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Εισαγωγικό σημείωμα

Η διημερίδα που αρχίζει την Παρασκευή στις 19 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται το 

απόγευμα του Σαββάτου, στις 20 Οκτωβρίου, έχει επετειακό χαρακτήρα και είναι αφιε-

ρωμένη στο αρχαιολογικό έργο που συντελέσθηκε στη Χίο στον αιώνα που διέρρευσε 

από την Απελευθέρωση του νησιού το 1912 μέχρι σήμερα. Επιλέξαμε να εστιάσομε στο 

έργο που κατά κύριο λόγο παρήγαγε στο διάστημα αυτό η Αρχαιολογική Υπηρεσία δια 

των Εφορειών Αρχαιοτήτων, όπως της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων και της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και της Εφορείας 

Εναλίων Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.  

Η πρώτη συνεδρία της Παρασκευής, 19/10, είναι αφιερωμένη σε συνεργάτες της 

Υπηρεσίας, σε μέλη της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής που έχουν κάνει έρευνες 

στο νησί, και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν ασχοληθεί 

με μείζονα θέματα της αρχαιολογίας της Χίου, όπως οι επιγραφές της ή τα πρώτα χρό-

νια της προστασίας των αρχαιοτήτων στο νησί, θα αναπτύξουν τα θέματά τους στη δεύ-

τερη συνεδρία. Το πρωί του Σαββάτου παρουσιάζεται το έργο της Κ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και σημαντικά ευρήματα ερευνών της ίδιας 

Εφορείας τις τελευταίες δεκαετίες. Στην ίδια συνεδρία έχει ενταχθεί η ανακοίνωση της 

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και ακολουθεί η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και 

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, στην οποία υπάγεται η Χίος. Την τελευταία συνεδρία 

θα καταλάβει η παρουσίαση του έργου της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από 

το έτος ίδρυσής της το 1979 μέχρι σήμερα και μια ανακοίνωση με θέμα τη μέριμνα για 

την προστασία των χιακών μνημείων από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μέχρι την 

Απελευθέρωση.

Ευχαριστούμε τον Όμιλο Ξενοδοχείων Φεγγουδάκη, το Ίδρυμα Stamos Fafalios, την  

Περιφερειακή Ενότητα Χίου και το Mastihashop για τις ευγενικές τους χορηγίες και τη 

συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Διημερίδας.  
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-10-2012

1η Συνεδρία (Προεδρείο Α. Αρχοντίδου - Χ. Πέννας)

5.00μ.μ. - 5.20μ.μ.: Έναρξη - Χαιρετισμοί 

5.20μ.μ. - 5.40μ.μ.: J. Boardman, Emporio: Excavating the History of Chios 

5.40μ.μ. - 6.00μ.μ.: L. Beaumont, A Century of Archaeological Research at Kato 
 Phana: Changing Perspectives, Approaches and Outcomes 

6.00μ.μ. - 6.20μ.μ.: Ά. Λαιμού, Ριζάρη «…κάμινος ἀρχαῖα πλήρης ὑδριῶν   
 ὠπτημένων…» 

6.20μ.μ. - 6.40μ.μ.: Ευ. Σημαντώνη - Μπουρνιά, Μαρτυρίες ανθρώπινης 
 παρουσίας στο Αίπος κατά την αρχαιότητα

6.40μ.μ. - 7.00μ.μ.: Διάλειμμα

2η Συνεδρία (Προεδρείο Α. Καββαδία - Α. Τσαραβόπουλος)

7.00μ.μ. - 7.20μ.μ.: Άγγ. Ματθαίου, Χιακών επιγραφών απάνθισμα 

7.20μ.μ. - 7.40μ.μ.: Γ. Μαλούχου, Οι Χιακές επιγραφές 
 και ο Αντώνιος Π. Στεφάνου 

7.40μ.μ. - 8.00μ.μ.: Α. Ζαχαρού - Λουτράρη, Tο αρχαιολογικό έργο του 
 Κων. Κανελλάκη (1840-1916) στη μετάβαση 
 από την οθωμανική κυριαρχία στην ελεύθερη Χίο 

8.00μ.μ. - 8.20μ.μ.: Μ. Βαττέ - Ρίτα Χατζή, Μελέτη και ψηφιοποίηση 
 του αρχείου Αντωνίου Π. Στεφάνου 

8.20μ.μ. - 9.00μ.μ.: Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2012

3η Συνεδρία (Προεδρείο: J. Boardman - Β. Πέννα)

9.00π.μ. - 9.20π.μ.: Α. Αρχοντίδου - Αργύρη, Έργα ανάδειξης της 
 Κ΄ ΕΠΚΑ στη Χίο και τα Ψαρά κατά τα έτη 1990-2005 

9.20π.μ. - 9.40π.μ.: Λ. Αχειλαρά, Ένας μακεδονικός τάφος στη Χίο 

9.40π.μ. - 10.00π.μ.: Δ. Τσαρδάκα, Στοιχεία για την Ιστορική Τοπογραφία της Χίου 
 μέσα από τις σωστικές ανασκαφές και την επιφανειακή έρευνα 

10.00π.μ. - 10.20π.μ.: Ά. Τσαραβόπουλος - Ευ. Φράγκου, Χιώτικο κρασί και λάδι 
 στις ακτές του Εύξεινου Πόντου και την ενδοχώρα του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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10.20π.μ. - 10.40π.μ.: Μ. Ανετάκης - Γ. Βήτος - Λ. Νικολαΐδη - Θ. Παλιούγκας - 
 Μ. Ραφτοπούλου - Κλ. Φαίνη,  Ανασκαφή υστεροκλασικού -  
 ελληνιστικού νεκροταφείου στο Ριζάρι της Χίου και ευρήματα  
 από ένα εκτεταμένο στρώμα απόθεσης 

10.40π.μ. - 11.00π.μ.: Αστ. Αηδόνης, Ο τρυπανισμός της Χίου: το βιοαρχαιολογικό και 
 ιστορικό πλαίσιο μιας χειρουργικής επέμβασης του 2ου αι. π.Χ. 

11.00π.μ. - 11.30π.μ.: Διάλειμμα 

4η Συνεδρία (Προεδρείο: L. Beaumont - Κ. Σκαμπαβίας)

11.30π.μ. - 11.50π.μ.: Κ. Ρούγγου, Η ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο Βασίλη   
 στο Εμποριό κατά τα έτη 2002-2006: νέα αρχαιολογικά   
 ευρήματα από το «ιερό του λιμανιού» 

11.50π.μ. - 12.10μ.μ.: Γ. Δεληγιώργη, Χάλκινα μυκηναϊκά αντικείμενα 
 από το Αρχοντίκι Ψαρών 

12.10μ.μ. - 12.30μ.μ.: Ιω. Κουρτζέλλης - Δ. Πίτσιου, Αρχαίο χάλκινο 
 κράνος από τη θαλάσσια περιοχή της Χίου. 
 Μελέτη και συντήρηση

12.30μμ. - 12.50μ.μ.: Θ. Θεοδούλου - Δ. Κουρκουμέλης - Br. Foley, Η ενάλια 
 έρευνα και τα αποτελέσματά της στην περιοχή της Χίου 

12.50μ.μ. - 1.10μ.μ.: Α. Ντάρλας - Μ. Κοντός, Το έργο της Εφορείας 
 Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος 
 στην έρευνα, προστασία και ανάδειξη των σπηλαίων 
 της Χίου

1.10μ.μ. - 1.30μ.μ.: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Απογευματινή Συνεδρία

5η Συνεδρία (Προεδρείο: Λ. Αχειλαρά - Α. Λαιμού)

5.00μ.μ. - 5.20μ.μ.: Στ. Φασουλάκης, Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στη Χίο 
 και η προστασία τους κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας και 
 την Απελευθέρωση (ΙΘ’ και αρχές Κ’ αιώνα)

5.20μ.μ. - 5.40μ.μ.: X. Πέννας, Η έρευνα των βυζαντινών αρχαιοτήτων στη 
 Χίο στα πρώτα χρόνια της 3ης Εφορείας Βυζαντινών 
 Αρχαιοτήτων 

5.40μ.μ. - 6.00μ.μ.: Κ. Σκαμπαβίας, Το έργο της 3ης Εφορείας Βυζαντινών   
 Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 1991 - 2001

6.00μ.μ. - 6.20μ.μ.: Α. Καββαδία, Το αρχαιολογικό έργο της 3ης Εφορείας   
 Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην περίοδο 2001 - 2010 

6.20μ.μ. - 6.40μ.μ.: Β. Πέννα, Οικονομία και κοινωνία στην πρωτοβυζαντινή 
 Χίο: ανασκαφικές μαρτυρίες
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6.40μ.μ. - 7.00μ.μ.: Διάλειμμα

6η Συνεδρία (Προεδρείο: Α. Ματθαίου - Ε. Σημαντώνη - Μπουρνιά)

7.00μ.μ. - 7.20μ.μ.: O. Βάσση, Oι περιπέτειες του Κάστρου της Χίου στον 20ο αιώνα.

7.20μ.μ. - 7.40μ.μ.: Π. Βαλάκου, Πολιτιστικές Δραστηριότητες 
 της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
 Ένα ακόμη βήμα προσέγγισης της χιακής κοινωνίας 

7.40μ.μ. - 8.00μ.μ.: Στ. Φαϊτάκη, Η Αρχαιολογία ως κοινωνική πρακτική: 
 Αρχαιολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 
 από τη 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

8.00μ.μ. - 8.30μ.μ.: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Λήξη των εργασιών της Διημερίδας

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 
θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Εμπορειού 

και στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Χίου, 
όπου οι φιλοξενούμενοι θα ξεναγηθούν από αρχαιολόγους 
της Κ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 

και της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
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Αστέριος Αηδόνης

Ο τρυπανισμός της Χίου,
το βιοαρχαιολογικό και ιστορικό πλαίσιο μιας χειρουργικής 

επέμβασης του 2ου αι. π.Χ.

Ο τρυπανισμός είναι ένα από τα πλέον συναρπαστικά ευρήματα που μπορεί να εντο-

πιστεί σε οστεοαρχαιολογικό υλικό. Πρόκειται για την παλαιότερη χειρουργική πρακτι-

κή, που εφαρμόζονταν από τον προϊστορικό άνθρωπο έχοντας τελετουργικό - θεραπευ-

τικό χαρακτήρα. Το αρχαιότερο γνωστό κρανίο με τρυπανισμό προέρχεται από τη ΒΔ 

Αφρική (Taforalt, 12.000 π.Χ., Μαρόκο). Η επέμβαση εφαρμόζονταν επίσης στην 

Ευρώπη, τη Νότια και Βόρεια Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία, από διαφορετικές 

πολιτισμικές ομάδες, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, από τη Μεσολιθική περίοδο 

ως και τη δεκαετία του 1970, όπου πρακτικοί θεραπευτές στην Αφρική πραγματοποιού-

σαν τρυπανισμούς, ορμώμενοι από θεραπευτικά ή δεισιδαιμονικά κίνητρα.

Στην Ελλάδα, τα πρώτα ευρήματα τρυπανισμών, χρονολογούνται στη Μέση Εποχή του 

Χαλκού (Λέρνα, Ασίνη, Δελφοί, 1.700 π.Χ.). Η πορεία εξορθολογισμού της ιατρικής, 

οδηγεί στην ιπποκρατική συλλογή, όπου περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία της 

κρανιοανάτρησης, μαρτυρώντας βαθιά τεχνογνωσία. Ο τρυπανισμός της Χίου, του 2ου 

αι. π.Χ., αποτελεί μια από τις λίγες γνωστές περιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο. Η μελέτη 

του αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της επέμβασης, διερευνά τα αίτια που οδήγησαν σ’ 

αυτή αλλά και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. Παράλληλα η βιοκοινωνική ανάλυση 

άλλων παλαιοπαθολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του σκελετού, προσθέ-

τει περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του.
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Μιχάλης Ανετάκης - Γεώργιος Βήτος - 
Λητώ Νικολαΐδη - Θεόδωρος Παλιούγκας -
Μαριάνθη Ραφτοπούλου - Κλειώ Φαίνη

Ανασκαφή υστεροκλασικού - ελληνιστικού νεκροταφείου 
στο Ριζάρι της Χίου και ευρήματα από ένα εκτεταμένο 

στρώμα απόθεσης

Το οικόπεδο ιδιοκτησίας της κ. Σταματίας Μαμούνα στο Ριζάρι της Χίου ανασκάφηκε 

από την Κ΄ ΕΠΚΑ σε δύο ανασκαφικές περιόδους. Εντός των ορίων του αποκαλύφθηκε 

τμήμα του υστεροκλασικού και ελληνιστικού νεκροταφείου της πόλης της Χίου. Στην 

παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε στην δεύτερη ανασκαφική περίοδο, που διήρκεσε 

από τον Ιούλιο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβρη του 2008. Κατά την περίοδο αυτή, με την 

οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα στο οικόπεδο, μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους ανα-

σκαφείς: η αποκάλυψη τριών τύμβων στα ΝΑ όρια του οικοπέδου με οχτώ επιτύμβιους 

όρους σωζόμενους in situ. Η ανασκαφή των τύμβων και των επιχώσεων κάτω από 

αυτούς οδήγησε στην αποκάλυψη αρκετών τάφων και πληθώρας ευρημάτων, η τελική 

δημοσίευση των οποίων θα διαφωτίσει ορισμένες πτυχές των ταφικών εθίμων που επι-

κρατούσαν την εποχή αυτή. 

Η ανασκαφική όμως έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στην αποκάλυψη του νεκροταφεί-

ου. Πάνω από τις επιχώσεις των τύμβων και των υπόλοιπων τάφων, ιδίως στο ανατολι-

κό τμήμα του οικοπέδου, υπήρχε ένα εκτεταμένο στρώμα απόθεσης, που έφθανε σε 

πάχος μέχρι και τα 3 μ. το οποίο περιείχε πληθώρα αγγείων και οστράκων, καθώς και 

διάφορα ευρήματα (τμήματα ειδωλίων, ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, αγνύθες κ.ά.).



9

Αγλαΐα Αρχοντίδου - Αργύρη

Έργα ανάδειξης της Κ΄ ΕΠΚΑ 
στη Χίο και τα Ψαρά κατά τα έτη 1990-2005

Στα Ψαρά αποκαλύφθηκε ο οικισμός και η νεκρόπολη των μυκηναϊκών χρόνων με 

συνεχή χρήση από τα μέσα της δεύτερης προχριστιανικής χιλιετίας ως το 900 π.Χ.. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο θολωτός τάφος με τον αφηρωϊσμένο νεκρό και τον αποθέ-

τη με τις προσφορές που ήταν σε χρήση από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας ως το τέλος 

του πέμπτου προχριστιανικού αιώνα. Ένας μικρός εκθεσιακός χώρος και έργα ανάδει-

ξης βοηθούν στην καλύτερη ανάγνωση του αρχαιολογικού χώρου.

Στο γνωστό αρχαϊκό οικισμό στο Εμποριό της Χίου, που ανασκάφηκε από την 

Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, έγιναν έργα ανάδειξης από την Κ΄ ΕΠΚΑ, ώστε ο χώρος 

να καταστεί προσβάσιμος και αναγνώσιμος, δεδομένου ότι ο πολιτισμός και η ιστορία 

είναι κοινό κτήμα της κοινωνίας.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο οργανώθηκε η επανέκθεση των αρχαίων από τις ανασκα-

φές στο νησί της Χίου και τα Ψαρά. Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε με γνώμονα το 

είδος και την μορφή των εκθεμάτων, τηρώντας τη χρονολογική ακολουθία.

Στο Κονάκι της Βολισσού οργανώθηκε έκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα, γραφεία 

και ξενώνας για τις ανάγκες προστασίας των αρχαίων της Βόρειας Χίου, αλλά και για 

να επικεντρωθεί στο Κονάκι το πολιτισμικό γίγνεσθαι της περιοχής.
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Λίλλιαν Αχειλαρά

Ένας μακεδονικός τάφος στη Χίο

Οι εκσκαφικές εργασίες για την ανέγερση οικίας στο οικόπεδο του Ν. Μύτη, που βρί-

σκεται στο Φραγκομαχαλά της Χίου, έφεραν στο φως ένα μνημειακό τάφο. Η ανασκα-

φή του αποκάλυψε ότι ανήκε στον τύπο των μακεδονικών τάφων, η πλειονότητα των 

οποίων βρίσκονται στο Βορειοελλαδικό χώρο. Πρόκειται για σπάνιο εύρημα στα νησιά 

του βορειοανατολικού Αιγαίου και μοναδικό στη Χίο με αρκετές ιδιαιτερότητες στην 

κατασκευή του (κάτοψη και ανωδομή). 

Η μεταφορά του μνημείου από το χώρο εύρεσής του στον αύλειο χώρο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου έγινε η αιτία να αποκαλυφθεί ένας «τυφλός» και σφρα-

γισμένος νεκρικός θάλαμος με λίθινη σαρκοφάγο, όπου ήταν ενταφιασμένος ένας 

νεκρός. Ήταν κτερισμένος με χρυσό στεφάνι, σιδηρένια στλεγγίδα, δύο πήλινα ατρα-

κτόσχημα μυροδοχεία και 39 ήλους από ξύλινο κιβωτίδιο. Η ταφή του νεκρού και τα κτε-

ρίσματά του χρονολογούν και ολόκληρο το μνημείο στο πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ..
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Παρισιάνθη Βαλάκου

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 
της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Ένα ακόμη βήμα προσέγγισης της χιακής κοινωνίας 

Η ευαισθητοποίηση του κοινού της Χίου για την πολιτιστική κληρονομιά και η εξοι-

κείωσή του με τον σημαντικό μνημειακό πλούτο του τόπου του, αποτέλεσε μία από τις 

βασικότερες επιδιώξεις της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τα τελευταία χρόνια. 

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε η διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν είτε στο πλαίσιο εορτασμών που έχουν θεσπιστεί σε ευρω-

παϊκό επίπεδο, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Άνοιξη 

των Μουσείων, η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων είτε στο πλαίσιο δράσεων πανελλαδικής 

εμβέλειας, όπως η δράση με τίτλο Περιβάλλον και Πολιτισμός και οι εορτασμοί της 

Πανσελήνου του Αυγούστου. 

Η παραχώρηση μνημείων της Εφορείας, σε ντόπιους και μη καλλιτέχνες για την 

παρουσίαση των εικαστικών δημιουργιών τους σε αυτά, προώθησε την αντίληψη πως τα 

μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν μόνο μάρτυρες ενός νεκρού παρελθόντος, αλλά 

δύνανται να υπάρχουν ως ζωντανοί οργανισμοί, ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή του 

τόπου. 

Πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν με τη συνεργασία της Εφορείας και 

ποικίλων φορέων αφορούσαν κυρίως στην παρουσίαση φωτογραφικών εκθέσεων. Η 

διοργάνωση μεγάλου μέρους αυτών σε μνημεία που έχουν αποκατασταθεί, συνέβαλε 

στην προβολή του έργου που συντελείται στον τομέα της αποκατάστασης των μνημείων 

και έδωσε την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να προσεγγίσει τα μνημεία και να κατανοήσει 

ότι η προστασία τους αποτελεί το εχέγγυο για την αδιάλειπτη συνέχεια της ιστορίας του 

τόπου του. 
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Όλγα Βάσση

Oι περιπέτειες του Κάστρου της Χίου στον 20ο αιώνα

Το κάστρο της Χίου, η περίφημη στους χρόνους της Αναγέννησης civitas Chii στην 

Ανατολική Μεσόγειο, έφθασε έως τις μέρες μας αλλοιωμένο σε μεγάλο βαθμό και ακρω-

τηριασμένο σε πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά του. 

Με την Απελευθέρωση τo 1912, το Κάστρο είχε τη μορφή ενός πεπαλαιωμένου πλέον 

οχυρού που είχε ξεπεραστεί από την εποχή, αλλά σωζόταν στο σύνολό του και παραδό-

θηκε στις ελληνικές Αρχές ακέραιο, όπως μπορεί να διαπιστωθεί από παλιές φωτογρα-

φίες της εποχής,

Τι μεσολάβησε από τότε και σήμερα έχουν χαθεί οι γέφυρές του, οι επάλξεις του, οι 

μνημειακές πύλες, μερικοί από τους επιβλητικούς προμαχώνες, τα ψηλά του τείχη που 

το καθιστούσαν ένα από τα περήφανα και δυνατά κάστρα της Ανατολής; 

Η παρουσίαση που θα αναπτυχθεί στη Διημερίδα βασίζεται σε δημοσιεύματα του χια-

κού Τύπου στον εικοστό αιώνα και αφορά στις κατά καιρούς ενέργειες των κατοίκων 

του Κάστρου και των διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που έφεραν το σημα-

ντικό αυτό μνημείο στην κατάσταση που έχει περιέλθει σήμερα, Επί πλέον, μία ακόμη 

κύρια πηγή πληροφόρησης είναι οι υπηρεσιακές αναφορές των Εφόρων και των 

Επιμελητών Αρχαιοτήτων που είχαν στην περιοχή ευθύνης τους το Κάστρο και περιγρά-

φουν τις κατά καιρούς δυσκολίες και εχθρότητες που αντιμετώπισαν για την προστασία 

του μνημείου, από την Απελευθέρωση και ύστερα. 

Μέσα από αυτά τα τεκμήρια, αναδύεται η νεότερη ιστορία του πολύπαθου Κάστρου, η 

οποία δεν έχει γραφεί ακόμη στο σύνολό της. Μέσα από τις πηγές διαγράφεται ένα χρο-

νικό καταστροφής, εξαφάνισης κτιρίων μέσα σε μια νύχτα και απαλοιφής της μνήμης, 

κάτι που σήμερα όλοι οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούμε να αναιρέσουμε και να αναστρέ-

ψουμε, με στόχο να ξαναδώσομε στο Κάστρο της Χίου τη χαμένη αίγλη του, εκείνη που 

θάμπωνε τους περιηγητές που το επισκέπτονταν μέσα στους αιώνες. 
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Μαρία Βαττέ - Αρετή Χατζή

Μελέτη και ψηφιοποίηση του αρχείου Αντωνίου Στεφάνου

Η τριακονταετία 1950-1980 σφραγίστηκε από την παρουσία και το έργο του έκτακτου 

Επιμελητή Αρχαιοτήτων Αντωνίου Π. Στεφάνου, ο οποίος εργάστηκε σκληρά για τη διά-

σωση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Χίου, σε μια δύσκολη εποχή και με 

ελάχιστα μέσα. 

Το έτος 2010 ξεκίνησε η προσπάθεια ταξινόμησης και ψηφιοποίησης του υπηρεσιακού 

αρχείου που τηρούσε ο Στεφάνου κατά την περίοδο της θητείας του και το οποίο περι-

λαμβάνει πλήθος επίσημων εγγράφων, ιδιόχειρων αναφορών και εκθέσεων. Από τη 

μελέτη του αρχείου αυτού αντλούνται σημαντικές πληροφορίες για τις εργασίες σε μνη-

μεία και αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, για την οικοδομική δραστηριότητα της 

εποχής, αλλά και οικονομικά και διοικητικά θέματα, πολύτιμα τεκμήρια για τη μελέτη 

μιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα σκιαγραφείται εύγλωττα η προσωπικότητα του 

Αντωνίου Στεφάνου και ο αγώνας του για τη σωτηρία - αδιακρίτως εποχής - των μνημεί-

ων της Χίου. 
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Lesley Beaumont 

A Century of Archaeological Research at Kato Phana: 
Changing Perspectives, Approaches and Outcomes

In 1913 Konstantinos Kourouniotes conducted the first archaeological investigation at 

Kato Phana. Successful in confirming the identification of the site as ancient Phanai, 

where Strabo had recorded a temple to Apollo, Kourouniotes’s primary aim was the 

exploration of the architectural remains at the site. Some twenty years later in 1934, 

archaeological fieldwork at Kato Phana resumed, this time under the direction of 

Winifred Lamb on behalf of the British School at Athens. Inspired by parallel discoveries 

at Kato Phana and at Naukratis in Egypt of a new class of pottery, Lamb set out to 

investigate the role of Chios as a major production centre of East Greek ceramics. For 

the next 63 years, work at Kato Phana remained in abeyance until 1997, when the British 

School at Athens joined with the K Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in 

a collaborative programme of field research under the co-direction of Lesley Beaumont 

and Aglaia Archontidou-Argyri. The resulting multi-disciplinary approach to the site, 

comprising archaeological surface survey and excavation, geophysical testing and deep 

soil coring, aimed not only to further investigate the sanctuary itself, but also to 

contextualise this important maritime site within its broader topographical and 

historical landscape.

This paper examines these three chronological phases of modern fieldwork at Kato 

Phana and presents an overview of our cumulative understanding of the long history of 

the site, which we now know stretches back over 3,000 years.
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John Boardman

Emporio: Excavating the history of Chios

Apart from Chios town itself, no single site in the island has so far revealed so much 

of the island’s history. The site, excavated by the British School of Archaeology in the 

1950s, is important both for its position, and for the varied terrain it offered for secure 

occupation. The excavation showed that the island had a rich Neolithic past, followed 

by Mycenaean Greek occupation. Thereafter it was a major centre for Chios of the 

Archaic period (8th to 6th century BC) with rich finds of offerings and a series of ornate 

temples. Also Archaic was a whole small town centred on the hill opposite, with temple 

and houses. Emporio was occupied in the Roman period, and in the 6th century the hill 

beside the harbour was turned into a fortified town, and a great Basilica church built. 

Emporio’s history can be traced in detail from about 6000 BC down to the time of the 

Arab invasions in the 7th century AD, illustrated by the finds displayed in the town’s 

museum.
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Γεωργία Δεληγιώργη

Χάλκινα μυκηναϊκά αντικείμενα από το «Αρχοντίκι» Ψαρών

Στην ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή «Αρχοντίκι» Ψαρών 

τη χρονική περίοδο από το 1997 έως το 2005, στους 162 λιθόκτιστους κιβωτιόσχημους 

τάφους, στο θολωτό τάφο και στον οικισμό που αποκαλύφθηκε κοντά στη νεκρόπολη, 

βρέθηκε πλήθος χάλκινων αντικειμένων, συνολικά 135, που τα περισσότερα αποτελού-

σαν ταφικά κτερίσματα. 

Τα κτερίσματα αυτά ήταν κατεξοχήν όπλα, ενώ τα κοσμήματα και τα εργαλεία ήταν 

λιγότερα. 

Τα πιο θεαματικά αντικείμενα είναι τα ξίφη, που ανήκουν σε διάφορους τύπους. Tο 

πρωιμότερο από αυτά είναι μακρύ ξίφος, αντικείμενο γοήτρου, από το πρώτο μισό του 

15ου αι π.Χ., ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στον τύπο του κοντού ξίφους, τα οποία εμφανί-

ζονται μετά το 1400 π.Χ., όταν στο μυκηναϊκό κόσμο επικρατεί ατμόσφαιρα πολέμου, και 

μεγάλης κινητικότητας όπου το μακρύ, δύσχρηστο ξίφος δεν εξυπηρετεί πια. 

Οι αιχμές δοράτων αποτελούν μια άλλη κατηγορία όπλων. Οι αιχμές βελών αντιπρο-

σωπεύονται από βέλη σε τέσσερις τύπους, ενώ τα μαχαίρια ανήκουν σε πέντε τύπους.

Τα αντικείμενα καλλωπισμού, αντιπροσωπεύονται από ξυράφια και από τριχολαβίδες, 

σε δυο τύπους Στα κοσμήματα συγκαταλέγονται οι περόνες, για στολισμό ή συγκράτη-

ση των μαλλιών ή των ενδυμάτων και η πόρπη με χρήση για συγκράτηση βαριών ενδυ-

μάτων. Τα ψέλια, βραχιόλια, αποτελούν μαζί με τα δαχτυλίδια άλλα είδη κοσμημάτων. 

Στα εργαλεία συγκαταλέγονται τα άγκιστρα, αγκίστρια, τα βαρίδια δικτύων και οι 

βελόνες.
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Αθηνά Ζαχαρού - Λουτράρη 

Το αρχαιολογικό έργο του Κων. Κανελλάκη (1840-1916)
στη μετάβαση από την οθωμανική κυριαρχία στην ελεύθερη Χίο

Ο Κων. Κανελλάκης (1846-1917), μία πολύπλευρη χιακή προσωπικότητα, ως «ανήρ 

έχων ωμολογημένην την εμπειρίαν περί τα αρχαία πράγματα και δεδοκιμασμένον 

ζήλον» υπήρξε ο πρώτος επιμελητής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, που ιδρύθηκε 

το 1886, αν και «ουχί πεπαιδευμένος». Είχε όμως καθιερωθεί στη χιακή κοινωνία, αφού 

για επτά συνεχείς περιόδους βραβεύτηκε από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο 

Κωνσταντινουπόλεως, είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση Παρθεναγωγείου στα Νένητα 

και όπως γράφει ο Κ. Κρουμπάχερ, στο κεφάλαιο που αφιερώνει στο «λόγιο Κανελλάκη», 

συγκέντρωνε κώδικες, επιγραφές και άλλα αρχαιολογικά μνημεία με τρόπο που προξε-

νούσε εντύπωση, καθώς γνώριζε τον τόπο, τους ανθρώπους και τη νοοτροπία τους.

Κατά την τριετία λειτουργίας του Μουσείου το έργο του υπήρξε αξιοθαύμαστο (ανα-

κάλυψε περί τις 200 επιγραφές, 3000 νομίσματα, χειρόγραφα, αγγεία και άλλα αντικεί-

μενα). Μέχρι το θάνατό του συνέχιζε τη συγκέντρωση ιστορικού υλικού, μέρος του 

οποίου δημοσίευσε στα περίφημα Χιακά Ανάλεκτα (1890), στον Τοπογραφικό Πίνακα 

της νήσου Χίου (1903) και στα άρθρα: «Περί ἀαχαίων τάφων εν Χίω» (1896), «Περί των 

από αυτονομίας της Χίου νομισμάτων» (1912) και στην Τοπογραφία της νήσου Χίου 

(εκδόθηκε το 1926). 

Στη συλλογή εγγράφων που εντοπίστηκε τελευταία στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» πολλά 

νέα στοιχεία φωτίζουν τη δράση του στον τομέα της χιακής ιστορίας και αρχαιολογίας.
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Θεοτόκης Θεοδούλου - Brendan P. Foley - Δημήτρης Κουρκουμέλης

Η ενάλια έρευνα 
και τα αποτελέσματα της στην περιοχή της Χίου

Η Χίος αποτέλεσε κομβικό σταθμό στην πορεία των θαλάσσιων δρόμων του Αιγαίου. 

Μαρτυρίες για τη σημασία που είχε αυτό στην ιστορική της πορεία συναντά κανείς διά-

σπαρτες στις αρχαίες γραπτές πηγές, στη γη και στη θάλασσα. Η διερεύνηση της θάλασ-

σας που περιβάλλει το νησί ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1950 όταν η υποβρύχια 

αρχαιολογία έκανε τα πρώτα της βήματα. 

Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε το 1954 υπό την αιγίδα της Αγγλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής και εντόπισε τα λείψανα πέντε αρχαίων ναυαγίων Στη δεκαετία 

του 1980 το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών αρχικά και η Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων στη συνέχεια ερεύνησαν τα πιθανά κατάλοιπα της ναυαρχίδας του Καρά 

Αλή. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων έχει εκτελέσει πλήθος 

αυτοψιών για την αδειοδότηση έργων. Την τελευταία δεκαετία μάλιστα έχει οργανώσει 

εξειδικευμένες υποβρύχιες αποστολές με πρωτοποριακές μεθόδους και τεχνολογικό 

εξοπλισμό αιχμής. Έτσι, μας είναι σήμερα γνωστές πάνω από είκοσι θέσεις αρχαίων 

ναυαγίων. 

Η παρουσίαση θα επιχειρήσει μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία της υποβρύχιας 

έρευνας γύρω από το νησί και των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα.
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Αριστέα Καββαδία

Το αρχαιολογικό έργο της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
στην περίοδο 2001-2010

Στην διημερίδα για τα εκατό χρόνια του Αρχαιολογικού Έργου στη Χίο, θα παρουσι-

ασθεί το αρχαιολογικό έργο της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της δεκαετίας 

2001-2010, περιόδου κατά την οποία η ομιλούσα υπηρέτησε σ΄αυτήν ως Διευθύντρια.

Κατά την περίοδο αυτή ένα ευρύ έργο εκτελέσθηκε (ανασκαφές, αναστηλώσεις, 

συντηρήσεις κ.α.) με χρηματοδότηση τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από Ευρωπαϊκά 

κονδύλια.

Οργανώθηκαν και λειτούργησαν τρία Μουσεία, αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν 

σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, ανασκάφηκαν με τον χαρακτήρα της 

σωστικής προστασίας, χώροι δημόσιοι και ιδιωτικοί και συντηρήθηκαν εκατοντάδες 

κινητά (εικόνες, γλυπτά, νομίσματα, κεραμικά κ.α.) και ακίνητα αρχαία (τοιχογραφίες in 

situ, ψηφιδωτά κ.α.).

Κατά την εκτέλεση των έργων, νέα στοιχεία ήλθαν στο φως για τις αρχαιότητες της 

Χίου, νέα συμπεράσματα εξήχθησαν, παλαιές επιστημονικές θέσεις επιβεβαιώθηκαν, 

δεδομένα που συμβάλλουν θετικά στην γνώση μας για τον μνημειακό πλούτο του 

νησιού
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Ιωάννης Ε. Κουρτζέλλης - Δέσποινα Πίτσιου

Αρχαίο χάλκινο κράνος από τη θαλάσσια περιοχή της Χίου. 
Μελέτη και συντήρηση

Το 1999 παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου ένα ακέραιο χάλκινο κρά-

νος «Κορινθιακού τύπου». Το σπάνιο εύρημα προέρχεται, σύμφωνα με τη δήλωση των 

ευρετών του, από τη θαλάσσια περιοχή βορείως του νησιού. Με την ανακοίνωση επιχει-

ρείται αφενός μεν η ταύτιση του ευρήματος, η χρονολόγησή του, η ένταξή του μέσα στο 

ιστορικό πλαίσιο της πολεμικής ναυτικής ιστορίας της Χίου, η σημασία του για τη γνώση 

των αρχαίων πολεμικών όπλων και αμυντικών εξαρτημάτων, και αφετέρου παρουσιάζο-

νται οι τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν από το Τμήμα Συντήρησης της Κ΄ 

ΕΠΚΑ, προκειμένου αυτό να συντηρηθεί, να απομακρυνθούν οι θαλάσσιες επικαθίσεις 

και οι μικροοργανισμοί ώστε να αποκατασταθεί η αρχική του μορφή.
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Άννα Λαιμού

ΡΙΖΑΡΗ
…κάμινος ἀρχαῖα πλήρης ὑδριῶν ὠπτημένων…

Οι ανασκαφές του αείμνηστου Καθηγητή Νικολάου Κοντολέοντος στο Ριζάρη, συνοι-

κία της πόλης της Χίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, εφόρου τότε των Αρχαιοτήτων 

ανατολικού Αιγαίου, αποκάλυψαν το ικανότερο και πρωιμότερο μέχρι στιγμής τμήμα 

νεκροταφείου στην πόλη της Χίου των αρχαϊκών χρόνων.

Η μελλοντική ενδελεχής δημοσίευση της ανασκαφής αυτής και των ευρημάτων της 

πιστεύεται ότι θα επιτρέψει να εκτιμηθεί η ουσιαστική συμβολή του Ριζαριού στη γνώση 

και στην πληρέστερη κατανόηση αφενός της τοπογραφίας της αρχαίας πόλης και των 

ταφικών εθίμων της περιοχής και αφετέρου της καλής ποιότητας, ακόσμητης και γραμ-

μικής κεραμικής μιας αξιόλογης σχολής της ανατολικής Ελλάδας.

Στο βιβλίο του Ιστορία της Χίου (1923), σελ. 27, ο λόγιος Γεώργιος Ι. Ζολώτας αναφέ-

ρει μεταξύ άλλων «…κάμινος ἀρχαῖα πλήρης ὑδριῶν ὠπτημένων…» σχετικά με τυχαίο 

εύρημα του έτους 1888 σε παρακείμενη συνοικία της πόλης, όπου κατά πάσα πιθανότη-

τα ήταν τα κεραμικά εργαστήρια της πόλης. Δεν αποκλείεται αγγεία, τα οποία βρέθηκαν 

στο Ριζάρη της Χίου, ανάμεσά τους και υδρίες, να κατασκευάσθηκαν πράγματι στην 

κάμινο του συγκεκριμένου εργαστηρίου κεραμοπλαστικής.
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Γεωργία Ε. Μαλούχου

Οἱ Χιακὲς ἐπιγραφὲς καὶ ὁ Ἀντώνιος Π. Στεφάνου

Στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Χίου φυλάσσονται 450 περίπου ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς 

ἐπιγραφὲς καὶ μικρὸς ἀριθμὸς στὶς ἀποθῆκες τῆς 3ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. 

Ἀρκετὲς ἐπιγραφὲς βρίσκονται στὴν πόλη καὶ τὴν ὕπαιθρο χώρα, ἐντοιχισμένες σὲ 

ἐκκλησίες, αὐλότοιχους καὶ ἄλλα κτίσματα, ἐκ τῶν ὁποίων πολλὲς ἔχουν ἐντοπισθεῖ, 

καὶ ἄλλες λανθάνουν. 

Ἡ διάσωση τῶν ἐνεπιγράφων λίθων τῆς Χίου πολλὰ ὀφείλει σὲ τρεῖς Χίους 

Γυμνασιάρχες· στὸν Γεώργιο Ζολώτα, καὶ μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Χίου, στὸν Χρίστο 

Σαρικάκη, καὶ στὸν Ἀντώνιο Π. Στεφάνου. 

Ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ Στεφάνου· ἀνεκάλυψε, διέσωσε, καὶ δημο-

σίευσε μεγάλο ἀριθμὸ ἐπιγραφῶν, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες πλουτίζουν σήμερα τὴν συλ-

λογὴ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου. Ἡ συμβολή του ὅμως δὲν σταματᾶ ἐκεῖ. Τὸ Ἀρχεῖο 

του, τὸ ὁποῖο φύλαξε ἡ οἰκογένειά του, περιλαμβάνει φωτογραφίες, ἔκτυπα καὶ σημει-

ώσεις γιὰ τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ ἀνακάλυπτε. Τὸ Ἀρχεῖο αὐτὸ συνιστᾶ πολύτιμη πηγὴ γιὰ 

τὴν μελέτη τῶν ἐπιγραφῶν, τὶς περιπέτειές τους στοὺς νεώτερους χρόνους καὶ γιὰ τὴν 

ἱστορία τῆς ἀρχαίας Χίου.
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Ἄγγελος Π. Ματθαίου

Χιακῶν ἐπιγραφῶν ἀπάνθισμα

Στὴν Χίο ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ πάμπολλες καὶ μεταξὺ αὐτῶν σημαντικὲς ἐπιγραφές· οἱ 

περισσότερες φυλάσσονται στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο· ἀρκετὲς παραμένουν στὴν ὕπαι-

θρο ἐντειχισμένες, λίγες ἀποσπάστηκαν ἀπὸ τὸν τόπο τους καὶ βρίσκονται σὲ Μουσεῖα 

τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐνῶ δὲν εἶναι μικρὸς ὁ ἀριθμὸς ἐκείνων ποὺ λανθάνουν. Σημαντικὴ 

ἑνότητα συνιστοῦν καὶ οἱ Χιακὲς δημοσίου χαρακτῆρος ἐπιγραφές, ἀντίγραφα τῶν ὁποί-

ων ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἄλλους Ἑλληνικοὺς τόπους (λ.χ. στοὺς Δελφούς, στὴν Δῆλο), ἢ οἱ 

ἰδιωτικοῦ χαρακτῆρος, Χίων ποὺ ζοῦσαν σὲ ξένους, κάποτε μακρινούς, τόπους. 

Οἱ ἐπιγραφὲς παρέχουν πληροφορίες γιὰ τὴν ἀρχαία διάλεκτο τῆς Χίου, τὰ ὀνόματα 

τῶν Χίων, τὴν πολιτικὴ καὶ φυλετικὴ ὀργάνωσή των, τὴν λατρεία καὶ τοὺς ἀγῶνες πρὸς 

τιμὴν τῶν διαφόρων θεοτήτων, τὶς σχέσεις μὲ δυνάμεις ποὺ κυριάρχησαν γιὰ μικρότε-

ρο ἢ μεγαλύτερο διάστημα στὸν ἀρχαῖο κόσμο (Ἀθῆναι, Μακεδονία, Ρώμη), μὲ ἄλλες 

πόλεις-κράτη καθὼς καὶ μὲ τὰ Ἑλληνιστικὰ βασίλεια. 

Οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν, λίγες ἀπὸ πολλές, δίδουν μιὰν ἀντιπροσωπευ-

τικὴ εἰκόνα τόσο τῆς τύχης τῶν ἐνεπιγράφων λίθων στοὺς νεωτέρους χρόνους, ὅσο καὶ 

τῆς συμβολῆς τους στὴν σύνθεση τῆς Ἱστορίας τῆς Χίου στοὺς ἀρχαίους χρόνους. 
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Ανδρέας Ντάρλας - Μιχάλης Κοντός

Το έργο της Εφορείας 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος 

στην έρευνα, προστασία και ανάδειξη των σπηλαίων της Χίου

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση του έργου της Εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος στη Χίο από τη σύστασή της 

το 2004 έως σήμερα. Καταρχήν καταγράφονται συνοπτικά τα σημαντικότερα σπήλαια 

του νησιού και ειδικότερα όσα έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ εν συνεχεία γίνε-

ται εκτενέστερη αναφορά στα δύο αξιοποιημένα σπήλαια της Συκιάς Ολύμπων και του 

Αγίου Γάλακτος. Ειδικά ως προς το τελευταίο, γίνεται προκαταρκτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της σωστικής ανασκαφικής έρευνας που διεξήχθη από την Εφορεία 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας κατά το 2004 στο πλαίσιο των εργασιών ανάδει-

ξης του σπηλαίου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου. Τέλος, αναφέρονται τα ποικί-

λα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εφορεία κατά την εκτέλεση του έργου της προστα-

σίας του σπηλαιολογικού πλούτου της περιοχής, κυρίως λόγω της μεγάλης απόστασης 

της έδρας της από το νησί, ενώ διαγράφονται οι περαιτέρω προοπτικές της αρχαιολογι-

κής - σπηλαιολογικής έρευνας υπό το πρίσμα της παρούσας κοινωνικο-οικονομικής 

συγκυρίας.
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Βασιλική Πέννα

Οικονομία και κοινωνία στην πρωτοβυζαντινή Χίο:
ανασκαφικές μαρτυρίες

Η ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση τεσσάρων ανασκαφικών συνόλων 

από την πόλη της Χίου και την ευρύτερη περιοχή της (Οικόπεδο οδού Δημογεροντίας 7, 

Οικόπεδο οδού Αργέντη 20, Αγ. Ισίδωρος στην συνοικία Λέτσαινα, Οικόπεδο Ασβεστά 

στη συνοικία Τρουλλωτή). Τα ευρήματα των συγκεκριμέων ανασκαφών (κτηριακά κατά-

λοιπα, ψηφιδωτά δάπεδα, γλυπτός διάκοσμος, νομίσματα, κεραμεική, διάφορα άλλα 

κινητά ευρήματα, κ.λπ.) χρονολογούνται στην πρωτοβυζαντινή περίοδο. Με βάση την 

παρουσίαση των εν λόγω αρχαιολογικών δεδομένων και σε συνδυασμό με την παράλ-

ληλη εξέταση παλαιότερων ευρημάτων αυτής της περιόδου από την πόλη της Χίου, αλλά 

και της μαρτυρίας γραπτών πηγών που αναφέρονται εν γένει στο νησί της Χίου θα γίνει 

προσπάθεια εξιχνίασης της οικονομίας και της κοινωνίας της περιοχής κατά την πρωτο-

βυζαντινή περίοδο. Ειδικότερα, στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η καταγραφή 

κάποιων προκαταρκτικών σκέψεων αναφορικά με τον κοινωνικό χαρακτήρα των κατοί-

κων στην πόλη και στην ύπαιθρο, τις καλλιτεχνικές-αισθητικές τάσεις των κατοίκων της 

πόλης, το βαθμό εκχρηματισμού της τοπικής κοινωνίας κ.λπ.
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Χαράλαμπος Πέννας 

Η έρευνα των βυζαντινών αρχαιοτήτων στη Χίο 
στα πρώτα χρόνια της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην έρευνα για τις βυζαντινές αρχαιότητες του 

νησιού που είχε προηγηθεί της ίδρυσης της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χίου, 

από τους Σωτηρίου, Ορλάνδο, Χατζηδάκη, καθώς και από τους Ζολώτα, Σαρικάκη και 

Στεφάνου και ποιά η συμβολή τους στην οριοθέτηση του επιστημονικού σχεδιασμού της 

Εφορείας σε ανασκαφικό και επιστημονικό επίπεδο.

Oι δραστηριότητες της Εφορείας οριοθετήθηκαν ειδολογικά με τη συνεργασία ανθρώ-

πων που μπορούσαν να μελετήσουν το υλικό επί τόπου. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

Μπούρας – Βογιατζής για αρχιτεκτονική, Μουρίκη για ζωγραφική, Balard για επιγραφι-

κή, Μπούρα - Μαρίνου για γλυπτική, Χαριτωνίδη - Williams για κεραμεική. Ταυτόχρονα 

οργανώθηκαν οι πρώτες σωστικές ανασκαφικές έρευνες στο νησί, όπως επι της οδού 

Δημογεροντίας στο οικόπεδο Γκιάλη όπου αποκαλύφθηκε το παλαιοχριστιανικό ψηφι-

δωτό με τις προσωπογραφίες και στο οικόπεδο Καρύτη με τα χρυσά νομίσματα. 
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Κούλα Ρούγγου

Η ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο Βασίλη 
κατά τα έτη 2002-2006: νέα αρχαιολογικά ευρήματα 

από το «ιερό του Λιμανιού»

Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Βασίλη βρίσκεται στον παραθαλάσσιο οικισμό του Εμποριού, 

ανάμεσα στους πρόποδες της προϊστορικής ακρόπολης και στο λεγόμενο «ιερό του 

Λιμανιού», που αποκάλυψε στις αρχές του 1950 η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή. Η 

ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο επιβεβαίωσε από νωρίς τη σπουδαιότητα της αρχαιο-

λογικής του θέσης, καθώς έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα, που συσχετίζονται με 

τα αποτελέσματα των παλαιότερων ανασκαφών. 

Τα οικοδομικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν στο οικόπεδο χρονολογούνται από 

τους αρχαϊκούς χρόνους έως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ανάμεσα σε ισχυρούς τοί-

χους του 6ου αι. π.Χ., που ορίζουν την τελευταία φάση και αποτελούν πιθανώς τμήμα-

τα περιβόλων του αρχαϊκού ιερού, εντοπίστηκε εκτεταμένο στρώμα απόρριψης οικοδο-

μικού υλικού και μεγάλη ποσότητα αναθημάτων. Μεταξύ των τελευταίων ιδιαίτερο ενδι-

αφέρον παρουσιάζουν τα αγάλματα δύο μαρμάρινων κούρων και ένα μικρό θραύσμα 

κόρης, έργα πιθανώς του χιακού εργαστηρίου. Λείψανα των γεωμετρικών χρόνων, που 

εντοπίστηκαν λίγο βαθύτερα, σύγχρονα με τον παρακείμενο οικισμό στο λόφο του 

Προφήτη Ηλία, πιθανώς μαρτυρούν την πρωιμότερη τέλεση λατρείας στην παραθαλάσ-

σια θέση του Εμποριού, λίγο μετά την εγκατάσταση των ιωνικών φύλων στη Χίο.
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Ευαγγελία Σημαντώνη - Μπουρνιά

Μαρτυρίες ανθρώπινης παρουσίας στο Αίπος 
κατά την αρχαιότητα

Τα αποτελέσματα δύο περιόδων αρχαιολογικής έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
στις θέσεις Ρημόκαστρο, Καμπούρη το Γύρισμα και Εβριακή στο Αίπος της Χίου, παρου-
σιάζονται με συντομία στην παρούσα ανακοίνωση. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αναγνω-
ρίζονται ως μεγάλα αγροκτήματα/υποστατικά, στα οποία η κύρια απασχόληση των κατοί-
κων ήταν η κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα και συμπληρωματικά καλλιεργούσαν το 
άγονο έδαφος, που με πολλή προσπάθεια είχαν ξεχερσώσει και διαμορφώσει σε πεζού-
λες. 
Η γνωστό από παλιά μνημειακή κατασκευή του Ρημόκαστρου, που είχε κατά καιρούς 

θεωρηθεί φρούριο ή ναϊκό οικοδόμημα, φάνηκε ότι στέγαζε τους χώρους ενδιαίτησης 
μιας μεγάλης αγροικίας με ποικίλα βοηθητικά κτίσματα διατεταγμένα σε τετράγωνο 
πλευράς ± 50 μ. Το μνημειακό κτήριο κατείχε την Β πλευρά του τετραγώνου και έχει 
διαστάσεις 23.10 Χ 11.10 μ. Δύο εγκάρσιοι τοίχοι διέκριναν μια σχεδόν τετράγωνη κεντρι-
κή αυλή πλαισιωμένη από δύο ορθογώνιες πτέρυγες. Εσωτερικοί μεσότοιχοι διαιρούσαν 
τις πτέρυγες σε μικρότερα δωμάτια, ενώ η υπερυψωμένη δυτική πτέρυγα πρέπει να διέ-
θετε και όροφο, τουλάχιστον στο Ν τμήμα της. Η συμμετρική κάτοψη της μνημειακής 
κατασκευής του Ρημόκαστρου, σπάνια για αγροικίες της Κυρίως Ελλάδας και των 
νησιών, συναντάται εν τούτοις σε αγροκτήματα της χερσονήσου της Αλικαρνασσού, με 
τα οποία συγκρίνεται ακόμη και σε λεπτομέρειες. Η κεραμική και τα μικρά κινητά ευρή-
ματα επέτρεψαν να προσδιοριστεί η περίοδος χρήσης του χώρου από τα τέλη του 5ου /
αρχές 4ου αι. π.Χ. έως και τον 3ο αι. μ.Χ.
Στη θέση «του Καμπούρη το Γύρισμα», αποκαλύφθηκε μερικώς δεύτερο αγρόκτημα, 

που δεν διέθετε τις ιδιαιτερότητες του Ρημόκαστρου και συγκρίνεται άμεσα προς τις 
συνήθεις αγροτοποιμενικές εγκαταστάσεις της Κυρίως Ελλάδας. Η κεραμική έδειξε ότι 
ο χώρος ήταν σε χρήση από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. μέχρι την ύστερη 
αρχαιότητα, που φαίνεται ότι συνεχίστηκε σποραδικά έως και τη μέση βυζαντινή περί-
οδο.
Η έρευνα στη θέση Εβριακή αποκάλυψε εγκατάσταση πολύ μικρότερη από τις δύο 

προηγούμενες, με σχεδόν αποκλειστικά ποιμενικό χαρακτήρα. Η περίοδος χρήσης ταυ-
τίζεται προς εκείνη των δύο προηγούμενων θέσεων.
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Κωνσταντίνος Σκαμπαβίας

Το έργο της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
κατά τα έτη 1991-2001

Στην σύντομη αυτή παρουσίαση γίνεται μνεία του έργου που εξετέλεσε η Εφορεία 

στην Χίο κατά το χρονικό αυτό διάστημα, κατά πολύ περιληπτικό τρόπο. Το υλικό έχει 

κατανεμηθεί στις εξής ενότητες:

Α. Ανασκαφές

Β. Καταγραφές

Γ. Συντήρηση 

Δ. Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΣΤ. Μουσειακές εκθέσεις

Ζ. Αναστηλώσεις – αναδείξεις μνημείων.

Οι ως άνω εργασίες έχουν γίνει είτε απ' ευθείας από την 3η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων (το πλείστον), είτε από άλλους φορείς με επιστασία από την Εφορεία.

Όπως ελέχθη και ανωτέρω, μόνον τα σημαντικότερα έργα παρουσιάζονται’ επιλεκτι-

κώς αναφέρονται τα εξής:

Η καταγραφή των υπερχιλίων λιθίνων αντικειμένων του Βυζαντινού Μουσείου Χίου, 

η συντήρηση των αποτοιχισθεισών τοιχογραφιών της Παναγίας Κρήνας, η δειγματολη-

πτική προσωρινή έκθεση των θησαυρών του Βυζαντινού Μουσείου Χίου στο «Παλατάκι 

Ιουστινιάνι» και η αναστήλωση της βυζαντινής κινστέρνας στην Νέα Μονή.
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Άρης Τσαραβόπουλος - Γκέλυ Φράγκου

Χιώτικο κρασί και λάδι στις ακτές του Εύξεινου Πόντου 
και την ενδοχώρα του

Από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν γίνει γνωστά τα, χαρακτηριστικά στο σχήμα, χιώ-

τικα αγγεία μεταφοράς της αρχαϊκής και κλασικής εποχής που βρέθηκαν στις ακτές του 

Εύξεινου Πόντου. 

Οι σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο νησί έδωσαν την ευκαιρία 

να αποκαλυφθούν εργαστήρια και τόποι παραγωγής αμφορέων όχι μόνο των αρχαϊκών 

και κλασικών χρόνων, αλλά και των επόμενων αιώνων, τα σχήματα και οι παραγωγοί 

των οποίων δεν ήταν γνωστά, ενώ γνωρίζαμε από τις πηγές ότι ο χῖος οἴνος ήταν γνω-

στός και άρεσε ιδιαίτερα έως και τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής. 

Η αποκάλυψη των εργαστηρίων, αλλά και η μελέτη των ενσφράγιστων λαβών που 

βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο νησί, οδήγησαν στην 

ανακάλυψη αμφορέων σε τόπους τόσο μακρινούς όπως η Τρανσυλβανία και η Σερβία, 

αλλά και στην ταύτιση πολλών, γνωστών σε όλη τη μεσόγειο αμφορέων, ως Χιακής 

παραγωγής. 

Η μελέτη των δεδομένων που δίνουν οι σωστικές ανασκαφές και συγκεκριμένα η 

μελέτη των ενσφράγιστων λαβών χιακών αμφορέων θα διευρύνει τις γνώσεις μας για 

την εξάπλωση των εξαγωγών χίου οίνου, αλλά και ελαιολάδου, αφού πολλά σχήματα 

χιακών αμφορέων έχουν αναγνωριστεί ότι μετέφεραν λάδι. 
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Δέσποινα Α. Τσαρδάκα

Στοιχεία για την Ιστορική Τοπογραφία της Χίου 
μέσα από τις σωστικές ανασκαφές και την επιφανειακή έρευνα

Η τεκμηρίωση του ιστορικού παρελθόντος απαιτεί από τον ερευνητή μια συνεχή προ-

σπάθεια εντοπισμού και ερμηνείας των αρχαίων λειψάνων, τόσο μέσω συστηματικών 

και σωστικών ανασκαφών, όσο και μέσω της επιφανειακής έρευνας. Οι σωστικές ανα-

σκαφές που πραγματοποιήθηκαν από την Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών 

Αρχαιοτήτων στην πόλη της Χίου αλλά και σε άλλες θέσεις στο νησί από το 1980 μέχρι 

σήμερα έφεραν στο φως ιερά, δημόσια κτίρια, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια λουτρά, 

αρχαία νεκροταφεία, κεραμεικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τμήματα 

αρχαίων οδών, υδραγωγεία, αποχετευτικά και υδρευτικά δίκτυα, χρονολογούμενα από 

τους γεωμετρικούς ως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα ευρήματα των ανασκαφών 

σε συνδυασμό με τον εντοπισμό νέων αρχαίων θέσεων σε όλη την έκταση του νησιού 

τα τελευταία χρόνια, ρίχνουν φως στην ιστορική τοπογραφία της Χίου, συνθέτοντας 

σταδιακά την εικόνα του άστεως και της υπαίθρου χώρας με τις κώμες (οικισμούς), τις 

αγροικίες και τις αγροτοποιμενικές εγκαταστάσεις, τα ιερά οικοδομήματα και τα οχυρά 

και αναδεικνύουν τον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού μας.
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Στέλλα Φαϊτάκη

Η Αρχαιολογία ως κοινωνική πρακτική: 
Αρχαιολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 

από την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία αποτελούν φορείς ιστορικής μνήμης, σημειώ-

σεις διαδοχικών τρόπων οργάνωσης και χρήσης του χώρου, των υλικών, της καθημερι-

νότητας. Ως υλικά στοιχεία του παρελθόντος προβάλλουν την κοινωνία που τα παρήγα-

γε. Ταυτόχρονα όμως συνδέονται και εξελίσσονται μέσα στις δραστηριότητες της σύγ-

χρονης ζωής. Λειτουργώντας ως μάρτυρες της ιστορικής πορείας της πόλης αποτελούν 

καθοριστικά στοιχεία για τη συγκρότηση της ταυτότητάς της. Με άλλα λόγια, οι τόποι 

αυτοί συνδέονται με τη συλλογική μνήμη της πόλης, έχουν καταστεί σημεία αναφοράς 

των κοινωνικών της ομάδων. 

Τα υλικά ίχνη του παρελθόντος μπορούν να γίνουν κατανοητά, να μετασχηματισθούν 

από απλές πληροφορίες σε γνώσεις, να προσλάβουν νοήματα και σημασίες, μέσα από 

την επιστημονικά οργανωμένη διαμεσολάβηση, μέσα από την διαδικασία της ερμηνείας.

Σκοπός του ερμηνευτή, δεν είναι η διδασκαλία αλλά η πρόκληση της επιθυμίας του 

κοινού να διευρύνει τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του και να κατανοήσει ευρύτερες 

αλήθειες. Ο ενεργός ρόλος του επισκέπτη στην ερμηνευτική διαδικασία είναι καθορι-

στικός και επιβάλει την αντιμετώπιση του, όχι ως απλού αποδέκτη πληροφοριών.

Η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έχοντας την διοικητική και επιστημονική δια-

χείριση του αρχαιολογικού/μνημειακού υλικού της Βυζαντινής περιόδου στο νησί, προ-

χώρησε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών δράσεων, 

σε συνεργασία με Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Με τις δράσεις αυτές, η Εφορεία απευθύνεται στο νεανικό κοινό, επιλέγο-

ντας μνημεία της Χίου ή θεματικές, σχετικές με πλευρές του Βυζαντινού κόσμου, προ-

κειμένου να προσεγγίσει βιωματικά τον Βυζαντινό Πολιτισμό.
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Στέργιος Φασουλάκης

Η μέριμνα για τις αρχαιότητες της Χίου και η προστασία τους 
κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας και την Απελευθέρωση 

(ΙΘ΄ και αρχές Κ΄ αι.)

Το ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση και διάσωση αρχαιοτήτων στη Χίο άρχισε κατά 

την τουρκοκρατία, λίγο μετά τα μέσα του ΙΘ΄ αι., όταν η νήσος άρχισε να ανακάμπτει 

οικονομικά και κοινωνικά μετά τη γενοκτονία του 1822. Πρωτεργάτες στην προσπάθεια 

αυτή ήσαν οι Γυμνασιάρχες του Γυμνασίου Χίου Γ. Σουρίας και Γ. Ζολώτας. Στις σχετι-

κές ενέργειες ίσως συνετέλεσαν και τα κρούσματα λαθροανασκαφών και αρχαιοκαπη-

λίας καθώς και το ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών για τις αρχαιότητες, κυρίως για επι-

γραφές, γλυπτά και χειρόγραφα. Την ίδια εποχή, πρέπει να σημειώσουμε, άρχισε να 

δημιουργείται μία στοιχειώδης αρχαιολογική συλλογή στο Γυμνάσιο κυρίως από νομί-

σματα. Μάλιστα αγοράσθηκε προς εμπλουτισμό της και μία νομισματική συλλογή με 

ενέργειες του Α. Μάμουκα. Χρονικά αυτό το ενδιαφέρον συμπίπτει με την άφιξη στη 

Χίο δύο μεγάλων δωρεών βιβλίων του Αδαμ. Κοραή (ο οποίος το 1830 δημοσίευσε χιώ-

τικες επιγραφές) και του Ιω. Α. Ανδρεάδη.

Η προσπάθεια αυτή διευρύνεται σημαντικά το 1886 όταν ιδρύθηκε, εντός των δραστη-

ριοτήτων του Γυμνασίου πάλι, Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα πρώτα της Ανατολής.

Κατά την απελευθέρωση της Χίου το 1912 μία από τις πρώτες αποφάσεις της νέας διοι-

κήσεως ήταν η σύστασις Αρχαιολογικής Επιτροπείας και ο διορισμός ως επιμελητή του 

Γυμνασιάρχη Χ. Σαρικάκη. Ακολούθησαν η ίδρυση κρατικού μουσείου (στο οθωμανικό 

τέμενος του 1845) το 1921 - ύστερα από πολλές περιπέτειες - και τα επίσημα εγκαίνιά του 

το 1922.

Έκτοτε η αρχαιολογική υπηρεσία εξυπηρετείται από άμισθους έκτακτους επιμελητές, 

τους Μαδιάδες και ιδίως τον Αντώνιο Στεφάνου, στον οποίο η Αρχαιολογία της Χίου 

χρεωστεί μεγάλες και πολλές χάριτες στο διαρκές πάθος του για τα αρχαιολογικά πράγ-

ματα της Χίου.

Η σχέση λοιπόν της αρχαιολογίας με τη Μέση Εκπαίδευση στη Χίο ήταν πολύ στενή.
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