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Eιδ ώλια από παιδικές ταφές σ τ η Νίσ υρ ο

Μ ελίΝα Φ ιλήΜοΝος -Τ ςοποΤού
αρχαία νεκρόπολη της νισύρου εκτείνεται στις πλαγιές του τειχισμένου λόφου της ακρόπολης και στο απέναντι χαμηλότερο ύψωμα, πάνω από τον σημερινό οικισμό του Μανδρακίου.
Το τείχος της αρχαίας πόλης είναι κυρίως γνωστό για την επιγραφή που είναι χαραγμένη στην
εξωτερική παρειά της ανατολικής πλευράς του. Το κείμενο της επιγραφής ΔαΜοςιον Το ΧΩΡιον πενΤε ποΔες απο Το ΤειΧε(ος), όριζε το ελάχιστο πλάτος της δημόσιας ζώνης γύρω
από το τείχος που έπρεπε να παραμείνει ελεύθερη από κάθε χρήση για αμυντικούς λόγους1. η επιγραφή χρονολογεί γύρω στο 350-325 π.Χ. την οχύρωση της πόλης, η οποία αποτελεί μία από τις
καλύτερα σωζόμενες αρχαίες οχυρώσεις του αιγαίου2 (εικ. 1).
η πρώτη ανασκαφική έρευνα στην περιοχή της νεκρόπολης της νισύρου έγινε τον απρίλιο του
1932 από τον ιταλό αρχαιολόγο giulio jacopi. ερευνήθηκαν τότε είκοσι δύο ταφικές πυρές και μία
ταφή σε πίθο αρχαϊκής περιόδου, δέκα τρεις εγχυτρισμοί κλασικής περιόδου και δύο κτιστοί τάφοι
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων3. ο μοναδικός εγχυτρισμός του 6ου αι. π.Χ. ανήκε σε μικρό
παιδί, όπως δείχνουν και τα κτερίσματα της ταφής, δύο τριφυλλόστομες οινοχοΐσκες και ένα θαλάσσιο κοχύλι, προφανώς παιχνίδι, συνηθισμένο ταφικό δώρο για παιδιά4. ςτους αρχαϊκούς χρόνους παρατηρείται και στη νίσυρο σαφής διαφοροποίηση στον τρόπο ταφής των ενηλίκων και των
παιδιών: οι πρώτοι καίγονται ενώ οι ανήλικοι ενταφιάζονται σε αγγεία5. αλλά και η κτέριση διαφέρει. από τα παιδιά λείπουν τα μεγάλα προχυτικά αγγεία και τα αγγεία πόσεως που συνοδεύουν
τις πυρές των ενηλίκων, τα δε ταφικά δώρα είναι μικρά σε μέγεθος και περιορισμένα σε αριθμό.
από τον 5ο αι. π.Χ. εγκαταλείπεται σταδιακά το έθιμο της καύσης και οι νεκροί ενταφιάζονται,
αδιακρίτως ηλικίας, σε μεγάλους ακόσμητους πήλινους πίθους και σαρκοφάγους. η ηώς Ζερβου-

η

1. IG XII 3, 86 = Syll. 3 936 = Majer 1959, 178-180, αρ. 47,
με την παλιότερη βιβλιογραφία. HellMann 1999, 13, αρ.
1. PIMouguet-Pédarros 2000, 31.
2. Για το τείχος βλ. dawkIns - wace 1905-6, 165-168·
Bean - cook 1957, 118-119· PIMouguet-Pédarros
2000, 298-299· Μ. ΦιληΜονος, ΑΔ 54, 1999, Χρονικά,
958· ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 2011, 313-314.
3. jacoPI 1932-33, 469-552.

4. jacoPI 1932-33, 511-512, αρ. ΧΧιιι, εικ. 39. ςτην Κόρινθο βρέθηκαν κοχύλια σε πέντε παιδικούς τάφους, που
χρονολογούνται στον 6ο αι. π.Χ., βλ. PalMer 1964, 84·
roBInson 1942, 198· ΚαλΤςας 1998, 302.
5. Βλ. kurtz - BoardMan 1971, 36, 55, 72, 189-190·
garland 1985, 78-79· ςαΜπεΤαϊ 2000, 511-513· HouBy-nIelsen 2000, 152· oakley 2003, 176.
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Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ-ΤΣΟΠΟΤΟΥ

Εικ. 1. Νίσυρος. Μανδράκι. Το αρχαίο τείχος.

δάκη, η πρώτη ελληνίδα αρχαιολόγος που ανέσκαψε στη νίσυρο, ερεύνησε τον απρίλιο του 1969
στο κτήμα Χατζηνικολάου-λεντή, 200 μ. νοτίως του αρχαίου τείχους, τμήμα του κλασικού νεκροταφείου της πόλης με είκοσι τέσσερις τάφους, κυρίως εγχυτρισμούς6. ανάμεσα στους ογκώδεις ευρύστομους πήλινους πίθους, οι
οποίοι περιείχαν ταφές ενηλίκων, υπήρχαν δύο μικρότεροι με
ταφές παιδιών. από αυτούς
μόνον ο πίθος 9 ήταν ασύλητος.
Ήταν τοποθετημένος στο πλάι,
είχε ύψος 76 και μέγ. διάμ. 55
εκ. και ήταν κλεισμένος και
σφραγισμένος με το κάτω μέρος
οξυπύθμενου αμφορέα. η παιδική ταφή βρέθηκε ασύλητη,
κτερισμένη πλούσια με αγγεία
και ειδώλια. επάνω στον αμφορέα-κάλυμμα του ταφικού αγγείου (εικ. 2) είχαν τοποθετηθεί
χάλκινη στλεγγίδα με σιδερένια
λαβή (αρ. 292)7, πέντε αγγεία
αττικού εργαστηρίου και έντεκα
πήλινα ειδώλια (εικ. 3). επρόΕικ. 2. Νίσυρος. Κτήμα Χατζηνικολάου-Λεντή.Τα κτερίσματα επάνω από
κειτο για δύο μικκύλους μελαμτο κάλυμμα του ταφικού πίθου 9. Λήψη Η. Ζερβουδάκη.
6. η. ΖεΡΒουΔαΚη, ΑΔ 25, 1970, Χρονικά, 518. Το τελικό
κείμενο για τη δημοσίευση των τάφων ενημέρωνε με τη
νέα βιβλιογραφία η ηώς Ζερβουδάκη τον απρίλιο του
2008, όταν κόπηκε βίαια το νήμα της ζωής της.
7. πρβλ. karageorgHIs 1960, 268, εικ. 41. η kotera-

Feyer 1993, 148, παρατηρεί ότι ο συνδυασμός χαλκού
και σιδήρου στην ίδια στλεγγίδα παρατηρείται μόνον σε
μεταβατικές φάσεις της εξέλιξης του σχήματος. Για
στλεγγίδες από τη νίσυρο βλ. kotera-Feyer 1993, 8183.
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Εικ. 3. Νίσυρος. Κτήμα Χατζηνικολάου-Λεντή.Τα κτερίσματα εκτός του πίθου 9.

βαφείς σκύφους, τύπου bolsal (αρ. 148, 149)8, ερυθρόμορφο ασκό με ιθμό, τύπου guttus (αρ. 147)9,
ερυθρόμορφη πυξίδα, τύπου λεκανίδας, με κάλυμμα (αρ. 150)10 και μελαμβαφή ραβδωτή τρίλοβη
οινοχόη (αρ. 146)11. Δύο ειδώλια πετεινού, από τις ίδιες μήτρες (αρ. 280, 281)12, ειδώλιο περιστεριού (αρ. 282)13, δύο ειδώλια χοίρου, από τις ίδιες μήτρες (αρ. 283, 286)14, δύο χελώνες, από διαφορετικές μήτρες (αρ. 287, 288)15, δύο ειδώλια οκλάζοντος παιδιού (αρ. 284, 290)16, ειδώλιο
γενειοφόρου ιππέα (αρ. 285)17 και ειδώλιο Άττιος (αρ. 289)18. Μέσα στον πίθο βρέθηκαν άλλα τέσ8. πρβλ. sParkes - talcott 1970, 275, αρ. 556 και 558,
πίν. 24.
9. ςτον ώμο διακοσμείται με τρία ανθέμια, πρβλ. roBInson
1933, 173, αρ. 402, πίν. 140, 402· karageorgHIs 1966,
311, εικ. 31.
10. Το δοχείο διακοσμείται με βλαστόσπειρα και κουκκίδες
και το πώμα με δύο ζεύγη αντικρυστών γρύπα και πάνθηρα, ανάμεσα στους οποίους βλαστόσπειρα. πρβλ. τη
λεκανίδα με παρόμοια παράσταση από τη νίσυρο, ςΤαΜπολιΔης - Ταςουλας - ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 2011,
398-399, αρ. 102 (ΦιληΜονος-ΤςοποΤου).
11. πρβλ. παΡλαΜα - ςΤαΜπολιΔης 2000, 374, αρ. 418 (Β.
οΡΦανου).
12. πρβλ. Burr tHoMPson 1963, 140-141, αρ. 288, πίν.
lV· Mollard-Besques 1963, 148, πίν. 182a, c.
13. πρβλ. lauMonIer 1956, 280, αρ. 1346, πίν. 100· HuysecoM-HaXHI 2009, 547-548, αρ. 1948-1950, πίν. 85.
14. πρβλ. Paul-zInserlIng 2002, 107, αρ. 104· leyenaarPlaIsIer 1979, 362, αρ. 1006, πίν. 129.

15. πρβλ. τις πήλινες χελώνες από το ιερό της λινδίας αθηνάς, BlInkenBerg 1931, 587, αρ. 2437-2439, πίν. 114.
επίσης από τη Ρόδο, HIggIns 1954, 79-80, πίν. 35, αρ.
191-193.
16. πρβλ. τα ειδώλια leVI 1929, 254, εικ. 17 και 18 (= jacoPI
1928, 100, εικ. 82), από το σπήλαιο της Άσπρης πέτρας
στην Κω, το οποίο συνδέεται με λατρεία του πάνα, ίσως
των νυμφών και κάποιας κουροτρόφου θεότητας. Για
άλλη παραλλαγή, χωρίς τον πόλο, βλ. wInter 1903, 274,
αρ. 9 (επίσης από την Κω) και BreccIa 1912, 146, αρ.
468, πίν. 73, 225.
17. Με κοντό χιτώνα και φρυγικό σκούφο, κρατεί με το χαμηλωμένο δεξί χέρι μικρή φιάλη. πρβλ. τα ειδώλια αγένειου ιππέα από την Κάμιρο, HIggIns 1954, 92, αρ. 255,
πίν. 45, και τη λίνδο, BlInkenBerg 1931, 572-573, αρ.
2361, 2362, πίν. 111· Mollard-Besques 1963, 84, πίν.
102b, d.
18. Με ζωσμένο κοντό χιτώνα και φρυγικό σκούφο, κάθεται
κάτω με ανοιχτά τα σκέλη, στηρίζεται με το δεξί χέρι στο
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Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ-ΤΣΟΠΟΤΟΥ

Εικ. 4. Νίσυρος. Κτήμα Χατζηνικολάου-Λεντή. Τα κτερίσματα εντός του πίθου 9.

σερα μελαμβαφή αττικά αγγεία: κάνθαρος (αρ. 151)19, λύχνος (αρ. 152)20 και δύο φιάλες με έντυπη
διακόσμηση στον πυθμένα (αρ. 15321, 15422), μικρός άβαφος αμφορίσκος τοπικού εργαστηρίου (αρ.
155)23 και δύο δαχτυλίδια, το ένα αργυρό (αρ. 293)24 και το άλλο χάλκινο (αρ. 294) (εικ. 4)25. Τα αγγεία χρονολογούν την ταφή στο τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Το φαινόμενο της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης αττικών αγγείων παρατηρείται στη νίσυρο σε όλους τους τάφους του 4ου αι. π.Χ.
αντίθετα, σε εργαστήρια της περιοχής αποδίδει η ηώς Ζερβουδάκη τα πήλινα ειδώλια.
Κατά τα έτη 1981-1984, όταν κατασκευαζόταν το Δημοτικό Γήπεδο του νησιού στον λόφο
απέναντι από την ακρόπολη, έγινε και πάλι εκτεταμένη σωστική ανασκαφική έρευνα26. εκτός από
τις καύσεις των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ερευνήθηκαν σαράντα ένας ταφικοί πίθοι
και έντεκα σαρκοφάγοι με ταφές του 5ου και κυρίως του 4ου αι. π.Χ.

19.

20.
21.
22.
23.

έδαφος και ακουμπά το κεφάλι του στο αριστερό χέρι, σε
στάση περισυλλογής. Για τη στάση πρβλ. τα ειδώλια από
την αμφίπολη στο λούβρο, VerMaseren 1966, 19, πίν.
VII 4· Besques 1972, 46, d 268, 269, πίν. 55b, e· LIMC
III, λ. attis, αρ. 222, και στο Βρετανικό Μουσείο, βλ.
Burn - HIggIns 2001, 88, αρ. 2183, πίν. 33. η η. Ζερβουδάκη σημειώνει ότι «ο τύπος της νισύρου αποτελεί
μια νέα παράδοση στην εικονογραφία του θέματος».
Με πλαστικό χείλος και ακιδωτή διακόσμηση στον πυθμένα, πρβλ. sParkes - talcott 1970, 283, αρ. 657, πίν.
28. Για την εξέλιξη του σχήματος βλ. Καλλινη 2007,
278-281 (τύπος πΒ1).
Τύπος 25Β κατά Howland 1958, 72-74, αρ. 305, πίν.
38. πρβλ. scHeIBler 1976, 30, πίν. 23, αρ. 119.
πρβλ. sParkes - talcott 1970, 294, αρ. 807, πίν. 32.
πρωιμότερη από την προηγούμενη, πρβλ. ΦιληΜονοςΤςοποΤου 1980, 69, αρ. 3, πίν. 18α-γ.
πρβλ. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 1980, 67, αρ. 3, πίν. 16γ

και 74, αρ. 9, πίν. 20ζ. επίσης ςΤαΜπολιΔης - Ταςουλας - ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 2011, 388, αρ. 81 (Μ. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου) (από τη νίσυρο).
24. Με λεπτή ελλειψοειδή σφενδόνη, στο περίγραμμα της
οποίας διπλό στριφτό σύρμα. Το δαχτυλίδι ανήκει στον
τύπο Iι του BoardMan 1970, 212-219. από τη νίσυρο
προέρχεται χρυσό δαχτυλίδι με λεπτή κυκλική σφενδόνη
όπου κεφαλή μέδουσας, βλ. MarsHall 1907, 38-39, αρ.
221.
25. ςτην ελλειψοειδή σφενδόνη έγγλυφη παράσταση όρθιας
ενδεδυμένης μορφής. πρβλ. τα χάλκινα δαχτυλίδια από
την Όλυνθο, roBInson 1941, πίν. XXVI-XXVII, ιδίως το
αρ. 470· zagdoun 1984, 209 και 221-224, αρ. 117-131
(τύπος Χιιι). πρβλ. επίσης το δαχτυλίδι από τη νίσυρο
στο ςΤαΜπολιΔης - Ταςουλας - ΦιληΜονος-ΤςοποΤου
2011, 395-396, αρ. 97 (π. ΤΡιανΤαΦυλλιΔης).
26. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 1980· ΦιληΜονος-ΤςοποΤου,
ΑΔ 39, 1984, Χρονικά, 329. ΦιληΜονος 1993, 139-146.
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ο εγχυτρισμός 12, σε οξυπύθμενο αμφορέα, ύψ. 65 εκ., ήταν κτερισμένος με δύο
μόνον αντικείμενα: μελαμβαφή κάνθαρο
(π 7436)27 και ειδώλιο ιματιοφόρου αγοριού
με πέτασο (ειδ 393)28 (εικ. 5). η παιδική ταφή χρονολογείται επίσης στο τρίτο τέταρτο
του 4ου αι. π.Χ.
πλούσια κτερισμένος ήταν ο εγχυτρισμός
15, σε πίθο ύψους 83 εκ., με χαμηλό πήλινο
κάλυμμα29. εξωτερικά, πλάι στη βάση του
πίθου, βρέθηκαν δέκα ειδώλια (εικ. 6): δύο ειδώλια καθήμενων γυναικών, από τις ίδιες μήτρες (αρ. 69, 70)30, ειδώλιο όρθιας γυναικείας
μορφής (αρ. 68)31, τρεις μικρές γυναικείες
προτομές, από την ίδια μήτρα (αρ. 77, 78,



Εικ. 5. Νίσυρος. Δημοτικό Γήπεδο. Κτερίσματα εγχυτρισμού 12.

Εικ. 6. Νίσυρος. Δημοτικό Γήπεδο. Τα κτερίσματα εκτός του πίθου 15.

27. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 1980, 71, αρ. 1, πίν. 19β. sParkes - talcott 1970, 286, αρ. 700, πίν. 29, εικ. 7.
28. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 1980, 71-72, αρ. 2, πίν. 19β.
πρβλ. Burn - HIggIns 2001, 36, αρ. 2011, πίν. 2, με βιβλιογραφία.
29. Τα περισσότερα κτερίσματα του τάφου 15 παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Άγονη Γραμμή. Ένα αρχαιολογικό
ταξίδι στο Καστελλόριζο, στη ςύμη, στη Χάλκη και τη
νίσυρο» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, βλ. ςΤαΜπο-

λιΔης - Ταςουλας - ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 2011, 381387, αρ. 70-80 (ΦιληΜονος-ΤςοποΤου, π. ΤΡιανΤαΦυλλιΔης).
30. Για τον τύπο βλ. BlInkenBerg 1931, 522, αρ. 2152, 2156,
πίν. 98. πρβλ. ÖzIyIgIt 1988, 91, πίν. 12, 1-4· HuysecoM-HaXHI 2009, 297-309, τύπος Τ 1616, πίν. 46-47.
31. πρβλ. BlInkenBerg 1931, 719, αρ. 3077, πίν. 144· IsIk
1980, 101, 242, αρ. 192, πίν. 26.

177-190 Filimonos:Layout 2



5/17/14

10:31 PM

Page 182

Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ-ΤΣΟΠΟΤΟΥ

79)32, άλλη γυναικεία προτομή ιωνικού
τύπου (αρ. 76)33, δύο όμοια ειδώλια χελώνας (αρ. 71, 75)34, ειδώλιο περιστεριού
(αρ. 66)35 και χάλκινος δακτύλιος-ψέλιο
(αρ. 891). ςτο εσωτερικό του πίθου
είχαν τοποθετηθεί άλλα επτά ειδώλια
(εικ. 7): δύο ειδώλια καθήμενων γυναικείων μορφών (αρ. 64, 74)36, ειδώλιο
κουροτρόφου (αρ. 63)37, δύο πήλινα
σύκα από διαφορετικές μήτρες (αρ. 65,
72)38, ειδώλιο περιστεριού (αρ. 73)39 και
ειδώλιο όρθιας ιματιοφόρου γυναίκας
(αρ. 67)40. Βρέθηκαν επίσης έξι γυάλινες
ψήφοι και γυάλινο περίαπτο (αρ. 1381),
μικρό ελλιπές εξάλειπτρο (αρ. 80)41 και
ερυθρόμορφος αττικός σκύφος, τύπου α
(αρ. 378), ο οποίος ανήκει στην ομάδα
των Fat Boy κατά τον Beazley42 και χρονολογεί την ταφή στα μέσα του 4ου αι.
π.Χ.43 Το είδος των κτερισμάτων οδηγεί
και εδώ στο συμπέρασμα ότι πρόκειται
για παιδική ταφή.

Εικ. 7. Νίσυρος. Δημοτικό Γήπεδο. Το εσωτερικό του ταφικού
πίθου 15.

32. πρβλ. τις προτομές από τον μικρό αποθέτη του ιερού της
λινδίας αθηνάς, BlInkenBerg 1931, 726-730, αρ. 31103127, πίν. 146-147, και 731, αρ. 3140, πίν. 148, για τη
διακόσμηση της στεφάνης με ρόδακες. επίσης HIggIns
1954, 127, αρ. 442bis, πίν. 62 (από την Κάλυμνο). πρβλ.
και την πρωιμότερη, μεγάλου μεγέθους, προτομή από τη
νίσυρο, ΜπαϊΡαΜη 2012, 274, εικ. 12.
33. ςτον ίδιο τύπο ανήκουν και οι προτομές από τον πρωιμότερο τάφο 25 του ίδιου νεκροταφείου, βλ. jacoPI 1932-33,
514, εικ. 40, και από τον εγχυτρισμό στο παλαιόκαστρο,
βλ. ΜπαϊΡαΜη 2012, 274, εικ. 11. πρβλ. Paul 1959.
34. πρβλ. leyenaar-PlaIsIer 1979, 540. αρ. 1572, πίν. 203.
35. πρβλ. Mollard-Besques 1963, 148, πίν. 183c.
36. Για τον τύπο του ειδωλίου αρ. 64, βλ. BlInkenBerg 1931,
521-523, αρ. 2152-2158b, πίν. 98· HIggIns 1954, 64,
αρ. 120, πίν. 22.
37. πρβλ. τα ειδώλια από τους δύο αποθέτες του ιερού της
λινδίας αθηνάς, BlInkenBerg 1931, 693-694, αρ. 29442948, πίν. 136, ιδίως το αρ. 2946· Mendel 1908, 91-92,
αρ. 1033-1040, ιδίως το αρ. 1037.
38. από τάφο του 4ου αι. π.Χ. στη Βεργίνα προέρχονται τρία

39.

40.
41.

42.
43.

πήλινα σύκα, βλ. ΚυΡιαΚου 2008, 162-163, ενώ μεγάλος
αριθμός πήλινων σύκων βρέθηκε σε τάφο του 6ου αι. π.Χ.
στις ςυρακούσες, βλ. orsI 1893, 484-485. πρβλ. BlInkenBerg 1931, 587, αρ. 2445, 2446, πίν. 114· lauMonIer 1956, 281, αρ. 1355, 288, αρ. 1389, πίν. 100.
πρβλ. τα πήλινα περιστέρια από τη νεκρόπολη της Καμίρου, jacoPI 1931, 117, εικ. 110, 163, εικ. 159, 189, εικ.
204, και την ακρόπολη της λίνδου, BlInkenBerg 1931,
583-584, αρ. 2414-2420, πίν. 113· HIggIns 1954, αρ.
183-186.
πρβλ. HIggIns 1954, 111, αρ. 352, πίν. 54 (από την Κάλυμνο).
Όμοιο με το εξάλειπτρο αρ. 371 από τον τάφο 14 του
ίδιου νεκροταφείου, βλ. ςΤαΜπολιΔης - Ταςουλας - ΦιληΜονος-ΤςοποΤου 2011, 393-394, αρ. 92 (Μ. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου).
ARV 2, 1484-1495, 1695-1696· Para 497-498· Add 2 382.
ο σκύφος φέρει παράσταση ιματιοφόρου νέου σε κατατομή προς τα αριστερά και στις δύο όψεις του. Για τους
σκύφους της κατηγορίας, βλ. saBattInI 2000, 59, εικ. 1718.
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Εικ. 8. Νίσυρος. Δημοτικό Γήπεδο. Τα κτερίσματα εντός του πίθου 15.

ο μεγάλος αριθμός των συλημένων ταφών του νεκροταφείου δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε στατιστικές. αλλά οι τρεις ασύλητοι παιδικοί τάφοι με τη χαρακτηριστική, πλούσια κτέριση
επιβεβαιώνουν ότι τα πρόωρα χαμένα μέλη της μικρής νησιωτικής κοινότητας αντιμετωπίζονταν
όπως και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Μολονότι τα παιδιά δεν είχαν γίνει ακόμη πλήρη μέλη της
κοινωνίας και δεν απολάμβαναν το πλήρες ταφικό τελετουργικό44, συνοδεύονταν από πλήθος ταφικών δώρων, στα οποία αντανακλώνται τα συναισθήματα της οικογένειας, η ανάγκη ικανοποίησης των χθονίων θεοτήτων και η φροντίδα των οικείων για την προστασία των παιδιών σε έναν
άγνωστο κόσμο45.
Και στις τρεις ταφές υπάρχουν πολλά πήλινα ειδώλια, μάλιστα δε στην ταφή 15 αποτελούν σχεδόν το αποκλειστικό είδος κτερισμάτων. Τα ανασκαφικά δεδομένα από άλλες περιοχές έχουν οδηγήσει στο γενικό συμπέρασμα ότι τα ειδώλια δεν αποτελούν απαραίτητο ταφικό κτέρισμα, όταν δε
υπάρχουν, συνοδεύουν συνήθως ταφές παιδιών, ήδη από την υπομυκηναϊκή περίοδο, αποδεχόμενοι, σύμφωνα και με τους ανθρωπολόγους, ως όριο της παιδικής ηλικίας τα 12-14 χρόνια46. eκτός
από τις μεγάλες νεκροπόλεις της ολύνθου47, του αθηναϊκού Κεραμεικού48, της Κορίνθου49, του Τά44. Βλ. golden 1990, 85.
45. ιδιαίτερα πλούσια είναι και η κτέριση της ταφής-εγχυτρισμού νεαρού ατόμου, που αποκαλύφθηκε το 2007 στον
λόφο του παλαιοκάστρου, και χρονολογείται στο τέλος
του 5ου αι. π.Χ. εξωτερικά του πίθου είχαν τοποθετηθεί
38 αγγεία, δύο ειδώλια και μία γυναικεία προτομή, ενώ
στο εσωτερικό του βρέθηκαν οκτώ αγγεία, ένα ειδώλιο,
μία προτομή και δύο μετάλλινα αντικείμενα, βλ. Μπαϊ-

ΡαΜη 2012.
46. Βλ. lagIa 2007, 293· kallIntzI - PaPaIkonoMou 2010,
131-132. Για τα στάδια της παιδικής ηλικίας, βλ. και PaPaIkonoMou 2008, 675-676.
47. roBInson 1942, 196.
48. knIgge 1976, 14· HouBy-nIelsen 1995.
49. PalMer 1964, 83· dIckey 1992.
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ραντα50, για τις οποίες έχουν γίνει και συνθετικές μελέτες, το φαινόμενο της κτέρισης των παιδικών
ταφών με πήλινα ειδώλια έχει παρατηρηθεί σε όλες σχεδόν τις ανασκαφές αρχαίων νεκροπόλεων51.
αλλά και τα ευρήματα από τα ροδιακά νεκροταφεία της ιαλυσού και της Καμίρου οδηγούν σε όμοια
συμπεράσματα52.
ςτην περίπτωση της ταφής 12 στον οξυπύθμενο αμφορέα, με δύο μόνον κτερίσματα, έχουμε
προφανώς εγχυτρισμό βρέφους53. Το πήλινο ειδώλιο του αγοριού με τον πέτασο, τη χλαμύδα και
τα υψηλά υποδήματα είναι όμοιο με τα ειδώλια που κατά κανόνα φέρουν τη μακεδονική καυσία,
αποτελούν συνήθη αναθήματα σε ιερά της Δήμητρος και παριστάνουν προσκυνητές ή ακολούθους54.
ο κάνθαρος ασφαλώς δεν ανήκε στο βρέφος, υπαινίσσεται μάλλον τον κόσμο των συμποσίων που
το αγοράκι, κατά πάσα πιθανότητα, δεν πρόλαβε να γευθεί55.
η ταφή 15 του Δημοτικού Γηπέδου ήταν κτερισμένη σχεδόν αποκλειστικά με πήλινα ειδώλια,
συνολικά 17. Τα περισσότερα ειδώλια παριστάνουν γυναικείες μορφές, μάλλον θνητές νεαρές γυναίκες, όπως συμβαίνει συνήθως σε ταφές γυναικών ή παιδιών56. ςτο ειδώλιο της κουροτρόφου η
γυναίκα θα πρέπει μάλλον να ταυτισθεί με τη μητέρα του βρέφους, η οποία θέτει το παιδί της υπό
την προστασία της κουροτρόφου θεότητας57. Το ειδώλιο ανήκει στον ιωνικό-ροδιακό τύπο που
αντιπροσωπεύεται από μεγάλο αριθμό ειδωλίων στο ιερό της αθηνάς λινδίας. Όμοια ειδώλια προέρχονται και από το ιερό της Δήμητρος στη γειτονική πόλη της Κω, όπου η θεά λατρευόταν επίσης ως «κοροτρόφος»58.
Θεές ή θνητές αποδίδουν οι τέσσερις μικρές πήλινες προτομές του τάφου59. οι προτομές, κατά
κύριο λόγο αναθηματικού χαρακτήρα, τοποθετούνται δευτερευόντως σε τάφους, κυρίως μικρών κοριτσιών60, και συσχετίζονται συνήθως με γυναικείες θεότητες που έχουν χθόνιο χαρακτήρα και συνδέονται με τη γονιμότητα και τον κύκλο της ζωής61. Κατά πάσαν πιθανότητα υπαινίσσονται τον
γάμο, το σημαντικότερο στάδιο της γυναικείας ζωής, που το μικρό κορίτσι δεν πρόλαβε να χαρεί
λόγω του πρόωρου θανάτου του. είναι, ωστόσο, δυνατόν να αποτελούν και μία ιδεαλιστική αναπαράσταση της νεκρής62.

50. Βλ. graePler 1997, 238.
51. αναφέρουμε ενδεικτικά την ελευσίνα, βλ. ΜυλΩνας
1975, 294· τη Βοιωτία, βλ. ςαΜπεΤαϊ 2000, 494-535· την
Άκανθο, βλ. ΚαλΤςας 1998, 302· την Άργιλο, βλ. ΓΡαΜΜενος - ΤιΒεΡιος 1984, 29· τα Άβδηρα, βλ. kallIntzI PaPaoIkonoMou 2006, 480-484. Βλ. και ruMscHeId
2006, 27.
52. Βλ. ενδεικτικά jacoPI 1929, 141, cΧΧιι, εικ. 135. 227,
ccXVII, εικ. 223· jacoPI 1931, 116-125, XXXVI, εικ.
110· 140-146, lIV, εικ. 137· 159-163, lXIII, εικ. 159·
164-166, lXVI, εικ. 162· 188, lXXXVII, εικ. 203· 210211, cVI, εικ. 221, 222.
53. ςύμφωνα με τη HouBy-nIelsen 1995, 148, ο αριθμός
των ταφικών δώρων είχε σχέση με την ηλικία του παιδιού.
54. Βλ. παραπάνω σημ. 28. Για την ερμηνεία των ειδωλίων
του τύπου, βλ. Burr tHoMPson 1963, 53-55, 84-86·
dusenBery 1998, 845, 864-865.

55. Βλ. HouBy-nIelsen 1995, 148.
56. Βλ. HuysecoM-HaXHI - Muller 2007, 234.
57. Για τον χαρακτήρα και τη λατρεία των κουροτρόφων θεοτήτων βλ. κυρίως HadzIstelIou-PrIce 1978· sIMon
1987, 157-169· ΤςαΚαλου-ΤΖαναΒαΡη 2002, 220.
58. Βλ. Herzog 1901, 135, εικ. 4, 14· ςΚεΡλου-ΓΡηΓοΡιαΔου
στον παρόντα τόμο. ειδώλιο κουροτρόφου προέρχεται
και από την ταφή στο παλαιόκαστρο της νισύρου, βλ.
ΜπαϊΡαΜη 2012, 273-274, εικ. 10.
59. Για το ζήτημα βλ. HuysecoM-HaXHI - Muller 2007,
242-243.
60. Βλ. cHryssantHakI-nagle 2006, 20.
61. Για την καταγωγή και την ερμηνεία των προτομών βλ. κυρίως croIssant 1983, 1-8· Merker 2000, 37-38· Mandel
- gossel-raeck 2004, 323-327· FronIng - zIMMerMann-elseIly 2010, 15-25.
62. HuysecoM-HaXHI 2009, 582.
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Τα δύο περιστέρια, κατ’ εξοχήν σύμβολα της αφροδίτης, του έρωτα και της νεότητας, έχουν γονιμικό και χθόνιο χαρακτήρα63. ςυνήθη αφιερώματα σε ιερά γυναικείων θεοτήτων, συνδέονται με
την παιδική ζωή στον γυναικωνίτη ως αγαπημένο ἐνοικίδιο ζῶο και ιδανικός σύντροφος στα παιχνίδια64. επίσης χθόνιο χαρακτήρα έχουν οι δύο πήλινες χελώνες, ζώα που συνδέονται με τη γη και την
υγρασία. Τέτοια ειδώλια προέρχονται από τάφους, και μάλιστα παιδικούς65, όπου μπορεί να είχαν
και τον χαρακτήρα παιχνιδιού66. αλλά και σε ιερά γυναικείων θεοτήτων που συνδέονται με τη γη και
τη γονιμότητα ανατίθενται χελώνες67. Δύο είναι και τα σύκα, με λευκό επίχρισμα και ρόδινο χρώμα
στη σάρκα, συμβολικά υποκατάστατα πραγματικών γλυκών καρπών για τον νεκρό και προσφορά
στις χθόνιες θεότητες, ως σύμβολα της αφθονίας και της γονιμότητας68. πήλινα σύκα αποτελούσαν
αναθήματα και στο ιερό της λινδίας αθηνάς στη Ρόδο69. Το μικρό και αποσπασματικό εξάλειπτρο,
πολύ συχνό κτέρισμα στις ταφές της νισύρου, συναντάται και σε λίγους παιδικούς τάφους του 5ου
αι. π.Χ. στον αθηναϊκό Κεραμεικό70. Το αγγείο, που εμφανίζεται σε σκηνές γαμήλιας προετοιμασίας, ίσως αναφέρεται επίσης στον γάμο που θα οδηγούσε το μικρό κορίτσι στην ενηλικίωση71.
είκοσι έξι ήταν τα κτερίσματα της ασύλητης παιδικής ταφής που ανέσκαψε η ηώς Ζερβουδάκη το 1969. ισάριθμα και συγκεκριμένα ένδεκα, ήταν τα αγγεία και τα ειδώλια του τάφου. οι δύο
μικκύλοι μελαμβαφείς σκύφοι υποδεικνύουν με ασφάλεια παιδική ταφή72. Το ειδώλιο του Άττιος,
θεού που συμβολίζει τον θάνατο και την αναγέννηση, την εξαφάνιση και την επιστροφή, συναντάται σπανιότερα σε ταφικά σύνολα73. o γενειοφόρος ιππέας με κοντό χιτώνα και φρυγικό πίλο σχετίζεται με τη λατρεία του νεκρού ή με χθόνιες θεότητες74.
Τα δύο όμοια ειδώλια των οκλαζόντων παιδιών ανήκουν στη γνωστή κατηγορία των «temple boys»,
που αποτελούσαν συνήθη αφιερώματα σε ιερά κουροτρόφων ή χθονίων θεοτήτων και κτερίσματα
αποκλειστικά παιδικών ταφών. είναι πλέον αποδεκτό ότι και στις δύο περιπτώσεις τα ειδώλια αποτελούσαν τις ρεαλιστικές ή ιδεαλιστικές απεικονίσεις των ίδιων των παιδιών και αφιερώνονταν από
63. Βλ. BertI - cornelIo cassIa - desantIs - sanI 1987,
23-24. από παιδικές ταφές προέρχονται επίσης τα ειδώλια περιστεριών στα νεκροταφεία της αρχαίας αργίλου,
βλ. ΓΡαΜΜενος - ΤιΒεΡιος 1984, 33-34, και της ακάνθου, βλ. ΚαλΤςας 1998, 57, πίν. 55β, σημ. 116, του Κεραμεικού, VIerneIsel-scHlÖrB 1997, 178, αρ. 602, πίν.
103.
64. Βλ. BeVan 1986, 50-52· oakley 2003, 180· HuysecoMHaXHI - Muller 2007, 239· HuysecoM-HaXHI 2009,
594.
65. Δύο χελώνες συνόδευαν παιδική ταφή της Καμίρου που
χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.,
βλ. jacoPI 1931, 286, clXV, εικ. 139. Βλ. και FreyascHe 1997, 53, με σημ. 9.
66. Για απεικονίσεις παιδιών που παίζουν με χελώνες, ως οικιακά ζώα, βλ. kleIn 1932, 10, 13, πίν. IX a, XV c· Van
Hoorn 1951, 47.
67. Το ιερό της λινδίας αθηνάς στη Ρόδο, βλ. BlInkenBerg
1931, 579-580, έδωσε τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων ειδωλίων, όπως παρατηρεί η BeVan 1986, 161. Βλ. και
ΒeVan 1988, 1-6.
68. Για τη σύνδεση του πολύτιμου φρούτου με τα γυναικεία

69.
70.
71.
72.

73.

74.

γεννητικά όργανα βλ. PaPaoIkonoMou - HuysecoMHaXHI 2009, 133-158, όπου και κατάλογος των σύκων
που είναι γνωστά από δημοσιεύσεις.
BlInkenBerg 1931, 587, αρ. 2445, 2446, πίν. 114· Mendel 1908, 580-581, αρ. 3481-3483.
HouBy-nIelsen 1995, 150.
HouBy-nIelsen 1997, 235.
Βλ. PalMer 1964, 80. Για τον χαρακτήρα των μικκύλων
αγγείων στο ταφικό περιβάλλον βλ. graePler 1997, 174175.
ειδώλια Άττιος έχουν βρεθεί στα νεκροταφεία της αμφίπολης και της Μύρινας, βλ. sFaMenI gasParro 2002,
161, όπου και για τη σχέση του Άττιος με την αναγέννηση της φύσης, 84-91. ειδώλιο πτερωτού Άττιος-Έρωτος προέρχεται από τάφο της Κω, του 1ου αι. π.Χ., βλ.
ςΤαΜπολιΔης - Ταςουλας 2009, 154-155, αρ. 124 (Δ.
ΜποςναΚης), όπου και αναφορά στον μύθο και τη λατρεία της Κυβέλης και του Άττιος στη Ρόδο και την Κω,
βλ. ΜποςναΚης 2009.
Βλ. Burr tHoMPson 1963, 108. Για τον ήρωα-ιππέα
(heros equitans), βλ. LIMC VI, 1019 κ.ε.
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τους γονείς με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους, τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο75.
Ένα περιστέρι και δύο πήλινες χελώνες υπάρχουν και σε αυτήν την ταφή. tα δύο χοιρίδια, σύμβολα
της γονιμότητας και της αφθονίας, ζώα που συνδέονται κατεξοχήν με τη λατρεία της Δήμητρας και
τα Θεσμοφόρια, αποτελούσαν αγαπητή προσφορά σε θεότητες της γονιμότητας, της βλάστησης και
του Κάτω Κόσμου, ως φθηνά υποκατάστατα των πραγματικών ζώων76, αλλά και συνήθη κτερίσματα
σε παιδικές ταφές77. ο πετεινός, πτηνό που χαρακτηρίζεται από τη μαχητικότητα, την περηφάνεια,
τη σεξουαλική διάθεση και την ετοιμότητα, αποτελεί το κατεξοχήν ερωτικό σύμβολο78 και συνδέεται
με το πέρασμα των εφήβων στην ενήλικη ζωή79. Γι’ αυτό και συνοδεύει αποκλειστικά ταφές παιδιών
ή εφήβων80. η νίκη του πετεινού στις κοκορομαχίες, αγαπημένου παιχνιδιού για τα αγόρια, όπως
και η νίκη του αθλητή στην παλαίστρα, ερμηνεύεται ως σύμβολο αθανασίας81. παράλληλα η σύνδεση του πετεινού με διάφορες χθόνιες θεότητες και ειδικά με την περσεφόνη του προσδίδει αποτροπαϊκό χαρακτήρα και υπαινίσσεται τη νίκη του φωτός έναντι του σκότους82. η ύπαρξη της
στλεγγίδας, σύμβολο του ιδεώδους του αθλητή που το παιδάκι δεν πρόλαβε να βιώσει83, αλλά και τα
ειδώλια των αγοριών δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για ταφή μικρού αγοριού.
Όλα τα ειδώλια βρέθηκαν επάνω στο κάλυμμα του ταφικού αγγείου, τοποθετημένα αμέσως
μετά τη σφράγισή του. αντιθέτως, μέσα στον πήλινο τάφο είχαν τοποθετηθεί τα πέντε από τα
έντεκα πήλινα αγγεία και τα δύο ταπεινά κοσμήματα. Τα παιδικά δώρα θα εναπόθεσαν στον τάφο
η μητέρα και οι γυναίκες, που είχαν την καθημερινή φροντίδα του παιδιού όσο ήταν στη ζωή αλλά
και την κύρια ευθύνη για την ταφή του84. Μπορεί όμως να τα άφησαν και τα παιδιά της οικογένειας,
τα οποία, σύμφωνα και με την αγγειογραφία, συμμετείχαν στις ταφικές τελετές85.
η κτέριση των παιδικών τάφων του νεκροταφείου της νισύρου επιβεβαιώνει ότι τα πρόωρα
χαμένα μέλη της μικρής νησιωτικής κοινότητας, αυριανοί πολίτες ή μητέρες πολιτών, ξεκινούσαν
το ταξίδι τους για τον Κάτω Κόσμο συνοδευμένα από πολυσήμαντα αντικείμενα, ταφικά κτερίσματα επιλεγμένα συνειδητά ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του παιδιού, τα οποία, στο κλειστό περιβάλλον του τάφου, αποκτούσαν συγκεκριμένη συμβολική σημασία86. περισσότερα
αριθμητικά ήταν τα πήλινα ειδώλια, όπως συνήθως συμβαίνει στις παιδικές ταφές. από τα είκοσι
ένα κτερίσματα της ταφής 15 του Δημοτικού Γηπέδου, τα δέκα επτά ήταν ειδώλια, ενώ ισάριθμα
με τα αγγεία και συγκεκριμένα έντεκα ήταν τα ειδώλια της ταφής 9 του κτήματος Χατζηνικολάου75. cHatzIstelIou-PrIce 1969, 107-110. Βλ. και Βeer
1987, 21-29· Merker 2000, 68-73. ο τύπος εμφανίζεται
κατά τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ., βλ. και dasen 2010,
32. ικανός αριθμός τέτοιων ειδωλίων προέρχεται από το
ιερό της λινδίας αθηνάς, βλ. BlInkenBerg 1931, 573575, αρ. 2363-2373, πίν. 111.
76. BeVan 1986, 67-73· Merker 2000, 265-266. ειδώλια
χοίρων προέρχονται από το ιερό της λίνδου, BlInkenBerg 1931, 583, αρ. 2410-2411, πίν. 113, και των χθονίων θεοτήτων στην κοντινή Κνίδο, Burn-HIggIns 2001,
186, αρ. 2544.
77. Βλ. roBInson 1952, 244-247, αρ. 308-319, πίν. 100101, όπου ερμηνεύονται και ως παιχνίδια.
78. kocH-Harnack 1983, 97-105.
79. PaladIno 1986, 241· coHen 2007, 15-20.
80. Ως κτέρισμα απαντάται συχνά στους ροδιακούς τάφους,
βλ. HuysecoM-HaXHI 2009, 595, με σημ. 156. πήλινος

81.
82.

83.

84.
85.
86.

πετεινός από τον παιδικό τάφο XXXVI της νεκρόπολης
της Καμίρου, βλ. jacoPI 1931, 117, εικ. 110. ειδώλια πετεινών σε ζεύγη προέρχονται από τάφους στη ςαμοθράκη, βλ. dusenBery 1998, 934-936.
Για το ζήτημα βλ. Bruneau 1965, 115-120.
Βλ. sourVInou-Inwood 1978, 108· BertI - cornelIo
cassIa - desantIs - sanI 1987, 26-27· Mrogenda 1996,
168-169.
graePler 1997, 178· HouBy-nIelsen 1997, 235· ςαΜπεΤαϊ 2000, 499-500· kallIntzI - PaPaIkonoMou
2010, 137-138.
Για τον ρόλο των γυναικών στην ταφή βλ. HouBy-nIelsen 1997, 230-231, 234.
Βλ. oakley 2003, 167-168.
HouBy-nIelsen 1995, 148-150· kallIntzI - PaPaIkonoMou 2006, 480· PaPaIkonoMou 2008, 673.
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λεντή. αναπαριστούν κυρίως γυναικείες μορφές και ζώα, ανήκουν δε σε τύπους που συνήθως απαντώνται σε ιερά κουροτρόφων θεοτήτων, μάλιστα δε στο γειτονικό ιερό της λινδίας αθηνάς, κατεξοχήν κουροτρόφου θεότητας87. Τα ομοιώματα ζώων υπερτερούν σε αριθμό: από τα έντεκα ειδώλια
του τάφου 9 τα επτά ανήκουν σε ζώα, τα οποία συνήθως αναγνωρίζονται ως παιχνίδια, υποκατάστατα των πραγματικών ζώων που αποτελούσαν τους συντρόφους και φίλους των παιδιών όσο ήταν
στη ζωή88 ή αυτών που προσφέρονταν για θυσία στη θεότητα. είναι επομένως δυνατόν τα κτερίσματα των ταφών να αναφέρονται ευθέως στα αναθήματα των παιδιών κατά τις διαβατήριες τελετές που σηματοδοτούσαν το πέρασμά τους από την παιδική στην εφηβική ηλικία ή από την εφηβεία
στην ενηλικίωση89. Για την άγαμη κόρη του εγχυτρισμού 15 τα γυναικεία ειδώλια και οι προτομές,
αλλά και το εξάλειπτρο του τάφου, ασφαλώς υπαινίσσονται τον ανεκπλήρωτο γάμο της, τη σημαντικότερη αλλαγή στην κοινωνική της θέση, που θα την καθιστούσε νυμφευμένη γυναίκα και μητέρα στη συνέχεια. αντίστοιχα, η στλεγγίδα και τα αγγεία συμποσίου παραπέμπουν επίσης στις
βασικές όψεις της κοινωνικής ζωής του ενήλικου άνδρα-πολίτη, που το αγοράκι του τάφου 19 δεν
έμελλε να βιώσει90. παράλληλα, τα παραπάνω ειδώλια είναι δυνατόν να απευθύνονται σε εκείνη τη
χθόνια θεότητα που θα εξασφάλιζε την ευμενή υποδοχή των παιδιών στον Κάτω Κόσμο91.
ςήμερα τα κτερίσματα των δύο παιδικών ταφών εκτίθενται σε διπλανές προθήκες στο νέο αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, το οποίο η ηώς δεν πρόλαβε να δει. Έζησε όμως όλα τα στάδια
της προετοιμασίας του και βοήθησε ουσιαστικά στην επιλογή και την επιστημονική τεκμηρίωση των
εκθεμάτων, ακόμη και μετά τη βίαιη αποχώρησή της από τη ζωή.
Μ. ΦιληΜονος-ΤςοποΤου
melinafilimonos@yahoo.gr
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suMMary

FIgurInes FroM tHe necroPolIs oF nIsyros

Melina Filimonos-tsopotou
Presented are the finds from the extensive necropolis of nisyros, part of which was excavated by eos
zervoudaki in 1969. these are mainly figurines from three child jar burials (enchytrismoi) dated
to the fourth century Bc. the furnishing of the inhumations confirms that the figurines, mainly
animal models, were numerically the largest category of grave goods also in the child graves of nisyros. they are of types that are usually encountered in sanctuaries of kourotrophoi (mother and
child) deities.
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