
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Διακοσµητικό 
κόσµηµα, χρηστικό 
χειροτέχνηµα  

ή εικαστικό στοιχείο 

Πηγή Σκαρίφηµα Διαστάσεις Χώρος-καταγραφή 

Εγχάρακτη γοργόνα1 
(εικ. 22) 

Πρωτογενής2 

 

Π 50 εκ. 
Y 14 εκ. 
 

Ανατολικό άκρο του 
ΝΔ τοίχου του 
παράσπιτου. Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Ίχνος εγχάρακτου 
δίσκου 
 

Πρωτογενής 
 

 

Π 38 εκ. 
Υ 19 εκ. 
Διάµετρος 
εξωτερικού δίσκου 
13,5 εκ. 

Ανατολικό άκρο του 
ΝΔ τοίχου του 
παράσπιτου.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτός χοίρος 
(εικ. 7) 

Δευτερογενής3 

 

 Δώµα, ΝΑ τοίχος 
παράσπιτου. Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτός αετός4 
(εικ. 7) 

Δευτερογενής5 

 

 Δώµα, ΝΑ τοίχος 
παράσπιτου.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτό ρολόι 
(εικ. 7, 41) 

Δευτερογενής6 

 

 Δώµα, ΝΑ τοίχος 
παράσπιτου.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Βάση ρολογιού (εικ. 
23) 

Πρωτογενής 

 

Y 6 /16/16εκ. 
Π 18 εκ. 

Δώµα, ΝΑ τοίχος 
παράσπιτου.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτό φίδι 
(εικ. 41) 

Δευτερογενής7 

    
 

 Δώµα, ΝΑ τοίχος 
παράσπιτου.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτές πάπιες (δύο) 
(εικ. 14) 

Δευτερογενής8 

 

Σε σκίτσο του 
Πικιώνη (ΑΝΑ_ 
67_01_20), 
αναφέρεται ότι το 
ύψος της πάπιας 
είναι 3α σε σχέση µε 
το ύψος του 
επίκρανου που 
ορίζεται ως α, απ’ 
όπου συνάγεται ότι 
το Υ είναι περίπου 
22,5 εκ. 

Δώµα, ΝΑ τοίχος 
πατητηριού-
µαγειρείου9.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτό µπούστο 
γυναίκας 

Δευτερογενής10 

 

 Πέτρα.  
Εσωτερικός χώρος.  



Γλυπτή Σφίγγα Δευτερογενής11 

 

 Πέτρα.  
Εσωτερικός και 
εξωτερικός χώρος. 
 

Γλυπτό κεφάλι 
Τούρκου α  
(εικ. 24, 17) 

Πρωτογενής 

 

Π 18 εκ. 
Μ 45 εκ. 
Υ 25 εκ. 
 

Δώµα, ΒΔ τοίχος 
κυρίως σπιτιού, νότιο 
άκρο. Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Γλυπτό κεφάλι 
Τούρκου β  
(εικ. 17) 

Πρωτογενής 

 

Π 19 εκ. 
Μ 47 εκ. 
Υ 27 εκ. 
 

Δώµα, ΒΔ τοίχος 
κυρίως σπιτιού, 
βόρειο άκρο. Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Στέψη παραθύρου 
(δύο) (εικ. 17) 

Πρωτογενής και 
δευτερογενής12 

 

 Στενή πλευρά κυρίως 
σπιτιού. ΒΔ τοίχος. 
Χάραξη σε 
επίχρισµα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Εγχάρακτη/ 
ανάγλυφη γιρλάντα 
πόρτας α  

Δευτερογενής13 

 

Μέγεθος ανοίγµατος 
Π 100εκ. 
Υ 152 εκ. 
 

Είσοδος του πρώτου 
χώρου του 
παράσπιτου 
(µαγειρείο). ΝΔ 
τοίχος παράσπιτου. 
Πέτρα.  
Εξωτερικός χώρος. 

Εγχάρακτη/ 
ανάγλυφη γιρλάντα 
πόρτας β (εικ. 5). 

Πρωτογενής 

 

Y διακόσµου  
15-16 εκ. 
 
Μέγεθος ανοίγµατος 
Π 78εκ./ 108 
Υ 160 εκ. 
 

Είσοδος πατητηριού- 
µαγειρείου.  
ΝΑ τοίχος.  
Πέτρα.  
Εξωτερικός χώρος.  

Εγχάρακτη/ 
ανάγλυφη γιρλάντα 
παραθύρου α (εικ. 
26). 

Πρωτογενής 

 

Y διακόσµου  
10 εκ. 
 
Μέγεθος ανοίγµατος 
Π 36/ 51 εκ. 
Υ 67,5 /77,5εκ. 
 

ΝΑ τοίχος 
µαγειρείου 
παράσπιτου.  
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος.  

Εγχάρακτη/ανάγλυφη 
γιρλάντα παραθύρου 
β (εικ. 5, 40). 

Πρωτογενής 

 

 Y διακόσµου  
9 εκ. 
 
Μέγεθος ανοίγµατος 
Π 52/48/70 εκ. 
Υ 64 /73εκ. 

Παράθυρο 
πατητηριού- 
µαγειρείου. ΝΑ 
τοίχος.  
Πέτρα.  
Εξωτερικός χώρος.  



Διαµόρφωση 
παραθύρου γ 

Πρωτογενής 

 

Υ τόξου 7/16 εκ. 
Επίκρανα 
παραστάδων  
Υ 7εκ. Π 10εκ. 
Υ παραστάδων 29 
εκ. 
Μέγεθος ανοίγµατος 
Π 50 εκ. 
Υ 62 εκ. 

Επιµήκης πλευρά του 
κυρίως σπιτιού.  
ΝΑ τοίχος. 
Πέτρα.  
Εξωτερικός χώρος. 

Εγχάρακτη γιρλάντα 
πόρτας γ (εικ. 25). 

Πρωτογενής 

 

Y διακόσµου  
6,5 εκ. 
 
Μέγεθος ανοίγµατος 
Υ173,5 εκ. 
Π 78εκ. 

Είσοδος του κυρίως 
σπιτιού. ΝΑ τοίχος. 
Πέτρα.  
Εξωτερικός χώρος  

Πιθανό εγχάρακτο 
κλαδί 

Δευτερογενής14 

 

 ΝΑ τοίχος κυρίως 
σπιτιού. 
Εξωτερικός χώρος  
 

Εγχάρακτα κλαδιά 
κόγχης, εγχάρακτη 
επιγραφή (εικ. 28) 

Πρωτογενής 

 

Y διακόσµου  
26-30 εκ. 
Π 6 εκ. 
 
Φωτιστικό άνοιγµα 
11x37 εκ. 

Φωτιστικό άνοιγµα 
µε κόγχη. Κλαδιά και 
επιγραφή χαρακτή σε 
επίχρισµα.  
Πατητήρι-µαγειρείο. 
ΒΔ τοίχος. 
Εσωτερικός χώρος 

Εγχάρακτο αέτωµα 
µε ρόδακα α (εικ. 29) 

Πρωτογενής15 

 

Π 80 εκ. 
Υ 40 εκ. 
Διάµετρος ρόδακα 
25 εκ. 

Στέψη φούρνου. 
Φουρνόσπιτο.  
Νότιος τοίχος. 
Πέτρα.  
Εσωτερικός χώρος 

Εγχάρακτο αέτωµα 
µε ρόδακα β (εικ. 6, 
32) 

Πρωτογενής 

 

Π 57,5 εκ. 
Υ 18 εκ. 
Διάµετρος ρόδακα 
14-15 εκ. 

Στέψη τζακιού 
(παραφωτιάς). 
Πατητήρι-µαγειρείο, 
δυτικός τοίχος. 
Πέτρα. 
Εσωτερικός χώρος 

Ανάγλυφο αέτωµα µε 
ρόδακα γ (εικ. 31) 

Πρωτογενής 

 

Π 87 εκ. 
Υ 32 εκ. 
Διάµετρος ρόδακα 
21 εκ. 

Στέψη εισόδου 
αµπάρας. 
Πέτρα µε επίχρισµα 
σε ρόδινο χρώµα. 
Εσωτερικός χώρος 
στον κεντρικό χώρο 
του τρίχωρου 
παράσπιτου. 

Πλάκα- 
γαρουφαλίνα16 µε 
ανάγλυφο µοτίβο. 
(εικ. 22) 

Πρωτογενής 

 

Π 22,5/36 εκ. 
Υ 8-9/6,5 εκ. 
 

Ανατολικό άκρο ΝΔ 
τοίχου παράσπιτου. 
Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Πλάκα µε οπή (δύο) Πρωτογενής  

 
 

Π 12 εκ. 
Μ 16 εκ. 
Υ 8 εκ. 
Διάµετρος οπής 8 εκ. 

ΝΑ τοίχος κυρίως 
σπιτιού.  
Πέτρα. Εξωτερικός 
χώρος 



Λουλουδιέρες µε 
εγχάρακτο µοτίβο και 
ανάγλυφες φούντες α 
(τέσσερις)17 (εικ. 13, 
32) 

Πρωτογενής και 
δευτερογενής18 

 

Y διακόσµου 
ζικ ζακ 4 εκ. 
 
Μέγεθος 
λουλουδιέρας 
Β 16 εκ. 
Π 32 εκ 
Υ 34 εκ. 

Δύο στις γωνίες στο 
πατάρι του κυρίως 
σπιτιού. 
Δύο στις γωνίες του 
τοίχου του τζακιού 
του κυρίως σπιτιού19. 
Η µία  
από αυτές φαίνεται 
να φέρει κάποια 
µικρή παραλλαγή 
στην ανάπτυξη του 
µοτίβου. 
Κονίαµα σε 
κατασκευασµένη 
βάση. 
Εσωτερικός χώρος.  

Λουλουδιέρα β 
(µία)20 
(εικ. 13) 

Δευτερογενής21 

 
 

 Μία στο κέντρο του 
τοίχου του τζακιού 
του κυρίως σπιτιού. 
Πιθανόν κονίαµα  
σε κατασκευασµένη 
βάση. 
Εσωτερικός χώρος 

Ανάγλυφη βάρκα 
(εικ. 20) 

Συνδυασµός 
πρωτογενούς / 
δευτερογενούς 
υλικού22  

Π 52/ 68 εκ. 
Υ 11,5/ 22 εκ. 
 

Είσοδος του κυρίως 
σπιτιού. Νότιος 
τοίχος. 
Κονίαµα σε 
κατασκευασµένη 
βάση. 
Εσωτερικός χώρος 

Ερµάριο πολλαπλών 
επιπέδων (εικ. 16)  

Δευτερογενής23 

 

 Κυρίως σπίτι. 
Φαίνεται να είναι 
συµπαγές χυτό 
κονίαµα, πιθανόν σε 
καλούπι. 
Εσωτερικός χώρος. 
Βόρειος τοίχος. 

Διακοσµηµένη µε 
ανάγλυφο κλήµα 
πίσω κολόνα 
στήριξης θυρίδας 
εικονοστασίου. 

Πρωτογενής 

 

Υ περίπου 48 εκ. 
Π 7,5 εκ. 
Φέρει εγκοπή 
στήριξης σύνδεσης 
µε το εµπρός 
κολονάκι. 

Κυρίως σπίτι. 
Εσωτερικός χώρος. 
Ξύλινο.  
Βόρειος τοίχος. 

Διακοσµηµένη µε 
ανάγλυφο φίδι 
µπροστινή κολόνα 
στήριξης θυρίδας 
εικονοστασίου (δύο) 
(εικ. 35, 39) 

Δευτερογενής24 

 
 

 Κυρίως σπίτι. 
Εσωτερικός χώρος. 
Ξύλινο.  
Βόρειος τοίχος. 



Διακοσµητικός 
ανάγλυφος ρόδακας 
ερµαρίου, 
εικονοστασίου (δύο) 
(εικ. 35, 39) 

Πρωτογενής 

 

Π/ Υ 8 εκ. 
Ο αριστερός 
ρόδακας φέρει 
προσαρµοσµένο 
σφαιρικό άνθος στο 
κάτω µέρος του, απ’ 
όπου πιθανόν 
κρέµονταν το 
καντήλι. 

Κυρίως σπίτι. Ξύλο. 
Εσωτερικός χώρος. 
Ξύλινο.  
Βόρειος τοίχος. 

Εικονοστάσι µε 
κολόνες και στέψη 
(εικ. 16, 35, 39) 
 

Πρωτογενής 

 

Π 100 εκ. 
Υ 25 εκ./48 εκ./ 20 
εκ.  

Κυρίως σπίτι. 
Συνδυασµός υλικών- 
ξύλο, κονίαµα, 
πλάκες. 
Εσωτερικός χώρος. 
Βόρειος τοίχος. 

Σκαλοπάτι –κάθισµα 
(εικ. 15) 

Δευτερογενής25 

 

Π 80-85 εκ. 
(µε συγκριτική 
εκτίµηση)  

Κυρίως σπίτι. 
Σκαλοπάτια για το 
πατάρι ύπνου.    
Κατ’ εκτίµηση 
κονίαµα επί λίθινης 
βάσης.   

Τα χέρια του Ροδάκη 
στις παραστάδες του 
τζακιού (εικ. 21)  

Πρωτογενής 

 

Χέρια 
περίπου  
Π 11,5/12,5 εκ. 
Υ 18,5/ 20 εκ. 

Τζάκι-παραφωτιά 
στον εσωτερικό 
χώρο. Πέτρα. 
Πλευρικός χώρος 
µαγειρείου του 
τρίχωρου 
παράσπιτου. 

Φουρούσια (δύο) 
(εικ. 30) 

Πρωτογενής 

 

Π 12,5 εκ. 
Υ άνω µέρους 28 εκ. 
Υ συνόλου 82 εκ. 

Τζάκι, εσωτερικός 
χώρος µαγειρείου- 
πατητηριού. 
Ανατολικός τοίχος. 
Πέτρα. 
Εσωτερικός χώρος. 
 

Πλάκες µε χαράξεις 
(εικ. 5) 

Πρωτογενής 

 
 

Κεντρική πλάκα  
Π 40 εκ., Υ 35 εκ. 
Αριστερή πλάκα  
Π 50 εκ., Υ 35 εκ. 
Δεξιά πλάκα  
Π 55 εκ., Υ 34 εκ. 
Επίκρανο  
Π 35 εκ., Υ 32 εκ., Β 
3/7 εκ. 

ΝΑ τοίχος 
πατητηριού-
µαγειρείου. Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος.  
 
 
 

Επίκρανα γωνιαία 
(δύο) (εικ. 34) 

Πρωτογενής 

 

Π 32/50 εκ 
Υ 32 εκ. / από το 
άνω µέρος προς το 
κάτω 
2,5/5,0/7,5/2,0/1,5 
εκ.  
Β 3/7 εκ. 
 

ΝΑ τοίχος 
πατητηριού-
µαγειρείου. Πέτρα. 
Εξωτερικός χώρος. 

Καµινάδα α Δευτερογενής26 

 

Π 27 εκ. 
Υ 55 εκ. 
3 αρθρωτά µέρη 

Δώµα κυρίως 
σπιτιού. Πέτρα. 



Καµινάδα β (εικ. 33) Πρωτογενής 

 

Κάτοψη Π 35 εκ. 
        Μ 51 εκ. 
Υ 72 εκ. 
Κολονάκια  
ακραία 9,5 εκ. 
µεσαία 6,5 εκ. 

Ανατολικός τοίχος, 
πατητήρι-µαγειρείο. 
Πέτρα.  
Εξωτερικός χώρος. 

Επιγραφή 
χρονολόγησης (εικ. 
25) 

Πρωτογενής 

 

Διάµετρος  
Εξωτερικά 27-29 εκ. 
Εσωτερικά 23,5-25 
εκ. 

Είσοδος κυρίως 
σπιτιού, ΝΑ τοίχος. 
Πέτρα και κονίαµα.  

Ζωγραφικό µοτίβο 
οροφής (εικ. 38) 

Δευτερογενής27 

 

 Οροφή κυρίως 
σπιτιού. 
Εσωτερικός χώρος. 
Από την ανάλυση 
έχουν 
χρησιµοποιηθεί 
ασβεστοχρώµατα σε 
ξηρό επίχρισµα. 
Εξωτερική ζώνη, 
µπλε πρωσικό σε 
λευκό φόντο, 
κόκκινο. Εσωτερική 
ζώνη ουλτραµαρίν 
φόντο, κόκκινο. 
Έχει καταστραφεί. 

Ζωγραφικό µοτίβο 
τοίχου (εικ. 37) 

Πρωτογενής και 
δευτερογενής28 

 

 Κυρίως σπίτι 
Εσωτερικός χώρος. 
Ασβεστοχρώµατα σε 
ξηρό επίχρισµα. 
Ζώνη ζικ ζακ: µπλε 
πρωσικό σε λευκό 
φόντο, κόκκινη 
γραµµή, άνω µέρος: 
ουλτραµαρίν φόντο, 
κόκκινο και µαύρο. 

Ζωγραφικό µοτίβο 
τοίχου τζακιού 

Πρωτογενής 

 

 Κυρίως σπίτι. 
Εσωτερικός χώρος. 
Ασβεστοχρώµατα σε 
ξηρό επίχρισµα. 
Ουλτραµαρίν φόντο, 
κόκκινο. 

Παράθυρο 
περιστερώνα µε 
κοιλόκυρτο κυµάτιο 
(εικ. 8, 9)  

Δευτερογενής29 

 
 

 Εξωτερικός χώρος. 

     
		

	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Η γοργόνα αναφέρεται ως νέο στοιχείο «Ανακάλυψαν κρυφά του σηµεία, άγνωστες µέχρι τότε λεπτοµέρειες και 
κατασκευές, όπως η µικρή εγχάρακτη γοργόνα που αποκαλύφθηκε», βλ. Παπαϊωάννου 2016. Ωστόσο αυτή 
περιλαµβάνεται σε σκίτσο του Πικιώνη της περιόδου 1912-17, κάτω από τον γλυπτό αετό (ΑΝΑ_67_1_26). 
2. Στην επίσκεψη της Δευτέρας 17.4.2016, η ουρά της γοργόνας είχε αφαιρεθεί. 
3. Πικιώνης ΑΝΑ_67_01_27, φωτογραφία Αρχείου Νεκτάριου Κουκούλη, 2012. 
4. Το πουλί που απεικονίζεται αναφέρεται ως «περιστέρι», Vrieslander / Καΐµη 1997, σ. 39, και βασισµένοι σ’ αυτή την 
αναφορά µεταγενέστεροι µελετητές το θεωρούν ως περιστέρι και του αποδίδουν το συµβολισµό της ειρήνης. Ωστόσο ο 



Πικιώνης σε δύο σκίτσα του το αναφέρει ως «αετό». Ο δεύτερος χαρακτηρισµός είναι ο ορθός, αν λάβει κανείς υπόψη τη 
µορφή του πουλιού και τα χαρακτηριστικά του. (ΑΝΑ_ 67_1_26 και 67_1_27). Το ίδιο αναφέρεται και από τον 
Κανδύλη που του αποδίδει διά στόµατος Ροδάκη το συµβολισµό της δύναµης, Candilis 1977, σ. 9. 
5. Πικιώνης ΑΝΑ_ 67_1_13, ΑΝΑ_ 67_1_26 και ΑΝΑ_ 67_1_27. Vrieslander / Καΐµη 1997, φωτογραφίες 4, 5, 6, 7. Το 
άγαλµα διασώζεται χωρίς κεφάλι. 
6. Πικιώνης ΑΝΑ_67_ 01_13, Vrieslander / Καΐµη 1997, φωτογραφίες 4,5,6,7. Το γλυπτό διασώζεται στα χέρια των 
κληρονόµων του Ροδάκη. Σε αρχειακό υλικό του 1980 είναι το µοναδικό γλυπτό που έχει αποσπαστεί από το δώµα του 
παράσπιτου.  
7. Πικιώνης ΑΝΑ_67_01_13, Φωτογραφία Αρχείου Ν. Κουκούλη (18.5.2012). Το γλυπτό διασώζεται. 
8. Πικιώνης ΑΝΑ_ 67_01_20, Vrieslander / Καΐµη 1997, φωτογραφίες 9, 10, 12. Φωτογραφία Αρχείου Μωραΐτη (1980) 
και Αρχείου Κουκούλη, (2012). Ένα από τα δύο γλυπτά διασώζεται. 
9. Συνάγεται ότι αυτή ήταν η αρχική τους θέση. Στη συνέχεια βλέπουµε τη µετακίνηση µιας πάπιας στο δώµα του 
παράσπιτου, ως πέµπτου αγάλµατος, αλλά και τη µετακίνηση του αετού στη θέση του χοίρου. Φιλιππίδης 1998, σ. 37, 
Ζάχος ΑΝΑ 30_35_13 (εικόνα 33) και αρχείο Μωραΐτη. 
10. Φωτογραφίες Αρχείου Κουκούλη, (2012), Vrieslander / Καΐµη 1997, φωτογραφία 15. 
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