβαφούς σκύφου-κύλικας (εικ. 72) και θραύσμα
ληκύθου (εικ. 73) από τον τάφο 6/2009, θραύσματα μελαμβαφών κύλικων από τους
τάφους 7/2009 και 14/2010 (εικ. 74-75).
Από τους συλημένους τάφους περισσότερο ενδιαφέροντες ήταν οι παρακάτω:
Τάφος 20/2010-2011: Αποτελείται από προθάλαμο και δύο ταφικούς θαλάμους
(εικ. 76) Πλήθος οστράκων λάρνακας (εικ. 77) και τμήμα μελαμβαφούς κύλικας (Π164)
(εικ. 78) βρέθηκαν διάσπαρτα στον προθάλαμο. Από το εσωτερικό του ταφικού θαλάμου
1 περισυλλέχθηκε μόνον ένα τμήμα αμφορέα, όστρακα του οποίου είχαν βρεθεί και στον
προθάλαμο. Η οροφή του ταφικού θαλάμου 2 είχε καταρρεύσει. Από το εσωτερικό του,
μπροστά στην είσοδο, περισυλλέχτηκαν πολυάριθμα τμήματα λάρνακας και κεραμικής,
ανάμεσά τους και τμήματα μελαμβαφούς ληκύθου (Π170-180) κλασικής εποχής (εικ.
79).
Τάφος 5/2009: Είχε προθάλαμο και ταφικό θάλαμο, η οροφή του οποίου είχε
καταρρεύσει. Εντός του ταφικού θαλάμου εντοπίσθηκαν δύο θήκες, η μία στην
νοτιοανατολική γωνία και η άλλη περίπου στο μέσο της νότιας παρειάς του θαλάμου. Η
θήκη στην νοτιοανατολική γωνία (εικ. 80) είχε διαφύγει της προσοχής των παλαιότερων
136
137

Κωνσταντινόπουλος 1969, πίν. 479γ.

IG XII1, 743· Smith 1883a, 140, αρ. 7· Κωνσταντινόπουλος 1969, 482.

Κατά τα έτη 2009-2010 η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
«Archaeological Research (survey and excavation) at the Late Bronze Age and Early Iron Age cemetery at
Kymissala, Rhodes», με την οικονομική στήριξη του Institute for Aegean Prehistory (INSTAP).
139
Πρβλ. Jacopi 1931, 191, τάφος XC, αρ.1, εικ. 365 (Μακρύ Λαγγόνι, Κάμιρος)· Jacopi 1932B, 465,
τάφος XXVII, αρ. 2, εικ. 18 (νεκρόπολη Ρόδου).
140
Για τους ανάγλυφους ροδιακούς πίθους βλ. Feytmans 1950· Schäfer 1957, 45 κ.ε.· Simantoni-Bournia
2004, 49-62. Πρβλ. παρόμοιο κόσμημα σε λαιμό αμφορέα από την Ιαλυσό, Jacopi 1929, 129-130, εικ. 122 =
Schäfer 1957, 50, αρ. 2 και 59, σχέδ. ΙΙ. 16, 17 ( 675-600 π.Χ.).
141
Bλ. Κανίνια 2011, 275-276, αρ. 42-46 (7ος-6ος αι. π.Χ.), όπου και βιβλιογραφία για ιωνικές κύλικες.
142
Ανήκει, όπως και η προηγούμενη, στον τύπο VII.II της Tocra που θεωρείται ροδιακός, βλ.
Boardman and Hayes 1966, 111-115 και κυρίως 119-120, αρ. 1200, εικ. 55, πίν. 87. Βιβλιογραφία για τις
ιωνικές κύλικες βλ. παραπάνω, σημ. 141 και Athenian Agora XII, 88-89, αρ. 378-386, πίν. 18, εικ. 4.
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ερευνητών και βρέθηκε να περιέχει μια τριφυλλόσχημη οινοχόη με γραπτή διακόσμηση
(εικ. 81), που χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ.143 Ανάμεσα στα άλλα σποραδικά ευρήματα
συγκαταλέγονται και τμήμα χάντρας από φαγεντιανή και λαιμός και χείλος ληκύθου
(εικ. 82).
Ασύλητοι ήταν οι παρακάτω τάφοι:
Τάφος 3/2007: Αποτελείται από σχεδόν ορθογώνιο προθάλαμο (εικ. 83),
διαστάσεων 1,87x1,44/1,52 μ. βάθους 1,03 μ., και δύο ταφικούς θαλάμους (εικ. 84), ο
ένας από τους οποίους ανοίγεται στη δυτική στενή πλευρά του προθαλάμου (θάλαμος
3Α) και ο δεύτερος στη βόρεια (θάλαμος 3Β). Ο δυτικός ταφικός θάλαμος (3Α),
διαστάσεων 1,95x1,47 μ, ύψ. 0,94/0,70 μ. ήταν συλημένος. Στο εσωτερικό του υπήρχαν
αρκετά οστά, συγκεντρωμένα στο βόρειο άκρο του τάφου. Στην επιφάνεια της επίχωσης
του προθαλάμου βρέθηκε μελαμβαφής όλπη (Π72) του α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ.144 (εικ.
85) και θραύσματα μελαμβαφούς πινακίου με εμπίεστη διακόσμηση ανθεμίων στον
πυθμένα. Τα αγγεία πρέπει να ανήκαν στην κτέριση του θαλάμου 3Α και να
εγκαταλείφθηκαν στη θέση που βρέθηκαν κατά τη σύλησή του. Ο δεύτερος ταφικός
θάλαμος (3Β), διαστάσεων 2,07 μ. Β.-Ν. και 1,30 μ. Α.-Δ., βρέθηκε ασύλητος. Η είσοδος
του ανοιγόταν στο βόρειο τοίχωμα του προθαλάμου και ήταν σφραγισμένη με
καλυπτήρια ακανόνιστου σχήματος και μικρότερους λίθους. Η έρευνα του θαλάμου έγινε
από την ρηγματωμένη οροφή του. Περιείχε δύο σκελετούς, οι οποίοι ήταν
τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, με προσανατολισμό Α-Δ (εικ. 86). Τους νεκρούς
συνόδευαν ως κτερίσματα, δύο οξυπύθμενοι αμφορείς145, ο μεγαλύτερος από τους
οποίους ήταν τοποθετημένος επάνω στο θώρακα του ενός σκελετού, δύο μελαμβαφή
δίωτα φιαλίδια (bolsal) (Π104 και Π101)146 (εικ. 87-88) και μελαμβαφές αρυβαλλοειδές
ληκύθιο διακοσμημένο με μελανόγραφο ανθέμιο (Π103)147 (εικ. 89). Τα αγγεία
χρονολογούν τον τάφο γύρω στα μέσα-β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.
Τάφος 11/2009: Ερευνήθηκε από την κατακρημνισμένη οροφή του. Ο ταφικός
θάλαμος είχε κάτοψη ακανόνιστου σχήματος και η είσοδός του βρισκόταν στα
ανατολικά, σφραγισμένη με λίθους. Εντός του ταφικού θαλάμου και σε βάθος 3.50 μ.
(εικ. 90) εντοπίστηκε άθικτη ταφή. Ο σκελετός ήταν σε ύπτια θέση, με τα χέρια
τοποθετημένα στο πλάι και την κεφαλή στα ανατολικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
απουσία της αριστερής κνήμης και περόνης του νεκρού. Την ταφή συνόδευε
οξυπύθμενος αμφορέας (Π155), το στόμιο του οποίου έφρασσε κύλικα (Π154) (εικ. 91).
Τάφος 12/2009: Ο τάφος βρίσκεται αμέσως νοτιότερα του τάφου 11/2009. Ήταν
κατεστραμμένος λόγω κατάρρευσης της οροφής του. Η είσοδός του βρισκόταν στα
ανατολικά και ήταν σφραγισμένη με λίθους. Στο εσωτερικό περισυλλέχτηκαν τα
θραύσματα ενός οξυπύθμενου αμφορέα και τα διαταραγμένα, από την κατακρήμνιση
της οροφής, οστά μιας ταφής.
143

Athenian Agora XII, 208-209 και 354, αρ. 1686, πίν. 78 (600-570 π.Χ.).

Πρβλ. Γιαννικουρή, Πατσιαδά και Φιλήμονος 2000, 70, αρ. Π 4221, πίν. 57, 58 (β΄μισό 4ου αι. π.Χ.)·
Γιαννικουρή 1999, 69, πίν. 2οβ, 70, πίν. 21 α (4ος αι. π.Χ.)· Παλαιολόγου 2011, 216, αρ. 43 (400-350 π.Χ.).
145
Πρβλ. Γιαννικουρή, Πατσιαδά, Φιλήμονος 1989, 68-69, πίν. 55β (γ’ τέταρτο 4ου αι. π.Χ.). Βλ. και την
παρατήρηση του Kinch για την παρουσία αμφορέων στις ταφές (Sørensen and Pentz 1992, 125).
146
Πρβλ. Κωνσταντινόπουλος 1969, εικ. 479α. Για τη διακόσμηση πρβλ. Athenian Agora XII, 290, αρ.
767, πίν. 56 (περ. 375-350 π.Χ.).
147
Μπαϊράμη 2011, 198, αρ. 12 (από Πόνταμο Χάλκης, τάφος 7) (περ. 400-350 π.Χ.). Olynthus V, 176,
αρ. 438, πίν. 143.
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Τάφος 19/2010: Είναι θαλαμοειδής, λαξευτός σε σκληρό βράχο με μικρό δρόμο.
Η είσοδός του βρέθηκε σφραγισμένη με τρείς λίθους (εικ. 92). Τμήμα της οροφής του
είχε καταρρεύσει. Στο εσωτερικό του θαλάμου, δίπλα στην είσοδο, αποκαλύφθηκε
ακέραιος οξυπύθμενος αμφορέας148 (εικ. 93), επίσης κοτύλη (κορινθιακός σκύφος) (Π
147) (εικ. 94) των μέσων του 4ου αι. π.Χ.149, θραυσμένη σταμνοειδής πυξίδα με πώμα
(Π148, Π150) (εικ. 95), και μικροσκοπικός δίσκος (Π151)150 (εικ. 96). Στο ανατολικό
τμήμα του ταφικού θαλάμου (εικ. 97) εντοπίστηκε ο σκελετός, θρυμματισμένος εξαιτίας
της πτώσης της οροφής. Δίπλα στο κρανίο βρέθηκαν δυο οξυπύθμενοι αμφορίσκοι
(Π154, Π155)151, από τους οποίους ο ένας ήταν μελαμβαφής με εμπίεστη διακόσμηση
(εικ. 98). Ο τάφος χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ.
Από την μέχρι τώρα έρευνα στον τομέα ΙΙΙ διαπιστώνεται ότι το τμήμα αυτό της
νεκρόπολης ήταν σε χρήση από τον 7ο-6ο αι. π.Χ. έως και τον 4ο αι. π.Χ., ενώ από την
έρευνα του 1968 στη θέση «Τούρματα» παρατηρείται και εδώ μερική επανάχρηση κατά
την Ύστερη Αρχαιότητα.

3.3. Τομέας IV -βορειοδυτικοί πρόποδες λόφου Κυμισάλας

Στον Τομέα IV (εικ. 7) είναι ορατά υπέργεια ταφικά μνημεία, γνωστά από τις
περιοδείες των Ιταλών152. Κατά το έτος 2008 πραγματοποιήθηκε επιφανειακός
καθαρισμός στο χώρο, όπου καθαρίστηκαν πέντε τέτοια ταφικά μνημεία. Πρόκειται για
μνημειώδεις λαξευτές (εικ. 99) ή κτιστές (εικ. 100) κατασκευές, ισοδομικής τοιχοδομίας,
στις οποίες ίσως εδράζονταν βάθρα από λάρτιο λίθο, πεσμένα σήμερα εμπρός από τους
τάφους. Διατάσσονται περίπου στην ίδια ευθεία με κατεύθυνση Α.-Δ. και έχουν την
πρόσοψή τους στραμμένη προς τα βόρεια. Πιθανώς βρίσκονταν σε επίκαιρη θέση της
νεκρόπολης, ίσως επάνω στην πορεία αρχαίας οδού που συνέδεε την ακρόπολη και τη
νεκρόπολη με τον οικισμό των Βασιλικών153. Δύο από τα βάθρα φέρουν τις επιγραφές:
ΚΑΛΙΠΠΟΥ154 (εικ. 101) και ΔΑΜΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ ΚΥΜ[ΙΣΑΛΕΩΣ] / ΚΑΙ ΤΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΣ / ΧΡΥΣΟΥΣ ΝΙΚΑΣΑΓΟΡΑ ΚΡΥΑΣΣΙΔ[ΟΣ] (εικ. 102)155.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πατρωνυμικό ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ, το οποίο συναντάται
επίσης σε επιγραφή από τη Γλυφάδα (ΘΕΥΛΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ ΚΥΜΙΣΑΛΕΥΣ)156 και
στον κατάλογο των Δαμιουργών της Καμίρου: ΔΑΜΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ
ΚΥΜ[ΙΣΑΛΕΥΣ]. Ο Θεύλυτος ίσως είναι ο ιερoποιός, το όνομα του οποίου αναγράφεται σε
κατάλογο ιεροποιών της Καμίρου το 193 π.Χ.157. Επιπλέον, ο δεύτερος ΔΑΜΑΓΟΡΑΣ
148
Σάλτα 1990, 148, πίν. 52α (τάφος 56) (τέλη 4ου αι. π.Χ.)· Παλαιολόγου 2004, 59, σημ. 62, αρ. 1214,
εικ. 2 (β΄τέταρτο 4ου αι. π.Χ.).
149
Πρβλ. Athenian Agora XII, 258, αρ. 323, 325, πίν. 15 (περ. 380-350 π.Χ.)· Παλαιολόγου 2011, 214,
αρ. 40.
150
Πρβλ. Athenian Agora XII, 346, αρ. 1570, πίν. 69 (τέλος 4ου αι. π.Χ.) και 199 για το σχήμα.
151
Για το Π154, το οποίο είναι πιθανώς άβαφο πρβλ. Παλαιολόγου 2011, 209, αρ. 30· Jacopi 1932β,
454, αρ. 1, εικ. 3. Για το Π155, πρβλ. Athenian Agora XII, 156, 317, αρ. 1159, πίν. 39, 48 (πρώιμος 4ος αι.
π.Χ.). Για τον τύπο των αμφορίσκων βλ. επίσης Καπετανάκης 1973, 155, εικ. 43 (αρχές 4ου αι. π.Χ.).
152
Pernier 1914, 241· Maiuri 1916, 295.
153
Maiuri 1916, 286, 295.
154
Ο Pernier 1914, 241 την αναφέρει ως βάση αγάλματος, ωστόσο δεν υπάρχουν στην άνω πλευρά του
οι γνωστές βαθύνσεις για τα πέλματα.
155
Pernier 1914, 241· Tod 1921, 62, σημ. 129.
156
Βλ. παρακάτω, σελ. 91 και σημ. 196.
157
ΤCam 46, στιχ. 38.
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ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ, ίσως είναι ο δαμιουργός της Καμίρου του 1ο αι. π.Χ., σύμφωνα με τον

κατάλογο που είχε αναρτηθεί/χαραχτεί στους κίονες της κρήνης της πόλης158.
Δύο ακόμη επιγραφές με το εθνικό ΚΥΜΙΣΑΛΕΥΣ μας είναι γνωστές από την πόλη
της Ρόδου. Η πρώτη, χαραγμένη πάνω σε επιτύμβιο βωμίσκο, διαβάζει ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΥΣ
ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ ΚΥΜΙΣΑΛΕΩΣ και βρέθηκε στο Μακρύ Στενό στη νεκρόπολη της Ρόδου159,
ενώ η δεύτερη, με προέλευση από το Monte Smith (αρχαία ακρόπολη) της Ρόδου,
διαβάζει ΑΡΧΙΝΙΚΟΣ ΠΡΑΤΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΜΙΣΑΛΕΥΣ160.
ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣTHN EYPYTEPH ΠEPIOXH
Παράλληλα με την ανασκαφική έρευνα έγιναν περιοδείες/επιθεωρήσεις σε
γνωστές αρχαιολογικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου των Κυμισαλέων με
σκοπό την κατανόηση της οικιστικής οργάνωσής του161:
Αλώνια
Είναι η πρώτη αρχαιολογική θέση που συναντά κανείς εισερχόμενος στην περιοχή
της Κυμισάλας, μετά τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Έμπωνας-Σιάννων (εικ. 2.δ,
εικ. 5). Βρίσκεται σε χαμηλό λοφίσκο με δεκάδες παλιά αλώνια, στα οποία οφείλει και
το όνομά της162. Στα τοιχώματα των αλωνιών διακρίνονται εντοιχισμένοι πολυάριθμοι
αρχαίοι λίθοι, ενώ βορειοδυτικότερα σώζεται σε μεγάλο ύψος και μήκος (περί τα 75 μ.)
αναλημματικός τοίχος πολυγωνικής τοιχοδομίας (εικ. 103)163. Πρόκειται, κατά πάσα
πιθανότητα, για όριο της αρχαίας οδού, η οποία με μια ευθεία εκατό περίπου μέτρων,
οδηγεί προς την πηγή στις Στελιές164.
Ανατολικά του τοίχου-ορίου της αρχαίας οδού, στη θέση «Μερούλι» ή
«Κουτσόφτι», όπου οι Ιταλοί εντόπισαν ένα μικρό ελληνιστικό νεκροταφείο165, βρίσκεται
πεσμένος μεγάλος όγκος βράχου, στον οποίο ανοίγεται είσοδος θαλαμωτού τάφου με
αμφικλινή οροφή (εικ. 104)166. H είσοδος του τάφου επιστέφεται με σχηματοποιημένο
αέτωμα. Στο εσωτερικό του θαλάμου, σε επαφή με το δυτικό και βόρειο τοίχωμα,
υπάρχουν δύο λαξευτές κλίνες-θρανία, που σχηματίζουν μεταξύ τους Γ, ενώ στο
ανατολικό τοίχωμα ανοίγεται τάφος-θήκη. H κλίνη στη βόρεια πλευρά του θαλάμου
φέρει προσκεφάλαιο και υποπόδιο, του οποίου τα πόδια απολήγουν σε πέλματα
λιονταριού.
Δεξιά της εισόδου του τάφου υπάρχει ορθογώνια κόγχη με αετωματική επίστεψη,
158
TCam 3 Δd 5. Βλ., επίσης, Fraser and Matthews 1987, αρ. 6 και 7 (Θεύλυτος)· αρ. 26 και 27
(Δαμαγόρας)· αρ. 60 και 61 (Αριστόδαμος).
159
Βλ. Von Gaertringen 1892, 308· IG XII, 1, 170 =E 2462.
160
IG XII, 1, αρ. 1446 post n. 170.
161
Με τις υποδείξεις και τη συνοδεία του εφημερίου των Σιάννων, πρωτοπρεσβύτερου κ. Γεωργίου
Καρατζιά. Για τις αρχαιότητες στην περιοχή επίσης, βλ. ενδεικτικά Pernier 1914· Maiuri 1916· Inglieri
1936, 51-54· Hope Simpson and Lazenby 1973, 146-147, πίν. 39c, 10.
162
Τα αλώνια αυτά ήταν σε χρήση το 1914, όταν ο Maiuri έφτανε στην Κυμισάλα και άκουγε «…το
ρυθμικό ποδοβολητό των μουλαριών και τις κραυγές των αλωνιστών…» (Παπαιωάννου 1991, 127).
163
Biliotti et Cottret 1881, 89.
164
Berg 1862, 151· Maiuri 1916, 285-286· Inglieri 1936, 54, αρ. 5.
165
Maiuri 1916, 286· Inglieri 1936, 54, αρ. 5. Πρόκειται πιθανότατα για τη συστάδα λαξευμένων τάφων,
που παρατήρησαν στην περιοχή οι Biliotti et Cottret (1881, 89) «…άνευ ουδεμιάς κοσμητικής τέχνης».
166
Ross 1845, 61· Newton 1856, 202· Pernier 1914, 236· Maiuri 1916, 286, εικ. 4· Inglieri 1936, 54, αρ.
5. Ο τάφος καθαρίστηκε το 1975 από τον αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Κατραλή.
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όμοια με αυτήν που επιστέφει την είσοδό του. Στο εσωτερικό της ίσως ήταν
τοποθετημένο επιτάφιο μνημείο. Αριστερά και υψηλότερα έχει λαξευτεί μεγάλη
ορθογώνια εσοχή, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση, η οποία ίσως ήταν ταφικός θάλαμος.
Σε αυτή την περιοχή, σε χώρο που όριζαν αναλημματικοί τοίχοι πολυγωνικής ή
ισοδομικής τοιχοδομίας, υπέθεσε ο Maiuri ότι βρισκόταν το θέατρο167. Η θέση ωστόσο
δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ακόμη, λόγω της οργιώδους βλάστησης και του πυκνού
δάσους.
Στελιές
Η θέση βρίσκεται βόρεια του βυζαντινού ναϋδρίου της Ζωοδόχου Πηγής168 και
χαμηλότερα από τον αμαξιτό δρόμο. Από τις «Στελιές» (στις ελιές)169 διερχόταν ο
αρχαίος δρόμος που ξεκινούσε από τα «Αλώνια» και οδηγούσε στα «Μαρμαρούνια» (εικ.
2.λ). Τμήματα του ορίου-αναλήμματος της οδού (εικ. 105) είναι ακόμη ορατά στην
περιοχή. Στο χώρο υπάρχει παλιά κρήνη με ορθογώνια δεξαμενή, στη θέση πιθανότατα
αρχαίας, όπως σημειώνουν και οι Ιταλοί (εικ. 106)170.
Στην έρευνα του 2006-2011, με επίκεντρο την πηγή, εντοπίστηκε μια ακόμη
εγκατάσταση με πλήθος οικιστικών καταλοίπων, που ανήκουν σε κτήρια ιδιαίτερα
μεγάλων διαστάσεων, όπως φαίνεται από τα κατά χώραν διατηρημένα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα (εικ. 107-108) και τις θεμελιώσεις.
Mαρμαρούνια
Πρόκειται για χαμηλό λόφο, νότια της ακρόπολης του Aγίου Φωκά171, με τον
οποίο ενώνεται με χαμηλό διάσελο (εικ. 2.γ, εικ. 5). Ο λόφος είναι κατάσπαρτος με
αρχαιότητες –στις οποίες οφείλεται και το όνομά του (ΜαρμαροβούνιαΜαρμαρούνια)172– και κεραμική αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων173.
Στους νότιους πρόποδες του λόφου, βρίσκονται συγκεντρωμένοι πολυάριθμοι
ορθογώνιοι λίθοι, μερικοί με κυμάτια, που φαίνεται να ανήκουν σε κτιστή κατασκευή
(εικ. 109). Bορειότερα, δεξιά και αριστερά ελαφρώς ανηφορικού χωματόδρομου, που
ίσως αποτελούσε την αρχαία πρόσβαση στον λόφο, σώζονται τοίχοι κτισμένοι με
μεγάλους ορθογώνιους λίθους (εικ. 110). Πρόκειται πιθανότατα για τα λείψανα «πύργου
ελληνικού, μήκους 10,65 μ. επί της Α. και Δ. όψεως και 9 μ. επί της Β. και Ν. όψεως»,
όπως αναφέρουν οι Ε. Biliotti και Cottret174. Στη θέση αυτή είχε εντοπιστεί από τους
Maiuri 1916, 288.
Το βυζαντινό ναύδριο της Ζωοδόχου Πηγής είναι μονόχωρο, καμαροσκέπαστο, κτισμένο με
αργολιθοδομή και αρχαία spolia. Στο εσωτερικό του σώζονται τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον
14ο/15ο αιώνα μ.Χ.
169
Βλ. Maiuri 1916, 285, σημ. 4· Παπαχριστοδούλου 1951, 60. Στη θέση αυτή το 1914 ο Maiuri
φιλοξενήθηκε σε μια στάνη, κοντά στην πηγή με το άφθονο –τότε– παγωμένο νερό (Παπαϊωάννου 1991,
127).
170
Guerin 1854, 292· Maiuri 1916, 288, εικ. 8· Inglieri 1936, 54, αρ. 4.
171
Guerin 1854, 291· Pernier 1914, 237· Maiuri 1916, 288-289, εικ. 6· Inglieri 1936, 53.
172
Οι Ιταλοί το αποδίδουν λανθασμένα ως Marmarullia. Βλ. Παπαχριστοδούλου 1951, 130.
173
Maiuri 1928, 83-84, παρατήρησε όστρακα αρχαϊκών πίθων με εμπίεστη διακόσμηση, ενώ οι Hope
Simpson and Lazenby 1973, 146 σημειώνουν την ύπαρξη εξαιρετικής ποιότητας μελαμβαφών οστράκων από
κύλικες και σκύφους του 5ου και 4ου αι. π.Χ.
174
Biliotti et Cottret 1881, 89. Το ίδιο επισημαίνουν επίσης και οι Berg 1862, 152· Newton 1865, 202203· Pernier 1914, 237.
167
168
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Ιταλούς κεραμική Αρχαϊκών έως και Ελληνιστικών χρόνων175.
Άλλοι τοίχοι, πολυγωνικής τοιχοδομίας, είναι ορατοί στους δυτικούς πρόποδες του
λόφου, απ’ όπου διέρχεται η αρχαία οδός, σε μήκος περίπου 200 μ. σύμφωνα με τους
Ιταλούς176. Πιθανά ίχνη αρχαίας οδού παρατηρήθηκαν και στην ανατολική κλιτύ, τα
οποία οδηγούν σε περίβολο στο βόρειο άκρο του λόφου με τοίχους πολυγωνικής
τοιχοδομίας και είσοδο στην ανατολική στενή πλευρά (εικ. 111). Ο περίβολος αποτελεί
πιθανώς ιερό, όπως φανερώνει μεγάλος κυλινδρικός βωμός (ύ. 0,79, διαμ. 0,71 μ.) στο
εσωτερικό του177. Είδος βωμού αποτελεί επίσης λαξευτή βαθμιδωτή ορθογώνια
κατασκευή (4x2 μ., ύψ., 1 μ.) με δύο κοιλότητες στην άνω πλευρά της, στο διάσελο που
ενώνει τον λόφο Μαρμαρούνια με το λόφο του Αγίου Φωκά, που αναφέρει ο Pernier178.
Από το σημείο αυτό μάλλον διερχόταν συνέχεια της προηγούμενης οδού που οδηγούσε
στην ακρόπολη του Αγίου Φωκά179.
Καμπάνες
Η θέση βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του λεκανοπεδίου της Κυμισάλας, και
απλώνεται στους νοτιανατολικούς πρόποδες του λόφου της Κυμισάλας180 (εικ. 2.μ, εικ.
5). Πρόκειται για μια εκτεταμένη οικιστική εγκατάσταση, όπου διακρίνονται πλήθος
περιγραμμάτων κτηρίων και δρόμοι. Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, ορθογώνιοι
λιθόπλινθοι, βάθρα με κυμάτια, αρράβδωτος κίονας βρίσκονται επίσης διάσπαρτα στο
χώρο (εικ. 112). Νοτιοανατολικότερα, διατηρείται σε αρκετό ύψος και μήκος
αναλημματικός τοίχος ισοδομικής τοιχοποιίας, στον οποίο έχει εντοιχιστεί μεγάλος λίθος
ελαιοπιεστηρίου με κυκλική αύλακα (εικ. 113).
Στην ίδια περιοχή, νότια και νοτιοδυτικά της εγκατάστασης, υπάρχει μικρό
νεκροταφείο181, με κάποιους από τους μεγαλύτερους λαξευτούς θαλαμοειδής τάφους να
έχουν χρησιμοποιηθεί στη σύγχρονη εποχή για γεωργικούς σκοπούς (εικ. 114), ενώ
σώζονται και τμήματα μεγάλων επιταφίων βάθρων (εικ. 115).
Βασιλικά
Η αρχαιολογική θέση εκτείνεται στον χαμηλό λόφο των Βασιλικών, δυτικά του
Αγίου Φωκά, και δεσπόζει στο ομώνυμο λεκανοπέδιο (εικ. 2.θ, εικ. 5). Ο Inglieri
θεώρησε πιθανή την ταύτισή της με την πόλη της Κυμισάλας182. Εδώ βρίσκονται τα
ερείπια του σημαντικότερου ίσως οικισμού της περιοχής (εικ. 116). Σώζονται ισχυροί
τοίχοι πολυγωνικής τοιχοποιίας (εικ. 117α-β), διακρίνονται δρόμοι (εικ. 118),

Maiuri 1928, 83-84· Inglieri 1936, 53.
Maiuri 1916, 288· Inglieri 1936, 442.
177
Maiuri 1916, 289, εικ. 6.
178
Pernier 1914, 237, εικ. 22. Επίσης, Biliotti et Cottret 1881, 88· Maiuri 1916, 289· Inglieri 1936, 53.
179
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ακολουθώντας αυτή την οδό, κινήθηκαν οι Biliotti et Cottret (1881, 88).
Ωστόσο η περιοχή είναι σήμερα εξαιρετικά δύσβατη εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του ανώμαλου
βραχώδους εδάφους.
180
Newton 1865, 204-205· Biliotti et Cottret 1881, 89. Εδώ ο Kinch παρατήρησε μεγάλους τοίχους και
θεώρησε ότι βρήκε και τη θέση του θεάτρου, για το οποίο όμως δεν εντόπισε κανένα αρχιτεκτονικό στοιχείο
(Sørensen and Pentz 1992, 124).
181
O Inglieri (1936, 51, αρ. 157), αναφέρει την ύπαρξη συλημένης νεκρόπολης των Ελληνιστικών και
Ρωμαϊκών χρόνων.
182
Inglieri 1936, 53, αρ. 2.
175
176
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σκαλοπάτια, κατώφλια, τοίχοι και περιγράμματα κτηρίων. Η κάτοψη και η διάταξη των
κτισμάτων, καθώς και ο χαρακτήρας τους δεν μπορούν να προσδιοριστούν, γιατί
καλύπτονται από εκτεταμένους λιθοσωρούς. Γι’ αυτό οι περιγραφές που διαθέτουμε από
τους παλαιότερους ερευνητές είναι γενικόλογες183. Κάνουν ωστόσο λόγο για περίβολο,
κτισμένο σε άλλα σημεία με ψευδοϊσόδομο σύστημα και σε άλλα με πολυγωνικό, για
πύργο στη βορειοδυτική πλευρά του περιβόλου, οικοδομημένο με ορθογωνίους λίθους
και με χαρακτηριστική κύφωση στην εξωτερική τους πλευρά, επίσης για πύλες και
δωμάτια.
Πιο συγκεκριμένη εικόνα αποκομίζουμε από σκίτσο που σχεδίασε στο ημερολόγιο
της ανασκαφής ο ωρομίσθιος αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Κατραλής κατά τον καθαρισμό
του χώρου το 1975, το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή μας, και την σαφέστερη
μαρτυρία για την εγκατάσταση των «Βασιλικών» (εικ. 119). Ξεχωρίζει εκτεταμένος
ελεύθερος χώρος, κλεισμένος από τοίχους που ίσως αντιστοιχεί με τον περίβολο των
παλαιότερων περιγραφών. Στα βορειοδυτικά του διαμορφώνονται δωμάτια και κατά
μήκος της ανατολικής του πλευράς επιμήκης στενός διάδρομος. Αμέσως βόρεια του
περιβόλου εκτείνονται δυο σειρές δωματίων με δρόμο ανάμεσά τους, κατεύθυνσης Α–Δ.
Δεύτερος δρόμος κάθετος προς τον προηγούμενο διέρχεται ανατολικότερα. Οι τοίχοι
των κτισμάτων σώζονται σε μερικά σημεία σε αρκετό ύψος, στοιχείο που σε συνδυασμό
με την καλή τοιχοδομία τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πύργο. Σε
διάφορα επίσης σημεία διατηρούνται κατά χώραν παραστάδες θυραίων ανοιγμάτων,
κατώφλια, πεσμένος ορθογώνιος λίθος ελαιοπιεστηρίου κ.ά.
Το 1982 ο αρχαιολόγος Ευάγγελος Κακαβογιάννης πραγματοποίησε
περιορισμένης διάρκειας ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό δωματίου (δωμάτιο Α) (εικ.
120). Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν και συγκεντρώθηκαν, αφού αριθμήθηκαν, οι εκεί
πεσμένοι λίθοι. Ανάμεσά τους υπήρχαν και μερικά αρχιτεκτονικά μέλη. Διαπιστώθηκε,
επίσης, ότι τοίχος (τοίχος α) που οικοδομήθηκε στο εσωτερικό του δωματίου Α (εικ. 121)
σε μεταγενέστερη φάση ανήκε στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, όπως έδειξε χρήση
κεραμίδων στους αρμούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στο ημερολόγιο της
ανασκαφής ότι διατηρείται το κατώτερο τμήμα παραθύρου, στοιχείο που υποδηλώνει
διατήρηση των τοίχων κάτω από τους λιθοσωρούς, σε μεγάλο ύψος. Η ανασκαφή, λόγω
της δυσκολίας του εγχειρήματος, δεν συνεχίστηκε.
Εντύπωση στους κατά καιρούς περιηγητές έχει προκαλέσει το όνομα «Βασιλικά»,
το οποίο και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν. Κατά τον Buodelmonde, ο οποίος βρήκε
την θέση καταστρεμμένη το 15ο αι. και την παραδίδει ως «Βασιλική», θεωρεί ότι αυτή
σχετίζεται με την αυτοκράτειρα της βυζαντινής αυτοκρατορίας184. Ο Guérin, ο οποίος το
1854 ακούει πλέον το όνομα «Βασιλικά», φέρνει συνειρμικά στο νου του βασιλικές
κατοικίες και κάνει μια υπόθεση πως επρόκειτο για την κατοικία των αρχαίων βασιλέων
της Καμίρου. Δεν παραβλέπει ωστόσο το γεγονός ότι μπορεί αυτή η ονομασία να είναι
νεώτερη, χριστιανικών χρόνων, οπότε θα μπορούσε να προέρχεται από κάποια βασιλική
της περιοχής185. Οι Ε. Biliotti και Cottret δεν πιστεύουν τόσο στη εκδοχή ύπαρξης στην
183
Για τα Βασιλικά βλ. Buodelmonde 1422, 73· Guerin 1854, 289-291· Berg 1862, 150· Newton 1865,
202, 204· Biliotti et Cottret 1881, 84-86· Pernier 1914, 238· Inglieri 1936, 53. Ο Kinch το 1905 περιηγήθηκε
τον χώρο των Βασιλικών και έκανε σκαρίφημα των κτισμάτων (Sørensen and Pentz 1992, 125, εικ. 116).
184
Buodelmonde 1422, 73.
185
Guerin 1854, 291.
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περιοχή μιας βυζαντινής βασιλικής, όσο στην ύπαρξη κάποιου αρχαίου ναού
αφιερωμένου στον Ποσειδώνα ή τον Απόλλωνα-Ήλιο Βασιλέα186. Ο Χ.Ι.
Παπαχριστοδούλου, ωστόσο, θεωρεί ότι η ονομασία προέρχεται από τη βυζαντινή
οικογένεια των Βασιλικών, οι οποίοι νέμονταν την περιοχή187. Όποια κι αν είναι, η
προέλευση της ονομασίας, φαίνεται ότι τελικά η αρχική ρομαντική άποψη του Guerin
ήταν αυτή που βρήκε απήχηση στους ντόπιους. Έτσι δημιουργήθηκε ο θρύλος του
«βασιλιά Κυμισαλέα» και των θησαυρών του, που σήμερα παραδίδεται στην περιοχή,
όπως σημειώνει και ο Maiuri188.
Νάπες
Στους νότιους πρόποδες του λοφίσκου Νάπες, ανατολικά του λόφου των
Βασιλικών, εντοπίστηκε ένας εκτεταμένος οικισμός (εικ. 2.ν), από τον οποίο
διατηρούνται τοιχοποιίες, θεμελιώσεις κτηρίων (εικ. 122), ορθογώνιοι βωμοί (εικ. 123)
και αρχιτεκτονικά μέλη. Βορειοανατολικά του οικισμού, στις υπώρειες του λόφου,
εντοπίστηκε νεκροταφείο, που πιθανότατα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του οικισμού.
Πολλοί τάφοι έχουν συληθεί, όπως έχει συμβεί και στην κεντρική νεκρόπολη της
Κυμισάλας, ενώ τον χώρο διαμορφώνουν αρκετοί κτιστοί αναλημματικοί τοίχοι με
αργoύς λίθους. Η επιφανειακή κεραμική δείχνει να είναι ελληνιστικών και ρωμαϊκών
χρόνων.
Χάρακας, Απετονές
Στη θέση «Απετονές», στην ανατολικότερη κορυφή του λόφου Χάρακας (εικ. 2.ξ),
η οποία δεσπόζει πάνω από τον όρμο της Γλυφάδας και έχει πρόσβαση στην ακρόπολη
του Αγίου Φωκά στα νότιά της, εντοπίστηκε σε επίμηκες πλάτωμα του λόφου ένας ακόμη
εκτεταμένος οικισμός. Σώζονται σε μεγάλη έκταση τοιχοποιίες και θεμελιώσεις κτηρίων
(εικ. 124) και ένας αριθμός (τουλάχιστον επτά) μικρών φυσικών σπηλαιωδών
ανοιγμάτων στο βράχο (εικ. 125), ορισμένα από τα οποία έχουν μετατραπεί σε
δεξαμενές. Παρατηρήθηκαν επίσης επιφανειακά όστρακα ελληνιστικών, αλλά κυρίως
ρωμαϊκών χρόνων.
Γλυφάδα, Όγλυμα
Στην απότομη βόρεια πλαγιά του λόφου Χάρακας και κυρίως στους πρόποδές του,
πάνω από το σημερινό λιμανάκι της Γλυφάδας, στη θέση «Όγλυμα» (εικ. 2.ο), είναι
ορατές είσοδοι θαλαμοειδών λαξευτών τάφων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (εικ.
126α-β), οι οποίοι είχαν όλοι συληθεί από έναν έμπειρο λαθρανασκαφέα της περιοχής
και περιείχαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του λαθρανασκαφέα, ωραία αγγεία
του 4ου/3ου αι. π.Χ., όπως παραδίδουν οι Ιταλοί189. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
ορθογώνια μικρή εσοχή στο φυσικό βράχο με ανάγλυφη όρθια ανδρική μορφή
(Ηρακλής;) (εικ. 127).

Biliotti et Cottret 1881, 83.
Παπαχριστοδούλου 1951, 82-83.
188
Παπαϊωάννου 1991, 130.
189
Maiuri 1916, 296· Inglieri 1936, 51, αρ. 156.
186
187
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Στο ίδιο νεκροταφείο πρέπει να εντάσσονται τέσσερεις τάφοι του 4ου αι. π.Χ. που
ερευνήθηκαν από την Ηώ Ζερβουδάκη στις ανατολικές υπώρειες του Χάρακα, στη θέση
«στου Κόκκινου», με αφορμή την διαπλάτυνση της οδού που οδηγεί στην παραλία190.
Χαμηλότερα, στο δυτικό άκρο της παραλίας, κάτω από θάμνους και δέντρα,
διακρίνονται ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, πιθανώς αφιερωμένης στον Άγιο
Τρύφωνα. Σε απόσταση 150 μ. νοτιότερα, στη θέση «Καλοκαιρινό», διατηρούνται
ελάχιστα λείψανα δεύτερης βασιλικής.
Γλυφάδα, Μονοσύρια
H παραλία της Γλυφάδας191, το Mνασύριον του Στράβωνος (XIV, II, 12.1)192,
σημερινά Μονοσύρια193, ήταν πιθανότατα το επίνειο της αρχαίας Kυμισάλας, καθώς,
όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για το μόνο προσβάσιμο σημείο της βραχώδους
ακτογραμμής (εικ. 2.κ)194. Είναι εξάλλου πολύ πιθανόν ότι ο όρμος λειτουργούσε σε
συνδυασμό με τον απέναντι λιμένα της Αλιμνιάς, όπου έχουν εντοπιστεί ελληνιστικά
νεώρια, λιμενικές διαμορφώσεις και παλαιοχριστιανικά κτιριακά κατάλοιπα195.
Δίπλα στη θάλασσα, κατά μήκος των παρειών χωματόδρομου που κατευθύνεται
παράλληλα προς την ακτή, είναι ορατοί τοίχοι και κτίσματα ρωμαϊκών και
παλαιοχριστιανικών χρόνων, καταστρεμμένα από τη διάνοιξη του δρόμου (εικ. 128), ενώ
πλήθος καταλοίπων διακρίνεται και στη στρωματογραφία της ακτογραμμής (εικ. 129).
Στην παραλία βρισκόταν πριν μερικά χρόνια βάση στήλης με την επιγραφή ΘΕΥΛΥΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ ΚΥΜΙΣΑΛΕΥΣ (εικ. 130), γνωστή από την περιοδεία του Pernier, για την
οποία έγινε λόγος παραπάνω196.
Σε χαμηλό λόφο δυτικά της αμαξιτής οδού που οδηγεί στη Γλυφάδα και περίπου 1
χλμ. πριν τον οικισμό, εντοπίστηκε νεκροταφείο με δεκάδες συλημένους λαξευτούς
θαλαμοειδείς τάφους, οι οποίοι συχνά διατάσσονται σε συστάδες. Παρά την μαρτυρία
των κατοίκων για ύπαρξη μυκηναϊκού νεκροταφείου, δεν παρατηρήθηκε στο χώρο
κεραμική παλαιότερη των ελληνιστικών χρόνων. Το νεκροταφείο ίσως αποτελεί συνέχεια
ή τμήμα της νεκρόπολης στη θέση «Όγλυμα».

Βλ. Ζερβουδάκη 1970. Στον τάφο 1 βρέθηκαν αρυβαλοειδής αττική ανθεμωτή λήκυθος, δύο κοτύλες
και δύο μελαμβαφή φιαλίδια, στον τάφο 2 οξυπύθμενος αμφορέας και σκύφος τύπου bolsal με εμπίεστα
ανθέμια και στον τάφο 4 σκελετός, οξυπύθμενος αμφορέας, κοτύλη μελαμβαφής και οξυπύθμενος
αμφορίσκος. Λαξευτή κοιλότητα (θήκη) περιείχε άβαφη υδρία.
191
Για την ετυμολογία της λέξης από το «γλυφός» ή «βλυχός» που σχετίζεται με τα υφάλμυρα νερά της
παραλίας βλ. Παπαχριστοδούλου 1951, 143.
192
Βλ. και Newton 1865, 204· Biliotti et Cottret 1881, 82· von Gaertringen 1892, 308.
193
Παπαχριστοδούλου 1951, 30.
194
Hope Simpson and Lazenby 1973, 147· Inglieri 1936, 51, αρ. 155.
195
Για τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αλιμνιάς βλ. Βολανάκης 2008, 89-93. Για τα έντεκα
λαξευμένα διαμερίσματα νεωρίων και τα παλαιοχριστιανικά κτιριακά κατάλοιπα (4ος-7ος αι. μ.Χ.) στον όρμο
του Εμπορειού και τους υποθαλάσσιους λιθοσωρούς μπροστά από το λιμάνι βλ. Σίμωση 2004, 350-352. Για
τα ελληνιστικά νεώρια, ειδικότερα, στους όρμους Εμπορειού και Αγίου Γεωργίου βλ. Σάμψων 1980, 561.
Επίσης, Blackman κ.ά 1996. Για την παλαιοχριστιανική Ρόδο, γενικότερα, βλ. Papavassiliou et
Archontopoulos 1991.
196
Pernier 1914, 241, σημ. 1· IGI, I, 170, 1446· Maiuri 1916, 296. Βλ. παραπάνω, σελ. 87. Σήμερα η
βάση βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Σιάννων, έξω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.
190
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Γλυφάδα, Άγιος Γεώργιος
Στα ανατολικά του σύγχρονου οικισμού της Γλυφάδας και στο λόφο που δεσπόζει
πάνω από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και Αντωνίου, οικοδομημένο το 1948,
εντοπίστηκε πλήθος συλημένων λαξευτών θαλαμοειδών τάφων, πιθανότατα ελληνιστικής
εποχής, που συγκροτούν ένα ακόμη νεκροταφείο, το οποίο φαίνεται να καταλαμβάνει τη
δυτική και τη νότια κλιτύ του λόφου.
Μαρτυρείται επίσης η ύπαρξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση της Μονής,
από την οποία πιθανώς προέρχεται αμφικιονίσκος, που έχει χρησιμοποιηθεί ως
υπέρθυρο στον νεώτερο ναό197. Στην ίδια θέση, είχε εντοπιστεί από τους Ιταλούς ένα
ακόμη νεκροταφείο, παλαιοχριστιανικών χρόνων198, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες
των ντόπιων βρισκόταν στον προαύλιο χώρο και πέριξ της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου
και Αντωνίου.
Γλυφάδα/Λακκί, Άγιος Γεώργιος
Στο «Λακκί», πολύ κοντά σε δεύτερο ναύδριο του Αγίου Γεωργίου, είναι ορατός σε
αρκετό ύψος τοίχος κτισμένος με ορθογωνισμένους λίθους. Κατά τη θεμελίωση του ναού
το 1950, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, αποκαλύφθηκαν τρεις αμφικιονίσκοι,
εντοιχισμένοι σήμερα στο πεζούλι του δυτικού τοίχου και ένας στη βάση της Αγίας
Τράπεζας, καθώς και αποτμήματα θωρακίων τέμπλου. Τα μέλη μαρτυρούν ύπαρξη
βασιλικής και σε αυτή τη θέση, από την οποία όμως δεν διακρίνονται κτιριακά
κατάλοιπα.
Γλυφάδα/Πουγγάς
Η θέση βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την παραλία της Γλυφάδας και σε
μικρή σχετική απόσταση από την επαρχιακή οδό προς Σιάννα και Μονόλιθο. Το 1987,
με αφορμή τη διάνοιξη αγροτικής οδού, ερευνήθηκαν από την ΚΒ΄ ΕΠΚΑ τέσσερεις
κιβωτιόσχημοι τάφοι και ένας καλυβίτης. Χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.199 Δυτικότερα
και πλησιέστερα προς την παραλία ερευνήθηκαν πέντε κιβωτιόσχημοι τάφοι με
σκελετούς χωρίς κτερίσματα, πιθανώς παλαιοχριστιανικών χρόνων200.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πενταετής ανασκαφική έρευνα στην κεντρική νεκρόπολη της Κυμισάλας, παρά
την περιορισμένη μέχρι στιγμής έκτασή της, έδωσε σαφείς ενδείξεις για τα χρονολογικά
και τοπογραφικά όρια της νεκρόπολης. Οι καθαρισμοί στο λόφο του Αγίου Φωκά και
στους οχυρωματικούς περιβόλους συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση του
Βολανάκης 1987, 116· Βολανάκης 1988, 340.
Maiuri 1916, 296.
199
Πατσιαδά και Φιλήμονος 1987α. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι περιείχαν: Ο τάφος 1, άβαφη πρόχου,
οξυπύθμενο αμφορίσκο και στο εσωτερικό της υδρίας χάλκινο κάτοπτρο και θραύσματα γυάλινου αγγείου.
Ο τάφος 2, οξυπύθμενο μελαμβαφή αμφορίσκο. Ο τάφος 4, είχε ως εξωτερικό κτέρισμα, επάνω δηλαδή
στην καλυπτήριά του, μελαμβαφη κύλικα και στο εσωτερικό του περιείχε χάλκινη βελόνα, χάλκινο
σφικωτήρα και θραύσματα γυάλινου αγγείου. Στον τάφο 5 ο σκελετός ήταν ακτέριστος. Στον καλυβίτη τάφο
3 εξείχαν από την καλυπτήρια κεραμίδα τα πόδια και το κεφάλι του νεκρού, που καλύπτονταν με
ακατέργαστες πέτρες. Στα πόδια του σκελετού βρέθηκαν οξυπύθμενος αμφορέας και μελαμβαφής σκύφος
και κοντά στο αριστερό του χέρι χάλκινο νόμισμα.
200
Πατσιαδά και Φιλήμονος 1987β, 619.
197
198
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συγκεκριμένου χώρου, ενώ έγινε για πρώτη φορά συστηματική αποτύπωση του
οχυρωματικού περιβόλου με την ιδιόρρυθμη τοιχοποιία. Με τις περιοδείες στην
ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν νέες σημαντικές θέσεις και σχηματίστηκε μια καλύτερη
εικόνα για την έκταση του δήμου και την χωροταξία του. Στα θετικά της έρευνας θα
πρέπει να συμπεριλάβουμε και την τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση των
αρχαιοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.
Τα μέχρι τώρα γνωστά από την παλαιότερη και την πρόσφατη έρευνα
αρχαιολογικά κατάλοιπα καλύπτουν μία έκταση πάνω από δέκα τετραγωνικά χιλιόμετρα
(εικ. 5), καταδεικνύοντας την μεγάλη έκταση του αρχαίου Δήμου των Κυμισαλέων.
Η κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων στον χώρο υποδηλώνει κατοίκηση «κατά
κώμας», με οικιστικούς πυρήνες στις θέσεις Στελιές, Καμπάνες, Βασιλικά, Νάπες,
Χάρακας, Γλυφάδα/Μονοσύρια. Κάθε οικισμός φαίνεται πως είχε τον δικό του ζωτικό
καλλιεργήσιμο χώρο, μια ομαλή πλαγιά χαμηλού λόφου ή ένα μικρό λεκανοπέδιο.
Κοντά στους οικισμούς υπήρχαν τα νεκροταφεία τους. Το σημαντικότερο από
αυτά, με μακρά περίοδο χρήσης και με έκταση που του προσδίδει τον χαρακτήρα
νεκρόπολης, βρισκόταν στην ανατολική και βόρεια πλαγιά του λόφου της Κυμισάλας και
στους δυτικούς πρόποδες του λόφου του Αγίου Φωκά, καθώς και στην κοιλάδα μεταξύ
των δύο λόφων. Την νεκρόπολη αυτή φαίνεται να χρησιμοποιούν οι οικισμοί στις θέσεις,
Καμπάνες και Βασιλικά.
Κοντά στην κεντρική νεκρόπολη των Κυμισαλέων, στον λόφο του Αγίου Φωκά, ο
οποίος δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή και ελέγχει οπτικά όλους τους οικισμούς και τις
άλλες αρχαιολογικές θέσεις, βρισκόταν η ακρόπολη του δήμου των Κυμισαλέων. Στην
κορυφή της ειχε ανεγερθεί ναός και χαμηλότερα ο οχυρωματικός περίβολος με την
περίτεχνη, ιδιόρρυθμη διακόσμηση. Μία δεύτερη ακρόπολη ή θρησκευτικό και
διοικητικό κέντρο πρέπει να αποτελούσε ο λόφος Μαρμαρούνια, νότια και σε άμεση
συνέχεια του Αγίου Φωκά, όπου επίσης υπήρχαν υπαίθρια ιερά και βωμοί.
Επίνειο της περιοχής ήταν η παραλία της Γλυφάδας, το αρχαίο Μνασύριον. Στην
εύφορη πεδινή έκταση νότια της παραλίας, πρέπει να υπήρχαν περισσότεροι του ενός
οικιστικοί πυρήνες, όπως δηλώνουν τα διάσπαρτα σε διάφορα σημεία νεκροταφεία και
τα άλλα κτιριακά κατάλοιπα.
Το επίνειο του δήμου των Κυμισαλέων, τους οικισμούς με τα νεκροταφεία τους και
την ακρόπολη ή τις ακροπόλεις του Αγίου Φωκά και των Μαρμαρουνίων, συνέδεε
μεταξύ τους αρχαία οδός. Τμήματα των ορίων της οδού σώζονται σε διάφορα σημεία,
ενώ άλλα μένει να επισημανθούν για να προσδιοριστεί καλύτερα η πορεία της.
Η Κυμισάλα πρέπει να κατοικήθηκε ήδη από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, αν και
οι σχετικές ενδείξεις είναι ασαφείς. Βέβαιη και αδιάλειπτη, σύμφωνα με τα ανασκαφικά
δεδομένα και τις κατά καιρούς επιφανειακές έρευνες, ήταν η κατοίκηση από τον 7ο αι.
π.Χ έως και την Ύστερη Αρχαιότητα (5ος-6ος αι. π.Χ.). Ακμή πρέπει να γνώρισε η
περιοχή κατά την Αρχαϊκή/Κλασική και κυρίως κατά την Ελληνιστική εποχή, μετά την
ένταξή της στο ενωμένο ροδιακό κράτος. Στους Ελληνιστικούς–Ρωμαϊκούς χρόνους
φαίνεται να ανήκουν και τα περισσότερα οικιστικά κατάλοιπα. Αντίθετα, η πλειονότητα
των τάφων στην κεντρική νεκρόπολη της Κυμισάλας χρονολογείται στους Αρχαϊκούς έως
και ύστερους Κλασικούς/πρώιμους Ελληνιστικούς χρόνους, ενώ σύμφωνα με την μέχρι
τώρα έρευνα, οι ελληνιστικοί τάφοι είναι ελάχιστοι. Επανάχρηση της κεντρικής
νεκρόπολης σημειώνεται και πάλι κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Συνέχιση της ζωής
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διαπιστώνεται και στις περισσότερες οικιστικές θέσεις κατά τους Ρωμαϊκούς και τους
Παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Αυτή την περίοδο η ανθρώπινη δραστηριότητα και
κατοίκηση φαίνεται να μετατοπίζεται προς την παραλιακή ζώνη, στη Γλυφάδα,
φαινόμενο που παρατηρείται και σε όλο το νησί.
Στρατηγική σημασία πρέπει να είχε η περιοχή για τον έλεγχο της διακίνησης των
πλοίων κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμή του νησιού, όπως μαρτυρούν τα
μεταγενέστερα, ιπποτικά, κάστρα της Μονολίθου και των Σιάννων και οι τέσσερεις
τουλάχιστον πύργοι–παρατηρητήρια που είχαν ανεγερθεί στην ακτή από τον όρμο των
Παλατίων μέχρι τη Γλυφάδα (εικ. 6).
Τα παραπάνω συμπεράσματα οφείλονται στη μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα, η
οποία άρχισε το 2006 και έχει ήδη κλείσει μια πενταετία. Η συνέχισή της αναμένεται να
αποσαφηνίσει το χαρακτήρα και την χρονολογία των αρχαίων λειψάνων, να επιλύσει τα
ερωτήματα που έχουν προκύψει, και να δώσει πληροφορίες για τον οικιστικό ιστό, τις
νεκροπόλεις, την πολιτική και διοικητική οργάνωση, καθώς και την καθημερινή ζωή των
αρχαίων δήμων της ροδιακής υπαίθρου και ειδικότερα του Δήμου των Κυμισαλέων στη
νότια εσχατιά της Καμιρίδος χώρας.
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Εικ. 1: Χάρτης Νήσου Ρόδου.

Εικ. 2: Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής της Κυμισάλας:
(α) λόφος του Αγίου Φωκά –ακρόπολη, (β) λόφος Χάρακας, (γ) λόφος Μαρμαρούνια, (δ) θέση
Αλώνια, (ε) λόφος Κυμισάλα, (ζ) λεκανοπέδιο της Κυμισάλας, (η) λεκανοπέδιο των Βασιλικών, (θ)
λόφος Βασιλικά, (ι) λόφος Ατουμάς κ (Γλυφάδα), (λ) πηγή Στελιές, (μ) θέση Καμπάνες, (ν) θέση
Νάπες, (ξ) θέση Απετονές, (ο) θέση Όγλυμα.
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Εικ. 3: Χάρτης περιοχής του δικτύου Natura 2000, Ακραμίτης-Αρμενιστής-Ατάβυρος (GR 4210005).

Εικ. 4: Χάρτης της επικράτειας της αρχαίας Καμίρου (Παπαχριστοδούλου 2009).
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Εικ. 5: Αρχαιολογικές θέσεις του Δήμου των Κυμισαλέων.

Εικ. 6: Χάρτης της Ιπποτικής Ρόδου (Στεφανίδου 2004). Θέσεις περιοχής Κυμισάλας: 3-6, 8
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Εικ. 7: Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής της Κυμισάλας με τους τέσσερεις τομείς έρευνας.

Εικ. 8: Ο ναός της ακρόπολης Α-Δ.
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Εικ. 9: Σχέδιο κάτοψης του ναού της ακρόπολης (Maiuri 1916).

Εικ. 10: Άποψη της βόρειο-ανατολικής γωνίας του ναού της ακρόπολης.

Εικ. 11: Το κατώφλι της εισόδου στο σηκό.

Εικ. 12:. Θραύσμα κιονόκρανου δωρικού ρυθμού από το
ναό της ακρόπολης.
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Εικ. 13: Η θεμελίωση του τοίχου της πρόσοψης του ναού της ακρόπολης.

Εικ. 14: Άποψη του δυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της ακρόπολης από δυτικά.
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Εικ. 15: Το κεντρικό μέρος του δυτικού τμήματος
του οχυρωματικού περιβόλου της ακρόπολης από
δυτικά.

Εικ. 16α: Λεπτομέρεια από τους λίθους της ανώτερης
σειράς του οχυρωματικού περιβόλου της ακρόπολης,
με εγχάρακτη διακόσμηση

Εικ. 16β: Σχέδιο όψης του οχυρωματικού περιβόλου της ακρόπολης (Maiuri 1916).

Εικ. 17: Τμήμα αναλημματικού τοίχου στη δυτική κλιτύ του λόφου του Αγίου Φωκά.
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Εικ. 18: Τμήμα αρχαίου λατομείου στη δυτική κλιτύ του
λόφου του Αγίου Φωκά.
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Εικ. 19: Επεξεργασία λίθων στο λατομείο της
δυτικής κλιτύος του λόφου του Αγίου Φωκά.

Εικ. 20: Τοπογραφικό σκαρίφημα, της περιοχής έρευνας του 1968 (Κωνσταντινόπουλος 1970).

Εικ. 21: Τομέας Ι, τοπογραφικός κάνναβος.
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Εικ. 22α-β: Η σημερινή κατάσταση των ταφικών βάθρων στη θέση «Σκαλί»: α: Β-Ν, β: Ν-Β.

Εικ. 23: Αρχιτεκτονική αποτύπωση επιτάφιων βάθρων στη θέση «Σκαλί» (Κωνσταντινόπουλος 1970).

Εικ. 24: Σχεδιαστική αποτύπωση σημερινής κατάστασης των ταφικών βάθρων στη θέση «Σκαλί».
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Εικ. 25: Τάφος 2/2006, Α-Δ
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Εικ. 26: Τάφος 2/2006, φωτογραμμετρική αποτύπωση (ΣΑΤΜ).

Εικ. 27: Τάφος 2/2006, σχεδιαστική αποτύπωση ταφικού θρανίου-κλίνης.

Εικ. 28: Τάφος 2/2006, αγγεία: μελαμβαφής κάνθαρος (Π25600), μελαμβαφές φιαλίδιο (Π25598),
μελαμβαφής ασκός τύπου guttus (Π25597) και πινάκιο (Π25599).
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Εικ. 29: Τάφος 4/2007, Α-Δ.

Εικ. 30: Τάφος 4/2007, φωτογραμμετρική αποτύπωση (ΣΑΤΜ).

Εικ. 31: Τάφος 4/2007, Α-Δ., είσοδος του θαλάμου

Εικ. 32: Τάφος 4/2007, Α-Δ., είσοδος του
θαλάμου, άνοιγμα εισόδου.

Εικ. 33: Τάφος 4/2007,πρώιμο ελληνιστικό λυχνάρι (Π293).
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Εικ. 34: Τάφος 4/2007, μελαμβαφής κάνθαροειδής
σκύφος (Π210-220).

Εικ. 36: Τάφος 4/2007, θυμιατήριο (Π226).

Εικ. 38: Τάφος 4/2007, λυχνάρι (Π209).
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Εικ. 35: Τάφος 4/2007, πώμα πυξίδας (Π290).

Εικ. 37: Τάφος 4/2007, λυχνάρι (Π292).

Εικ. 39: Τάφος 4/2007, μαγειρικό σκεύος με
στριφτή λαβή (Π469).
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Εικ. 40: Τάφος 11/2010, Δ-Α

Εικ. 41: Τάφος 11/2010, ακόσμητη
τεφροδόχος υδρία τύπου των λευκών υδριών Hadra.

Εικ. 42: Τάφος 11/2010, πήλινοι καρποί από στεφάνι κισσού.

Εικ. 43: Ταφικός περίβολος: α: Β-Ν. β: Ν-Β.
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Εικ. 44: Σχεδιαστική αποτύπωση του ταφικού περιβόλου και των τάφων 5/2007 και 6/2007.

Εικ. 45α: Ταφικός περίβολος, υποθεμελίωση για επιτάφια βάθρα ή μνημεία: Δ-Α.

Εικ. 45β: Ταφικός περίβολος, υποθεμελίωση για επιτάφια βάθρα ή μνημεία: Ν-Β.
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Εικ. 46: Τάφος 6/2007, τμήματα μελαμβαφούς σκύφου
με εμπίεστη διακόσμηση (Π251, Π323).

Εικ. 47: Τάφος 7/2008, μελαμβαφές
φιαλίδιο (Π437).

Εικ. 49: Τάφος 9/2008, Δ-Α.
Εικ. 48: Τάφος 8/2008, οξυπύθμενος αμφορέας
(Π458) γ’ τέταρτο του 4ου αι.
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Εικ. 50: Τάφος 9/2008, οριοθετημένος τάφος εντός του ταφικού
θαλάμου.
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Εικ. 51: Τάφος 9/2008, άβαφο
λυχνάρι (Π465).

Εικ. 52α: Τάφος 10/2009, είσοδός.: άποψη από το εσωτερικό.
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Εικ. 52β: Τάφος 10/2009, είσοδός, εξωτερική όψη.

Εικ. 53: Τάφος 10/2009, σχεδιαστική αποτύπωση του ταφικού θαλάμου.
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Εικ. 54: Τάφος 9/2008, κυκλικό φρεατοειδές οπαίο με
κτιστά τοιχώματα.

117

Εικ. 55: Τάφος 10/2009, stratum με ανθρώπινα οστά και
θραυσμένα αγγεία.

Εικ. 56: Τάφος 10/2009, σχεδιαστική αποτύπωση των τεσσάρων ανασκαφικών τομών του ταφικού θαλάμου

Εικ. 57: Τάφος 10/2009 συσσώρευση κεραμικής και
οστών κάτω από το οπαίο της οροφής χαμηλή κτιστή
κατασκευή, με ανακομιδές

Εικ. 58: Τάφος 10/2009, δρομικά
τοποθετημένοι λίθοι που ίσως υποδηλώνουν
προσπάθεια για ορισμό τάφου
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Εικ. 59: Τάφος 10/2009, τάφος στην κοιλότητα της νοτιοδυτικής γωνίας του θαλάμου

Εικ. 60: Τάφος 10/2009, εμπορικός
αμφορέας

Εικ. 61: Τάφος 10/2009, κάλπη/πιθοειδές
αγγείο

Εικ. 63: Τάφος 10/2009, τμήμα οστέινου περιάπτου
Εικ. 62: Τάφος 10/2009, terra sigillata
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Εικ. 64: Τάφος
10/2009, μικρός
χάλκινος κώδωνας

Εικ. 65: H επιτύμβια στήλη της Κυμισάλας (Maiuri 1916)

Εικ. 66: Τομέας ΙΙΙ, όστρακα,
ρυθμού Φικελούρων από
επιφανειακή περισυλλογή.

Εικ. 67: Τομέας ΙΙΙ, θραύσματα
πήλινων σαρκοφάγων από
επιφανειακή περισυλλογή.

Εικ. 68: Τάφος 1/2007, τμήματα άβαφου
αμφορέα (Π4).
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Εικ. 69: Τάφος 2/2007, θραύσμα
ανάγλυφου αρχαϊκού πίθου (Π45).

Εικ. 71: Τάφος 4/2007,
θραύσματα ιωνικής κύλικας
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Εικ. 70: Τάφος 4/2007, συνανήκοντα θραύσματα ιωνικής κύλικας (Π37)
του 6ου αι.

Εικ. 72: Τάφος 6/2009, τμήμα
μελαμβαφούς σκύφου - κύλικας

Εικ. 73: Τάφος 6/2009, θραύσμα ληκύθου

Εικ. 74: Τάφος 7/2009,
θραύσματα μελαμβαφούς
κύλικας

Εικ. 75: Τάφος 14/2010, θραύσματα μελαμβαφούς κύλικας.

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

121

Εικ. 76: Τάφος 20/2010-2011, Β-Ν.

Εικ. 77: Τάφος 20/2010-2011, όστρακα λάρνακας.

Εικ. 78: Τάφος 20/2010-2011,
τμήμα μελαμβαφούς κύλικας (Π164).

Εικ. 79: Τάφος 20/2010-2011, τμήματα μελαμβαφούς ληκύθου (Π170-180), κλασικής εποχής.

122

Μανόλης Ι. Στεφανάκης – Βασιλική Πατσιαδά

Εικ. 80: Τάφος 5/2009, θήκη στην νοτιοανατολική γωνία του ταφικού θαλάμου

Εικ. 82: Τάφος 5/2009, λαιμός και χείλος
ληκύθου.
Εικ. 81: Τάφος 5/2009, τριφυλλόσχημη οινοχόη με γραπτή
διακόσμηση.

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

Εικ. 83: Τάφος 3/2007, Α-Δ.

Εικ. 84: Τάφος 3/2007, σχεδιαστική αποτύπωση κάτοψης.

123

124

Μανόλης Ι. Στεφανάκης – Βασιλική Πατσιαδά

Εικ. 85: Τάφος 3/2007,
μελαμβαφής όλπη (Π72).

Εικ. 86: Τάφος 3/2007, ταφές ταφικού θαλάμου 3β.

87

88
Εικ. 87-88: Τάφος 3/2007, μελαμβαφή δίωτα φιαλίδια (bolsal) (Π104 και Π101).

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

Εικ. 89: Τάφος 3/2007, μελαμβαφές
αρυβαλλοειδές ληκύθιο (Π103).

Εικ. 91: Τάφος 11/2009, αγγεία ταφής
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Εικ. 90: Τάφος 11/2009, ταφή.

Εικ. 93: Τάφος 19/2010,
οξυπύθμενος αμφορέας
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Εικ. 94: Τάφος 19/20, κοτύλη
(κορινθιακός σκύφος) (Π 147 10).

Εικ. 95: Τάφος 19/2010, πώμα
σταμνοειδής πυξίδα (Π148, Π150).

Εικ. 92: Τάφος 19/2010, είσοδος, Β-Ν.

Εικ. 97: Τάφος 19/2010, ο σκελετός.

Εικ. 96: Τάφος 19/2010, μικροσκοπικός
δίσκος (Π151).

Εικ. 98: Τάφος 19/2010, οξυπύθμενοι
αμφορίσκοι (Π154, Π155)

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

Εικ. 99: Τομέας ΙΙΙ, μνημειώδες λαξευτό ταφικό
μνημείο
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Εικ. 100: Τομέας ΙΙΙ, κτιστό ταφικό μνημείο
ισοδομικής τοιχοδομίας.

Εικ. 101: Τομέας ΙΙΙ, ενεπίγραφο βάθρο.
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Εικ. 102: Τομέας ΙΙΙ, ενεπίγραφο βάθρο.

Εικ. 103: Αλώνια, αναλημματικός τοίχος πολυγωνικής τοιχοδομίας.

Εικ. 104: Αλώνια, θέση «Μερούλι» ή «Κουτσόφτι», θαλαμωτός τάφος με αμφικλινή οροφή.

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

Εικ. 105: Στελιές, αναλημματικός τοίχος
πολυγωνικής τοιχοδομίας
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Εικ. 106: Στελιές, παλιά κρήνη με ορθογώνια
δεξαμενή.

Εικ. 107-108: Στελιές, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εγκατάστασης

Εικ. 109: Μαρμαρούνια, ορθογώνιοι λίθοι από
κτιστή κατασκευή.

Εικ. 110: Μαρμαρούνια, τοίχοι κτισμένοι
με μεγάλους ορθογώνιους λίθους.
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Εικ. 111: Μαρμαρούνια, περίβολος με τοίχους πολυγωνικής τοιχοδομίας.

Εικ. 112: Καμπάνες, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εγκατάστασης.

Εικ. 113: Καμπάνες, αναλημματικός τοίχος με εντοιχισμένο λίθο ελαιοπιεστηρίου.

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

Εικ. 114: Καμπάνες, λαξευτός θαλαμοειδής τάφος
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Εικ. 115: Καμπάνες, τμήματα επιτύμβιων βάθρων

Εικ. 116: Βασιλικά, εγκατάσταση

Εικ. 117α: Βασιλικά, ισχυροί τοίχοι πολυγωνικής
τοιχοποιίας.

Εικ. 117β: Βασιλικά, ισχυροί τοίχοι
πολυγωνικής τοιχοποιίας.
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Εικ. 118: Βασιλικά, ορθοφωτογραφία δρόμων εντός του οικισμού (ΣΑΤΜ)

Εικ. 119: Βασιλικά, σκαρίφημα του οικισμού (Κων/νος Κατραλής -1975).

Εικ. 120: Βασιλικά, δωμάτιο Α.

Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων

Εικ. 121: Βασιλικά, σκαρίφημα του δωματίου Α (Ευάγγελος Κακαβογιάννης -1982).

Εικ. 122: Νάπες, θεμελιώσεις κτηρίων.

Εικ. 123: Νάπες, ορθογώνιοι βωμοί.

Εικ. 125: Χάρακας, θέση Απετονές,
μικρό σπηλαιώδες άνοιγμα.
Εικ. 124: Χάρακας, θέση Απετονές,
θεμελιώσεις κτηρίων.
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Εικ. 126α-β: Γλυφάδα, θέση Όγλυμα, θαλαμοειδείς λαξευτοί τάφοι.

Εικ. 127: Γλυφάδα, θέση Όγλυμα, λαξευτή εσοχή
στο φυσικό βράχο με ανάγλυφη όρθια ανδρική
μορφή (Ηρακλής;).

Εικ. 129: Γλυφάδα, Μονοσύρια, η
στρωματογραφία της ακτογραμμής.

Εικ. 128: Γλυφάδα, Μονοσύρια, τοίχοι και
κατάλοιπα κτισμάτων ρωμαϊκών και
παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Εικ. 130: Γλυφάδα, Μονοσύρια, ενεπίγραφη
βάση στήλης.

