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Δύο Oροι απο το τειχος της Νιςυρου

Μελίνα Φιλήμονος-τσοποτού

tο αρχαίο τείχος της νισύρου, το παλαιόκαστρο, προστάτευε την αρχαία πόλη του νησιού που
βρισκόταν στον χαμηλό λόφο επάνω από τον σημερινό παραθαλάσσιο οικισμό του μαν-

δρακίου. Χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. και αποτελεί μία από τις καλύτερα διατηρημένες οχυ-
ρώσεις της αρχαιότητας1 (εικ. 1). Από το τείχος σώζεται σε άριστη κατάσταση το μεσόγαιο τμήμα
του, το οποίο αποτελείται από δύο σκέλη που συναντώνται σε ορθή γωνία. Εδώ προβάλλεται ο
συμπαγής γωνιαίος πύργος, διαστάσεων 8,05 × 8,70 μ., απέναντι από τον οποίο, σε εσοχή, δια-
μορφώνεται η μοναδική σωζόμενη πύλη του τείχους. Το τείχος είναι χτισμένο με μεγάλους λίθους
από μαύρη ηφαιστειακή πέτρα, τον βασαλτικό ανδεσίτη, με ορθογώνιο ακανόνιστο ή τραπεζιό-
σχημο σύστημα τοιχοποιίας στα δύο μέτωπα και γέμισμα από αργούς λίθους και λατύπη. Το νότιο
σκέλος του, σωζόμενου μήκους 200 μ. περίπου και μέγιστου ύψους 10,80 μ., ενισχύεται, εκτός
του γωνιαίου, με πέντε ορθογώνιους πύργους. ςτο ανατολικό τμήμα του, το οποίο παρακολου-
θείται σε μήκος 90 μ. περίπου και έχει μέγιστο ύψος 8,50 μ., σώζονται δύο πύργοι.

ςτην εξωτερική πλευρά αυτού του σκέλους του τείχους, βόρεια της πύλης, και συγκεκριμένα
σε δύο λίθους του μεσοπυργίου ΤΑ1 και στο νότιο τοίχωμα του ανατολικού πύργου πΑ2 είναι
χαραγμένη η σημαντική επιγραφή που έκανε το τείχος της νισύρου γνωστό στη διεθνή βιβλιο-
γραφία ήδη από τον 19ο αι.2 (εικ. 2). η επιγραφή ∆αμόσιον τὸ χωρίον πέντε πόδε[ς] ἀπὸ τõ
τείχε[ος], η οποία χρονολογείται στο γ΄ τρίτο του 4ου αι. π.Χ., ορίζει το ελάχιστο πλάτος, περί-
που 1,50 μ., της δημόσιας ζώνης γύρω από την οχύρωση που έπρεπε να παραμείνει ελεύθερη από
κάθε χρήση για αμυντικούς λόγους. οι αμυνόμενοι όφειλαν να ελέγχουν την περιοχή έξω από
το τείχος, παράλληλα δε οι πολιορκητές δεν έπρεπε να διευκολύνονται στην προσπάθεια προ-
σέγγισης ή εισβολής στην τειχισμένη πόλη. Το πλάτος που ορίζεται είναι ασυνήθιστα μικρό,
αλλά όχι μοναδικό, τουλάχιστον για τις πρώιμες οχυρώσεις. Ακριβώς ίδιο πλάτος, δηλ. 1,50 μ.,
είχε η περιφερειακή οδός πίσω από το διατείχισμα της οχύρωσης της Θάσου3, ενώ στην πάρο η
δημόσια ζώνη γύρω από το τείχος της αρχαϊκής περιόδου, σύμφωνα με δύο γνωστές επιγραφές,
ήταν μόλις τρεις πόδες4. Αργότερα, και μάλιστα κατά την ελληνιστική περίοδο, όταν οι αμυντι-
κές πρακτικές έγιναν πιο σύνθετες και επιθετικές, επιβλήθηκε ο καθορισμός φαρδύτερης ελεύ-

1. Τον αγαπητό συνάδελφο Χ. Κριτζά ευχαριστώ πολύ για
τις χρήσιμες επισημάνσεις του.
Για το τείχος, βλ. Dawkins, wace 1905-6, 165-169·
Bean, cook 1957, 118-119· Hoepfner 1999, 135· pi-
mouguet-péDarros 2000, 298-299· Φιλημονος-Τςο-

ποΤου 2013.
2. IG Xii 3, αρ. 86· majer 1959, 178-180· Hellmann 1999,

13, αρ. 1.
3. granDjean 2011, 412-413.
4. DittenBerger 1881, 198-199· IG Xii 5, αρ. 115.
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θερης ζώνης, τόσο εκτός όσο και εντός του τείχους. μάλιστα, ο Φίλων ο Βυζάντιος (Περὶ μη-
χανικῆς συντάξεως V1, 10), γύρω στο 225 π.Χ., θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ελεύθερης ζώνης
μεταξύ του τείχους και των οικιών πλάτους 60 ποδών, δηλ. περίπου 27,75 μ.5 ςτην Έφεσο επι-
γραφή του 290 π.Χ. καθορίζει το πλάτος της δημόσιας ζώνης σε σαράντα πόδες (περίπου 12 μ.)
εσωτερικά και πενήντα πόδες (15 μ. περίπου) εξωτερικά του τείχους6. ςτη θεσσαλική ςκοτούσσα,
σύμφωνα με ψήφισμα των αρχών του 2ου αι. π.Χ.,οι ιδιοκτησίες εσωτερικά του τείχους θα έπρεπε
να απέχουν 12-20 πόδες (3,60-6,00 μ.) από αυτό, ενώ εξωτερικά το πλάτος της ελεύθερης ζώνης
ορίζεται από 42 έως 100 πόδες (περίπου 12,60-30,00 μ.)7.

ο καθορισμός ζώνης μικρού πλάτους για δημόσια χρήση στη νίσυρο αιτιολογείται τόσο από
τη χρονολόγηση της επιγραφής στο γ΄ τρίτο του 4ου αι. π.Χ., περίοδο κατά την οποία δεν είχε
ακόμη αναπτυχθεί η πολιορκητική τέχνη, αλλά και από τη σχετικά ασφαλή θέση της οχυρωμέ-

μ. Φιλημονος-ΤςοποΤου

5. μόνο στη Ρόδο έχει διαπιστωθεί ότι η ελεύθερη ζώνη
μέσα από το τείχος της ελληνιστικής περιόδου είχε πλά-
τος 30 μ., βλ. Φιλημονος-ΤςοποΤου 2004, 74.

6. majer 1959, 238-241, αρ. 71.
7. missaeliDou-DespotiDou 1993, 212-213. Βλ. επίσης

winter 1971, 125, σημ. 60.

118

Εικ. 1.Το αρχαίο τείχος της Νισύρου. Αεροφωτογραφία από ανατολικά.
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νης πόλης, η οποία μπορούσε να προσβληθεί μόνον από τη νότια και από τμήμα της ανατολι-
κής πλευράς του τείχους, όπου η κατωφέρεια του λόφου είναι ηπιότερη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, στερέωσης, αναστήλωσης και διαμόρφωσης
του τείχους της νισύρου που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το περιφερειακό πρό-
γραμμα νότιου Αιγαίου 2000-20068, βρέθηκαν δύο ενεπίγραφοι λίθοι:

δυο οΡοι Απο Το ΤΕιΧος Της νιςυΡου

8. ςτο πλαίσιο των εργασιών αναστηλώθηκε από την
υπεύθυνη αρχιτέκτονα Ά. Αποστόλου και ο πύργος
πΑ2, όπου είναι χαραγμένη η επιγραφή, μετά από ταύ-
τιση και επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση 85
αρχαίων λίθων. παρά την εκτεταμένη έρευνα που έγινε
προκειμένου να ανασυρθούν οι θαμμένοι ή εντοιχισμέ-
νοι στα νεότερα βαστάδια (αναλημματικούς τοίχους)
αρχαίοι λίθοι για τις ανάγκες αναστήλωσης του πύρ-
γου, ο λίθος που έφερε τα δύο τελευταία γράμματα της

επιγραφής IG Xii 3, 86, δυστυχώς δεν βρέθηκε. Έτσι,
τοποθετήθηκε στη θέση του ένας από τους πέντε λί-
θους που κατασκευάστηκαν από νέο υλικό. Για τις ερ-
γασίες, βλ. μ. Φιλημονος-ΤςοποΤου, Α. ΑποςΤολου,
νίσυρος, Αρχαίο τείχος, ΑΔ 56-59 (2001-2004), Χρο-
νικά Β6, 332-336, 60 (2005), 1167-1169, και στα Χρο-
νικά των επομένων ετών. Για τη συνολική παρουσίαση
του έργου, βλ. filimonos-tsopotou, apostolou 2010.
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Εικ. 2. Η επιγραφή του τείχους, IG XII 3, 86.
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1. Μουσείο Νισύρου, αρ. κατ. 281

Αδρά δουλεμένος λίθος από σκούρο βασαλτικό ανδεσίτη, σε σχήμα περίπου κόλουρου κώνου.
Βρέθηκε την 25-5-2005 βόρεια του πύργου πΑ2 του ανατολικού τμήματος του τείχους και εμ-
πρός από το μεσοπύργιο ΤΑ2, μεγάλο τμήμα του οποίου είχε καταρρεύσει9. ο λίθος είχε εντοι-
χισθεί σε νεότερο αναλημματικό τοίχο που διαλύθηκε για τις ανάγκες των εργασιών στερέωσης
του τείχους (σχέδ. 1)10.
Ύψ. 73, μέγ. πλ. 38, μέγ. πάχ. 35 εκ.
ςτο μεγαλύτερο τμήμα της εμπρόσθιας πλευράς του λίθου υπάρχει κάθετη απόκρουση, δια-
στάσεων 45 × 31 εκ. ςτο κατώτερο τμήμα αυτής της πλευράς διασώζονται οι δύο τελευταίοι
στίχοι της επιγραφής (εικ. 3):

[τ]ὸ χω-
ρίον

Ύψ. γραμμάτων 4,0-4,6 εκ., διάστιχο 1,5 εκ.
υψηλότερα μπορούμε να συμπληρώσουμε με ασφάλεια τους ελλείποντες δύο στίχους:

∆αμό-
σιον

ςτην οπίσθια πλευρά διαβάζεται σε τέσσερις στίχους η συνέχεια της επιγραφής (εικ. 4):

μ. Φιλημονος-ΤςοποΤου

120

9. Το μεσοπύργιο ΤΑ2 αναστηλώθηκε το 2012, με χρημα-
τοδότηση του ΕςπΑ.

10. Βλ. μ. Φιλημονος-ΤςοποΤου, ΑΔ 60 (2005), Χρονικά,

1168. η ανεύρεση και καταγραφή έγινε από την αρχαι-
ολόγο του έργου, Χριστίνα Κιάμου.

Θέση εύρεσης όρων

Σχέδ. 1. Κάτοψη του τείχους της Νισύρου.
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πεντ-
ήκοντ-
α πόδ-
ες.

Ύψ. γραμμάτων 6-8 εκ., διάστιχο 1,70 εκ.
η επιγραφή ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο τύπο με τη γνωστή επιγραφή του τείχους, παραλεί-

πονται μόνον οι τρεις τελευταίες λέξεις: ἀπὸ τõ τείχεος. Τα γράμματα της επιγραφής, αμελέ-
στερα αυτών της επιγραφής του τείχους, μπορούν να χρονολογηθούν επίσης στον 4ο αι. π.Χ.
ςημειώνουμε ότι το υλικό όπου είναι χαραγμένη η επιγραφή, ο βασαλτικός ανδεσίτης, που είναι
και το υλικό κατασκευής του τείχους, είναι ιδιαίτερα σκληρός και δύσκολος στη λάξευση11.

η θέση εύρεσης της επιγραφής, στην ανατολική πλευρά του τείχους, δείχνει ότι πιθανώς είχε
ιδρυθεί σε αυτήν την πλευρά.

δυο οΡοι Απο Το ΤΕιΧος Της νιςυΡου

11. η μη δυνατότητα επανάχρησης του δομικού υλικού του
τείχους σε νεότερες κατασκευές αλλά και η μεταφορά της
πόλης της νισύρου χαμηλότερα στην παραλία ήδη από

τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την πολύ
καλή διατήρηση του τείχους και προφανώς της εντός
αυτού αρχαίας πόλης που δεν έχει ακόμη ανασκαφεί.

121

Εικ. 3. Ο όρος αρ. 281, όψη Α. Εικ. 4. Ο όρος αρ. 281, όψη Β.
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2. Μουσείο Νισύρου, αρ. κατ. 1347

μεγάλος ακανόνιστος λίθος, κοκκι-
νωπού χρώματος, πλ. 1,30, ύψ. 1,10
και πάχ. 0,83 μ. ςε λειασμένο τμήμα
της μίας του πλευράς σώζεται η επι-
γραφή ∆Α, δηλ. δα(μόσιον) (εικ. 5).
Ύψ. γραμμάτων 6, 5, πλ. 8,5 εκ. η με-
ταξύ τους απόσταση είναι 4 εκ.
Βρέθηκε την 27-11-2006 στη νότια
πλευρά του τείχους, εντοιχισμένος
επίσης σε νεότερο αναλημματικό
τοίχο που είχε κτισθεί νότια του με-
σοπυργίου Τν2 και σε επαφή με τον
νότιο πύργο πν212 (εικ. 6).

προφανώς έχουμε να κάνουμε με
την τυπική συντομογραφία της λέξης
δημόσιον στη δωρική διάλεκτο. υπάρ-
χουν πολλά παραδείγματα δημοσίων
επιγραφών, με συντομογραφική αναγραφή, κυρίως σε όστρακα και κεραμίδες13. Επιγραφή χα-
ραγμένη σε βράχο ∆αμ(όσιον) έχει βρεθεί στη λέσβο14, ενώ η πρόσφατα δημοσιευμένη επιγραφή
δαμοσίο[υ], χαραγμένη επίσης σε κάθετο μέτωπο βράχου, ορίζει τη δημόσια γη μιας από τις με-
γάλες πόλεις της Κορινθίας, πιθανώς της ςικυώνος15.

οι μεγάλες διαστάσεις και το βάρος του λίθου καθιστούν ασφαλέστερη την υπόθεση ότι ο
λίθος είχε ιδρυθεί στη νότια πλευρά του τείχους, όπου η κατωφέρεια είναι ηπιότερη.

Και οι δύο λίθοι αποτελούν όρους που καθόριζαν τη δημόσια γη γύρω από το τείχος. Είχαν, δη-
λαδή, ακριβώς την ίδια λειτουργία με την επιγραφή που ήταν χαραγμένη στο ίδιο το τείχος.

Τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης της νισύρου απλώνονταν στις πλαγιές του λόφου, ανα-
τολικά και νότια του τείχους, καθώς και στο χαμηλότερο ύψωμα του Άη Γιάννη που βρίσκεται
ανατολικότερα16. Τμήμα της νεκρόπολης με ταφές που χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ. έως
τον 2ο αι. μ.Χ. είχε ανασκάψει η ηώς Ζερβουδάκη σε κτήμα που απέχει περίπου 200 μ. νότια του
τείχους17. πολύ εγγύτερα στο τείχος, σε απόσταση μόλις 25 μ. βορειοανατολικά της πύλης του,
αποκαλύφθηκαν και ανεσκάφησαν το 2007 τάφοι που χρονολογούνται στον 5ο αι. π.Χ.18

12. Βλ. μ. ΧΑλΚιΤη, ΑΔ 62 (2007), Χρονικά (υπό έκδοση).
13. Όμοια επιγραφή είναι χαραγμένη στον αγκώνα ημίερ-

γου σφονδύλου κίονος που προέρχεται από λατομείο
πωρολίθου στην Κόρινθο και πιστοποιεί τον δημόσιο
χαρακτήρα του, βλ. lolos 2002, 201-207, με σχετική βι-
βλιογραφία.

14. IG Xii 2, 486.
15. lolos 2011, 585-588.

16. Bλ. jacopi 1932/3, 471-552· Φιλημονος-tςοποΤου

1980· Φιλημονος-tςοποΤου 2011.
17. Βλ. H. ZΕΡΒουδΑΚη, AΔ 25 (1970), Xρονικά, 518.
18. Βρέθηκαν κατά τις εργασίες θεμελίωσης του φυλακείου

του αρχαιολογικού χώρου. Βλ. Κ. μπΑϊΡΑμη, Αρχαι-
ολογικός χώρος παλαιοκάστρου, ΑΔ 62 (2007), Χρο-
νικά (υπό έκδοση)· μπΑϊΡΑμη 2012.

Εικ. 5. Ο όρος αρ. 1347.
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Εικ. 6. Ο όρος αρ. 1347, αμέσως μετά την εύρεσή του. Λήψη Μ. Χαλκίτη.
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μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η αυστηρή και μετ’ επιτάσεως οριοθέτηση της δημό-
σιας ζώνης γύρω από το τείχος με τρία γραπτά κείμενα σχετίζεται με την ενδεχόμενη χρήση του
εγγύς της πόλεως της νισύρου χώρου για ταφές. Όροι πόλεως που έχουν βρεθεί στην πάρο και
τη Χίο (στο άκρον της πόλεως, κοντά στη γραμμή της οχύρωσης), θα πρέπει να όριζαν επίσης
περιοχές που ανήκαν στο δημόσιο και έπρεπε να παραμείνουν ελεύθερες από κάθε χρήση19. ςτον
πειραιά μεγάλος αριθμός όρων καθόριζε επακριβώς τα όρια της δημόσιας γης μέσα στην ιππο-
δάμεια πόλη20. Το ζήτημα της διευθέτησης της υπαίθρου, της χώρας, θα είχε προφανώς όμοια
προβλήματα με αυτά του άστεως21. μάλιστα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, Πολ. 1319α 9, υπήρ-
χαν νόμοι που απαγόρευαν την απόκτηση γης από ιδιώτες για καλλιέργεια σε ορισμένη από-
σταση από την πόλη.

ιδιοκτησίες και οικογενειακοί τάφοι υπήρχαν ασφαλώς και στη νεκρόπολη της νισύρου. πι-
θανώς στον 4ο αι. π.Χ., όταν χτίστηκε η νέα ισχυρή οχύρωση στη θέση του παλαιότερου οχυ-
ρωματικού περιβόλου, ελήφθησαν αυστηρότερα μέτρα για τον καθορισμό των χώρων ταφής. οι
τάφοι του 5ου αι. π.Χ. που ανεσκάφησαν σε απόσταση 25 μ. από την πύλη του τείχους, προφα-
νώς στο πλάι της οδού που οδηγούσε από την πόλη στην χώρα, δείχνουν ότι τα νεκροταφεία βρί-
σκονταν σε μικρή απόσταση από το τείχος. Έτσι το αρχικά ορισθέν πλάτος των πέντε ποδών, με
την επιγραφή του τείχους IG Xii 3, 86, θεωρήθηκε μικρό για την προστασία της πόλης και πολύ
σύντομα επιβλήθηκε μεγαλύτερη απόσταση πεντήκοντα ποδών, που είχε ως αποτέλεσμα τη ση-
μαντική αύξηση του πλάτους της ελεύθερης ζώνης, από το 1,50 στα 15 μ. περίπου. Για τον επα-
νακαθορισμό της δημόσιας ζώνης χρησιμοποιήθηκαν αυτή τη φορά κινητοί όροι, οι οποίοι
προφανώς θα είχαν πακτωθεί με ασφάλεια, σε εμφανή σημεία, έξω από το ανατολικό και νότιο
τμήμα της οχύρωσης της νισύρου.

μΕλινΑ Φιλημονος-ΤςοποΤου
eπίτιμη προϊσταμένη

ΚΒ΄ Εφορεία προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
melinafilimonos@yahoo.gr
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19. πάρου: μΑΤΘΑιου 1992-1998, 438-439 και 441-447, αν-
τίστοιχα. μΑΤΘΑιου 2010, 113-116. Χίου: ΖολωΤΑς

1908, 260, αρ. 135· μΑΤΘΑιου 2012, 53-55.

20. Βλ. garlanD 1987, 140-141 και appendix i, 225-226·
lewis 1990, 50-251.

21. martin 1973, 107-112.
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summarY

TwO HOROI frOm The fOrTificaTiOn wall Of nisyrOs

melina filimonos-Tsopotou

During the works of restoration, arrangement and display of the ancient fortiPcation wall of
nisyros two inscribed boundary stones (horoi) were found, rebuilt outside the fortiPcation in
new retaining walls, which were demolished for the needs of the project. Horos no. 281, from
basaltic andesite, dePnes the width of the public zone just outside the wall to 50 feet, ten times
wider than the Pve feet dePned by the well known inscription carved on the fortiPcation wall,
which dates to the third quarter of the 4th c. B.c. e second horos no. 1347, bears the initial let-
ters δΑ, for da(mosion). e two stones were probably set on visible locations on the east and west
section of the enceinte and were used to redePne the public zone around the fortiPcation wall,
the width of which soon proved to be insufficient for the protection of the polis of nisyros.
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