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Ακόμα και αν η έκταση της ανεξάρτητης Δήλου και
ιδίως των οικιστικών τομέων της πόλης δεν μπορεί να
αναπαρασταθεί με ακρίβεια,2 είναι βέβαιο ότι η πόλη

μετά το 167/6 π.Χ. αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και
προπαντός εμπλουτίστηκε με κατασκευές, οι οποίες εξυπη-
ρετούσαν τον νέο της προορισμό: προκυμαίες, εμπορικά οι-
κοδομήματα, καταστήματα, κατοικίες και λέσχες των επαγ-
γελματικών συντεχνιών. Η ζωή στο ελεύθερο λιμάνι ανθεί για
περίπου 100 χρόνια, έως ότου ορισμένα ακμάζοντα ιταλικά
λιμάνια, όπως τα λιμάνια του Puteoli και της Όστια, ανταγω-
νίζονται σημαντικά τη Δήλο και σταδιακά οι έμποροι εγκατα-
λείπουν το νησί. Μερικά από τα σπίτια καταστράφηκαν, όταν
στο νησί εισέβαλαν το 88 π.Χ. τα στρατεύματα του βασιλιά
Μιθριδάτη και στη συνέχεια το 69 π.Χ. οι πειρατές του Αθη-
νοδώρου. Οι περισσότεροι από τους εναπομείναντες κατοί-
κους φαίνεται πως εγκατέλειψαν οικειοθελώς τα σπίτια τους
παίρνοντας μαζί όλα τα πολύτιμα κινητά αντικείμενα. 

Η πληθυσμιακή δομή και η οργάνωση της κοινωνίας του
εμπορικού λιμανιού δεν μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια. Οι
επιγραφές μαρτυρούν ότι υπήρχαν εξέχουσες οικογένειες
και κοινωνικές ελίτ στην πόλη, καθώς και ένας κοσμοπολίτι-
κος πληθυσμός με εμπόρους από όλη τη Μεσόγειο, κυρίως
από την Ιταλία. Δεν είναι ωστόσο γνωστό αν η οικογένεια
αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα της κοινωνικής δομής και
ποια κοινωνική θέση κατείχαν τα πρόσωπα τα οποία βρίσκο-
νταν κατά κύριο λόγο στο νησί: πρόκειται για δούλους, απε-
λεύθερους ή μέλη ανώτερων κοινωνικών τάξεων; Οι επιγρα-
φές αναφέρουν, μαζί με τους μόνιμους κατοίκους, και ταξι-

διώτες, που διαμένουν προσωρινά στο νησί, πιστοποιώντας
κατ’ επέκταση την ύπαρξη μιας ιδιαίτερα κινητικής αγοράς
πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και συνακόλουθα μια υψη -
λή διακύμανση σε σχέση με το εύρος του πληθυσμού.3

Οι ανασκαμμένες κατοικίες περιορίζονται κυρίως σε τρεις
συνοικίες (εικ. 1): τη συνοικία του Θεάτρου, η οποία, ενώ
στην αρχή παρουσίαζε σχετικά ομαλή χωροθέτηση, δίνει σή-
μερα μια εικόνα αταξίας,4 δεδομένου ότι με την οικοδομική
έξαρση μετά το 167/6 π.Χ. προστέθηκαν συστηματικά και νέα
κτίσματα, τη συνοικία του Σκαρδανά ή αλλιώς της Λίμνης, η
οποία και παρουσιάζει ένα πραγματικά ορθογώνιο πολεοδο-
μικό σχέδιο με κάθετους και οριζόντιους δρόμους, και τη συ-
νοικία του Σταδίου, η οποία έχει αποκαλυφθεί σε μικρότερο
βαθμό. Οι οικίες της Δήλου δημοσιεύτηκαν εγκαίρως και με
παραδειγματικό τρόπο και αποτελούν το καλύτερο δείγμα
ελληνιστικής αρχιτεκτονικής της κατοικίας στην Ανατολική
Μεσόγειο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλαπλά ζη-
τήματα.5 Όμως αυτό σημαίνει επίσης ότι τα δηλιακά σπίτια,
λόγω της έλλειψης (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) ικανού αριθ-
μού σύγχρονων παραλλήλων, δεν μπορούν να αξιολογηθούν
επαρκώς. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτό το ερώ-
τημα κατά πόσο αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της κα-
τοικίας των ελληνικών πόλεων της υστεροελληνιστικής πε-
ριόδου ή είναι το αποτέλεσμα των ιδιαίτερων συνθηκών ενός
ελεύθερου λιμανιού. Νεότερες έρευνες έχουν εξετάσει κυ-
ρίως τις παρακάτω παραμέτρους: την οικοδομική ιστορία
των κατοικιών, με σκοπό να εντοπίσουν αλλαγές στην κουλ-
τούρα της κατοικίας και την κοινωνική σημασία των σπιτιών,
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Η Δήλος μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί η ελληνική Πομπηία, διότι, όπως και στην πόλη του Βεζουβίου, τα αρχιτεκτο-
νικά κατάλοιπα που αποκαλύπτουν συστηματικά οι γαλλικές ανασκαφές από το 1873, διατηρούνται σε πολύ καλή κα-
τάσταση και είναι εξαιρετικής σημασίας. Όμως, ακριβώς όπως και η Πομπηία, η πόλη της Δήλου δεν υπήρξε σημα-
ντική μεγαλούπολη της αρχαιότητας. Το νησί οφείλει τη φήμη του στο ιερό του Απόλλωνα, το οποίο γνώρισε μεγάλη
ανάπτυξη ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Η Δήλος, τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Αθήνας,
αλλά το 314 κηρύχθηκε ελεύθερη και ανεξάρτητη, ως το 167/6 π.Χ. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα τεκμηριώνεται αρ-
χαιολογικά η έντονη οικοδομική δραστηριότητα που συνδέεται με τον δημόσιο και θρησκευτικό βίο. Αντίθετα, η
ύπαρξη κατοικιών, καταστημάτων και εργαστηρίων αποδεικνύεται μόνο μέσω των επιγραφών, και συγκεκριμένα από
τους οικονομικούς απολογισμούς του ιερού του Απόλλωνα, το οποίο ενοικίαζε αρκετά επικερδώς διάφορα κατα-
στήματα και ακίνητα που είχε στην ιδιοκτησία του.1 Από τις ανασκαμμένες κατοικίες, που ξεπερνούν τις 100, καμία
δεν μπορεί να χρονολογηθεί με βεβαιότητα πριν από το 167/6 π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι ανακήρυξαν τη Δήλο ελεύθερο
λιμάνι συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικιστική ανάπτυξη της πόλης.

Η κατοικία 
στην υστεροελληνιστική Δήλο
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1. Δήλος, τοπογραφικό σχέδιο του κέντρου της πόλης.

2. Δήλος, νησίδα της οικίας των Κωμωδών, κάτοψη.
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την ποικιλία των μορφών των σπιτιών και τη χωροθετική τους
οργάνωση σε νησίδες (οικοδομικά τετράγωνα), καθώς και τη
σχέση μεταξύ κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων και χωρο-
θετικής οργάνωσης των κατοικιών και των νησίδων. Οι κα-
τοικίες αποτελούν σημαντική πηγή για τη διερεύνηση των
κοινωνικών δομών, των προτύπων και των τρόπων συμπερι-
φοράς καθώς και της εξέλιξής τους. Αυτοί οι παράγοντες θα
σκιαγραφηθούν στη συνέχεια μέσω τριών χαρακτηριστικών
παραδειγμάτων.6 Στα τελικά συμπεράσματα θα παρουσια-
στούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σπιτιών της Δήλου και
θα ενταχθούν –όσο αυτό είναι εφικτό– στο ευρύτερο πλαίσιο της
αρχιτεκτονικής της κατοικίας στην ελληνιστική περίοδο. 

Η κατοικία αξιώσεων
Η δηλιακή οικιστική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει μια μεγάλη
ποικιλία μονάδων κατοίκησης, στις οποίες ανήκουν τα πατά-
ρια μέσα σε χώρους με πολλαπλές επαγγελματικές και εμπο-
ρικές χρήσεις (tabernae), τα λιτά συγκροτήματα με χώρους
κατοικίας και tabernae, τα ανεξάρτητα διαμερίσματα στον
πάνω όροφο, τα απλά σπίτια με αυλή, και ελάχιστα μεμονω-
μένα παραδείγματα σπιτιών με περισσότερες από μία αυλές.
Μεταξύ αυτών των οικιστικών μονάδων κυριαρχούν τα απλά
σπίτια με αυλή, τα οποία με διαφορετική μορφή και μέγεθος
καταλαμβάνουν εμβαδόν από 53 έως 800 τ.μ. Η οικία των Κω-
μωδών στην περιοχή του Σκαρδανά με εμβαδόν 515 τ.μ. βρί-
σκεται στην πέμπτη θέση της κλίμακας μεγέθους των δηλια-
κών κατοικιών (εικ. 1, 2). Αποτελεί μέρος μιας νησίδας με
τρεις διαφορετικού μεγέθους κατοικίες (την οικία των Τρι-

τώνων: 415 τ.μ. και την οικία με το Αέτωμα: 93 τ.μ.) και, παρά
την ομαλή και ορθογώνια κάτοψη της νησίδας, συνδέεται με
το γειτονικό συγκρότημα στα δυτικά μέσω των χώρων P, S
και V. Επειδή όμως η νησίδα δεν είχε απόλυτα ορθογωνισμέ -
νη κάτοψη7 αλλά σχεδόν τετράγωνη, υπήρξαν σημαντικές
επιπτώσεις στο σχέδιο του σπιτιού. Δίπλα στην κύρια είσοδο
στα νότια βρίσκεται μία αψιδωτή δίοδος προς τη σκάλα που
οδηγεί στον ανεξάρτητο ως προς τη χρήση του πάνω όροφο
(εικ. 3). Γύρω από τη σχεδόν τετράγωνη αυλή, η οποία δια-
θέτει πλήρες περιστύλιο με δώδεκα κίονες και σύστημα
υδροδότησης, συγκεντρώνονται πίσω από κάθε πλευρά διά-
φορες ομάδες δωματίων: στα βόρεια ο «οίκος», το μεγαλύ-
τερο δωμάτιο του σπιτιού (oecus maior ) με δύο πλευρικές
προσθήκες (Μ-Ο), στα δυτικά δύο μικρά τετράγωνα δωμάτια
(Ο, R), στα νότια δωμάτια διαφορετικού μεγέθους (B-G, S,
V) που περιλαμβάνουν ένα αποχωρητήριο (G) και πιθανώς
ένα απλού τύπου λουτρό (Ε;). Στα ανατολικά, τέλος, υπάρ-
χουν τρία σχεδόν ίδιου μεγέθους τετράγωνα δωμάτια (J-L).
Έχει ήδη αποτελέσει πολυσυζητημένο θέμα η λειτουργία των
χώρων στις ελληνικές κατοικίες και ιδιαίτερα σε τόσο μεγά-
λες, πολύχωρες κατοικίες, όπως η οικία των Κωμωδών. Μία
συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να προσδιοριστεί με κριτή-
ριο την ύπαρξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, όπως για τα
αποχωρητήρια ή τα λουτρά. Σε όλα τα υπόλοιπα δωμάτια της
οικίας των Κωμωδών αλλά και άλλων κατοικιών της Δήλου
απουσιάζουν ευρήματα ή είδη επίπλωσης που να επιτρέπουν
τον προσδιορισμό της χρήσης ή τουλάχιστον να προσφέ-
ρουν κάποια ένδειξη για την τελική χρήση συγκεκριμένων
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3. Δήλος, οικία των Κωμωδών, αποκατάσταση των εισόδων και της αυλής με περιστύλιο.
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χώρων.8 Έτσι, μόνο με τα παρα-
κάτω κριτήρια είναι δυνατό να ορι  -
στεί μία μέθοδος κατάταξης των
δωματίων των κατοικιών: τη θέση
του δωματίου εντός της κατοικίας,
το μέγεθος, τη μορφή (κανονική
ή μη), τον αριθμό, τη θέση και την
τοποθέτηση των ανοιγμάτων (θυ -
ρών και παραθύρων), τη διαμόρ-
φωση (δάπεδο, κονιάματα, αρχι-
τεκτονικά στοιχεία και το υλικό
τους, κόγχες, αποχετεύσεις, κ.λπ.).
Το εύρος των δηλιακών δαπέδων
περιλαμβάνει από χρηστικά δά-
πεδα με πλάκες γρανίτη και πήλι-
νες πλάκες και φτάνει μέχρι τα
καλύτερα μαρμαροθετήματα, εξαι-
 ρετικά ψη φιδωτά δάπεδα opus
tessellatum, καθώς και πανάκριβα
ψηφοθετήματα (εμβλήματα) opus
vermiculatum με διάφορα εικονο-
γραφικά θέματα (εικ. 10).9 Οι δη-
λιακές διακοσμήσεις τοίχων χα-
ρακτηρίζονται από το επονομα-
ζόμενο «στυλ τοιχοδομίας», το
οποίο όμως επιτρέπει μία μεγάλη
διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα, σύμφωνα με τα πα-
ρακάτω κριτήρια: πλαστική ή επίπεδη απόδοση, πολυχρωμία,
αριθμός των ζωφόρων και των γείσων καθώς επίσης και ει-
κονογραφικά στοιχεία (εικ. 4).10 Στην οικία των Κωμωδών
μπορούν με αυτό τον τρόπο να αναγνωριστούν οι αίθουσες
Ν (oecus maior ), Q (oecus minor ) και R (exedra) ως οι σημα -
ντικότεροι χώροι της οικίας, ακολουθούμενοι από τα δωμά-
τια J και Ο. Τα συγκεκριμένα δωμάτια, συνειδητά διαφορο-
ποιημένα ως προς το μέγεθος και τη μορφή τους, θα πρό-
σφεραν με βεβαιότητα μία εξευγενισμένη διαβίωση σε ένα
πολυτελές περιβάλλον και θα χρησιμοποιούνταν κατά προτί-
μηση σε ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως στην υποδοχή επι-
σκεπτών. Αντίθετα, τα δωμάτια στα νότια (B-G, S, V) μπορούν
να αναγνωριστούν ως δευτερεύοντες χώροι για το μαγεί-
ρεμα και τις οικιακές δραστηριότητες, στα οποία εργάζονταν
κυρίως οι δούλοι του σπιτιού. Τα δωμάτια Κ-Μ βρίσκονται ιε-
ραρχικά, βάσει του μεγέθους τους και της θέσης τους, με-
ταξύ των χώρων για τις οικιακές δραστηριότητες και των
πλούσια εξοπλισμένων δωματίων και μπορούν να κατηγο-
ριοποιηθούν μόνο ως απλούστεροι χώροι διαβίωσης χωρίς
συγκεκριμένη λειτουργία. Η γειτονική οικία των Τριτώνων
είναι παρόμοια οργανωμένη, παρά το μικρότερο μέγεθός της
και τη μακρόστενη κάτοψή της, η οποία και επέτρεπε την εν-
σωμάτωση ενός περιστυλίου με κιονοστοιχίες στις δύο πλευ-
ρές (εικ. 2). Και στις δύο κατοικίες διαπιστώνονται μόνο λίγες

μετατροπές, χαρακτηριστικά στην πτέρυγα των οικιακών
δραστηριοτήτων, που επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν:
Στην οικία των Κωμωδών προβλεπόταν ίσως η εγκατάσταση
ενός λουτρού στο δωμάτιο Ε, ενώ η οικία των Τριτώνων απέ-
κτησε με την προσθήκη μίας κυκλικής μπανιέρας λουτρό εφι-
δρώσεως (ΑΜ) και το λουτρό (ΑL) μία πολυτελή «σουίτα μπά-
νιου», που πιθανώς να ήταν προσβάσιμη άμεσα ακόμα και
από το δρόμο (μέσω των ΑΚ/ΑΚ΄). Συνεπώς είτε μπορούσαν
να εισέρχονται στις λουτρικές εγκαταστάσεις οι επισκέπτες
χωρίς να πρέπει να περάσουν από την αυλή του περιστυλίου
μέσω της κουζίνας (ΑΙ) και του αποχωρητηρίου (ΑΙ΄) είτε θα
μπορούσε ίσως η «σουίτα μπάνιου» να νοικιαστεί επικερδώς
σε ξένους.

Ακόμα και αν στη Δήλο ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν
έως σήμερα μόνο έντεκα κατοικίες με αποδεδειγμένη έκταση
άνω των 400 τ.μ. (μέχρι το μέγιστο, περίπου 800 τ.μ.), οι
αρχές διάρθρωσης του σπιτιού που ισχύουν για την οικία των
Κωμωδών διαπιστώνονται επίσης και σε μικρότερες κατοι-
κίες, όπως π.χ. στην οικία της Τρίαινας (286 τ.μ., εικ. 5) ή
στην οικία Β της νησίδας IV της συνοικίας του Θεάτρου (246
τ.μ.). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το σχέδιο των κα-
τοικιών με δύο ή περισσότερες αυλές, το οποίο και διαδίδε-
ται το αργότερο από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. σχετικά ευ-
ρέως στην αρχιτεκτονική της ελληνικής κατοικίας, δεν κατα-
φέρνει να κυριαρχήσει στη Δήλο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί
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4. Δήλος, οικία των Κωμωδών, αποκατάσταση της
διακόσμησης τοίχου με έγχρωμα πλαστικά μαρμα-
ροκονιάματα από τον oecus maior N και λεπτομέ-
ρεια της παράστασης της ζωφόρου.
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αφενός από την έλλειψη χώρου, διότι η γη
προς οικοδόμηση στο ελεύθερο λιμάνι προ-
φανώς ήταν περιορισμένη και ακριβή και γι’
αυτό το λόγο δεν υφίστανται στη Δήλο κατοι-
κίες «του τύπου των ανακτόρων» με εμβαδό
πολύ μεγαλύτερο από 1.000 τ.μ., όπως στην
Πέλλα, την Ερέτρια και την Πέργαμο. Επειδή
όμως υπάρχουν κατοικίες με δύο αυλές και
εμβαδόν μόλις 500-600 τ.μ., θα μπορούσε να
αναγάγει κανείς την προτίμηση και την επι-
κράτηση των σπιτιών με μία αυλή στη Δήλο σε
κοινωνικοπολιτισμικές αιτίες: προφανώς δεν
υπήρχε πλέον ενδιαφέρον στη Δήλο για κά-
ποια μορφή διαφοροποίησης, την οποία προ-
σέφεραν τα σπίτια με περισσότερες αυλές,
όπως π.χ. στο διαχωρισμό ενός πιο «δημό-
σιου» και πολυτελέστερα διαμορφωμένου χώ -
ρου για την υποδοχή των καλεσμένων και
ενός πιο «ιδιωτικού», λιγότερο πολυτελούς οι-
κιακού χώρου για την οικογένεια. Ακόμα και
αν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κάτοικοι της
οικίας των Κωμωδών και παρόμοιων κατοικιών
στη Δήλο ανήκαν σε εύπορα στρώματα της
κοινωνίας του ελεύθερου λιμανιού, δεν μπο-
ρεί να αναπαρασταθεί ούτε το μέγεθος και η
σύνθεση των νοικοκυριών και προπαντός ούτε
η κοινωνικοπολιτική θέση των κατοίκων τους. 
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5. Δήλος, οικία της Τρίαινας, κάτοψη. 

6. Δήλος, νησίδα των Χαλκών, κάτοψη. 
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Η μέση κατοικία
Ένα πρότυπο πιο λιτής κατοικίας μπορεί να αναζητηθεί στη
νησίδα των Χαλκών, η οποία βρίσκεται απέναντι και διαγώνια
από την οικία των Κωμωδών. Τα σπίτια Ι-IV και VII-VII αυτής
της νησίδας (εικ. 1, 6), με εμβαδό 110 έως 232 τ.μ., αντιπρο-
σωπεύουν τον πιο δημοφιλή τύπο κατοικίας στη Δήλο («κα-
νονική οικία»). Στο πρόσθιο τμήμα της κατοικίας ανοίγονται
προς μία κεντρική αυλή απλοί χώροι οικιακών δραστηριοτή-
των και ένας προθάλαμος, ενώ στο πίσω μέρος μία ομάδα
από δύο ή τρία πολυτελέστερα δωμάτια (oecus maior με ένα
ή δύο παράπλευρα δωμάτια, που αποτελούν τη γνωστή ενό-
τητα δύο ή τριών δωματίων). Επιπλέον δωμάτια βρίσκονταν
στον πάνω όροφο, που ήταν προσβάσιμος είτε μέσω εσωτε-
ρικής σκάλας είτε μέσω ανεξάρτητων κλιμάκων (οικίες II, IV)
και για το λόγο αυτό πιθανόν ο επάνω όροφος να ήταν ανε-
ξάρτητος. Σε ειδικούς χώρους υπήρχαν μόνο αποχωρητήρια
(οικίες Ι/ΕΜ, VI/FK, VII/FS) και διάφοροι τύποι λουτρών (οικία
Ι: κυκλική μπανιέρα για λουτρό εφιδρώσεως ΕP και στεγανο -
ποιημένος προθάλαμος ΕQ, εικ. 8). Η οικοδομική ιστορία αυ -
τής της νησίδας με συστοιχίες κατοικιών ή κατοικίες σε σειρά
δείχνει ότι κτίστηκε ένα συγκρότημα δύο κατοικιών με τα σχε-
δόν ίδιου μεγέθους σπίτια Ι και ΙΙ.11 Αυτός ο απλός, μακρόστε -
νος τύπος σπιτιού είναι κατάλληλος κυρίως για μία συστοι-
χία: παρόμοιες συστοιχίες δύο σπιτιών και νησίδες με κατοι-
κίες σε σειρά αποτελούν και την πρώτη ορατή οικοδομική
δραστηριότητα στη συνοικία του Θεάτρου της Δήλου ενώ εμ-
φανίζονται και σε άλλες πόλεις, όπως στην Πριήνη, τον Πει-
ραιά και τα Άβδηρα.12 Στη νησίδα των Χαλκών το αρχικό συ-
γκρότημα των δύο κατοικιών επεκτάθηκε σε μία δεύτερη φά -
ση κατά τρία σχεδόν ισομεγέθη «κανονικά σπίτια» (ΙΙΙ-V/VI),
από τα οποία το σπίτι ΙΙ αναδιαμορφώθηκε σε μία μεγαλύ-
τερη, πιο ευρύχωρη και πολυτελή κατασκευή. Οι οικίες Ι και
ΙΙ ενοποιήθηκαν και η οικία ΙΙ επεκτάθηκε προς τα δυτικά και
προς βορρά. Στην οικία Ι προστέθηκαν ένα αποχωρητήριο
(ΕΜ) και ένα πολυτελές λουτρό (ΕP/EQ). Στην οικία ΙΙ διαμορ -
φώθηκαν ένα περιστύλιο με κιονοστοιχίες στις τρεις πλευ-
ρές του, μια πλούσια διακοσμημένη αίθουσα (exedra EE) για
την υποδοχή των επισκεπτών καθώς και μία δεύτερη είσοδος
του σπιτιού με πρόσβαση στη σκάλα προς τον ανεξάρτητα
κατοικημένο επάνω όροφο. Το καινούργιο σπίτι Ι/ΙΙ προσέφε -
ρε μία σαφώς μεγαλύτερη διαφοροποίηση των χώρων δια-
βίωσης, πολυτελείς εγκαταστάσεις υγιεινής και τη δυνατό-
τητα να χρησιμοποιηθεί ο επάνω όροφος ξεχωριστά, δηλαδή
να νοικιαστεί επικερδώς. Μετά τη μετασκευή, το σπίτι Ι/ΙΙ δια-
φοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα σπίτια της συγκε-
κριμένης νησίδας, τα οποία είχαν σχεδιαστεί  πιθανόν για νοι-
κοκυριά παρόμοιου μεγέθους και ομοιογενούς κοινωνικοοι-
κονομικής θέσης. Όταν δέχονταν τους καλεσμένους στα σπί-
τια αυτά, μπορούσαν να τους οδηγήσουν μόνο σε ένα από τα
ολιγάριθμα δωμάτια με πολλαπλές λειτουργίες, στο συνήθως
καλύτερα διακοσμημένο oecus maior ή στα δωμάτια του επά -

νω ορόφου, τα οποία τουλάχιστον στην οικία VII σύμφωνα με
τα ευρήματα ήταν επιπλωμένα με εξαιρετική πολυτέλεια.13

Είναι δυνατό, χωρίς όμως αυτό να έχει τεκμηριωθεί με βάση
τα αρχαιολογικά ευρήματα ή τις φιλολογικές πηγές, ο εργο-
λάβος που ξεκίνησε τη μετασκευή του σπιτιού Ι/ΙΙ να ανέλαβε
και την αποπεράτωση ολόκληρης της νησίδας. Θα μπορούσε
τότε να νοικιάσει ή να πουλήσει τα υπόλοιπα σπίτια και με αυτό
τον τρόπο, εν μέσω της οικοδομικής ανάπτυξης στο ελεύθερο
λιμάνι, να ωφεληθεί από μία προσοδοφόρα επιχείρηση. 

Από τις 102 μονάδες κατοίκησης στη Δήλο, οι 23 είναι
απλά «κανονικά σπίτια» μέσου εμβαδού 120 τ.μ. (65-200 τ.μ.),
τα οποία είναι, όπως όλα σχεδόν τα υπόλοιπα δηλιακά και
ελληνικά σπίτια, κατά προτίμηση προσανατολισμένα προς
βορρά και νότο και διαθέτουν ταυτόχρονα συστήματα υδρο-
δότησης και αποχέτευσης. Άλλα 14 δείγματα αναγνωρίζονται
ως παραλλαγή των «κανονικών σπιτιών», τα οποία, όπως η
οικία ΙΙ στη νησίδα των Χαλκών, απόκτησαν πολύ δημοφιλή
στοιχεία, όπως περιστύλια και περισσότερα, κατά το δυνατό,
πλούσια διακοσμημένα δωμάτια. Τα σπίτια αυτά, με εμβαδό
από 118 έως 369 τ.μ., είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα προη-
γούμενα. Σε εννέα περιπτώσεις αυτό στάθηκε δυνατό μέσω
της πολυτελούς μετασκευής ενός απλού «κανονικού σπι-
τιού».14 Απλά ή τροποποιημένα «κανονικά σπίτια» κτίστηκαν
με τον τρόπο αυτό σε όλες τις συνοικίες της Δήλου. Φαίνο-
νται όμως εξαιρετικά μικρά όταν συγκριθούν με τα οικόπεδα
που έχουν αποκατασταθεί για τις ελληνιστικές κατοικίες
άλλων ελληνικών πόλεων, όπως π.χ. στην Πριήνη 207 τ.μ.,
στον Πειραιά 242 τ.μ., στην Όλυνθο 294 τ.μ, στη Δούρα-Ευ-
ρωπό 311 τ.μ, στη Ρόδο 422 τ.μ.15 Ακόμα και αν είναι δελεα-
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7. Δήλος, συνοικία του Σταδίου, νησίδα ΙΙ, κάτοψη του συγκροτήματος z-
q με τμήμα της οδού του Σταδίου.
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στικό να ερμηνευθούν τα «κανονικά σπίτια» ως κάποιου εί-
δους κατοικία, προορισμένη για τα μεσαία κοινωνικά στρώ-
ματα της Δήλου, η οποία θα στέγαζε μια οικογένεια πρέπει
για τους λόγους που ήδη αναφέραμε να παραμείνει ανοιχτό
το θέμα, ποιος πραγματικά κατοικούσε σε αυτά. 

Η λιτή κατοικία 
Το ένα τρίτο από τις 89 οικίες της Δήλου διαθέτει αποδε-
δειγμένα τις επονομαζόμενες tabernae, δηλαδή χώρους με
πολλαπλές επαγγελματικές και εμπορικές χρήσεις (κατα-
στήματα, εργαστήρια, αποθηκευτικοί χώροι, κ.λπ.), οι οποίοι
είτε είναι εντελώς ανεξάρτητοι είτε συνδέονται με το σπίτι
μέσω μιας πόρτας, και ανοίγουν συνήθως προς την πλευρά
βασικών οδικών αρτηριών της πόλης (εικ. 2, 5, 6). Ενώ οι ανε-
ξάρτητες tabernae μπορούν να νοικιαστούν επικερδώς σε ξέ-
νους, η διαχείριση των τμημάτων που συνδέονταν με τα σπί-
τια γινόταν πιθανώς από μέλη του νοικοκυριού.16 Εκτός από
αυτά, απαντούν επίσης και ξεχωριστά, πολύχωρα συγκροτή-
ματα με tabernae, τα οποία διαφέρουν από τα σπίτια ως προς
τη διάταξη και τον τυπικό εξοπλισμό, αλλά ωστόσο παρου-
σιάζουν στοιχεία, τα οποία συγκλίνουν υπέρ της κατοίκησης.
Το συγκρότημα z-q στη νησίδα ΙΙ της συνοικίας του Σταδίου
με εμβαδό 104 τ.μ. περιλάμβανε αρχικά μία αυλή (q) με δε-
ξαμενή και δύο εισόδους στα νότια και τα ανατολικά, ένα
χώρο δίπλα στην αυλή (q΄) και δύο μεταξύ τους συνδεδεμέ-
νες tabernae (h, z), εκ των οποίων η μία επικοινωνούσε και
με την αυλή (εικ. 7). Σε αυτή τη φάση το συγκρότημα λει-
τουργούσε τόσο ως κατοικήσιμος χώρος όσο και για εμπο-
ρικές δραστηριότητες. Ύστερα από ποικίλες τροποποιήσεις,
δημιουργήθηκαν από το συγκρότημα αυτό τέσσερις ξεχωρι-
στές μονάδες: η αυλή με το χώρο q΄, δύο ανεξάρτητες taber-

nae (h, z) και μία ξεχωριστή κατοικία στον επάνω όροφο, που
ήταν προσβάσιμη από ανεξάρτητη σκάλα και επεκτεινόταν
πέραν της οδού του Σταδίου που βρισκόταν μπροστά της.
Στην αυλή θα μπορούσαν να μπαίνουν οι ένοικοι όλων αυτών
των μονάδων με σκοπό την προμήθεια νερού, παραμένει
ωστόσο αδιευκρίνιστο αν το συγκρότημα της αυλής χρησί-
μευε και για κατοίκηση και ποιες ήταν οι σχέσεις των ενοί-
κων και η κατανομή των χρήσεων των τεσσάρων μονάδων.
Στην πρώτη, όπως και στη δεύτερη, οικοδομική φάση θα πρέ-
πει το συγκρότημα αυτό να προσέφερε περιορισμένες δυνα -
τότητες κατοίκησης και προπαντός να ήταν σχεδιασμένο για
μία στενή αλληλεπίδραση οικιακών και εμπορικών δραστη-
ριοτήτων. Συνολικά έχουν ταυτιστεί 13 τέτοια συγκροτήματα
με εμβαδό από 47 έως 208 τ.μ., τα οποία βρίσκονται σε όλες
τις συνοικίες, κυρίως όμως στην πυκνοκατοικημένη περιοχή
του Θεάτρου, και είναι συνήθως χτισμένα σε υπόλοιπα οικο-
πέδων με «δύσκολα» σχήματα (σύγκρινε εικ. 6: FF-FI). Στα πι-
θανά αλλά όχι υποχρεωτικά συστατικά στοιχεία αυτών των
συγκροτημάτων ανήκουν οι αυλές (σε 7 ή ίσως σε 12 περι-
πτώσεις), οι εγκαταστάσεις υδροδότησης (6), τα αποχωρητή -
ρια (3 ή ίσως 4) και οι σκάλες (σε 3 ή ίσως έως 6, σε 2 με βε-
βαιότητα και σε άλλα 2 πιθανώς στον ανεξάρτητο πάνω όρο -
φο).17 Αυτά τα συγκροτήματα φαίνεται ότι χτίστηκαν ανεξάρ -
τητα και πρέπει σαφώς να αποτελούσαν «δορυφόρους» των
γειτονικών σπιτιών. Κατά συνέπεια, ίσως και οι κάτοικοι αυ -
τών των συγκροτημάτων να ήταν ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν
είχαν απαραίτητα μία κοινωνικά εξαρτημένη σχέση με τους
ενοίκους των πλούσιων γειτονικών σπιτιών.18 Δεν θα ανήκαν
βέβαια στην οικονομική ελίτ της δηλιακής κοινωνίας, αλλά
δεν αντιπροσωπεύουν και το χαμηλότερο επίπεδο. Το τελευ-
ταίο το καταλάμβαναν μάλλον οι δούλοι, οι οποίοι ζούσαν σε

μεγάλα νοικοκυριά ή ίσως στο
πατάρι, πάνω από την taberna
του αφεντικού τους. 

Η κατοικία στο ελεύθερο 
λιμάνι: μία σύνοψη
Η εντυπωσιακή ποικιλία οικιστι-
κών μονάδων, από τις οποίες πα-
ρουσιάστηκαν εδώ εκτενέστερα
μόνο τρεις τύποι, εμφανίζεται σε
όλες τις συνοικίες της Δήλου,
όπου όμως συνυπήρχαν διαφο-
ρε τικές κοινωνικές τάξεις. Απου-
σιάζει λοιπόν η διαφοροποίηση
των συνοικιών σύμφωνα με τα πε-
 ριουσιακά στοιχεία, χωρίς όμως
να είναι δυνατή και η κατηγοριο-
ποίηση με άλλα κριτήρια, όπως η
κοινωνική τάξη, η καταγωγή και η
επαγγελματική δραστηριότητα.
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8. Δήλος, νησίδα της οικίας των Προσωπείων, οικία Α. Άποψη του αποχωρητηρίου από βόρεια.
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Τα 89 σπίτια παρουσιάζουν, παρά τις μεταξύ τους διαφορές
ως προς το μέγεθος και τη μορφή, πολλά κοινά στοιχεία ως
προς τη βασική τους διαμόρφωση και τη διευθέτηση των συ-
στατικών τους στοιχείων. Αυτή η ομοιογένεια ενδυναμώνεται
από τις πολυάριθμες τροποποιήσεις, προπαντός των μικρών
και λιτών σπιτιών, τα οποία προσπαθούσαν να εκσυγχρονί-
σουν και να εξευγενίσουν με πρότυπα τα μεγάλα και πλούσια
σπίτια. Στα χαρακτηριστικά που ήταν πιο προσφιλή και προ-
σέδιδαν μεγαλύτερο κύρος, και τα οποία προτιμώνται στις
μεταγενέστερες μετασκευές, ανήκουν τα περιστύλια και οι
κιονοστοιχίες, ο προθάλαμος και κυρίως ο διπλασιασμός των
εισόδων του σπιτιού, οι πλούσια διακοσμημένοι χώροι υποδο-
 χής και διαβίωσης, τα αποχωρητήρια και τα λουτρά. Αυτά τα
κοινωνικά «γνωρίσματα αξίας» ή αλλιώς σύμβολα κύρους, κα-
τασκευάζονταν συχνά μόνο στην ελάχιστη δυνατή κλίμακα και
με τα φθηνότερα υλικά και θα μπορούσαν μάλιστα μερικές
φορές να χαρακτηριστούν ως εντελώς άχρηστες «αναφορές»
σε μνημειακότερα δείγματα – αυτό ωστόσο δεν μείωνε τη
σπουδαιότητα που είχαν για τους ενοίκους των σπιτιών.19

Η αξία του περιστυλίου στην αρχιτεκτονική της ελληνικής
κατοικίας είναι γενικά γνωστή, ιδίως όταν εκλαμβάνεται ως
μίμηση και ως προσομοίωση της δημόσιας αρχιτεκτονικής
(εικ. 3). Δεκαεννέα από τα 32 περιστύλια στις οικίες της Δή -
λου κτίστηκαν δευτερογενώς, πολλές φορές μόνο με έναν
κίονα σε κάθε πλευρά ή ως «συμπτυγμένο» περιστύλιο με

δύο ή τρεις μόνο κιονοστοιχίες, χωρίς στυλοβάτη και με δια-
φορετικά υλικά σε δεύτερη χρήση.20

Μόνο 18 σπίτια της Δήλου διέθεταν δύο εισόδους, οι
οποίες συχνά βρίσκονταν σε δύο διαφορετικούς δρόμους,
βελτιώνοντας έτσι την προσβασιμότητα του σπιτιού (εικ. 5).
Διακρινόταν πάντα καθαρά μία κύρια είσοδος με πλούσια
διακόσμηση και μία λιτή, παράπλευρη είσοδος, επιτρέποντας
έτσι το διαχωρισμό της χρήσης τους σύμφωνα με την κοινω-
νική θέση (π.χ. καλεσμένοι έναντι των δούλων) και τις δρα-
στηριότητες (π.χ. προμήθεια προ όντων από τη δευτερεύ-
ουσα είσοδο).21

Αποχωρητήρια εντοπίζονται στο 68% των 102 οικιστικών
μονάδων, ακόμα και σε λιτά συγκροτήματα κατοικιών-tabernae
και σε μικρά, απλά «κανονικά σπίτια», ενώ στα σύγχρονα σπί-
τια άλλων ελληνικών πόλεων και γενικότερα στην ελληνιστική
αρχιτεκτονική απαντούν σπανιότατα. Πρόκειται λοιπόν για
μία τοπική ιδιαιτερότητα, η οποία δεν μπορεί προς το παρόν
να αξιολογηθεί πλήρως, αλλά αποτελεί με βεβαιότητα έναν
εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας
ζωής. Τα αποχωρητήρια ήταν συνήθως τοποθετημένα ακριβώς
δίπλα στην είσοδο και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με
την ίδια ευκολία από τα μέλη του νοικοκυριού και τους επι-
σκέπτες (εικ. 8). Το ιδιαίτερα μεγάλο μήκος αρκετών αγωγών
αποχωρητηρίων οδηγεί στην αποκατάσταση πολλαπλών θέ-
σεων και, κατά συνέπεια, στο συμπέρασμα ότι οι χώ ροι αυτοί
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9. Δήλος, νησίδα των Χαλκών, οικία I. Άποψη της κυκλικής μπανιέρας για το λουτρό εφίδρωσης (EP) από νότια.
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μπορούσαν και όφειλαν να χρησιμοποιηθούν συλλογικά. Το
φαινόμενο αυτό είναι κατά τα άλλα γνωστό μόνο σε δημόσι-
ους χώρους.22 Αλλά και η πολιτισμική ιστορία του λουτρού
εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, αφού πολύ λιγό τερα σπίτια της
Δήλου ήταν εξοπλισμένα με ανεξάρτητα λουτρά σε σχέση,
για παράδειγμα, με τα κλασικά σπίτια της Ολύνθου (7-10%
των 89 σπιτιών της Δήλου αντί 25-31% των σπιτιών της Ολύν-
θου). Τα συγκεκριμένα λουτρά ήταν κατά κύριο λό γο μικρά
και με λιτό εξοπλισμό και προφανώς προορισμέ να για χρήση
από τους ενοίκους του σπιτιού. Όμως, τέσσερις ιδιοκτήτες
σπιτιών της Δήλου διέθεταν ιδιαίτερα μεγάλες κυκλικές μπα-
νιέρες για λουτρά εφίδρωσης – μία μορφή ομαδικού χαλα-
ρωτικού λουτρού που αποτελεί μία υψηλή καινοτομία στον
ελληνιστικό κόσμο. Στα σπίτια είναι πιθανό να εξυπηρετούσε
πρωταρχικά σκοπούς κοινωνικής προβολής, για παράδειγμα
για την περιποίηση των καλεσμένων (εικ. 9). Την πολυτέλεια
του ομαδικού χαλαρωτικού λουτρού μέσα στο σπίτι τους μοι-
ράζονταν οι κύριοι των σπιτιών της Δήλου με λίγους ακόμη
«ομοίους» τους στη Θήρα, τη Ρόδο και κυρίως σε πόλεις της
δυτικής Μεσογείου (Monte Iato, Morgantina, Πομπηία, Σο-
λούς).23 Αντίθετα τα δηλιακά σπίτια σε υψηλό ποσοστό δεν
διαθέτουν δική τους κουζίνα. Το μαγείρεμα γινόταν συνήθως
σε φορητές μικρές εστίες σε καλά αεριζόμενους χώρους.24

Δηλιακά σπίτια όπως η οικία των Κωμωδών ή η οικία της
Τρίαινας χαρακτηρίστηκαν συχνά ως ασυνήθιστα πλούσια
και πολυτελή. Ακόμα και αν αυτή η εκτίμηση θα έπρεπε να
τροποποιηθεί αν λάβουμε υπόψη τις πολυάριθμες λιτές κα-
τοικίες και το συνολικά εξαιρετικά μικρό μέγεθος των κατοι-
κιών, πολλά σπίτια ήταν πραγματικά καλύτερα διαμορφωμέ -
να από τα αντίστοιχα παραδείγματα της κλασικής εποχής.
Διέθεταν πολυτελή περιστύλια στις αυλές και άφθονα πλού-
σια δωμάτια διαφορετικού μεγέθους και μορφής, κατά προ-
τίμηση ορατά και προσβάσιμα από την αυλή, χωρίς να έχουν
διαμορφωθεί ως εξειδικευμένοι χώροι συμποσίου (ανδρώ-
νες), όπως αυτοί που εξυπηρετούσαν την κοινωνική προβολή
στα σπίτια της υστεροκλασικής περιόδου (εικ. 10).25 Η αξιο-
λόγηση αυτής της τάσης ιδωμένης μέσα από το πρίσμα της
οργάνωσης του σπιτιού κρύβει δύο στενά συνδεδεμένα μετα -
ξύ τους προβλήματα. Καταρχάς δεν μπορούν, ελλείψει επαρ-
κών ευρημάτων και άλλων αξιόπιστων πηγών, να προσδιορι-
στούν με βεβαιότητα οι δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα
σε αυτά τα σπίτια. Διαφοροποιούνταν λόγω της ειδικής κοι-
νωνικοοικονομικής κατάστασης του ελεύθερου λιμανιού σα -
φώς από αντίστοιχα, προγενέστερα σπίτια που βρίσκονταν
στην ενδοχώρα; Υπήρχε ίσως λιγότερη οικιακή παραγωγή,
αφού σε μια πόλη-λιμάνι πλείστες ανάγκες του σπιτιού θα
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10. Δήλος, οικία των Τριτώνων, άποψη του oecus maior (AE) από ανατολικά.
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καλύπτονταν από τις πολυάριθμες tabernae, μέσω εισαγω-
γών και μίας εξαιρετικά εξειδικευμένης οικονομίας;26 Έφερε
η έντονη εμπορική ζωή στο λιμάνι μία εντατικοποίηση της κοι-
νωνικής ζωής –πέρα από τα όρια των γνωστών βραδινών συ-
μποσίων–, μία μεγαλύτερη ποικιλία κοινωνικών εκδηλώσεων;
Κατά δεύτερο λόγο δεν είναι ξεκάθαρο αν ο «εξευγενισμός»
των κατοικιών ανάγεται αναγκαστικά στην αυξημένη σημα-
σία της κοινωνικής ζωής ή στη γενικότερη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής και των προτύπων διαβίωσης, χωρίς άμεση επί-
δραση κατά συνέπεια στον κοινωνικό ρόλο των σπιτιών. Χα-
ρακτηρίζει ιδιαίτερα η πλούσια διακόσμηση, όπως στα σπίτια
της κλασικής περιόδου, ορισμένους χώρους που προορίζο-
νταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την υποδοχή των
καλεσμένων, ή αυτοί χρησιμοποιούνταν και από όλους τους
ενοίκους του σπιτιού ή αποκλειστικά από αυτούς; Ενσωματώ -
νονταν στοιχεία πολυτέλειας ή, αλλιώς, σύμβολα κύρους,
ιδίως οι «αναφορές» σε μνημειακότερα δείγματα, απαραίτη -
τα για σκοπούς επίδειξης επιδιώκοντας συνεπώς να εντυπω-
σιάσουν τους θεατές, ή με την πρόθεση, συγχρόνως με το
προηγούμενο ή πρωταρχικά, να δημιουργήσουν το χαρού-
μενο συναίσθημα της συμμετοχής στην ίδια πολιτισμική κοινή
και την πολυτελή ζωή των πλουσίων;27 Οι αυλές, συχνά με
πλούσια διακόσμηση με ψηφιδωτά υψηλής ποιότητας, έπρε -
πε σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούνται για την άντληση
νερού από τα πηγάδια και τις δεξαμενές. Ουσιαστικά, μπορεί
κανείς να υποθέσει ότι η αυλή –παρά τη ριζική αλλαγή στη
μορφή της– λειτουργούσε ακόμα ως πολύπλευρος πυρήνας
της οικιακής ζωής και σε κάθε περίπτωση ως ο κυριότερος
παράγοντας οργάνωσης της κυκλοφορίας. Αυτό που άλλαξε
δραματικά σε σύγκριση με τα σπίτια της κλασικής περιόδου
ήταν το εύρος των χώρων κοινωνικής προβολής, που ήταν
ορατοί και πιθανά προσβάσιμοι από τους επισκέπτες, όταν
αυτοί εισέρχονταν στην αυλή (εικ. 2, 5). Αυτό δεν είχε ανα-
γκαστικά ως αποτέλεσμα τη μείωση του κοινωνικού ελέγχου,
εάν αυτό ήταν πραγματικά το ζητούμενο: επειδή οι περισσό-
τεροι χώροι έκλειναν με πόρτες, μπορούσαν να διαχωρι-
στούν τα μέλη του οίκου –π.χ. οι γυναίκες και τα παιδιά– ανά
πάσα στιγμή εύκολα από τους ξένους επισκέπτες.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον για την οργάνωση των δηλιακών
σπιτιών και νοικοκυριών παρουσιάζει η χρήση του επάνω
ορόφου, τον οποίο, όπως αποδεικνύεται από τα κινητά ευ-
ρήματα και τις σκάλες, διέθετε το 72% του συνόλου των 102
οικιστικών μονάδων. Για δύο συγκεκριμένους λόγους δεν λει-
τουργούσαν ως ιδιωτικοί χώροι κατοικίας (για γυναίκες, παι-
διά και δούλους), όπως πολύ συχνά έχει διατυπωθεί για τα
σπίτια της κλασικής περιόδου. Πολλοί όροφοι στα σπίτια της
Δήλου κατοικούνταν ανεξάρτητα, όπως αποδεικνύουν επι-
γραφές και αρχαιολογικά τεκμήρια (εικ. 2, 5, 6, 7).28 Επίσης,
σχεδόν όλοι οι επάνω όροφοι είχαν τουλάχιστον εξίσου πλού-
σια και τις περισσότερες φορές ευδιάκριτα πολυτελέστερη
διαμόρφωση από το συνανήκον ισόγειο, και για το λόγο αυτό

ίσως λειτουργούσαν και ως χώροι υποδοχής των επισκεπτών.
Η διαμόρφωσή τους περιλάμβανε και πλατιά παράθυρα με
εξαιρετικά πολυτελή πλαίσια με παραστάδες, που βρίσκο-
 νταν στις προσόψεις των σπιτιών και, σε συνδυασμό με τις
αυλές, προσέφεραν πλούσιο φωτισμό στους χώρους του
επάνω ορόφου. Παρά ταύτα, τα σπίτια με ανεξάρτητα διαμε -
ρίσματα στο ισόγειο και τον επάνω όροφο δεν διέθεταν
πλέον όλο το εύρος της «ιδιωτικής σφαίρας» και του κλει-
στού χαρακτήρα που θεωρείται συνήθως ως βασικό χαρα-
κτηριστικό των ελληνικών σπιτιών με αυλή. Τα διαμερίσματα
του ισογείου και του ορόφου ήταν στενά συνδεδεμένα μέσω
της οπτικής επαφής με τις αυλές και μέσω της κοινής χρήσης
ορισμένων εγκαταστάσεων, όπως των προθαλάμων, των
αποχωρητηρίων και της παροχής νερού στις αυλές.29

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών
ταυτοποιήθηκαν με βεβαιότητα μόνο σε μία περίπτωση: η
Κλεοπάτρα και ο Διοσκουρίδης από το δήμο της Μυρρινούτ -
της διαμόρφωσαν μία κατοικία στη νησίδα ΙΙΙ της συνοικίας
του Θεάτρου. Η πολυεθνική και πολυπολιτισμική σύνθε ση
του πληθυσμού της Δήλου δεν αντικατοπτρίζεται σημαντικά
στα σπίτια. Η εθνική ταυτότητα παρουσιάζεται, αν και εφό-
σον, μόνο σε ελάχιστα διακοσμητικά στοιχεία, όπως σε συ-
γκεκριμένους τύπους δαπέδων ή σε εικονιστικές παραστά-
σεις, ιδίως στις επονομαζόμενες λατρευτικές τοιχογραφίες.
Αυτές σε συνδυασμό με βωμούς και κόγχες προορίζονταν
για τη λατρεία των Λαρήτων (Lares Compitales) (εικ. 2, 5, 6:
σημειωμένη με Α), που ασκούσαν συνήθως οι δούλοι και οι
απελεύθεροι Ρωμαίοι ή Ιταλοί. Από αυτό συμπεραίνεται ότι
σπίτια με τέτοιου είδους τοιχογραφίες βρίσκονταν για κάποιο
χρονικό διάστημα, που δεν είναι ωστόσο δυνατό να προσ-
διοριστεί, στην ιδιοκτησία κάποιου Ρωμαίου ή Ιταλού.
Ωστόσο, δεν αποδέχονται όλοι οι ερευνητές το συσχετισμό
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με την εθνικότητα ενώ πα-
ράλληλα σε πολλά σπίτια απαντούν πολλά και διαφορετικά
εθνικά γνωρίσματα, πράγμα που δημιουργεί αμφιβολίες ως
προς την ορθότητα αυτής της προσέγγισης.30 Πολύ περισ-
σότερο, λόγω της γενικότερης και εξαιρετικά μεγάλης ομοι-
ογένειας των κατόψεων των σπιτιών, της διαμόρφωσής τους
και, ιδίως, των συμβόλων κύρους, δημιουργείται η εντύπωση
ότι στη Δήλο κατοικούσαν όλοι κατά την «ελληνική κοινή»,
εντελώς ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή τους.
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Houses in late Hellenistic Delos
Dr Monika Trümper
With over 100 excavated and well preserved houses, Delos pres-
ents the best example of residential architecture of the Late Hel-
lenistic period in the Eastern Mediterranean. These buildings date
from the period when the island was a free-trading port (167 - 69
BC) with a cosmopolitan and rapidly changing population. The
houses of Delos have been brought to the public’s attention in
exemplary publications made by French archaeologists starting
in the 1920s. In recent studies, these houses are seen as an im-
portant source of information regarding social structures, living
and behavioural patterns, as well as their manner of evolving. In
this article, modern trends in research are revealed through three
case studies (The House of the Comedians, the Insula of the
Bronzes, the dwelling-taberna-complex z-q on Insula II in the The-
atre Quarter).

The author examines two points. First she looks at the variety
of existing houses, the layout and decoration, the quality of living
they provide, the distribution of these buildings on the Insulae
(building blocks), the different neighbourhoods, while making
guesses about their inhabitants.

Secondly, the author looks at the history of building which re-
veals the changes in the ways of living and probably in the social
role played by these houses.

Most of the houses of Delos have much smaller dimensions
than those of the Classical and Hellenistic period to be found in
other towns. Compared, however, to houses of the classical pe-
riod, they present important new features such as two entrances
(a main one and a secondary or “tradesmen’s” entrance), nu-
merous and richly decorated rooms with different features and
dimensions (no more andrones). Furthermore these houses have
latrines, luxury bathroom suites, as well as richly decorated upper
floors for independent dwellings.

But was the residential architecture of Delos representative
of that encountered in other late Hellenistic Greek towns or sim-
ply the result of the special conditions enjoyed by the free port?
So far this question cannot be answered because of the lack of
sufficient comparative material coming from the same era as that
of Delos.
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