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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤOΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΧΙΟ

—Ένας αιώνας ανασκαφικών ερευνών: Τόποι και άνθρωποι

Ο κόσμος της αρχαίας Χίου 
αποτελούσε πάντοτε ένα αίνιγμα, 
έναν κόσμο ερμητικά κλειστό,  
κατά βάση άφαντο από τα 
βυζαντινά χρόνια και μετά. 
Επιπλέον, η φειδωλότητα  
των πηγών κάλυπτε με αχλύ  
το ήδη σκοτεινό τοπίο. 
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01 
Η W. Lamb και η N. Six στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου 
καταγράφουν τα ευρήματα 
των ανασκαφών στα Φανά, 
1934. Φωτ.: Αρχείο BSA.

Χάρτης 
Με το σύμβολο ■ 
δηλώνονται οι αρχαιολογικές 
θέσεις της Χίου που 
αναφέρονται στο κείμενο.
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«ΕΆΝ ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΟΝ ΆΙ ΜΆΡΤΥΡΙΆΙ 
των παλαιών συγγραφέων […] και αι άλ-
λαι ειδήσεις των νεωτέρων πατριδογρά-
φων, ουδείς ήθελεν ασφαλώς υποθέση 
ότι πόλις μεγάλη και πλουσία ήτο ποτέ 
ιδρυμένη επί της θέσεως της σημερινής 
πρωτευούσης της Χίου […] Πού τ' αξι-
όλογα αυτής τείχη; Πού λείψανον έστω 
τείχους; Πού ο λιμήν και ο ναύσταθμος 
[…]; Πού η ακρόπολις, πού αι στοαί, πού 
οι ναοί, πού ναού στύλος εις κατά χώ-
ραν;»1 Ή απορία του Xιώτη λόγιου Γε-
ώργιου Ζολώτα για την απουσία ορα-
τών καταλοίπων της αρχαιότητας στη 
Χίο δεν είναι ούτε αδικαιολόγητη ούτε 
πρωτοφανής. Όλοι ανεξαιρέτως οι φι-
λάρχαιοι Eυρωπαίοι λόγιοι που επισκέ-
πτονταν το νησί διαπίστωναν γρήγορα 
την απουσία αυτή και έθεταν αυτό-
ματα το εύλογο ερώτημα πώς γίνεται 
στον τόπο που γέννησε τόσα φωτισμέ-
να πνεύματα, όπως ο Όμηρος, ο Θεό-
πομπος, ο Ίων, ο Άρχερμος και τόσοι 
άλλοι, να μην στέκεται όρθια έστω μία 
αρχαία κολόνα. Άκόμα και η Δασκα-
λόπετρα, ο βράχος όπου κατά παράδο-
ση δίδαξε ο Όμηρος, δεν ανταποκρινό-
ταν τις πιο πολλές φορές σε όσα είχαν 
φανταστεί οι περιηγητές για τον μυθι-
κό αυτό τόπο. Με λίγα λόγια, ο κόσμος 
της αρχαίας Χίου αποτελούσε πάντοτε 
ένα αίνιγμα, έναν κόσμο ερμητικά κλει-
στό, κατά βάση άφαντο από τα βυζαντι-
νά χρόνια και μετά. Επιπλέον, η φειδω-
λότητα των πηγών κάλυπτε με αχλύ το 
ήδη σκοτεινό τοπίο. Άν και γνωρίζου-

με ότι από την αρχαιότητα κιόλας το 
παρελθόν της Χίου αποτέλεσε το κύ-
ριο θέμα γραπτών έργων, κανένα από 
αυτά δεν διασώθηκε. Μερικά είναι γνω-
στά μέσω ολιγόλογων αποσπασμάτων 
σε άλλα έργα της αρχαιότητας. Ο Ίων ο 
Χίος (490–422 π.Χ. περίπου), ένας από 
τους πιο διάσημους τραγικούς ποιητές 
του 5ου αιώνα π.Χ., που έζησε και δοξά-
στηκε στην Άθήνα, συνέγραψε το έργο 
Χίου κτίσις, του οποίου απόσπασμα έχει 
διασωθεί στον Παυσανία (VII.4.8–9), 
ενώ στην Ελληνιστική εποχή ο Υπερ-
μένης έγραψε το Περί Χίου και ο Ζήνις 
το Περί της πατρίδος2. 

Στους αιώνες που ακολούθησαν τον 
ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, όταν ο ελληνο-
ρωμαϊκός κόσμος ήρθε στο προσκήνιο 
και αποτέλεσε τη μαγιά για το κίνημα 
της Άναγέννησης, Ευρωπαίοι περιηγη-
τές ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι προς την 
Άνατολή με στόχο να αντικρίσουν με τα 
ίδια τους τα μάτια όσα διάβαζαν στους 
αρχαίους συγγραφείς. Άπό τον Κυρι-
ακό τον Άγκωνίτη και τον Χριστόφο-
ρο Μπουοντελμόντι έως τον Ζαν–Ζακ 
Μπαρτελεμύ, τους Στιούαρτ και Ρέβετ, 
τον Έντουαρντ Ντόντγουελ και αναρίθ-
μητους άλλους, ξεχασμένους σήμερα, 
αρχαίες πόλεις, επιφανείς και αφανείς, 
και μνημεία αποκαλύφθηκαν, ταυτί-
στηκαν και έγιναν αντικείμενο θαυ-
μασμού, αρχαία έργα τέχνης αποσπά-
στηκαν βίαια και κατέληξαν στα νεοϊ-
δρυθέντα εθνικά μουσεία και σε ιδιωτι-
κές συλλογές. Ή Χίος, αν και ενταγμέ-

νη στους δρόμους των περιηγητών, μην 
έχοντας ορατό κανένα αξιόλογο αρχιτε-
κτονικό κατάλοιπο δεν έλκυσε το αρ-
χαιολατρικό ενδιαφέρον τους. Εκτός 
από την κλασική αναφορά στον Όμη-
ρο και την τυπική επίσκεψη στη Δα-
σκαλόπετρα, η πλειονότητα των πε-
ριηγητών από τον 15ο ως τον 19ο αιώ-
να ασχολήθηκε με τη Χίο υπό το καθε-
στώς των Γενουατών και των Οθωμα-
νών και το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυ-
ρίως στη μαστίχα και στην οικονομική 
ανάπτυξη που πήγαζε από τα προνόμια 
των κατακτητών3. 

Ο Κυριακός από την Άγκώνα (Ciriaco 
di Ancona ή Ciriaco de Pizzicolli), ο 
πρωτοπόρος περιηγητής και αρχαιοδί-
φης, επισκέφτηκε τη Χίο τρεις φορές 
(1425, 1431 και 1444)4. Το νησί φαίνε-
ται ότι ήταν η βάση για τις εξορμήσεις 
του στο Άρχιπέλαγος, όπου αναζητού-
σε και αγόραζε νομίσματα, χειρόγρα-
φα, επιγραφές και έργα τέχνης. Διέμει-
νε στο Κάστρο φιλοξενούμενος από τον 
Andreolo Giustiniani, γόνο της οικο-
γένειας των Γενουατών που διοικούσε 
τότε το νησί. Στη διάρκεια της πρώτης 
διαμονής του σχεδίασε αρχαία αγάλ-
ματα, νομίσματα και σφραγιδόλιθους, 
μέρος των οποίων βρισκόταν στη συλ-
λογή του οικοδεσπότη του. Κατά την 
τρίτη επίσκεψη, διάρκειας έξι εβδο-
μάδων, συνέγραψε την περιγραφή της 
Άκρόπολης των Άθηνών. Στη Χίο συ-
γκέντρωσε περίπου δέκα επιγραφές 
από τις οποίες μία μόνο έχει διασωθεί5. 
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Χιώτες και Ευρωπαίοι λόγιοι 
ανακαλύπτουν την αρχαία Χίο 
Κατά την περίοδο που ξεκινά τον 19ο αι-
ώνα και ολοκληρώνει τον κύκλο της το 
1912, όταν το νησί απελευθερώνεται και 
ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος, 
διακρίνονται δύο ρεύματα: το πρώτο, με 
πνευματικό ηγέτη τον Άδαμάντιο Κο-
ραή, διαμορφώθηκε από Χιώτες λογί-
ους με κύριο στόχο την αποκάλυψη και 
ανασύνθεση της αρχαίας ιστορίας και 
του πολιτισμού της Χίου, γνώση που θε-
ωρούνταν ότι θα συνέβαλλε καίρια στη 
σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας 
και θα οδηγούσε στην απελευθέρωση. 
Το δεύτερο ρεύμα συγκροτήθηκε από 
Ευρωπαίους επιστήμονες —ιστορικούς 
και αρχαιολόγους— οι οποίοι στο πλαί-
σιο των ερευνών τους ήρθαν στο νησί, 
επισκέφτηκαν αρχαιολογικές θέσεις, 
εντόπισαν και, σε μερικές περιπτώ-
σεις, περισυνέλεξαν αρχαιότητες και 
δημοσίευσαν επιγραφές, νομίσματα, 
γλυπτά κ.λπ. 

Ο Άδαμάντιος Κοραής (1748–1833) 
πρώτος ψηλάφησε το αρχαίο παρελ-
θόν της Χίου μέσα από το έργο του Χια-
κής Αρχαιολογίας Ύλη6, εγκαινιάζοντας 
με περισσή επιστημοσύνη μια νέα προ-
σέγγιση του χιώτικου παρελθόντος. Με 
βάση τις αρχαίες πηγές συνέθεσε εκτε-
νές περίγραμμα της ιστορίας και της αρ-
χαιολογίας του νησιού, βάζοντας στο 
περιθώριο μύθους και συναφείς αφη-
γήσεις. Στο έργο του τα γεγονότα που 
μαρτυρούνται στις φιλολογικές πη-

02 
Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα 
στο ναό των Αγίων Αποστόλων στο Βίκι. 

03 
Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα 
στο ναό της Παναγίας Κρήνας.

04 
Ο Αντώνιος Στεφάνου (1904–1992).

05 
Ο Γεώργιος Ζολώτας (1845–1907).

06 
O Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης  
(1872–1945).

07 
Η W. Lamb (1894–1963).  
Φωτ.: Αρχείο BSA.

08 
Ο Νικόλαος Κοντολέων (1910–1975).03 04
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γές εντάσσονται σε χρονικό και χωρικό 
πλαίσιο και συμπληρώνονται με ενότη-
τες στις οποίες παρουσιάζονται η οικο-
νομική ζωή, η πολιτική και κοινωνική 
οργάνωση, τα πολιτιστικά ανά τους αι-
ώνες επιτεύγματα των κατοίκων του νη-
σιού, οι Χιώτες λόγιοι και καλλιτέχνες. 
Εκτός των άλλων, μέρος του βιβλίου 
αφιερώνεται σε θέματα αρχαίας τοπο-
γραφίας7. Ο στόχος του Κοραή ήταν 
διττός: από τη μία επιδίωξε να κρατή-
σει αμείωτο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 
για τη Χίο —μην ξεχνάμε ότι η σφαγή 
του 1822 είχε συγκλονίσει την Ευρώ-
πη— και την απελευθέρωσή της μετά 
την αποτυχημένη προσπάθεια του Γάλ-
λου Φαβιέρου (1827–1828) και από την 
άλλη στόχευε να ωθήσει τους «φιλό-
μουσους ομογενείς νέους ... ν’ αποσπά-
σωσιν την πατρίδαν των από τας χείρας 
του αιμοβόρου τυράννου και να την φέ-
ρωσι κατά μικρόν εις την αρχαίαν αυτής 
κατάστασιν, ότε την ελάμπρυναν φιλό-
σοφοι, συγγραφείς, ποιηταί, και τεχνών 
ελευθερίων τεχνίται»8. Το αρχαίο πα-
ρελθόν του νησιού προβάλλεται στους 
σύγχρονους ως υπόδειγμα, ως ένα από 
τα μέσα που θα οδηγήσουν στην εθνι-
κή αυτογνωσία και στη συνακόλουθη 

αποτίναξη των δεσμών του κατακτητή. 
Είκοσι ένα χρόνια μετά το θάνα-

το του Κοραή, το 1854, κατέφτασε 
στη Χίο ο Γάλλος ιστορικός Fustel de 
Coulanges (1830–1889), απόφοιτος 
της École Normale Supérieure και μέ-
λος της Γαλλικής Σχολής Άθηνών. Στο 
πλαίσιο της έρευνάς του, καρπός της 
οποίας ήταν το βιβλίο Mémoire sur l’île 
de Chio με θέμα την ιστορία του νησιού 
από την αρχαιότητα έως τις μέρες του, 
και έχοντας ως στόχο να συγκεντρώ-
σει υλικά δεδομένα για την τοπογρα-
φία του άστεως άνοιξε τέσσερα σκάμ-
ματα στη νότια πλευρά του υψώματος 
του Παλαιοκάστρου, στα βορειοδυτικά 
του Κάστρου9. Γι’ αυτή την έρευνα γνω-
ρίζουμε ελάχιστα. Είναι αλήθεια, ωστό-
σο, ότι 150 χρόνια μετά οι πληροφορίες 
του de Coulanges για το αρχαίο τείχος 
της πόλης παραμένουν σημαντικές, κα-
θώς έκτοτε τα δημοσιευμένα στοιχεία 
για τη μαρτυρημένη από τις φιλολογι-
κές πηγές (Θουκυδίδης 4.51, Βιτρούβι-
ος 10.16.9) οχύρωση της αρχαίας πόλης 
είναι μηδαμινά10. 

Το πρώτο μέρος του δεύτερου κεφα-
λαίου (σ. 8–15) αφιερώνεται στην αρχαία 
πόλη της Χίου για την οποία οι παρα-

09



τευχοσ 1 24 Αύγουστος 2017 — 61

τηρήσεις που διατυπώνονται είναι εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσες. Άρχικά, σημει-
ώνει ότι κανένα σημαντικό ερείπιο δεν 
σώζεται από την αρχαιότητα, «κανείς 
δεν θα αντικρίσει στη Χίο ούτε θέατρο, 
ούτε ναό, ούτε καν μια όρθια κολόνα» 
(σ. 10). Εύστοχα εντοπίζει και σχολιά-
ζει την κύρια αιτία, που δεν είναι άλλη 
από τη συνεχή κατοίκηση της Χώ-
ρας από την αρχαιότητα έως τις μέρες 
του. Όπως χαρακτηριστικά γράφει (σ. 
10): «la solitude conserve les ruines» 
(η μοναξιά διατηρεί τα ερείπια). Ή αέ-
ναη χρήση των ίδιων οικοδομικών υλι-
κών από γενιά σε γενιά είναι ο κύριος 
λόγος καταστροφής των υλικών κατα-
λοίπων του παρελθόντος στη Χώρα, 
όπου παντού συναντά κανείς διάσπαρ-
τα αρχιτεκτονικά σπαράγματα, έναν 
κίονα, ένα ανάγλυφο, μια αρχαία λα-
ξεμένη πέτρα σε σύγχρονους τοίχους, 
πουθενά όμως δεν βλέπει αρχαία ερεί-
πια. Μια άλλη πληγή ήταν η πώληση 
αρχαίου οικοδομικού υλικού και η με-
ταφορά του εντός και εκτός Χίου (π.χ. 

Ψαρά και Ερυθραία). Ο de Coulanges 
αναφέρει ότι κίονες του ναού του Άπόλ-
λωνα στα Φανά πωλήθηκαν σε Ψαρια-
νούς και Άγγλους11, ενώ συχνά γίνο-
νταν εκσκαφές στη Χώρα με στόχο τον 
προσπορισμό έτοιμου οικοδομικού υλι-
κού12. Στο Παλαιόκαστρο, στα τρία από 
τα τέσσερα σκάμματα εντοπίστηκαν σε 
βάθος δύο μέτρων ίχνη του αρχαίου τεί-
χους σε μήκος 250 μέτρων —μάλιστα σε 
κάποιο σημείο το τείχος δημιουργούσε 
γωνία—, το οποίο βρισκόταν παράλ-
ληλα με την υποθετική θέση του λιμα-
νιού (σ. 13). Άκόμα ήρθαν στο φως σπα-
ράγματα από αγάλματα και ανάγλυφα, 
όμως εκείνο που τον εντυπωσίασε πε-
ρισσότερο ήταν τα ίχνη ζωγραφικής σε 
ένα κομμάτι μάρμαρο (σ. 14–15). Ο de 
Coulanges (σ. 18–20) δεν παρέλειψε να 
επισκεφθεί το Δελφίνιο και το βράχο 
στη Δασκαλόπετρα, για τον οποίο δια-
τύπωσε την απορία αν ήταν τα λείψα-
να ναού ή «σχολής» (σχολείο του Ομή-
ρου). Στο Μάρμαρο των Καρδαμύλων 
εντόπισε αρχαία αρχιτεκτονικά λείψα-
να και έφτασε έως τα Κάτω Φανά όπου 
αντίκρισε και περιέγραψε τα συντρίμ-
μια του ναού του Άπόλλωνα (σ. 25–27). 
Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, καταλα-
βαίνει ότι ο Γάλλος ιστορικός κινείται 
στο μεταίχμιο ανάμεσα στους Ευρωπαί-
ους φιλάρχαιους περιηγητές, οι οποίοι 
όργωναν την ανατολική Μεσόγειο εκ-
πληρώνοντας το όνειρό τους, και στους 
νέους επιστήμονες του 19ου αιώνα που, 
έχοντας ως εργαλεία την ακαδημαϊκή 
γνώση και την επιτόπια μεθοδική έρευ-
να, συγκέντρωναν δεδομένα αναζητώ-
ντας απαντήσεις στα ερωτήματά τους. 

Ή δεύτερη, μετά τον Κοραή, σημα-
ντική μορφή στη μελέτη του παρελθό-
ντος της Χίου είναι ο Γεώργιος Ζολώτας 
(1845–1907). Ή βιογραφία του παρου-
σιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς 
ήταν ένας ιδιαίτερα προικισμένος άν-
θρωπος13. Σε νεαρή ηλικία διέγραψε λα-
μπρή επαγγελματική πορεία στην Άθή-
να, αποσύρθηκε όμως για προσωπικούς 
λόγους στη γενέτειρά του, όπου έζησε 
και έδρασε επιστημονικά έως το τέλος 
της ζωής του14. Στη νεκρολογία που δη-
μοσιεύτηκε στον «Νεολόγο Άθηνών» 
το 1908, ο Ιωάννης Φραγκιάς σημείω-
νε ότι, λόγω υπερκόπωσης, η υγεία του 
κλονίστηκε και γι’ αυτό το 1885 επέ-

09 
Ο βράχος του Ομήρου στη 
Δασκαλόπετρα (λιθογραφία από το έργο 
του Gabriel Florent Auguste de Choiseul–
Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, 
Παρίσι 1782).

10 
Χιακό νόμισμα του 4ου αι. π.Χ. με 
απεικόνιση Σφίγγας στον εμπροσθότυπο. 
Νομισματική Συλλογή Alpha Bank 7469.
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στρεψε στη Χίο όπου ανέλαβε τη διοί-
κηση του φημισμένου Γυμνασίου. Ο 
Ζολώτας είναι ευρέως γνωστός για τη 
μνημειώδη τετράτομη Ιστορία της Χίου, 
η οποία εκδόθηκε από την κόρη του Άι-
μιλία Σάρου μετά το θάνατό του (Άθήνα 
1921–1928). Το έργο αυτό, το οποίο ετοί-
μαζε για δεκαετίες, φαίνεται ότι είχε ως 
κύρια πηγή έμπνευσης την Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους15. Ο Ζολώτας, κατά το 
πρότυπο του Κωνσταντίνου Παπαρρη-
γόπουλου, διαμόρφωσε το τοπικό αφή-
γημα της αδιάσπαστης πολιτισμικής 
συνέχειας από τα βάθη της προϊστορί-
ας μέχρι την εποχή του. Ως αφετηρία τέ-
θηκε η ομιχλώδης προομηρική εποχή, 
που τότε ήταν συνυφασμένη με μύθους 
και φανταστικές ιστορίες — σήμερα την 
ονομάζουμε προϊστορία και πρωτοϊστο-
ρία. Το νήμα της αφήγησης συνεχίζεται 
με τον Όμηρο και την ακμή των αρχαί-
ων χρόνων, ενώ για τη Βυζαντινή επο-
χή γίνεται η πρώτη προσπάθεια να φω-
τιστούν, έστω και αμυδρά, πλευρές της 
τοπικής ιστορίας. Άκολουθεί η αφήγη-

ση των χρόνων της Γενουοκρατίας και 
ο κύκλος κλείνει στα χρόνια της Επα-
νάστασης και της τρομερής σφαγής του 
1822. Με τον Ζολώτα το παρελθόν της 
Χίου απέκτησε μια ολότητα στο χρόνο 
και στον τόπο, τα σπαράγματα της χι-
ακής ιστορίας δέθηκαν μεταξύ τους σε 
μια αφήγηση γεμάτη πολιτικά, οικονο-
μικά και πνευματικά επιτεύγματα, με-
γάλες μορφές και τραγικές στιγμές. Με 
το έργο του, η Χίος εντάχθηκε οργανι-
κά στην ιδεατή γεωγραφία του ελληνι-
κού κόσμου. Είναι φανερό ότι ο Χιώτης 
λόγιος στις εκατοντάδες σελίδες του βι-
βλίου του τροφοδοτείται από τη Μεγά-
λη Ιδέα. Θα έλεγε, λοιπόν, κανείς ότι η 
έγνοια του Παπαρρηγόπουλου να απο-
δείξει την αδιάσπαστη συνέχεια του ελ-
ληνισμού και να αντικρούσει τις ανθελ-
ληνικές θέσεις του Φαλμεράυερ, στην 
περίπτωση του Ζολώτα είναι η έγνοια 
για την όσο το δυνατόν ταχύτερη απε-
λευθέρωση του νησιού και την ενσω-
μάτωσή του στο νεοελληνικό κράτος. 
Για τον Ζολώτα η γνώση του παρελθό-

ντος είναι ένα από τα ισχυρότερα μέσα 
διαμόρφωσης και ενδυνάμωσης της 
εθνικής ταυτότητας και αυτό επιδίωξε 
μέσα από το έργο του, ακολουθώντας 
τις προτροπές του Κοραή. Στην Ιστορία 
της Χίου ο Ζολώτας διέσωσε πλήθος 
μαρτυριών για ανασκαφές στην πόλη 
της Χίου, όπως τις ονομάζει ο ίδιος —
για να ακριβολογούμε πρόκειται για εκ-
σκαφές θεμελίων σε δημόσια και ιδιω-
τικά έργα—, απ' όπου ήρθαν στο φως 
αρχιτεκτονικά λείψανα και κινητά ευρή-
ματα των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί για 
πάντα16. Παράλληλα, ως γυμνασιάρχης 
—δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί μηχα-
νισμοί αποτελούν τα πιο ισχυρά μέσα δι-
αμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας— 
ενέπνευσε στους μαθητές του την 
αγάπη για τη διαφύλαξη και την προ-
στασία των αρχαιοτήτων καθώς και τη 
μελέτη της ιστορίας του γενέθλιου τό-
που τους. Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε 
το 1886 από την Εφορεία του Γυμνασί-
ου το Άρχαιολογικό Μουσείο το οποίο, 
σύμφωνα με το καταστατικό που συνέ-

11
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ταξε ο πρόεδρος της διοικητικής επι-
τροπείας Γ. Ζολώτας, είχε ως στόχο τη 
συλλογή και προστασία των μνημείων 
του νησιού17. Το Μουσείο στεγάστηκε 
στον υπόγειο χώρο του Γυμνασίου και 
εκεί συγκεντρώθηκαν επιφανειακά ευ-
ρήματα, επιγραφές, γλυπτά, αρχαία νο-
μίσματα και πλήθος κεραμικής. Πρώ-
τος επιμελητής ήταν ο Κωνσταντίνος 
Κανελλάκης (1840–1916), ο άνθρωπος 
που δημιούργησε και επόπτευσε για δε-
καετίες το Παρθεναγωγείο στα Νένητα 
της νότιας Χίου18. Οι πληροφορίες για 
την ιστορία της αρχαιολογικής συλλο-
γής είναι περιορισμένες. Γνωρίζουμε 
ότι μερικές από τις επιγραφές που δη-
μοσίευσε ο Ζολώτας φυλάσσονταν εκεί, 
ενώ από μια μελέτη του μαθαίνουμε για 
έναν αξιοσέβαστο αριθμό γλυπτών κα-
θώς και για πολυπληθή πήλινα και λί-
θινα αγγεία από τάφους και οικιστικά 
κατάλοιπα19. Το 1913, αμέσως μετά την 
απελευθέρωση, οι αρχαιότητες παρα-
δόθηκαν στην ελληνική πολιτεία. Στις 
εκθέσεις που δημοσίευσε στο Αρχαι-

ολογικόν Δελτίον ο Κωσταντίνος Κου-
ρουνιώτης, μαθητής του Ζολώτα, δεν 
υπάρχει καμιά αναφορά στο Μουσείο 
του Γυμνασίου. Το 1922, όταν έκτακτος 
επιμελητής αρχαιοτήτων ήταν ο Χρή-
στος Σαρικάκης, πατέρας του Χιώτη 
ιστορικού Θεόδωρου Σαρικάκη, τα αρ-
χαία μεταφέρθηκαν στην πλατεία Βου-
νακίου στο οθωμανικό τέμενος, που 
ονομάστηκε Άρχαιολογικόν και Εθνο-
λογικόν Μουσείον Χίου. Εκεί οι αρχαι-
ότητες παρέμειναν για πάνω από πέ-
ντε δεκαετίες, μέχρι τις 8 Μαΐου 1977, 
οπότε εγκαινιάστηκε το Άρχαιολογικό 
Μουσείο.

Το 1858, τέσσερα χρόνια μετά τον de 
Coulanges, φτάνει στη Χίο ο πρώτος 
αρχαιολόγος, ο Γερμανός Άlexander 
Conze (1831–1914), μετέπειτα διευθυ-
ντής του Μουσείου του Βερολίνου, 
του Γερμανικού Άρχαιολογικού Ινστι-
τούτου και ανασκαφέας του ιερού των 
Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη (1873, 
1875). Στο πλαίσιο της έρευνάς του επι-
σκέφτηκε τα νησιά του βορειοανατολι-

κού Άιγαίου (Χίος, Λέσβος, Λήμνος, 
Σαμοθράκη). Καρπός αυτής της απο-
στολής ήταν το βιβλίο του Reise auf der 
Insel Lesbos (Άννόβερο 1865). Ο νεα-
ρός αρχαιολόγος φαίνεται ότι επισκέ-
φτηκε τη Δασκαλόπετρα και τα Φανά 
και γι’ αυτό δημοσίευσε ένα χρόνο μετά 
το άρθρο του «Skalopetra und Phanai 
auf Chios» στο περιοδικό Philologus (4 
(1859), σ. 155–157), όπου παρουσιάστη-
κε σκαρίφημα με τις διαβρωμένες ανά-
γλυφες πλευρές του λίθινου εξάρματος 
της Δασκαλόπετρας. Ο Conze διέκρι-
νε στην κύρια όψη μια καθιστή γυναι-
κεία μορφή πλαισιωμένη από λέοντες. 
Διατύπωσε, μάλιστα, τη σκέψη ότι το 
ανάγλυφο έξαρμα στο πλάτωμα του 
βράχου είναι βωμός ή λαξεμένη έδρα, 
ένας θρόνος για την Κυβέλη, τη μητέ-
ρα των θεών20. Την αποκατάστασή του 
ακολούθησαν μετέπειτα οι Studniczka, 
Ζολώτας και Hunt21. Σε αυτό το ταξίδι 
είδε και σχεδίασε πρόχειρα τους δύο 
κορμούς αρχαϊκών Kορών (Μ.Χ. 225–
226), ο ένας από τους οποίους φυλασ-

12

11 
Αγγεία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 
από τον Εμπορειό.

12 
Εμπορειός. Ο λόφος του Προφήτη Ηλία 
(οικισμός και ακρόπολη Γεωμετρικής 
εποχής) και το λιμάνι.

13 
Η ανασκαφική ομάδα της Βρετανικής 
Σχολής Αθηνών στη Χίο το 1952. Από 
αριστερά διακρίνονται οι Α.V. Nicholls,  
G. Forrest και S. Hood. Φωτ.: Αρχείο BSA.

13
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σόταν στη Βιβλιοθήκη της Χίου και ο 
άλλος στο Μουσείο του Γυμνασίου. Tα 
σχέδια αυτά δημοσιεύτηκαν σαράντα 
χρόνια μετά, το 189822.

Στα τέλη του 1884 ο Βαυαρός Karl 
Krumbacher (1856–1909), κατά τη διάρ-
κεια του «ελληνικού ταξιδιού» του στο 
Άιγαίο, στον τόπο «όπου κατοικούσαν 
οι μούσες»23, έφτασε από τη Σύρο στη 
Χίο. Το ταξίδι υλοποιήθηκε στο πλαί-
σιο της υποτροφίας που είχε λάβει από 
την Άκαδημία Επιστημών του Μονά-
χου, η οποία συνήθως δινόταν σε κλα-
σικούς φιλολόγους και αρχαιολόγους. Ο 
Κρουμπάχερ μέχρι τότε ήταν κλασικός 
φιλόλογος αλλά με αυτό το ταξίδι απο-
φάσισε να αποτραβηχτεί από την κλα-
σική Ελλάδα και να στραφεί στη μελέτη 
και έρευνα του βυζαντινού πνευματικού 
κόσμου24. Στη Χίο διαπίστωσε γρήγο-
ρα ότι αξιόλογα αρχαία ερείπια δεν σώ-
ζονταν — ως κύρια αιτία θεώρησε τους 
σεισμούς. Μια μέρα οδηγήθηκε από 
τον Έλληνα δήμαρχο στο μουφτή για 
να εξετάσει από κοντά, μέσα σε κλίμα 
καχυποψίας και μυστηρίου, δύο λίθι-
νες εγχάρακτες πλάκες για τις οποίες οι 
ντόπιοι του είχαν πει ότι βρέθηκαν κατά 

την κατασκευή ενός δρόμου (σ. 150). Ο 
ένας από τους λίθους τού προξένησε 
ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς εκτός από 
επιγραφή έφερε πλούσιες παραστά-
σεις. Ο λίθος αυτός δεν ήταν άλλος από 
την περίφημη επιτύμβια στήλη του Μη-
τροδώρου Θεογείτονος, για την οποία 
ο Κρουμπάχερ έγραψε στο βιβλίο του 
ότι μετάνιωσε που δεν έκανε επί τόπου 
ένα ακριβές αντίγραφό της (σ. 151–152). 
Ο Βαυαρός φιλόλογος, την επομένη 
των Χριστουγέννων, επισκέφτηκε τον 
Ναγό, όπου με βάση το τοπωνύμιο (Να-
γός – ναός) σκέφτηκε ότι θα είχε ενδια-
φέρον να πραγματοποιούνταν στο μέλ-
λον ανασκαφή, για την οποία μάλιστα 
δεν θα χρειαζόταν, όπως σημειώνει, με-
γάλη δαπάνη, αφού ο τόπος προσεγγί-
ζεται εύκολα από τη θάλασσα και η αγο-
ρά του δεν θα κόστιζε πολύ. Εύλογα, δεν 
παρέλειψε να επισκεφτεί τη Δασκαλό-
πετρα, όπου πολύ σύντομα κατάλαβε 
ότι αντίκρισε τα λείψανα ενός ιερού χώ-
ρου (σ. 174–175).

Άλλος ένας αρχαιολόγος από τον 
γερμανόφωνο χώρο —σε αυτή τη χρονι-
κή περίοδο οι κεντροευρωπαϊκές αυτο-
κρατορίες έχουν διεισδύσει οικονομικά 

στην οθωμανοκρατούμενη Άνατολή— 
έφτασε στη Χίο το 1887, λίγα μόλις χρό-
νια μετά τον φονικό σεισμό του 1881. 
Πρόκειται για τον Franz Studniczka. 
Ή εκτεταμένη του έρευνα περιελάμβα-
νε επιτόπια αυτοψία σε θέσεις που πα-
ρουσίαζαν αρχαιολογικό ενδιαφέρον 
και μελέτη επιγραφών, γλυπτών και 
άλλων αρχαιοτήτων που φυλάσσονταν 
στο Μουσείο του Γυμνασίου25. 

Στη μελέτη του, που δημοσιεύτη-
κε το 1888, μετά τη σύντομη αναφορά 
στους Χιώτες λογίους που ασχολήθη-
καν με την αρχαία ιστορία του νησιού 
(Άλοιμονάκης, Ζολώτας, Κανελλάκης), 
περιέγραψε τη Δασκαλόπετρα και δη-
μοσίευσε σκαρίφημα του ναΐσκου της 
Κυβέλης (σ. 163–164). Δημοσίευσε, 
ακόμα, ή αναδημοσίευσε και σχολίασε, 
41 λίθινες επιγραφές και τρία σφραγί-
σματα αμφορέων (σ. 164–183). Στο τρί-
το μέρος του άρθρου παρουσιάζονται 
μερικές τομές οστράκων από το κάτω 
σπήλαιο του Άγίου Γάλακτος, τα οποία 
συγκέντρωσε ο εντομολόγος Μ.E. Von 
Oertzen (1856–1909) λίγους μήνες μετά 
τον Studniczka και απέστειλε στο Μου-
σείο του Βερολίνου, και ένα πήλινο αν-
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θρωπόμορφο κεφάλι, μάλλον από αγ-
γείο26 (σ. 183–185). Τέλος (σ. 185–201), 
δημοσιεύονται έργα γλυπτικής, όπου 
εκτός των άλλων παρουσιάζεται η πε-
ρίφημη γυναικεία κεφαλή ελληνιστι-
κών χρόνων, που σήμερα βρίσκεται στο 
Μουσείο της Βοστόνης (σ. 187–188), και 
η εγχάρακτη στήλη του Μητροδώρου 
Θεογείτονος, που είχε αντικρίσει λίγα 
χρόνια νωρίτερα ο Κρουμπάχερ στο 
σπίτι του μουφτή. Ή βιογραφία των δύο 
γλυπτών είναι πανομοιότυπη με εκεί-
νη όλων των αρχαιοτήτων που κατά 
καιρούς αρπάχτηκαν από τον ελλαδι-
κό χώρο και κατέληξαν σε μουσεία της 
Ευρώπης και της Βόρειας Άμερικής. Ή 
γυναικεία κεφαλή ήρθε στο φως κατά 
τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου 
(1854–55) από τον Άντώνιο Ξανθάκη, 
όταν έσκαβε στο Παλαιόκαστρο ανα-
ζητώντας οικοδομικό υλικό. Πέρασε 
στα χέρια του γιου του και μετά το 1881 
η χήρα του την πούλησε στην οικογέ-
νεια Χωρέμη. Στη συνέχεια, έφτασε στη 
Βρετανία, καθώς αγοράστηκε από τον 
E.P. Warren, και τελικά κατέληξε στο 
Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης 
το 1910. Για την επιτύμβια στήλη του 

Μητροδώρου, που χρονολογείται στο 
πρώτο μισό του 3ου αι. π.Χ., γνωρίζου-
με ότι το 1888, λίγους μήνες αφότου την 
είδε ο Studniczka στην οικία του Οθω-
μανού δικαστή, έφτασε στο Μουσείο 
του Βερολίνου, όπου βρίσκεται σήμε-
ρα. Ο Μ.E. Von Oertzen, για τον οποίο 
γνωρίζουμε ότι είχε αρπάξει αρχαιότη-
τες από τη Χίο (βλ. πιο πάνω), ίσως και 
καθ’ υπόδειξη του Studniczka, πιθανόν 
να ήταν εκείνος που αγόρασε τη στήλη 
και την απέστειλε στο Βερολίνο27. 

Επιτέλους ανασκαφές!  
(1912–1950)
Σε αυτή τη φάση, που καλύπτει τα χρό-
νια του Μεσοπολέμου, ορόσημα απο-
τελούν η απελευθέρωση της Χίου (11 
Νοεμβρίου 1912) και η ενσωμάτωσή 
της στο νεοελληνικό κράτος, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τα αρχαιολογικά 
πράγματα, και η έναρξη του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, οπότε για περισσότερο 
από μια δεκαετία δεν πραγματοποιήθη-
κε καμία ανασκαφή. Κατά την περίοδο 
αυτή τις ανασκαφικές έρευνες αναλαμ-
βάνουν η Άρχαιολογική Υπηρεσία και 
μία από τις ξένες αρχαιολογικές σχολές, 
η Βρετανική Σχολή Άθηνών. Οι πρώ-
τες συστηματικές ανασκαφικές έρευ-
νες δρομολογήθηκαν αμέσως μετά την 
απελευθέρωση από την Άρχαιολογική 
Υπηρεσία, η οποία τότε, ως Τμήμα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, ήταν χωρισμένη σε αρχαιολογικές 
περιφέρειες και στελεχωμένη με αρχαι-
ολόγους και εκπαιδευτικούς που υπη-
ρετούσαν ως έκτακτοι επιμελητές. Οι 
ανασκαφικές έρευνες της Βρετανικής 
Σχολής ξεκίνησαν αρκετά αργότερα, 
κατά τη δεκαετία του ’30. Οι ανασκα-
φικές και άλλες αρχαιολογικού περιε-
χομένου δημοσιεύσεις των μελών της 
Βρετανικής Σχολής εξακολουθούν να 
αποτελούν τον κορμό όσων γνωρίζου-
με για την αρχαία Χίο. Δυστυχώς, από 
το μεγάλο ανασκαφικό έργο της Άρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας, τα δημοσιευμένα 
αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι πε-
ριορισμένα. Εξαίρεση αποτελεί το επι-
γραφικό υλικό, ένα πεδίο όπου η έρευνα 
έχει προχωρήσει σημαντικά28. 

Άπό την ελληνική πλευρά σημαίνο-
ντα ρόλο διαδραμάτισε ο Χιώτης αρχαι-
ολόγος Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, ο 

οποίος διεξήγαγε τις πρώτες ανασκα-
φές στο νησί, ενώ οι Βρετανοί κινήθη-
καν σε δύο επίπεδα, κατά την κλασική 
πρακτική της συγκεκριμένης Σχολής: 
προανασκαφικές έρευνες μέσα από πε-
ριηγήσεις στο πεδίο και ανασκαφικές 
εργασίες σε προσεκτικά επιλεγμένες 
θέσεις. Καθώς ο πόλεμος θα ανακόψει 
κάθε δραστηριότητα, τα βρετανικά σχέ-
δια θα δρομολογηθούν μεταπολεμικά.

Το καλοκαίρι του 1913, επτά μήνες 
μετά την απελευθέρωση της Χίου, ο 
Κουρουνιώτης (1872–1945), μαθητής 
του Ζολώτα στο Γυμνάσιο της Χίου, 
έφτασε στο νησί με στόχο να οργανώ-
σει την Άρχαιολογική Υπηρεσία και την 
έρευνα, κατά τη συνήθη πρακτική της 
κεντρικής εξουσίας, που εφαρμόστηκε 
σε όλες τις λεγόμενες «Νέες Χώρες». Ή 
κεντρική υπηρεσία με έδρα την Άθήνα 
αμέσως μετά την απελευθέρωση μιας 
περιοχής αποσπούσε αρχαιολόγους για 
να διευθετήσουν πλήθος προβλημάτων, 
να καταγράψουν αρχαιότητες, να οργα-
νώσουν και να διευθύνουν τις πρώτες 
ανασκαφές. Παρά τις δυσκολίες στα τα-
ραγμένα αυτά χρόνια, την υποστελέχω-
ση της Άρχαιολογικής Υπηρεσίας και 
την απουσία οικονομικών πόρων, οι 
πρώτες ενέργειες για τη διάσωση, φύ-
λαξη, καταγραφή και περισυλλογή των 
διάσπαρτων αρχαιοτήτων ξεκινούσαν 
αμέσως. Για τα νησιά που απελευθερώ-
θηκαν το φθινόπωρο του ’12 αμέσως συ-
στάθηκε «Εφορεία Άρχαιοτήτων των 
καταληφθεισών νήσων του Άιγαίου» 
στην οποία, με απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού των Στρατιω-
τικών Ελευθερίου Βενιζέλου, αποσπά-
στηκε ως έφορος ο επίστρατος τότε 
Νικόλαος Κυπαρίσσης29. Οι συγκεκρι-
μένες πολιτικές επιλογές δεν γίνονταν 
τυχαία, καθώς στη διαδικασία ενσωμά-
τωσης των Νέων Χωρών στο νεοελλη-
νικό κράτος οι αρχαιολογικές έρευνες 
διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο. Ή σφυρη-
λάτηση της εθνικής ταυτότητας μέσα 
από την αποκάλυψη και στοιχειοθέτηση 
ενός κοινού παρελθόντος —η Μεγάλη 
Ιδέα ήταν στην κορύφωσή της— αποτε-
λούσε βασικό συστατικό αυτής της σύν-
θετης διαδικασίας. Παρά την ελπιδοφό-
ρα αρχή, τα νησιά του βόρειου Άιγαίου 
για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω της 
μεγάλης απόστασής τους από τον κε-

14 
Εμπορειός. Λόφος Προφήτη Ηλία.  
Ο ναός της Αθηνάς στην ακρόπολη. 
Φωτ.: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χίου.
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ντρικό ηπειρωτικό κορμό και της έλ-
λειψης οικονομικών πόρων, παρέμει-
ναν στο περιθώριο των αρχαιολογικών 
ερευνών για πολλές δεκαετίες. 

Για τη Χίο γνωρίζουμε ότι ο υπουρ-
γός Παιδείας με έγγραφό του, που φέ-
ρει ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 1912, πα-
ραμονή της απελευθέρωσης του νησιού 
(!), απέστειλε στο διοικητή του ένα τεύ-
χος με τον τότε ισχύοντα αρχαιολογικό 
νόμο ΒΧΜΣΤ΄ του 1899, «Περί Άρχαι-
οτήτων», ώστε, όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε, να «μεριμνήσητε διά των λει-
τουργών της εκπαιδεύσεως και των άλ-
λων αρμοδίων αρχών προς περισυλλο-
γήν και συντήρησιν των εν τη υπό την 
υμετέραν διοίκησιν νήσω υπαρχόντων 
αρχαίων»30. Μία από τις πρώτες ενέρ-
γειες της Άρχαιολογικής Υπηρεσίας 
ήταν να καλέσει μέσω των εφημερίδων 
όσους κατείχαν αρχαιότητες να τις δη-
λώσουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονι-
κό πλαίσιο, ειδάλλως θα κατάσχονταν 
σύμφωνα με τον ισχύοντα αρχαιολο-
γικό νόμο. Το εμπόριο αρχαιοτήτων 
στην Οθωμανική Άυτοκρατορία ήταν 
μια καθ' όλα νόμιμη δραστηριότητα και 
γνωρίζουμε από έμμεσες πηγές31 ότι 
αρχαιότητες που βρίσκονταν στα χέ-
ρια Χιωτών, ιδιωτών και εμπόρων, κα-
τάσχονταν και στη συνέχεια φυλάσσο-
νταν στο τζαμί στην πλατεία Βουνακίου. 

Ο Κουρουνιώτης, όταν έφτασε στη 
Χίο, ήταν ήδη καταξιωμένος αρχαιολό-
γος και ένα από τα πιο ισχυρά και προ-
βεβλημένα στελέχη της Άρχαιολογικής 
Υπηρεσίας. Είχε διοριστεί στην Άρχαι-
ολογική Υπηρεσία το 1895 και είχε διε-
νεργήσει σημαντικές έρευνες στην Εύ-
βοια, στην Άρκαδία, στην Άττική, στη 
Μαγνησία και αλλού32. Το 1914 έγινε 
διευθυντής αρχαιοτήτων, θέση στην 
οποία παρέμεινε έως το 1920. Στο Αρ-
χαιολογικόν Δελτίον του έτους 1915 (σ. 
66) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχων 
πατρίδαν την Χίον και ασχολούμενος 
ήδη ως μαθητής υπό τας εμπνεύσεις 
του αειμνήστου διδασκάλου μου Ζολώ-
τα εις την αρχαιολογίαν του τόπου μου, 
απέβλεπον πάντοτε εις την εξερεύνη-
σιν τούτου χωρίς να έχω πολλάς ελπίδας 
ότι ο πόθος μου θα ήτο ποτέ δυνατόν να 
εκπληρωθή, αφού μοι απεκλείετο και η 
απλή μετάβασις εκεί. Μετά τον ευτυχή 
πόλεμον του 1912–13 και την απελευθέ-

ρωσιν και της Χίου... ενόμισα ότι επέ-
στη ο χρόνος της επιθυμητής αρχαιο-
λογικής εργασίας εν Χίω». Οι πρώτες 
έρευνες πραγματοποιήθηκαν το κα-
λοκαίρι (Ιούλιος και Άύγουστος) του 
1913. Άρχικά, ανέσκαψε αρχαϊκούς τά-
φους στο Λατόμι της Χώρας, όπου τον 
οδήγησε ο γιατρός Γ. Πιτταούλης, μα-
θητής και αυτός του Ζολώτα. Στη συ-
νέχεια, η ανασκαφική δραστηριότητα 
εστιάστηκε στα Φανά, τα οποία, όπως 
αναφέρει, προσέγγισε διά θαλάσσης 
με πολεμικό πλοίο33. Τα δύο επόμενα 
χρόνια επανήλθε στο νησί και συνέχι-
σε την ανασκαφή στο ιερό του Άπόλ-
λωνα, με την οποία ήρθαν στο φως ση-
μαντικά κινητά ευρήματα, ωστόσο από 
το λαμπρό ιερό όπου «λιμήν βαθύς, και 
νεώς Άπόλλωνος και άλσος φοινίκων» 
(Στράβων XIV.I.35) σώζονταν ελάχιστα 
οικοδομικά λείψανα λόγω της εκτετα-
μένης λιθολόγησης. Ή ανασκαφή έφε-
ρε στο φως μέρος από την ανατολική 
θεμελίωση του ναού και τον περίβολο, 
καθώς και πλήθος αφιερωμάτων, κυρί-
ως της Άρχαϊκής εποχής. Άνάμεσα στα 
ευρήματα συγκαταλέγονταν πολλά χα-
ρακτηριστικά χιακά αγγεία με λευκό 
επίχρισμα, που τότε τα ονόμαζαν ναυ-
κρατικά (naukratite), δημιουργώντας 
ερωτήματα για τον τόπο παραγωγής αυ-
τής της ιδιαίτερης κατηγορίας κεραμι-
κής. Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο ότι ο 
Κουρουνιώτης πρώτος διατύπωσε τη 
σκέψη ότι αυτού του τύπου τα αγγεία 
πιθανόν να κατασκευάζονταν σε χια-
κά εργαστήρια (Αρχαιολογικόν Δελτίον 
2 (1916), σ. 206–207). Ή ανασκαφή στα 
Φανά ήταν πολύ σημαντική, καθώς η 
Χίος προστέθηκε στον αρχαιολογικό 
χάρτη του ελλαδικού χώρου. Μάλιστα, 
η πρώιμη χρονολόγηση του ιερού και 
το πλήθος των αφιερωμάτων έλκυσαν 
το ενδιαφέρον του αρχαιολογικού κό-
σμου34. Ή ενασχόληση του Κουρου-
νιώτη με την πατρίδα του τερματίστηκε 
εδώ. Ή ανάληψη της θέσης του διευθυ-
ντή της Υπηρεσίας και η έναρξη της με-
γάλης ανασκαφής στην Ελευσίνα μαζί 
με πολλές άλλες υποχρεώσεις ήταν οι 
λόγοι για τους οποίους δεν επέστρεψε 
ποτέ πια στο νησί. Το απογυμνωμένο 
από τις αρπαγές ιερό των Φανών δεν 
μπορούσε να συγκριθεί με το λαμπρό 
ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στην 

15 
Χιακός αμφορέας από την ανασκαφή του 
ΑΠΘ στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης, 
τέλη 6ου–αρχές 5ου αι. π.Χ.  
Φωτ.: Αρχείο Κ. Φίλη.

16 
Χιακός αμφορέας από τη Θάσο,  
650–625 π.Χ. (ανασκαφή J. Bérard).  
Φωτ.: Αρχείο Κ. Φίλη.

17 
Ψηφιδωτό δάπεδο με παράσταση 
κυνηγιού από κτίριο ρωμαϊκών χρόνων 
από τη Χώρα, 4ος αι. μ.Χ.

15
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Ελευσίνα. Με την ανασκαφή στα Κάτω 
Φανά ο Κουρουνιώτης άνοιξε μια από 
τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της χια-
κής αρχαιολογίας, η οποία συνεχίστη-
κε με διακοπές μέχρι τις μέρες μας από 
τη Βρετανική Σχολή Άθηνών. Άξίζει να 
επισημάνουμε ότι στον αρχαιολογικό 
βίο του Κουρουνιώτη δεν ήταν ασυνή-
θιστο να ξεκινά μια ανασκαφή και στη 
συνέχεια να την αναλαμβάνουν μέλη ξέ-
νων σχολών. Το παράδειγμα της ανα-
σκαφής του ανακτόρου στην Πύλο, την 
οποία ξεκίνησε μαζί με τον Carl Blegen 
το 1939, είναι μία παρόμοια περίπτωση.

Το 1921 ο αρχαιολόγος Δημήτριος Ευ-
αγγελίδης, με οδηγό όσα είχε γράψει ο 
Ζολώτας στην Ιστορία της Χίου και με 
δαπάνες της εν Άθήναις Άρχαιολογι-
κής Εταιρείας, διεξήγαγε περιορισμένη 
ανασκαφική έρευνα στον Ναγό, όπου 
έφερε στο φως τα εναπομείναντα θεμέ-
λια ιωνικού ναού με πρόναο, πιθανώς 
του 5ου αιώνα π.Χ. Σπαράγματα από 
γλυπτά υποδεικνύουν ότι στο χώρο λει-
τουργούσε ιερό ήδη από τον 6ο αιώνα 
π.Χ. Και εδώ το μνημείο καταστράφη-
κε από την εκτεταμένη ανά τους αιώνες 
λιθολόγηση. Ή ανασκαφή δημιούργη-
σε αρκετά ερωτήματα τα οποία έμειναν 

αναπάντητα, ακόμα και το σε ποια θεό-
τητα ήταν αφιερωμένος ο ναός35.

Στη δεκαετία του 1930, μέλη της Βρε-
τανικής Σχολής Άθηνών έφτασαν στο 
νησί και πραγματοποίησαν επιφανεια-
κές και ανασκαφικές έρευνες36. Το 1934 
η Winifred Lamb (1894–1963) ανέλαβε 
την ανασκαφή στο ιερό του Άπόλλω-
να στα Κάτω Φανά. Ή ίδια βρισκόταν 
στο μεταίχμιο της ερευνητικής της 
δράσης, καθώς αμέσως μετά επικε-
ντρώθηκε επιστημονικά στο χώρο 
της Μικράς Άσίας —είναι η πρώ-
τη γυναίκα αρχαιολόγος που πραγ-
ματοποίησε ανασκαφές στο βόρειο 
Άιγαίο και στη Μικρά Άσία— πεδίο 
όπου παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέ-
λος της καριέρας της37. Ή Lamb, με τις 
ανασκαφές που διηύθυνε στη Λέσβο, 
τη Χίο και τη Μικρά Άσία, προσπάθη-
σε να φωτίσει τις σχέσεις του αιγαιακού 
κόσμου με την Άνατολή σε μια εποχή 
και σε ένα χώρο που όλα ήταν απαγο-
ρευμένα για τις γυναίκες, πόσο μάλλον 
η περιπλάνηση στην ύπαιθρο με στό-
χο την αναζήτηση αρχαιοτήτων και η 
πραγματοποίηση ανασκαφών. 

Ή Lamb, προτού έρθει στη Χίο, 
είχε κάνει κλασικές σπουδές στο 

16
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18 
Οικισμός στο Αρχοντίκι 
Ψαρών. Φωτ.: Αρχείο 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

19–22,24 
Αγγεία και περιδέραιο  
με ψήφους από καρνελίτη  
από το νεκροταφείο  
στο Αρχοντίκι Ψαρών.

23 
Θολωτός τάφος  
στο Αρχοντίκι Ψαρών.  
Φωτ.: Αρχείο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χίου.

20

22
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Cambridge. Κατά τον Ά΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο εργάστηκε στη βρετανική υπη-
ρεσία ναυτικών πληροφοριών (British 
Naval Intelligence Department – 
«Room 40») μαζί με τον J. Beazley, ο 
οποίος έδωσε σε έναν αγγειογράφο το 
όνομά της (the Lamb painter), ενώ στη 
συνέχεια, κατά τον Μεσοπόλεμο, συμ-
μετέσχε σε ανασκαφές στις Μυκήνες, 
όπου οι γονείς της ήταν χορηγοί, στη 
Σπάρτη και στη Μακεδονία. Ένα μό-
λις χρόνο πριν από την άφιξή της στη 
Χίο, είχε ολοκληρώσει την ανασκαφή 
στη Θερμή της Λέσβου (1930–1933) με 
τη δημοσίευση της οποίας το 1936 καθι-
ερώθηκε ως εξέχουσα ερευνήτρια της 
αιγαιακής προϊστορίας. Ή εργατικότη-
τα, η επιστημοσύνη και η ευρυμάθειά 
της διακρίνονται μέσα στο πλούσιο και 
πολυσχιδές έργο της38.

Ή ανασκαφή στα Φανά ξεκίνησε τον 
Άπρίλιο του 1934 με κύριο στόχο να συ-
γκεντρωθούν δεδομένα που θα εμπλού-
τιζαν τη γνώση για την αρχαία ελληνική 
τέχνη στον ανατολικοϊωνικό χώρο39. Ή 
έρευνα ξεκίνησε μετά από έγγραφο αί-
τημα της Βρετανικής Σχολής στην Άρ-
χαιολογική Υπηρεσία. Με τη σύμφω-
νη γνώμη και υποστήριξη του πρώτου 

ανασκαφέα, Κωνσταντίνου Κουρουνιώ-
τη, και τη στήριξη του Φίλιππου Άργέ-
ντη δόθηκε η άδεια ανασκαφής40. Στην 
έκθεση, που δημοσιεύθηκε το 1935, εκ-
φράζονται ευχαριστίες προς τον ευπα-
τρίδη Άργέντη —ο οποίος, απ’ ό,τι φαί-
νεται, ήταν εκείνος που ενέπλεξε τη 
Βρετανική Σχολή Άθηνών στις αρχαιο-
λογικές έρευνες στη Χίο και στήριξε οι-
κονομικά την πραγματοποίησή τους—, 
το γυμνασιάρχη Χίου Γεώργιο Μαδιά 
και τον πλούσιο Χιώτη έμπορο Γεώργιο 
Ι. Χωρέμη για τη φιλοξενία και τη βοή-
θειά τους κατά τη διαμονή στο νησί. Συ-
νεργάτες της Lamb ήταν η Ν. Six και ο 
αρχιτέκτονας J. Brock41. Εντοπίστηκαν 
λείψανα των περιβόλων και τα θεμέ-
λια του ναού καθώς και αρχιτεκτονικά 
μέλη. Άποκαλύφθηκε ξανά η ανατολι-
κή πλευρά την οποία είχε φέρει στο φως 
ο Κουρουνιώτης και ήρθε στο φως η βό-
ρεια πλευρά. Με το οικοδομικό υλικό 
της δυτικής και της νότιας πλευράς εί-
χαν οικοδομηθεί η παλαιοχριστιανική 
βασιλική και το μεταβυζαντινό εκκλη-
σάκι που σώζεται έως σήμερα. Περιο-
ρισμένη έρευνα επιχειρήθηκε στο λόφο 
ανατολικά, που όμως δεν απέδωσε κάτι 
αξιόλογο. 

2423
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Δύο χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 
1936, άλλη μια Βρετανίδα αρχαιολόγος, 
η Εdith Eccles (1910–1977) ταξίδεψε ως 
τη Χίο μαζί με τη Mercy Money–Coutts 
αναζητώντας θέσεις με αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον42. Ή Eccles εκείνη την επο-
χή εργαζόταν στην Κρήτη κοντά στον R. 
Hutchinson, ο οποίος ετοίμαζε τη δη-
μοσίευση του υλικού από τις ανασκα-
φές στο Παλαίκαστρο και στην Πραισό. 
Είχε, επομένως, μυηθεί, ως σπουδά-
στρια της Βρετανικής Σχολής Άθηνών 
(1934–35), στο χώρο της μινωικής σφρα-
γιδογλυφίας. Μάλιστα, μαζί με τον John 
και τη Hilda Pendlebury και τη Mercy 
Money–Coutts αναδιοργάνωσαν το 
Στρωματογραφικό Μουσείο της Κνω-
σού και πραγματοποίησαν επιφανεια-
κές έρευνες και ανασκαφές στην Κρή-
τη43. Κατά την επίσκεψη του 1936 οι 
δύο Βρετανίδες αρχαιολόγοι περιηγή-
θηκαν το νησί από το νότο ως το βορρά, 
καθώς γνωρίζουμε ότι εντόπισαν τάφο 
της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στα 
Δότια (νότια Χίος) και έφτασαν μέχρι 
το Άγιο Γάλας (βόρεια Χίος)44, εντοπί-
ζοντας άγνωστες έως τότε θέσεις, όπως 
θα αναφέρει ο Hunt λίγα χρόνια αργό-
τερα. Καρπός αυτού του ταξιδιού είναι η 
πραγματοποίηση μιας πρωτοποριακής 
ανασκαφής, που διεξήχθη το 1938 (άνοι-
ξη και φθινόπωρο) στα δύο σπήλαια στο 
Άγιο Γάλας. Με συνεργάτες την L.H. 
Jeffery και τον David Hunt, η Eccles, 
ακολουθώντας το δρόμο της Lamb, ξε-
κίνησε την ανασκαφή σε μια εποχή και 
σε μια περιοχή όπου οι γυναίκες δεν εί-
χαν καμία θέση στη δημόσια ζωή, πόσο 
μάλλον όταν επρόκειτο για μια νεαρή 
επιστήμονα που δεν ήταν ούτε τριάντα 
ετών. Πέρα από αυτό, η πρόσβαση στο 
Άγιο Γάλας ήταν εξαιρετικά δύσκολη 
—η Eccles και οι συνεργάτες της διένυ-
σαν την ορεινή και δυσπρόσιτη βόρεια 
Χίο από τα Καρδάμυλα έως το Άγιο 
Γάλας πεζοπορώντας για οκτώ ώρες—
, χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις για 
να τους δοθεί άδεια από το εκκλησια-
στικό συμβούλιο καθώς η είσοδος στο 
Πάνω Σπήλαιο βρίσκεται μέσα στον βυ-
ζαντινό ναό της Παναγίας της Άγιογα-
λούσαινας και, επιπλέον, η ανασκαφή 
ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των 
κατολισθήσεων μέσα στα σπήλαια45. Οι 
οικονομικοί πόροι για μία ακόμα φορά 

εξασφαλίστηκαν από τον Φίλιππο Άρ-
γέντη46. Mε τη λήξη της ανασκαφής, το 
υλικό στάλθηκε μέσω θαλάσσης στην 
Πόλη της Χίου και, από εκεί, τα ευρή-
ματα από το Κάτω Σπήλαιο έφτασαν 
στην Άθήνα. Ή Eccles το χειμώνα του 
1938–39 μελέτησε την κεραμική στη Χίο 
και στην Άθήνα. Στη Χίο δούλεψε στο 
οθωμανικό τέμενος, εκεί όπου σήμερα 
στεγάζεται το Βυζαντινό Μουσείο, ενώ 
στην Άθήνα εργάστηκε με συνεργάτι-
δα τη Vronwy Hankey στο Εθνικό Άρ-
χαιολογικό Μουσείο. Ή Hankey πολλές 
δεκαετίες μετά θυμόταν τον ευχάριστο 
χαρακτήρα της Eccles και τον ενθουσι-
ασμό της με την «άχαρη» και «μελαγχο-
λική» (shapeless, dismal) νεολιθική κε-
ραμική!47 Ο παγκόσμιος πόλεμος που 
ξέσπασε ύστερα από λίγο και η ανία-
τη ασθένεια που την ταλαιπώρησε μέ-
χρι το τέλος της ζωής της δεν της επέ-
τρεψαν να δημοσιεύσει το υλικό, μέρος 
του οποίου παρουσίασε η Furness και, 
με δική της προτροπή, δημοσίευσε τε-
λικά ο Hood μετά από τέσσερις δεκαε-
τίες. Μέρος από το ανασκαφικό υλικό 
(κυρίως κεραμική) του Κάτω Σπηλαί-
ου που στάλθηκε στο Εθνικό Άρχαιο-
λογικό Μουσείο κατά τη διάρκεια του 
πολέμου χάθηκε, ενώ εκείνο από το 
Πάνω Σπήλαιο που παρέμεινε στη Χίο 
κατά τη διάρκεια του πολέμου αναμο-
χλεύτηκε με αποτέλεσμα να χαθούν οι 
στρωματογραφικές ενδείξεις με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται48.

Το Άγιο Γάλας αποτελεί μια τυπι-
κή περίπτωση νεολιθικής εγκατάστα-
σης σε σπήλαιο, φαινόμενο που απαντά 
σε όλο τον αιγαιακό χώρο49. Ή κατοί-
κηση φαίνεται ότι ξεκίνησε στη Μέση 
Νεολιθική περίοδο (5800–5400 π.Χ.), 
συνεχίστηκε στη Νεότερη και Τελική 
Νεολιθική (5400–3200 π.Χ.) και έφτα-
σε μέχρι την Πρώιμη Εποχή του Χαλ-
κού (3200–2300 π.Χ.). Στα ιστορικά 
χρόνια χρησιμοποιήθηκε περιστασια-
κά50. Το μεγάλο πάχος επίχωσης στο 
Πάνω Σπήλαιο —ο Hood κάνει λόγο 
για 4 μέτρα— υπαινίσσεται τη χρήση 
του ως χώρου κατοίκησης και σε αυτό 
συνηγορούν η εύρεση πήλινων αγγεί-
ων, λίθινων και οστέινων εργαλείων, λε-
πίδων από οψιανό και πυριτόλιθο, πή-
λινων ειδωλίων, σφοντυλιών, με άλλα 
λόγια του εργαλειακού εξοπλισμού που 

απαντά σε σύγχρονους ανοιχτούς οικι-
σμούς. Το ότι δεν βρέθηκαν δάπεδα ή 
εστίες θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 
τυχαίο γεγονός ή ως αποτέλεσμα αβλε-
ψίας κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής 
που διεξήχθη προπολεμικά σε εξαιρετι-
κά αντίξοες συνθήκες. Ο Hood αναφέ-
ρει, με βάση τα ανασκαφικά ημερολόγια 
της Eccles, ότι στο Πάνω Σπήλαιο βρέ-
θηκαν οστά ζώων και ίσως ανθρώπων, 
ακόμα και ανθρώπινο κρανίο51. Πιθα-
νόν κάποιοι χώροι να χρησιμοποιήθη-
καν για να αποτεθούν πρωτογενείς τα-
φές ή ανακομιδές52. 

Ενδεικτικό του κλίματος που είχε 
διαμορφωθεί στο νησί για το αρχαίο 
παρελθόν, αμέσως μετά την απελευ-
θέρωση του ’12, είναι ένα γεγονός με 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το 1920 ο Δή-
μος Χίου ανέλαβε να χρηματοδοτήσει 
την αναστήλωση του βωμού των Χίων 
στους Δελφούς, μια κίνηση που χαιρέ-
τισε ο Τύπος και τα διεθνή έντυπα. Ο G. 
Chase έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα 
από τα ενδιαφέροντα εγχειρήματα είναι 
η πρόταση του Δήμου Χίου να αναλά-
βει με δικά του έξοδα την αποκατάστα-
ση του μεγάλου Βωμού των Χίων στους 
Δελφούς, ένα μνημείο του 5ου αιώνα 
π.Χ. Ή πρόταση αυτή, για να παραθέσω 
τα λόγια ενός Έλληνα δημοσιογράφου, 
αποδεικνύει ότι η σύγχρονη Χίος είναι 
πιστός κληρονόμος της αρχαίας Χίου. 
Άν και πρόσφατα απελευθερώθηκε από 
το ζυγό της δουλείας, μερίμνησε για τη 
φήμη των ένδοξων προγόνων της»53. 

Άπό τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 
1938, την εποχή που πραγματοποιού-
νταν η ανασκαφή στο Άγιο Γάλας, ο 
David Hunt, συνεργάτης της Eccles, 
έχοντας την οικονομική υποστήριξη 
του Άργέντη, περιηγήθηκε το νησί με 
οδηγό τις σημειώσεις της από την επί-
σκεψη του 1936. Άπό την έκθεση που 
δημοσίευσε μετά το πέρας του πολέ-
μου φαίνεται ότι περιδιάβηκε το νησί 
από άκρη ως άκρη, από τον Εμπορειό 
και τα Δότια στο νοτιότερο σημείο ως 
τα Άγιάσματα και το Βίκι στα βόρεια, 
εντοπίζοντας πλήθος θέσεων και πε-
ρισυλλέγοντας διάφορες αρχαιότη-
τες (ειδώλια, επιγραφές κ.λπ.). Άπό 
την επιφανειακή του έρευνα αξίζει να 
αναφέρουμε ότι πρώτος αναγνώρι-
σε τις οχυρωμένες αγροικίες των κλα-
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σικών και ελληνιστικών χρόνων, που 
ήταν διάσπαρτες σε όλο το νησί, κάνο-
ντας λόγο για οικιστικές μονάδες ελέγ-
χου της ενδοχώρας, ένα φαινόμενο που 
απαντά στην ύπαιθρο πλείστων πόλε-
ων–κρατών της αρχαιότητας54.

Κατά τη δεκαετία του ’30 δραστηριο-
ποιήθηκε στο νησί o Χιώτης αρχαιολό-
γος Νικόλαος Κοντολέων (1910–1975), 
γεννημένος στα Φυτά, ένα μικρό και 
απομονωμένο χωριό στη βόρεια Χίο. 
Φοιτητής ακόμα, το 1931, δημοσίευσε 
αρχαϊκή επιγραφή χαραγμένη σε βωμό 
αφιερωμένο στον Άπόλλωνα. Το 1933 
ξεκίνησε την καριέρα του στην Άρχαι-
ολογική Υπηρεσία ως επιμελητής αρ-
χαιοτήτων Κυκλάδων, υπεύθυνος και 
για τα νησιά του βόρειου Άιγαίου. Κατά 
τη διάρκεια του πολέμου έζησε ένα δι-
άστημα στο νησί και καρπός αυτής της 
διαμονής ήταν μια σειρά από μελέτες 
σχετικές με τη χιακή αρχαιότητα (επι-
γραφές, τοπωνύμια, γλυπτά κ.λπ.)55.

Οι Βρετανοί πρωτοπορούν  
(δεκαετία ’50 – μέσα ’70)
Μετά την ταραγμένη δεκαετία του ’40, 
οι ανασκαφικές έρευνες ξανάρχισαν. 
Σε αυτή τη χρονική περίοδο το έργο της 
Άρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι υποτο-
νικό, καθώς ο μόνος εκπρόσωπός της 
που δραστηριοποιείται στο νησί είναι ο 
φιλόλογος Άντώνιος Στεφάνου (1904–
1992), ο οποίος εργάστηκε αμισθί από 
το 1949 και για 25 χρόνια ως έκτακτος 
επιμελητής αρχαιοτήτων56. Σε αυτή τη 
μακρά διαδρομή, παράλληλα με τα κα-
θήκοντά του στη μέση εκπαίδευση, ο 
Στεφάνου προσπάθησε με μεγάλο κόπο 
να περισώσει ό,τι η αδιαφορία της πο-
λιτείας άφηνε έρμαιο στον οικοδομικό 
οργασμό των μεταπολεμικών δεκαετι-
ών. Επόπτευσε χωρίς καμία βοήθεια 
δεκάδες εκσκαφές θεμελίων, περισυ-
νέλεξε και κατέγραψε εκατοντάδες αρ-
χαία και βυζαντινά αντικείμενα, εντόπι-
σε αρχαιολογικές θέσεις γυρνώντας όλο 
το νησί σε αντίξοες συνθήκες, ενέργησε 
για τη συντήρηση και αναστήλωση μνη-
μείων, δημοσίευσε πλήθος επιγραφών 
και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα57. 
Άξιομνημόνευτος είναι ο αγώνας του 
για τη σωτηρία του Κάστρου στη Χώρα, 
στάση για την οποία πολεμήθηκε κατ’ 
επανάληψη από τις τοπικές αρχές και 

τον Τύπο. Τελικά, παρά τις πιέσεις πο-
λιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων 
της Χίου και της Άθήνας, κατάφερε με 
την επιμονή του να διασώσει το Κάστρο 
(οι ντόπιοι το λένε και Φρούριο) από την 
ισοπέδωση και την τάφρο από επιχωμά-
τωση58. Οι επεμβάσεις που έχουν γίνει 
από τότε, κυρίως από τη δεκαετία του 
’80 και μετά, είναι πολύ σημαντικές, 
ωστόσο η ολοκληρωμένη ανάδειξη και 
οργανική ένταξη του Κάστρου στη ζωή 
της πόλης παραμένουν ζητούμενα.

Στη δεκαετία του ’50 η μόνη ανασκα-
φή που πραγματοποιήθηκε στο νησί, 
με χρηματοδότηση της εν Άθήναις Άρ-
χαιολογικής Εταιρείας, ήταν εκείνη του 
Κοντολέοντα στο Ριζάρι (1952 και 1953) 
στη Χώρα, όπου ανασκάφηκαν τάφοι 
της Άρχαϊκής εποχής, σημαντική ανα-
σκαφή η οποία δημοσιεύτηκε μισόν αι-
ώνα μετά59. Με αυτή την έρευνα επιβε-
βαιώθηκαν ανασκαφικά τα δυτικά όρια 
του άστεως και της νεκρόπολής του —
κάτι που ήταν σχετικά γνωστό ήδη από 
την εποχή του Ζολώτα με βάση επιφα-
νειακά ευρήματα—, εμπλουτίστηκαν οι 
γνώσεις μας για τις ταφικές πρακτικές 
(ταφές σε λίθινες σαρκοφάγους μαζί με 

εγχυτρισμούς) και την ακόσμητη χιακή 
κεραμική των αρχαϊκών χρόνων. 

Στον αντίποδα της ισχνής παρουσίας 
της Άρχαιολογικής Υπηρεσίας βρέθη-
κε η Βρετανική Σχολή Άθηνών, η οποία 
πρωταγωνίστησε σε αυτήν τη χρονική 
περίοδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 
’50 ομάδα Βρετανών αρχαιολόγων υπό 
τον Sinclair Hood (γεν. 1917) ξεκίνη-
σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανασκα-
φικών, επιφανειακών και για πρώτη 
φορά ενάλιων ερευνών, που έφερε τη 
Χίο στο προσκήνιο των αρχαιολογικών 
εξελίξεων. Ένας από τους εμπνευστές 
και κύριος υποστηρικτής δεν ήταν άλ-
λος από τον Φίλιππο Άργέντη (1891–
1974), τον χιακής καταγωγής ευπατρί-
δη, που «από τον βαθύτατο έρωτα της 
πάτριας γης»60 κατάφερε να κινητο-
ποιήσει από τη μια χορηγούς, οι οποί-
οι κάλυψαν οικονομικά τις έρευνες, και 
από την άλλη τη Βρετανική Σχολή, που 
ανέλαβε να υλοποιήσει το συγκεκριμέ-
νο εγχείρημα61. Άυτές οι κινήσεις του 
Άργέντη ήταν μέρος ενός ευρύτερου 
προγράμματος που, όπως είδαμε πα-
ραπάνω, είχε ξεκινήσει στον Μεσοπό-
λεμο, με στόχο τη μελέτη του παρελ-
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θόντος του νησιού στα μεσαιωνικά και 
νεότερα χρόνια, εποχές που η οικογέ-
νειά του ήταν από τα πιο ισχυρά μέλη 
της χιώτικης αριστοκρατίας. Στο πλαί-
σιο αυτό ο Άργέντης συνέγραψε πλήθος 
μελετών, που εκδόθηκαν από το Πανε-
πιστήμιο του Cambridge, στήριξε ηθικά 
και οικονομικά τις αρχαιολογικές έρευ-
νες των Βρετανών, ενώ παράλληλα χρη-
ματοδότησε ένα φιλόδοξο σχέδιο κατα-
γραφής και μελέτης της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του νησιού που ανατέ-
θηκε αρχικά στον χιακής καταγωγής 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη αλλά 
λόγω προβλημάτων ολοκληρώθηκε τε-
λικά από τον Βρετανό Arnold Smith62. 
Ως προς τις αρχαιολογικές έρευνες, 700 
χρυσές λίρες Άγγλίας από ανώνυμο χο-
ρηγό ήταν ένα πολύ καλό δέλεαρ για να 
ξεκινήσει η έρευνα63. Τον Ιούνιο του 
1952, η διάρκειας μόλις τριών εβδομά-
δων ανασκαφή στον Κοφινά, στη Χώρα, 
από τους S. Hood, J.K. Anderson και 
R.V. Nicholls, που είχε στόχο την απο-
κάλυψη στρωμάτων της αρχαϊκής πό-
λης, έφερε αντ’ αυτών στο φως οικιστι-
κά λείψανα των όψιμων κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων καθώς και ρω-
μαϊκούς τάφους. Τον ίδιο μήνα εντο-
πίστηκε ο προϊστορικός οικισμός στον 
Εμπορειό όπου πραγματοποιήθηκαν οι 
κύριες ανασκαφικές εργασίες τα αμέ-
σως επόμενα χρόνια64. Ο Hood επικε-
ντρώθηκε στον παραθαλάσσιο λόφο 
και στην κοιλάδα με τον προϊστορικό 
οικισμό της Νεολιθικής και της Επο-
χής του Χαλκού (δημοσίευση το 1981–
82), ενώ ο John Boardman (γεν. 1927) 
εργάστηκε από το 1953 στον απόκρημνο 
λόφο του Προφήτη Ήλία, πάνω από τον 
Εμπορειό, όπου ήλθε στο φως ο οικι-
σμός της Γεωμετρικής εποχής, και στο 
ιερό στο λιμάνι (δημοσίευση το 1967). 
Τα υστερορωμαϊκά και παλαιοχριστια-
νικά στρώματα στον προϊστορικό λόφο 
και στην περιοχή του ιερού στο λιμάνι 
ανασκάφηκαν από τους M. Ballance και 
G.U.S. Corbett (δημοσίευση το 1989)65. 

H ανασκαφή συνεχίστηκε κατά τα 
έτη 1953, 1954 και 1955. Ή ανασκαφι-
κή ομάδα σε κάποια φάση περιελάμ-
βανε μεγάλο αριθμό φοιτητών από τη 
Σουηδία και τη Δανία66, ενώ για πρώ-
τη φορά στον ελληνικό χώρο πραγμα-
τοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιού-

λιο του 1954 από δέκα δύτες υπό τον 
R. Garnett υποθαλάσσιες έρευνες στις 
ανατολικές ακτές του νησιού, με χορη-
γία του λόρδου Kelmsley και της εφη-
μερίδας «Sunday Times»67. Το 1954 ο 
Hood, ως διευθυντής της Σχολής στην 
Άθήνα, παράλληλα με τις ανασκα-
φές στην Κνωσό συνέχισε, όπως και 
ο Boardman, την έρευνα στον Εμπο-
ρειό. Τα σχέδια της ανασκαφής εκπό-
νησε ο Michael Ventris (1922–1956), 
ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε 
τη Γραμμική Β. Τον καιρό που βρισκό-
ταν στη Χίο, εργαζόταν πυρετωδώς για 
την αποκρυπτογράφηση των πινακί-
δων έχοντας καταλήξει από το 1952 ότι 
η γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένες 
είναι η ελληνική. O Hood ερεύνησε πα-
ράλληλα τάφους της Εποχής του Χαλ-
κού και έναν υστερορωμαϊκό τάφο στα 
Δότια, ενώ το 1954 ο Boardman ανέ-
σκαψε αγροικία των κλασικών χρόνων 
στον Πίντακα και το οχυρό που θεμελί-
ωσαν οι Άθηναίοι το 412 π.Χ. στο Δελ-
φίνιο, κοντά στη σημερινή Λαγκάδα, 
για να αντιμετωπίσουν την αποστασία 
των Χίων (βλ. Θουκυδίδης 8.38.2)68. Το 
μικρό φρούριο αναγνώρισε αρχικά από 
αεροφωτογραφίες ο W.G. Forrest και 
στη συνέχεια, το 1954, πραγματοποιή-
θηκε ανασκαφή από τον J. Boardman 
με συνεργάτες τον Forrest και το ζεύ-
γος Ventris. Οι έρευνες αυτές πραγμα-
τοποιήθηκαν στο περιθώριο των ανα-
σκαφών του Εμπορειού. Μάλιστα ο 
Boardman χαρακτηρίζει την ανασκαφή 
στο Δελφίνιο ως πάρεργο69. Οι επιστη-
μονικές επισκέψεις και οι ερευνητικές 
περιηγήσεις των Βρετανών στη Χίο συ-
νεχίστηκαν κατά τη δεκαετία του ’6070.

Οι ανασκαφές της Βρετανικής Σχο-
λής στη Χίο έχουν μεγάλη σημασία για 
πολλούς λόγους. Στη δεκαετία του ’50 
τα δεδομένα για τα γεωμετρικά χρόνια 
στα νησιά του Άιγαίου ήταν ελάχιστα, 
οπότε η ανασκαφή και στη συνέχεια η 
δημοσίευση του Boardman πρόσφε-
ραν πλούσιο, καλά στρωματογραφη-
μένο και πλήρως δημοσιευμένο υλικό, 
δημιουργώντας ένα σημαντικό απόθε-
μα γνώσης για τη μελέτη αυτής της επο-
χής στον νησιωτικό χώρο. Τα δεδομένα 
για την προϊστορία των νησιών του Άι-
γαίου, κυρίως για τη Νεολιθική και την 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, εμπλου-

28

27

26 
Μαρμάρινος κορμός Κόρης  
από την Πόλη της Χίου, 580–550 π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, αρ. 225). 

27–28 
Νεολιθικά αγγεία από το Άγιο Γάλας.



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Α Σ Κ Α Φ Ω Ν
Χίος

74 —  teyχοσ 1 24  Αύγουστος 2017

29 
Η στήλη του Μητροδώρου Θεογείτονος, 
300–250 π.Χ. Antikensammlung, 
Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer 
Kulturbesitz, no. Sk766a  
(φωτ.: J. Laurentius).

30 
Χιακός κάλυκας από το νεκροταφείο  
της Αγ. Παρασκευής (Μ.Θ. 14305), 
575–550 π.Χ. (Αρχείο Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης,  
φωτ.: Ο. Κουράκης).

τίστηκαν με νέο, σωστά ανασκαμμέ-
νο και καλά τεκμηριωμένο υλικό από 
έναν οικισμό με συνεχή, μεγάλης δι-
άρκειας κατοίκηση. Παράλληλα, οι μι-
κρής έκτασης και διάρκειας ανασκαφές 
στην ενδοχώρα έφεραν στο φως άγνω-
στες πτυχές του αρχαίου κόσμου της 
Χίου —όπως οι αγροικίες, που ιδρύθη-
καν από τα κλασικά χρόνια— και απο-
κάλυψαν το οχυρό στο Δελφίνιο, που 
μαρτυρείται στις αρχαίες πηγές. Ο John 
Boardman με τις μελέτες που δημοσί-
ευσε στη διάρκεια του ’50 και του ’60 
έφερε τη χιακή αρχαιολογία στο προ-
σκήνιο, η χιακή κεραμική, γλυπτική και 
αρχιτεκτονική έγιναν γνωστές στους ει-
δικούς μέσα από τις υποδειγματικές δη-
μοσιεύσεις του, ενώ δεν πρέπει κανείς 
να ξεχνά το πολύ σημαντικό έργο του 
George Forrest (1925–1997) στο χώρο 
των επιγραφών71. 

Στο τέλος αυτής της φάσης, κατά τις 
αρχές της δεκαετίας του ’70, εμφανί-
στηκε στη Χίο ο Άμερικανός χιακής 
καταγωγής Ελευθέριος Γιαλούρης. Στο 
πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής 
του διατριβής επανέλεγξε τα δεδομένα 
της επιφανειακής έρευνας των Βρετα-
νών και τακτοποίησε το σύνολο του υλι-
κού. Έτσι, για πρώτη φορά συγκροτή-
θηκε ένας πλήρης κατάλογος με τους 
οικισμούς του νησιού από τα νεολιθικά 
χρόνια μέχρι την ύστερη αρχαιότητα και 
παρουσιάστηκαν συγκεντρωμένα όλα 
τα αρχαιολογικά δεδομένα, πλαισιωμέ-
να από τα ιστορικά γεγονότα. Ή έρευνά 
του ήταν πολύ σημαντική αλλά δυστυ-
χώς παρέμεινε αδημοσίευτη72. 

Τα ηνία στους Έλληνες  
(μέσα δεκαετίας ’70 έως σήμερα)
Άπό τα μέσα της δεκαετίας του ’70 
έως το 2014, η Χίος ανήκε στη δικαιο-
δοσία της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Άρχαιοτήτων με έδρα τη 
Μυτιλήνη. Σε αυτή τη φάση ξεκίνησε η 
οργανωμένη και ουσιαστική προστασία 
των αρχαιοτήτων στη Χίο. Δεν εμπίπτει 
στους στόχους αυτής της μελέτης η πα-
ρουσίαση του πλήθους των σωστικών 
ανασκαφών που διενεργήθηκαν από το 
1977 ως σήμερα. Για τις περισσότερες 
έχουν δημοσιευτεί συνοπτικές εκθέσεις 
(βλ. Χιακά Χρονικά, Αρχαιολογικόν Δελ-
τίον κ.ά.)73. Ο Άρης Τσαραβόπουλος το 

1986, ο γράφων το 2002 και η Δέσποινα 
Τσαρδάκα πρόσφατα (2013), με οδηγό 
τη μελέτη του Boardman (1954) για το 
άστυ και με βάση το σύνολο των ανα-
σκαφικών δεδομένων —που σχεδόν 
πάντοτε είναι γενικόλογα, γι’ αυτό και 
δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα 
παρά προσφέρουν απαντήσεις— προ-
σπάθησαν να ανασυνθέσουν κάποιες, 
έστω αποσπασματικές και θολές εικό-
νες από την τοπογραφία της αρχαίας 
πόλης, για το οικιστικό τμήμα της οποί-
ας εξακολουθούμε να γνωρίζουμε λίγα 
πράγματα, ενώ έχουμε καλύτερη εικό-
να για τις νεκροπόλεις74. Οι σωστικές 
ανασκαφές των τελευταίων 40 χρόνων 
ήταν πάρα πολλές και στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία παραμένουν αδη-
μοσίευτες, φαινόμενο που δεν απαντά 
μόνο στην περίπτωση της Χίου. Εκείνο 
που χρειάζεται πλέον επιτακτικά —αν 
και ήταν αναγκαίο ήδη από τη δε-
καετία του 1990 και του 2000— 
δεν είναι κατάλογοι με σωστι-
κές ανασκαφές ανά οικόπεδο 
με μια περιγραφή λίγων γραμ-
μών, βασισμένη στις ολιγόλο-
γες, βιαστικά γραμμένες εκθέ-
σεις του Αρχαιολογικού Δελτίου 
ή σε προφορικές πληροφορί-
ες των ανασκαφέων, αλλά μια 
ολοκληρωμένη και καλά τεκ-
μηριωμένη παρουσίαση και 
κυρίως μια σύνθεση αυτών 
των δεδομένων, ώστε το ψη-
φιδωτό με τον οικιστικό ιστό 
της αρχαίας πόλης σιγά σιγά 
να αποκατασταθεί. Ή νεοσύ-
στατη Εφορεία Άρχαιοτήτων 
Χίου φέρει το βάρος αυτής της 
υποχρέωσης.

Ή κατ’ ανάγκη επικέντρωση 
της Άρχαιολογικής Υπηρεσί-
ας κατά τις τέσσερις τελευταί-
ες δεκαετίες σε σωστικές ανα-
σκαφές αποτέλεσε μία από τις 
κύριες αιτίες —η άλλη ήταν 
ότι η έδρα της Εφορείας δεν 
ήταν στη Χίο— που δεν επέ-
τρεψε τη διενέργεια συστημα-
τικών ανασκαφών και ερευ-
νών στο νησί. Ή Χίος δεν είχε 
την τύχη να αποτελέσει αντι-
κείμενο μιας σύγχρονης διεπι-
στημονικής, μακρόχρονης και 
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μακρόπνοης αρχαιολογικής έρευνας, 
όπως εκείνες που πραγματοποιήθη-
καν σε άλλα νησιά (π.χ. Μήλος, Κύθη-
ρα, Κρήτη) ή στην ηπειρωτική Ελλάδα 
(π.χ. Μεσσηνία). Στις αρχές αυτής της 
φάσης, ο Άρης Τσαραβόπουλος, νεα-
ρός τότε επιμελητής αρχαιοτήτων, μαζί 
με τον επιμελητή αρχαιοτήτων της νε-
οσύστατης 3ης Εφορείας Βυζαντινών 
Άρχαιοτήτων Γιώργο Μαστορόπουλο 
και την Άθηνά Ζαχαρού ξεκίνησαν άτυ-
πα ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιε-
λάμβανε σωστικές ανασκαφές, επιφα-
νειακές έρευνες, μελέτη και καταγραφή 
υλικού στο Μουσείο, οργάνωση περιο-
δικών εκθέσεων, συνεργασία με τοπι-
κούς φορείς, ίδρυση Συλλόγου Φίλων 
του Μουσείου, ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας, με άλλα λόγια ξεκίνησαν μια 
προσπάθεια ώστε η Άρχαιολογική Υπη-
ρεσία να δώσει ένα δυναμικό παρών στο 
νησί και οι λειτουργοί της να έρθουν κο-
ντά στην τοπική κοινωνία. Δυστυχώς, 
η κίνηση αυτή για διάφορους λόγους, 
ως επί το πλείστον ανεξάρτητους από 
τη θέληση των παραπάνω αρχαιολόγων, 
δεν συνεχίστηκε για πολύ75. 

Σε αυτή την περίοδο υλοποιήθη-
καν σημαντικά προγράμματα ανάδει-
ξης, προβολής και αξιοποίησης των 
αρχαιολογικών χώρων στον Εμπορειό 
(2002–2003), στο Σπήλαιο του Άγίου 
Γάλακτος (2002, 2004) και στο νεκρο-
ταφείο στο Άρχοντίκι των Ψαρών (όπου 

το αντίστοιχο πρόγραμμα ολοκληρώθη-
κε το 2008) με χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών 
πραγματοποιήθηκαν και ανασκαφές σε 
αυτούς τους χώρους που έφεραν ξανά 
στο φως όσα είχαν αποκαλύψει οι πα-
λαιότερες έρευνες. Ο γεωμετρικός οικι-
σμός στον Εμπορειό με το ναό της Άθη-
νάς στην ακρόπολη και τις οικίες στις 
πλαγιές του λόφου του Προφήτη Ήλία 
είναι ο πρώτος επισκέψιμος αρχαιολο-
γικός χώρος στη Χίο76. 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούμε 
συνοπτικά στο Άρχοντίκι των Ψαρών, 
σε αυτή την πολύ σημαντική θέση του 
βόρειου Άιγαίου που βρίσκεται στις νο-
τιοδυτικές ακτές του νησιού. Το νεκρο-
ταφείο, μέρος του οποίου είναι καταπο-
ντισμένο στη θάλασσα, εντοπίστηκε το 
1916 από το σταθμάρχη της χωροφυλα-
κής και στη συνέχεια, με διαταγή του 
υπουργού Παιδείας, η προστασία των 
αρχαιοτήτων ανατέθηκε στην αστυνο-
μική διεύθυνση της Χίου. Το 1961 ο Σε-
ραφείμ Χαριτωνίδης επισκέφτηκε το 
νησί και εντόπισε τάφους της Υστερο-
ελλαδικής ΙΙΙΆ–Β πάνω στο κύμα, ενώ 
χρειάστηκε να περάσουν τρεις δεκαετί-
ες για να ξεκινήσει η πρώτη ανασκαφι-
κή έρευνα από τον Τσαραβόπουλο. Άν 
και τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά —ήρθαν στο φως 
11 τάφοι της ΥΕ ΙΙΙΆ–Β— η έρευνα δεν 

προχώρησε. Το καλοκαίρι του 1985 η 
Λίλιαν Άχειλαρά ανέσκαψε δύο ακόμα 
τάφους της ΥΕ ΙΙΙΆ–Β, ενώ η έρευνα 
στο νεκροταφείο συνεχίστηκε και ολο-
κληρώθηκε στα χρόνια που ακολούθη-
σαν στο πλαίσιο εργασιών προστασίας 
και ανάδειξης του χώρου (ανασκαφή 
1997–2001, εργασίες ανάδειξης 2002–
2008). Συνολικά ανασκάφηκαν 162 τά-
φοι, που χρονολογούνται από την Τελι-
κή Νεολιθική έως την Πρώιμη Εποχή 
του Σιδήρου, εκ των οποίων ένας θο-
λωτός. Παράλληλα ανασκάφηκε εκτε-
ταμένος οικισμός όπου βρέθηκαν επι-
μήκη οικήματα με λίθινο θεμέλιο και 
πλίνθινη ανωδομή καθώς και λιθόστρω-
τοι δρόμοι. Δυστυχώς τα δημοσιευμέ-
να στοιχεία είναι, προς το παρόν, περι-
ορισμένα77. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο Το-
μέας Κλασικής Άρχαιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Άθηνών, σε συνεργασία 
με το Γερμανικό Άρχαιολογικό Ινστι-
τούτο του Βερολίνου, πραγματοποίη-
σε μια σημαντική έρευνα στο τραχύ και 
άξενο τοπίο του οροπεδίου του Άίπους. 
Εδώ, με βάση παλιότερες μαρτυρίες και 
έρευνες, πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 
περιόδους (Σεπτέμβριος και Νοέμβρι-
ος 1980, Άύγουστος 1981) επιφανειακή 
έρευνα και μικρής έκτασης ανασκα-
φές σε τρεις αγροικίες (Ρημόκαστρο, 
Καμπούρη το Γύρισμα, Εβριακή), τα 
αποτελέσματα των οποίων παρουσία-
σε το 1987 η Εύα Σημαντώνη–Μπουρ-
νιά78. Στο σεληνιακό τοπίο του Άίπους, 
όπου δεν υπάρχει χώμα και νερό και το 
μόνο που αντικρίζει κανείς σήμερα είναι 
γυμνά και τραχιά βουνά και διάσπαρ-
τους ογκόλιθους, τούτη η πρωτοπορι-
ακή έρευνα αποκάλυψε μια άλλη πτυ-
χή του αρχαίου πολιτισμού της Χίου: 
τις απομονωμένες αγροικίες των κλα-
σικών, ελληνιστικών και ίσως των ρω-
μαϊκών χρόνων που ιδρύθηκαν σε μια 
οριακά παραγωγική ζώνη, όπου η άσκη-
ση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 
ήταν ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη. 
Άυτό το απομονωμένο, άγονο και σκλη-
ρό από κάθε άποψη τοπίο πρέπει να δά-
μασαν με τα χέρια τους χιλιάδες δούλοι 
και πιθανόν να ήταν όχι μόνο το σκηνι-
κό των εξεγέρσεων που αναφέρουν οι 
πηγές αλλά και το ορμητήριο του Δρί-
μακα79, του δούλου που κατάφερε να 
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υπερισχύσει των δεσποτών του και να 
γίνει ηγέτης των εξεγερμένων δούλων. 
Οι διάσπαρτες αγροικίες με τα ισχυρά 
αναλήμματα που τις περιτριγύριζαν δη-
μιουργώντας και οριοθετώντας έτσι τον 
αγροτικό χώρο, με τα πιεστήρια και τα 
βοηθητικά κτίσματα ήταν οι απομα-
κρυσμένες μονάδες μιας οικονομίας 
που στόχευε στην εκμετάλλευση των 
ελάχιστα παραγωγικών τόπων. Ή πα-
ρουσία ισχυρών (οχυρών;) κατασκευών 
σε μερικές από αυτές τις εγκαταστάσεις 
φαίνεται να σχετίζεται με την ανάγκη 
φύλαξης και προστασίας της σοδειάς 
από τις συνεχείς στάσεις των δούλων. 

Ο 20ός αιώνας κλείνει με την επι-
στροφή της Βρετανικής Σχολής Άθη-
νών στο νησί, η οποία σε συνεργασία 
με την τοπική Εφορεία Άρχαιοτήτων, 
υπό τη διεύθυνση της L. Beaumont, 
που ήδη από το 1984 συμμετείχε στις 
καταγραφές στο Άρχαιολογικό Μου-
σείο80, και της Ά. Άρχοντίδου, υλοποί-
ησαν (1996–2001) πρόγραμμα εντατι-
κής επιφανειακής έρευνας —η πρώτη 
που πραγματοποιήθηκε στο νησί— και 
ανασκαφικών εργασιών στο χώρο των 
Κάτω Φανών, με στόχο να ολοκληρω-
θεί η έρευνα του ιερού και να ερευνη-
θεί το ευρύτερο φυσικό και ανθρωπο-
γενές περιβάλλον της περιοχής από την 
ακτή έως τους γύρω χαμηλούς λόφους 
και τη μικρή κοιλάδα81. Για τη μελέτη 
της ακτογραμμής και την αναζήτηση 
του λιμένα που αναφέρεται στις πη-
γές διενεργήθηκαν γεωφυσικές έρευ-
νες. Στα αποτελέσματα της νέας αυτής 

έρευνας συγκαταλέγονται οι ενδείξεις 
ότι η γύρω από το ιερό περιοχή κατοι-
κούνταν ήδη από την Εποχή του Χαλ-
κού, καθώς και ότι ο χώρος του ιερού 
κατοικήθηκε ήδη από την Υστεροελ-
λαδική περίοδο82, ενώ η χρήση του εί-
ναι συνεχής από τα πρωτογεωμετρικά 
χρόνια (δεν έχουν εντοπιστεί καθαρά 
στρώματα πριν από τον 7ο αι. π.Χ. αλλά 
βρέθηκαν άφθονα κινητά ευρήματα —
υπάρχει αδιάλειπτη κεραμική συνέχεια 
από την Πρωτογεωμετρική μέχρι την 
Ύστερη Γεωμετρική83— κάτι που ερ-
μηνεύεται ως αποτέλεσμα των μεγά-
λων ανακατατάξεων που έγιναν στο 
ιερό από τον 7ο αι. π.Χ. και μετά) έως 
τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Για τα κλα-
σικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια 
κυριαρχεί σιωπή τόσο σε κινητά ευρή-
ματα όσο και σε αρχιτεκτονικά λείψα-
να, κάτι που δεν μπορεί να ερμηνευτεί 
με την υπόθεση ότι η οργάνωση του ιε-
ρού χώρου επαρκούσε όλους αυτούς 
τους αιώνες, γι’ αυτό και δεν έγιναν αλ-
λαγές84. Ή σιωπή των αρχαιολογικών 
δεδομένων υπαινίσσεται ότι το ιερό του 
Άπόλλωνα στα Φανά μέσα στον 5ο αι-
ώνα π.Χ. εγκαταλείφθηκε, ίσως γιατί 
κάποιο άλλο (νέο;) ιερό στην ευρύτερη 
περιοχή ιδρύθηκε και τελικά υπερίσχυ-
σε. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, κατά 
τον 5ο αιώνα μ.Χ., κτίζεται μια μεγάλων 
διαστάσεων βασιλική (26,75x19 μ.) που 
λειτούργησε έως τον 7ο αιώνα85. 

Άυτή ήταν σε αδρές γραμμές η πο-
ρεία των ανασκαφικών ερευνών στη 
Χίο. Έως τη δεκαετία του ’70 υπήρξαν 

βραχείες περίοδοι ανασκαφικής δρά-
σης και υλοποίησης πρωτοποριακών 
προγραμμάτων έρευνας, που έφεραν 
στο φως πολύτιμα δεδομένα για την 
αρχαία Χίο. Άπό τη δεκαετία του ’80 
και μετά οι άοκνες προσπάθειες των 
αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού απέδωσαν πλούσιους καρπούς, 
με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγά-
λος όγκος ανασκαφικού υλικού, κυρίως 
για το άστυ. Όλα αυτά τα στοιχεία απο-
τελούν μια ανεξάντλητη βάση δεδομέ-
νων, η οποία με την κατάλληλη μελέτη 
και αξιοποίηση μπορεί να αποκαλύψει 
πολλές από τις χαμένες ψηφίδες του 
αρχαίου παρελθόντος της Χίου.

31 
Σχέδια χιακών 
νομισμάτων από το 
έργο του O. Dapper, 
Description exactes des 
isles de l'Archipel, et de 
quelques autres 
adjacentes, 
Άμστερνταμ 1703 
(Συλλογή Φ. Αργέντη, 
Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Χίου «Κοραής»).

* Για την ευγενική παραχώρηση φωτογραφικού 
υλικού εκφράζω θερμές ευχαριστίες στους 
αρχαιολόγους: Ό. Βάσση (Προϊσταμένη ΕΦΆ 
Χίου), Δ. Τσαρδάκα (ΕΦΆ Χίου), Κ. Φίλη (ΕΦΆ 
Άχαΐας, ανασκαφή ΆΠΘ/Καραμπουρνάκι 
Θεσσαλονίκης), E. Μανακίδου (Άν. Καθηγήτρια 
Κλασικής Άρχαιολογίας, ανασκαφή ΆΠΘ/
Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης), Π. Άδάμ–
Βελένη (Προϊσταμένη Άρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης), Ε. Μέλλιου (Άρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης), Δ. Τσαγκάρη 
(Νομισματική Συλλογή Alpha Bank), Μ. 
Maischberger (Antikensammlung, Staatliche 
Museen zu Berlin) και στην υπεύθυνη του 
φωτογραφικού αρχείου της Βρετανικής 
Σχολής Άθηνών (BSA) Ά. Κακίση. Επίσης, 
οφείλω πολλές ευχαριστίες στους Χιώτες 
εκδότες Άντώνη Παληό (άλφα πι) και Γιάννη 
Σαλιάρη (Έντυπο) για την ψηφιακή ανάκτηση 
φωτογραφικού υλικού από τα βιβλία μου: Στον 
παράδεισο του Αρχιπελάγους. Η Χίος μέσα από το 
βλέμμα των περιηγητών (2012) και Χίος. Φυσικό 
περιβάλλον και κατοίκηση από τη νεολιθική εποχή 
ως το τέλος της αρχαιότητας (2002).



τευχοσ 1 24 Αύγουστος 2017 — 7 7

Σημειώσεις
1 Γ. Ζολώτας, Ιστορία της Χίου, επιμ.: Ά.Κ. 

Σάρου, Άθήναι 1923, τόμος Ά2, σ. 1. 

2 Θ. Σαρικάκης, Χιακή προσωπογραφία, Άθήναι 
1989, σ. 253–255 (λ. «Ίων»), σ. 437–438 (λ. 
«Υπερμένης»), σ. 184 (λ. «Ζήνις»).

3 Ν. Μερούσης, Στον παράδεισο του 
Αρχιπελάγους. Η Χίος μέσα από το βλέμμα των 
περιηγητών (1420–1820), Χίος 2012.

4 C.M. Woodhouse, «Contributions from 
Chios to the classical revival», στο J. 
Boardman / C.E. Vaphopoulou–Richardson 
(επιμ.), Chios. A Conference at the Homereion in 
Chios 1984, Oxford 1986, σ. 57–59. 

5 W.G. Forrest, «Epigraphy of Chios: Cyriac 
of Ancona to Stephanou», στο J. Boardman 
/ C.E. Vaphopoulou–Richardson (επιμ.), 
Chios. A Conference at the Homereion in Chios 
1984, Oxford 1986, σ. 133–134.

6 Ά. Κοραής, Χιακής αρχαιολογίας ύλη, Άτακτα 
Γ΄, Παρίσι 1830 (ανατύπωση με εισαγωγή 
Σ. Φασουλάκη, Χίος 1998). Είναι αναγκαία 
μια νέα, σχολιασμένη έκδοση αυτού του 
σημαντικού έργου.

7 Κοραής, ό.π., σ. 6–30.

8 Κοραής ό.π., σ. 173.

9 F. De Coulanges, Mémoire sur l’île de Chio, 
Paris 1857, σ. 13.

10 Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εργασιών 
ανάδειξης του Κάστρου ήρθαν στο φως 
ενδείξεις για την οχύρωση των ελληνιστικών 
χρόνων. Ή δημοσίευση αναμένεται με 
ενδιαφέρον.

11 De Coulanges, ό.π., σ. 11. Πρβλ. όσα γράφουν 
ο Ζολώτας και ο Ευαγγελίδης για τη μεταφορά 
οικοδομικού υλικού από το ιερό στον Ναγό, 
βλ. Δ. Ευαγγελίδης, Αρχαιολογική Εφημερίς 
1921, σ. 45–46 (αναφορά στον Ζολώτα). 

12 Πρβλ. τη μαρτυρία για την ανεύρεση της 
γυναικείας κεφαλής που σήμερα βρίσκεται 
στη Βοστώνη, βλ. «Head of a Goddess from 
Chios», Museum of Fine Arts Bulletin 8/44 
(April 1910), σ. 11. 

13 Ο Ζολώτας γεννήθηκε στα Καρδάμυλα, 
τελείωσε το Γυμνάσιο στην Ερμούπολη 
και σπούδασε Φιλολογία και Νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Άθηνών. Άρχικά ασχολήθηκε 
με τη δημοσιογραφία, όπου διέπρεψε. 
Εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στον «Νεολόγο 
Άθηνών» και διετέλεσε γραμματέας του 
Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων. Βλ. νεκρολογία του Ι. Φραγκιά, 
στο Κ.Φ. Σκόκος, Ημερολόγιον, Άθήνα 1908, σ. 
305–308.

14 Ο Ζολώτας, αν και έζησε στην 
οθωμανοκρατούμενη Χίο, δεν ήταν 
απομονωμένος. Μελετώντας το έργο του 
διαπιστώνει κανείς ότι βρισκόταν σε συνεχή 
επικοινωνία με Ευρωπαίους και Έλληνες 
ιστορικούς και αρχαιολόγους. Συνήθως τους 
έστελνε πληροφορίες για αρχαιότητες της 
Χίου αλλά και ζητούσε τη γνώμη τους για 
διάφορα ευρήματα και σκέψεις του.

15 Ή έκδοση της τρίτομης χωρισμένης σε 15 
βιβλία Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Κ. 
Παπαρρηγόπουλου ολοκληρώθηκε το 1876, 
όταν ο Ζολώτας ζούσε και εργαζόταν στην 

Άθήνα. Για τον Παπαρρηγόπουλο και το έργο 
του από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. Κ.Θ. 
Δημαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή–η 
ζωή του–το έργο του, Άθήνα 1986, κυρίως  
σ. 221–235, 278–326. 

16 Βλ. Ζολώτας ό.π., κυρίως στον τόμο Ά2, σ. 6 
κ.εξ. (π.χ. ρωμαϊκό (;) λουτρό στο Κάστρο,  
σ. 10–11, τάφοι, σ. 24–25 κ.λπ.).

17 Για το Μουσείο του Γυμνασίου, βλ. 
Ν. Merousis, Steps towards liberation. 
Archaeological Museum in Ottoman Chios (υπό 
έκδ.). Ή δημιουργία συλλόγων παρουσίασε 
μεγάλη δυναμική στο β΄ μισό του 19ου αιώνα 
ώστε ο Τύπος της εποχής να κάνει λόγο 
για «συλλογομανία», βλ. Π. Κιτρομηλίδης, 
«“Νοερές κοινότητες” και οι απαρχές του 
εθνικού ζητήματος στα Βαλκάνια», στο 
Θ. Βερέμης (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και 
εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα, Άθήνα 2003,  
σ. 93–94.

18 Ά. Ζαχαρού–Λουτράρη, «Στοιχεία για την 
απελευθέρωση της Χίου και για τις δυσκολίες 
μετάβασης από το οθωμανικό στο ελληνικό 
κράτος μέσα από τις αδημοσίευτες επιστολές 
του Κων. Κανελλάκη», στο Ά. Μιχαηλίδης 
(επιμ.), Στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου 
μας. Πρακτικά διημερίδας, Χίος 2012, σ. 76, 81.

19 Γ. Ζολώτας, Χιακών και ερυθραϊκών επιγραφών 
συναγωγή εκδιδομένη μετά θάνατον αυτού 
υπό της θυγατρός αυτού Αιμιλίας Γ. Σάρου 
(Άθηνά: Σύγγραμμα περιοδικόν της εν 
Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τόμ. 20), 
Άθήνα 1908, βλ. κεφ. «Τα εν τω Μουσείω του 
Γυμνασίου γλυπτά», σ. 347–354 και 14 εικόνες. 

20 Πρώτος ο Άγγλος περιηγητής Richard 
Chandler το 1764 ταύτισε τη Δασκαλόπετρα 
με υπαίθριο ιερό της Κυβέλης. Βλ. Μερούσης, 
Στον παράδεισο του Αρχιπελάγους…, ό.π., σ. 40.

21 Οι Rubensohn και Watzinger στον 
Μεσοπόλεμο (1928) υποστήριξαν ότι το 
λαξεμένο μνημείο στο βράχο ήταν ιωνικός 
ναΐσκος. Βλ. O. Rubensohn / C.Watzinger, 
«Das Daskalopetra auf Chios», Athenische 
Mitteilungen 53 (1928), σ. 109–116. Άυτή την 
πρόταση συμμερίστηκε ο J. Boardman, 
«Chian and early Ionic architecture», 
Antiquaries Journal 39 (1959), σ. 193–196, εικ. 6, 
πίν. 34.

22 A. Conze, «Archaische Sculpturen aus 
Chios», Athenische Mitteilungen 23 (1898), 
σ. 155–156, επίσης Ζολώτας, Χιακών και 
ερυθραϊκών..., ό.π., σ. 347. Ο Conze αναφέρει 
ότι τα σπαράγματα από τα αρχαϊκά γλυπτά 
βρέθηκαν στην Άτσική (Χώρα, περιοχή 
γύρω από τη σημερινή οδό Τσουρή) και 
μάλιστα υποθέτει ότι οι Κόρες ήταν επιτύμβια 
αγάλματα, σε αντίθεση με τον J. Boardman, 
«Two Archaic Korai in Chios», Antike Plastik 
1 (1962), σ. 43–45, ο οποίος θεωρεί ότι στην 
περιοχή αυτή υπήρχε ιερό.

23 Δύο χρόνια αργότερα θα δημοσιεύσει το 
βιβλίο με τίτλο Griechische Reise (Βερολίνο 
1886). Για μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια, 
βλ. Π. Ενεπεκίδης, Η Ελλάδα, τα νησιά και 
η Μικρά Ασία του Κάρολου Κρουμπάχερ 
(1884–1885), Άθήνα 1994, σ. 29.

24 Ενεπεκίδης, ό.π., σ. 14–15.

25 F. Studniczka, «Aus Chios», Athenische 
Mitteilungen 13 (1888), σ. 160–201. 

26 Βλ. S. Hood, Excavations in Chios (1938–1955). 
Prehistoric Emporio and Ayio Gala, τόμ. I, 
Oxford 1981, τόμ. II, Oxford 1982, σ. 11, 62. 
Για το κεφάλι, βλ. Hood, ό.π., σ. 62, αρ. κατ. 
309. Ένα παρόμοιο κεφάλι βρέθηκε από την 
Eccles στις ανασκαφές του 1938 (Hood, ό.π., σ. 
62, αρ. κατ. 310). 

27 Για την κεφαλή, βλ. Studniczka, ό.π., σ. 188, 
και Museum of Fine Arts Bulletin, ό.π., σ. 11–12, 
16, http://www.mfa.org/collections/object/
head–of-a-goddess-the-chios-head-151060 
(ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 
10.4.2017). Το γλυπτό προκάλεσε τέτοια 
εντύπωση όταν εκτέθηκε στο Λονδίνο το 1904, 
ώστε ακόμα και ο Γάλλος γλύπτης A. Rodin 
εξέφρασε το θαυμασμό του εκθειάζοντας 
το ισορροπημένο πλάσιμο της μορφής. 
Στη στήλη του Μητροδώρου Θεογείτονος 
πρώτος αναφέρεται επιγραμματικά ο Χιώτης 
γιατρός Άλέξανδρος Γ. Πασπάτης στο Χιακόν 
γλωσσάριον: Ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα 
μετά τινών επιγραφών αρχαίων τε και νέων και 
του χάρτου της νήσου, Άθήνα 1888, 402, αρ. 
κατ. 3 («ευρέθη εν ταις ανασκαφαίς χώρου 
τινός, μέσον του φρουρίου και της πόλεως, 
καλουμένου Βουνάκι»), βλ. Ε. Pfuhl / Ή. 
Möbius, Die ostgriechischen Grabreliefs, Mainz 
1979, σ. 566 κ.εξ., αρ. 21, πίν. 331.

28 Ο αριθμός των επιγραφών που έχουν βρεθεί 
στη Χίο ξεπερνά τις επτά εκατοντάδες. 
Μερικές, όπως η Α΄ Επιστολή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, η Περί της Πολιτικής Οργανώσεως 
της Χίου, η Περί της Δοφίτιδος κ.ά., έχουν 
ιδιαίτερη αξία όχι μόνο για τη χιακή ιστορία, 
αλλά και για τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου: Βλ. ενδεικτικά Γ.Ε. Μαλούχου / 
Ά.Π. Ματθαίου, Επιγραφές του Μουσείου Χίου 
(συνοπτικός κατάλογος), Άθήναι 2002, Γ.Ε. 
Μαλούχου / Ά.Π. Ματθαίου (επιμ.), Χιακόν 
συμπόσιον εις μνήμην W.G. Forrest, Άθήναι 
2006, Γ. Μαλούχου, «Επιγραφικές συμβολές 
στην ιστορία της Χίου κατά τους κλασικούς 
και ελληνιστικούς χρόνους», αδημ. διδ. 
διατριβή, Τμήμα Ιστορίας–Άρχαιολογίας, 
Φιλοσοφική Σχολή ΆΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011.

29 Ι. Βάσιλας, «1912–1922: H αρχαιολογική 
υπηρεσία κατά την επέκταση του ελληνικού 
κράτους», στο Ανέφερα εγγράφως. Θησαυροί 
του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, Άθήνα 2008, σ. 51. 

30 Βάσιλας, ό.π., σ. 51. 

31 Ζαχαρού–Λουτράρη, ό.π., σ. 81–82. 

32 Μ. Σάλτα, Ex oriente lux, Άθήνα 2011, σ. 9–19 
(«Ο αρχαιολόγος Κ. Κουρουνιώτης. Ή ζωή και 
το έργο του») και 44–49 (εργογραφία).

33 Κ. Κουρουνιώτης, «Άνασκαφαί και έρευναι 
εν Χίω», Αρχαιολογικόν Δελτίον 1 (1915), σ. 
64–93, ο ίδιος, «Άνασκαφαί και έρευναι εν 
Χίω 2», Αρχαιολογικόν Δελτίον 2 (1916), σ. 
190–215, ο ίδιος, «Άνασκαφαί εν Χίω», Χιακά 
Χρονικά 3, 1917, σ. 94–102. Ή έρευνα στα Φανά 
φαίνεται ότι ξεκίνησε δειλά το καλοκαίρι 
του 1913 και συνεχίστηκε το 1914 και 1915 (βλ. 
Κουρουνιώτης, ό.π. (1915), σ. 72 και υποσημ. 1, 
(1916), σ. 190–191). 



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Α Σ Κ Α Φ Ω Ν
Χίος

78 —  teyχοσ 1 24  Αύγουστος 2017

34 Βλ. όσα αναφέρονται στις εκθέσεις του G.H. 
Chase, «Archaeology in 1913», The Classical 
Journal 10/3 (1914), σ. 104–105, ο ίδιος, 
«Archaeology in 1919», The Classical Journal 
16/5 (1921), σ. 271–272. 

35 Δ. Ευαγγελίδης, «Άνασκαφή Ναγού Χίου», 
Αρχαιολογική Εφημερίς 1921, σ. 45–52. Για 
το ιερό κατά τον 6ο αι. και τα σπαράγματα 
γλυπτών, βλ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 46, Ν. 
Κοντολέων, «Ευρήματα εκ Τήνου και Χίου», 
Αρχαιολογική Εφημερίς 1939–1941, σ. 24–26, 
εικ. 4–5, Σ. Χαριτωνίδης, «Άρχαιότητες και 
μνημεία νήσων Άιγαίου», Αρχαιολογικόν 
Δελτίον 17 (1961–1962), Χρονικά, σ. 266–267, 
πίν. 320 γ–δ. Κατά τον Ζολώτα, ο θεός που 
λατρευόταν στον Ναγό μπορεί να ήταν ο 
Άσκληπιός, ο Άπόλλωνας ή ο Διόνυσος 
(Ζολώτας, Χιακών και ερυθραϊκών..., ό.π.,  
σ. 184–189, αρ. 4, ο ίδιος, Ιστορία της Χίου,  
ό.π., σ. 132 κ.εξ., κυρίως σ. 136). 

36 Ήδη από τις αρχές του 20ού αι. ο F.W. 
Hasluck (1878–1920), μέλος της Βρετανικής 
Σχολής, είχε ασχοληθεί με τη Χίο των 
μεσαιωνικών χρόνων: Βλ. F.W. Hasluck, 
«The Latin monuments of Chios», Annual of 
the British School at Athens 16 (1909–1910),  
σ. 137–184.

37 W. Lamb, «Excavations at Kato Phana in 
Chios», Annual of the British School at Athens 
35 (1934–35), σ. 138–164. Για τη δράση της 
Lamb στη Μικρά Άσία, βλ. D.W.J. Gill, 
«A Rich and Promising Site: Winifred 
Lamb (1894–1963), Kusura and Anatolian 
Archaeology», Anatolian Studies 50 (2000),  
σ. 1–10, κυρίως σ. 2.

38 Για μια συνοπτική βιογραφία της: https://
dictionaryofarthistorians.org/lambw.
htm (τελευταία πρόσβαση 22.6.2017). Βλ. 
ακόμα όσα έγραψε ο Γεώργιος Μυλωνάς 
στη βιβλιοκρισία του για τη δημοσίευση 
της ανασκαφής στη Θερμή της Λέσβου 
(W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, 
Cambridge University Press, 1936), G.E. 
Mylonas, The Classical Journal 33/4 (1938),  
σ. 234–236.

39 Lamb, ό.π., σ. 138, H. Waterhouse, The British 
School at Athens: The First Hundred Years, The 
British School at Athens (Suppl. Vol. 19), 
1986, σ. 113.

40 Βλ. Lamb, ό.π., σ. 138–139. 

41 Lamb, ό.π., σ. 139, σημ. 1.

42 Ο D. Hunt στο «An archaeological survey 
of the classical antiquities of the island of 
Chios», Annual of the British School at Athens 
41 (1940–1945), σ. 29, αναφέρει ότι το ταξίδι 
έγινε το 1934 (όπως και η H. Waterhouse, ό.π., 
σ. 113), ενώ ο S. Hood (Prehistoric Emporio and 
Ayio Gala..., ό.π., σ. 11) και η N. Momigliano 
(στο Edith Eccles (1910–1977), http://www.
brown.edu/Research/Breaking_Ground/
bios/Eccles_Edith.pdf, σ. 5, τελευταία 
πρόσβαση 22.6.2017) αναφέρουν το έτος 1936. 

43 Με τη Money–Coutts και τον John 
Pendlebury ετοίμασαν τον οδηγό του 
Στρωματογραφικού Μουσείου της Κνωσού, 
βλ. E. Eccles / M.B. Money–Coutts / J.D.S. 
Pendlebury, Α Guide to the Stratigraphical 
Museum in the Palace of Knossos, London 1934.

44 Hood, Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, 

ό.π., σ. 1, 5, 11.

45 Hood, Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, 
ό.π., σ. 13, 17. Πρβλ. όσα γράφει μετά από 
δεκαετίες η L.H. Jeffery («Obituary of 
Eccles», British School At Athens: Annual 
Report of the Managing Committee for the 
Session 1976–77, σ. 18).

46 Hood, Prehistoric Emporio and Ayio 
Gala…, ό.π., σ. xi. Χορηγός ήταν κάποιος 
Ευμορφόπουλος για τον οποίο δεν δίνονται 
περισσότερα στοιχεία. Με βάση το επώνυμο 
υποθέτω ότι πρόκειται για μέλος της γνωστής 
χιώτικης οικογένειας εμπόρων.

47 Momigliano, ό.π., σ. 7. 

48 Ά. Furness, «Some early pottery of Samos, 
Kalimnos and Chios», Proceedings of the 
Prehistoric Society 22 (1956), σ. 173–212. Hood, 
Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, ό.π., σ. 
13–14, 74. Κατά τον Hood μέρος του υλικού 
από το Κάτω Σπήλαιο προέρχεται από ένα 
τρίτο, ανεξερεύνητο σπήλαιο.

49 Ν. Μερούσης, Χίος. Φυσικό περιβάλλον και 
κατοίκηση από τη νεολιθική εποχή ως το τέλος 
της αρχαιότητας, Χίος 2002, σ. 61, σημ. 179. 

50 Για τη χρονολόγηση στη Μέση Νεολιθική, 
βλ.: R.C.S. Felsch, Das Kastro Tigani. Die 
spätneolitische und chalkolithische Siedlung, 
Samos II, Bonn 1988, σ. 96–98, πίν. 2, J.L. 
Davis, «Review of Aegean Prehistory I: The 
islands of the Aegean», American Journal 
of Archaeology 96/2 (1992), σ. 726, σημ. 117, 
Μερούσης, Χίος. Φυσικό περιβάλλον και 
κατοίκηση…, ό.π., σ. 61. O Felsch ( ό.π., σ. 
96–98) αναγνώρισε στο υλικό από το Πάνω 
Σπήλαιο αγγεία χαρακτηριστικά της Πρώιμης 
Εποχής του Χαλκού. Κατά τον Hood, ό.π., 
Prehistoric Emporio and Ayio Gala..., σ. 81, η 
νεότερη κεραμική του σπηλαίου αντιστοιχεί 
στις φάσεις VI και V του Εμπορειού, που 
χρονολογούνται στην Τελική Νεολιθική 
και στις πρώιμες φάσεις της Πρώιμης 
Εποχής του Χαλκού. Γενικά η χρονολόγηση 
της κεραμικής από το Άγιο Γάλας και τον 
Εμπορειό χρειάζεται επανεξέταση, βλ. τις 
χρονολογικές προτάσεις του γράφοντα: 
Μερούσης, Χίος. Φυσικό περιβάλλον και 
κατοίκηση…, ό.π., σ. 61–62, 73–74 και σημ. 
182 στη σ. 62, σημ. 230 στη σ. 72, σημ. 236 
στη σ. 73. Για τα ιστορικά χρόνια βλ. Hood, 
Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, ό.π., σ. 73. 

51 Hood, Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, 
ό.π., σ. 13. 

52 Ή ανασκαφή από την Εφορεία Σπηλαιολογίας 
στο πλαίσιο ανάδειξης των σπηλαίων 
πιθανόν να έφερε στο φως στοιχεία που 
δίνουν απαντήσεις σε μερικά από τα 
ερωτήματα της προπολεμικής ανασκαφής. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει προς το παρόν καμία 
δημοσίευση: βλ. προφορική ανακοίνωση 
των Ά. Ντάρλα / Μ. Κοντού, «Το έργο 
της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας–
Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος στην έρευνα, 
προστασία και ανάδειξη των σπηλαίων 
της Χίου», στο Διημερίδα: 1912–2012: 100 
χρόνια αρχαιολογικού έργου στη Χίο (Χίος 
19–20.10.2012). 

53 G.H. Chase, «Archaeology in 1920–21», 
The Classical Journal 17/4 (1922), σ. 196. Για 
την αναστήλωση, βλ. J. Replat, «Note sur 
la restauration partielle de l'autel de Chios 

à Delphes», Bulletin de Correspondance 
Hellénique 44 (1920), σ. 328–353. 

54 Hunt, ό.π., σ. 39, 40, 42. Βλ. Μερούσης, Χίος. 
Φυσικό περιβάλλον και κατοίκηση…, ό.π.,  
σ. 182–190. 

55 Για τo βίο και το έργο του, βλ. Γ. Κορρές, 
«Νεκρολογίαι: Νικόλαος Κοντολέων 
(1910–1975», Αθηνά 75 (1974–1975), σ. 391–396, 
Ά. Καλογεροπούλου, εφημ. «Ή Καθημερινή» 
(10/08/1975). Επίσης βλ. ΣΤΗΛΗ. Τόμος εις 
μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος, Άθήνα 1980. 

56 Ο Στεφάνου ανέλαβε καθήκοντα έκτακτου 
επιμελητή αμέσως μετά τον καταστροφικό 
σεισμό του 1949, όταν το τζαμί όπου 
στεγαζόταν το Άρχαιολογικό Μουσείο 
είχε υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι έκτακτοι 
επιμελητές δικαιούνταν διδακτικό ωράριο 
μειωμένο κατά 2/3, κάτι που δεν γνωρίζουμε 
αν ζήτησε από την υπηρεσία του ο Στεφάνου.

57 Για το βίο και το έργο του Ά. Στεφάνου, βλ. Γ. 
Σπανός, Αντώνιος Π. Στεφάνου. Η ζωή και το 
έργο του, Χίος 1994, ο ίδιος, «Ά.Π. Στεφάνου. 
Ή ζωή και το έργο του», Φιλολογική Χίος 2 
(1993), σ. 172 κ.εξ. Βλ. ακόμα όσα αναφέρουν 
οι Βρετανοί αρχαιολόγοι: J. Boardman, 
Excavations in Chios (1952–1955). Greek 
Emporio, Oxford 1967, σ. v, Hood, Prehistoric 
Emporio and Ayio Gala…, ό.π., σ. xi. Για τις 
δυσκολίες που κατά καιρούς αντιμετώπισε, 
χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 
οικοπέδου Μαϊστράλη στο Κάστρο στη 
διάρκεια της Χούντας, όταν κατά την εκσκαφή 
θεμελίων ο στρατιωτικός διοικητής του νησιού 
δεν επέτρεψε στον Στεφάνου ούτε καν να 
συγκεντρώσει όσα αρχαία κατάστρεφαν οι 
μηχανικοί εκσκαφείς: βλ. Χιακά Χρονικά ΙΕ 
(1983), σ. 99.

58 Για την οικτρή κατάσταση στην οποία είχε 
αφεθεί το Κάστρο έγραφε στον τοπικό Τύπο 
του 1955: «Οι Τούρκοι, είναι γνωστό, μας 
το παρέδωκαν με τα κλειδιά του και μεις 
το καταντήσαμε στο σημείο που πρέπει 
να ντρεπώμεθα για την ανθρωπιά και τον 
πολιτισμό μας», βλ. Σπανός, Α.Π. Στεφάνου. 
Η ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 174. Στην περίοδο 
της Χούντας, σε έγγραφο της Διεύθυνσης 
Άρχαιοτήτων (1972), που υπαγόταν στο 
Υπουργείο Προεδρίας, ο τότε Γενικός 
Επιθεωρητής Σπυρίδων Μαρινάτος, γνωστός 
για την αυστηρότητά του, γράφει ότι ο Ά. 
Στεφάνου είναι ένας άριστος υπάλληλος 
«όστις τας αρχαιότητας προστατεύει εν μέσω 
αφαντάστου βίας και ψυχικής ταλαιπωρίας 
εναντίον του» και συμπληρώνει ότι Χιώτης 
στην καταγωγή υπουργός το 1957 ζητούσε 
τη μετάθεση του Στεφάνου για τη στάση του 
απέναντι στο θέμα του Κάστρου. Χάρη στην 
επέμβαση του Μαρινάτου το Κάστρο και η 
τάφρος σώθηκαν: βλ. Σπανός, Α.Π. Στεφάνου. 
Η ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 176 και σημ. 87. 

59 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 1952, 
σ. 520–530, 1953, σ. 268–274, 1954, σ. 339, A. 
Lemos, «Rizari. A cemetery in Chios town», 
στο Ο. Palagia (επιμ.), Greek Offerings. Essays 
on Greek Art in Honour of J. Boardman, Oxford 
1997, σ. 73–85. Στη Χίο αυτή τη γειτονιά τη 
λέμε «το Ριζάρι», γι’ αυτό ακολουθώ αυτή 
την ορθογραφία, ενώ το σωστό είναι «στου 
Ριζάρη». Βλ. παρόμοια περίπτωση «το 
Κουκάκι» στην Άθήνα, αν και πρόκειται για 



τευχοσ 1 24 Αύγουστος 2017 — 79

το όνομα του Γ. Κουκάκη, εργοστασιάρχη των 
αρχών του 20ού αι.

60 Χ. Μπούρας, «Ο Δημήτρης Πικιώνης και 
η χιώτικη αρχιτεκτονική», στο Δημήτρη 
Πικιώνη. Η αρχιτεκτονική της Χίου. Επιτομή, 
Άθήνα 2000, σ. 12, σημ. 5.

61 Waterhouse, The British School at Athens…, 
ό.π., σ. 113, Boardman, Greek Emporio…, ό.π., 
σ. v. 

62 Μ. Παρούσης, «Δημήτρης Πικιώνης 
και η εκπόνηση της μελέτης για την 
αρχιτεκτονική της Χίου», στο Δημήτρη 
Πικιώνη. Η αρχιτεκτονική της Χίου. Επιτομή, 
Άθήνα 2000, σ. 31–48. Την εποχή που η 
Eccles δραστηριοποιείται στη Χίο, δύο 
σπουδαστές της αρχιτεκτονικής οργώνουν 
το νησί μελετώντας και αποτυπώνοντας 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (βλ. 
Waterhouse, The British School at Athens…, 
ό.π., σ. 35) —ο ένας από αυτούς είναι ο Άrnold 
Smith, ο άλλος είναι ο Alexander Walton 
(Waterhouse, ό.π., σ. 113)— η παρουσία τους 
σχετίζεται με τη διακοπή της συνεργασίας του 
Άργέντη με τον Πικιώνη. 

63 Hood, Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, 
ό.π., σ. 83. O Hood, ό.π., σ. xi, αναφέρεται 
στην οικονομική βοήθεια του Γεώργιου 
Χωρέμη, βλ. M.S.F. Hood / J. Boardman / 
J.K. Anderson, «Excavations on the Kofina 
ridge», Chios, Annual of the British School at 
Athens 49 (1954), σ. 123, Boardman, Greek 
Emporio, ό.π., σ. v, Waterhouse, The British 
School at Athens…, ό.π., σ. 40, 113.

64 Για την ανασκαφή στον Κοφινά: Hood κ.ά., 
ό.π., σ. 123–172. Για την έρευνα στον Εμπορειό: 
Waterhouse, The British School at Athens…, 
ό.π., σ. 113. Ότι ο Εμπορειός είχε αρχαιότητες 
ήταν γνωστό προπολεμικά, ήδη από τον Hunt, 
ό.π., σ. 37.

65 Hood, Prehistoric Emporio and Ayio Gala…, 
ό.π., Boardman, Greek Emporio…, ό.π., M. 
Balance / J. Boardman / S. Corbett / S. Hood, 
Excavations in Chios 1952–1955. Byzantine 
Emporio, Oxford 1989.

66 Boardman, Greek Emporio..., ό.π., σ. 3, 
Waterhouse, The British School at Athens…, 
ό.π., σ. 128.

67 R. Garnett / J. Boardman, «Underwater 
reconnaissance of the island of Chios», 
Annual of the British School at Athens 56 (1961), 
σ. 102–113. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν 
στο λιμάνι του Εμπορειού, στην Κώμη, στο 
Δελφίνιο, στα Φανά, στον Άγιο Στέφανο και 
σε βραχονησίδες. Βλ. ακόμα Waterhouse, The 
British School at Athens…, ό.π., σ. 92, 114.

68 Δότια: Hood, Prehistoric Emporio and Ayio 
Gala…, ό.π., σ. 5. Δελφίνιο και Πίντακας: J. 
Boardman, «Delphinion in Chios», Annual of 
the British School at Athens 51 (1956), σ. 41–62, 
ο ίδιος, «Excavations at Pindakas in Chios», 
Annual of the British School at Athens 53–54 
(1958–59), σ. 295–309.

69 Βλ. J. Boardman, «Delphinion in Chios», 
Annual of the British School at Athens 51 (1956), 
σ. 42.

70 Γνωρίζουμε π.χ. ότι το καλοκαίρι του 
1961 ο Boardman βρισκόταν στο νησί και 
περιηγήθηκε στη Βολισσό μαζί με τον Forrest. 
Βλ. W.G. Forrest, «Some Inscriptions of 

Chios», The Annual of the British School at 
Athens 61 (1966), σ. 197, Hood, Prehistoric 
Emporio and Ayio Gala…, ό.π., σ. 8. 

71 Εκτός των δημοσιεύσεων που έχουν 
αναφερθεί παραπάνω, βλ. ακόμα: J. 
Boardman, «Chian and Early Ionic 
Architecture», Antiquaries Journal 39 (1959), 
σ. 170–218, ο ίδιος, «Two Archaic Korai in 
Chios», Antike Plastik 1 (1962), 43–45. Για τον 
Forrest, βλ. εδώ σημ. 28. 

72 E. Yalouris, «The Archaeology and Εarly 
History of Chios», αδημ. διδ. διατριβή, 
Oxford 1976, ο ίδιος, «Νοtes on the 
topography of Chios», στο Boardman 
/ Vaphopoulou–Richardson, Chios. A 
Conference at the Homereion in Chios…, ό.π., σ. 
141–168.

73 Χρησιμοποιώ ως αφετηρία το 1977 καθώς 
από τότε αρχίζει η συστηματική δημοσίευση 
αρχαιολογικών χρονικών (κυρίως συνοπτικές 
ανασκαφικές εκθέσεις), βλ. «Άρχαιολογικά 
Χρονικά της Χίου (1977–1983)», Χιακά Χρονικά 
ΙΕ (1983), σ. 93–106 (Άθηνά Ζαχαρού–
Λουτράρη, Γιώργος Μαστορόπουλος, Άρης 
Τσαραβόπουλος), «Άρχαιολογικά χρονικά 
της Χίου 1984», Χιακά Χρονικά ΙΣΤ (1984), σ. 
107–118 (Ά. Τσαραβόπουλος), «Άρχαιολογικά 
Χρονικά της Χίου 1985», Χιακά Χρονικά 
ΙΖ (1985), σ. 69–80 (Λίλιαν Άχειλαρά, Ά. 
Τσαραβόπουλος), «Άρχαιολογικά Χρονικά 
της Χίου 1986», Χιακά Χρονικά ΙΉ (1987), σ. 
61–70 (Άγλαΐα Άρχοντίδου) και έκτοτε στα 
Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου. Βλ. ακόμα 
Ά. Τσαραβόπουλος, «Συλλογή βιβλιογραφίας 
για την αρχαία Χίο και τα Ψαρά (μετά το 
1936)», HOΡΟC 5 (1987), σ. 175–202.

74 J. Boardman, «The ancient city of Chios», 
Annual of the British School at Athens 49 (1954), 
σ. 123–128, Ά. Τσαραβόπουλος, «Ή αρχαία 
πόλη της Χίου», ΗΟΡΟC 4 (1986), σ. 124–144, 
Μερούσης, Χίος. Φυσικό περιβάλλον και 
κατοίκηση..., ό.π., σ. 129–165, Δ. Τσαρδάκα, 
«Συμβολή στην ιστορική τοπογραφία της 
αρχαίας πόλεως Χίου», ΗΟΡΟC 22–25 
(2010–2013), σ. 481–517.

75 Βλ. τις συνοπτικές εκθέσεις που 
δημοσιεύτηκαν στα Χιακά Χρονικά του 1983, 
1984, 1985. Στα Χιακά Χρονικά του 1984 (σ. 
118) σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Φίλων του 
Μουσείου «λόγω της περίεργα αρνητικής 
στάσης των υπεύθυνων παραγόντων του 
Υπουργείου, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει 
την προγραμματισμένη έκθεση με θέμα 
“Ολυμπιακοί αγώνες στην Άρχαιότητα”».

76 Εμπορειός: Βλ. Ά. Άρχοντίδου–Άργύρη / Γ. 
Υφαντής / Δ. Κοσμόπουλος, Εμποριό. Ένας 
οικισμός των πρώιμων ιστορικών χρόνων, Χίος 
2003, Άγιο Γάλας: http://odysseus.culture.
gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9869 (τελευταία 
πρόσβαση 20.09.2016).

77 Ά. Τσαραβόπουλος / Ν. Καρέλλη / Ν. 
Ζαφειρίου / Σ. Μοσχούρης, «Άρχαιολογική 
έρευνα στα Ψαρά», Τα Ψαρά 37–39 (1983), 
σ. 5–11, Ν. Ζαφειρίου / Ν. Καρέλλη / 
Σ. Μοσχούρης / Ά. Τσαραβόπουλος, 
«Άνασκαφική έρευνα Ψαρών 1984», Τα Ψαρά 
49–51 (1984), σ. 25, Ά. Παπαδοπούλου / Ν. 
Καρέλλη / Ν. Ζαφειρίου / Σ. Μοσχούρης / Ά. 
Τσαραβόπουλος, «Άνασκαφική έρευνα στα 
Ψαρά 1986», Τα Ψαρά 73–75 (1986), σ. 3–7, Λ. 

Άχειλαρά, «Άνασκαφική δραστηριότητα στα 
Ψαρά κατά το 1985», Τα Ψαρά 67–69 (1986), 
σ. 10–1, Ά. Τσαραβόπουλος, «Τα Ψαρά. 
Άνασκαφές στο προϊστορικό νεκροταφείο 
στο Άρχοντίκι» (ανέκδοτη μελέτη, Μάρτιος 
1987), L. Acheilara, «Mycenean events 
from Psara», στο Ε. De Miro / L. Godart / 
S. Sacconi (επιμ.), Atti e memorie del secondo 
congresso internationale di micenologia. 
Roma–Napoli 14–20 Ottobre 1991, Roma 1996, 
σ. 1349–1353, Ά. Άρχοντίδου–Άργύρη (επιμ.), 
Ψαρά. Ένας σταθμός στην περιφέρεια του 
μυκηναϊκού κόσμου, Ψαρά 2006. 

78 Οι «Σωροί της Γριάς» ήταν γνωστοί από 
την εποχή του Ζολώτα. Για τις ανασκαφές 
στο Άίπος, βλ. Ε. Σημαντώνη–Μπουρνιά, 
«Άρχαίες εγκαταστάσεις στο Άίπος», 
Αρχαιογνωσία 3 (1987), σ. 195–222. Για μια 
συνολική παρουσίαση βλ. Μερούσης, Χίος. 
Φυσικό περιβάλλον και κατοίκηση, ό.π., σ. 
182–190. 

79 Θ. Σαρικάκης, Η Χίος στην αρχαιότητα, Άθήνα 
1998, σ. 197–198, 295, 298–300.

80 Χιακά Χρονικά ΙΣΤ (1984), σ. 117. 

81 Βλ. L. Beaumont / A. Archontidou, «New 
work at Kato Phana: the Kato Phana 
archaeological project», Annual of the British 
School at Athens 94 (1999), σ. 265–287, L. 
Beaumont / A. Archontidou–Argyri / 
H. Beames / A. Tsigkouand / N. Wardle, 
«Excavations at Kato Phana, Chios: 1999, 
2000, and 2001», The Annual of the British 
School at Athens 99 (2004), σ. 201–255, 
L. Beaumont, «Chios: The Kato Phana 
Archaeological Project», στο J. Corbet 
/ V. von Graeve / W.–D. Niemeier / K. 
Zimmermann (επιμ.), Frühes Ionien. Eine 
Bestandsaufnahme, Berlin 2007, σ. 137–148. 
Στα Χιακά Χρονικά του 1987 (ΧΧ ΙΉ, 1987, 
σ. 67, 70) αναφέρεται ότι την προηγούμενη 
χρονιά άγνωστοι αναζητώντας «θησαυρούς» 
κατέσκαψαν με μηχανικά μέσα το χώρο του 
ιερού προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. 
Τότε κηρύχτηκε ο αρχαιολογικός χώρος, 75 
χρόνια μετά την πρώτη ανασκαφή.

82 H υπόθεση της Beaumont (L. Beaumont, 
«Chios in the “Dark Ages”: New Evidence 
from Kato Phana», στο A. Mazarakis 
Ainian (επιμ.), The Dark Ages Revisited: Acts 
of an International Symposium in Memory 
of William D.E. Coulson, Βόλος 2011, σ. 222, 
223–224), ότι ο χώρος ήταν ιερός ήδη από τα 
υστεροελλαδικά χρόνια, δύσκολα μπορεί να 
γίνει αποδεκτή με βάση τα λιγοστά ευρήματα 
(π.χ.: ζωόμορφα ειδώλια).

83 Για τα γεωμετρικά, βλ. Beaumont, «Chios in 
the “Dark Ages”...», ό.π. 

84 Beaumont κ.ά., «Excavations at Kato Phana, 
Chios…», ό.π., σ. 254–255. 

85 Στο ίδιο, σ. 255.


