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Χαράλαμπος Μπούρας (1933-2016).
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ο Χαράλαμπος Μπούρας δεν είναι πλέον μαζί μας, το έργο του όμως είναι γύρω μας … ακόμη και
εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος του. Γύρω μας υπάρχουν οι γνώσεις της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
και οι ιδέες που καλλιέργησε και έθεσε στη διάθεση όλων τόσο απλόχερα και αποτελεσματικά.
Όμως, ενώ αυτό το πεδίον υπήρχε και πριν από τον Μπούρα χάρις στις προσπάθειες των προγε-
νεστέρων του, η Προστασία και Συντήρηση των μνημείων είναι τομείς οι οποίοι στη χώρα μας
ποτέ δεν είχαν εξειδικευθεί σε εθνική κλίμακα, επειδή οι αξιοθαύμαστοι πρωταγωνιστές του είδους,
έως την εποχή του Ορλάνδου και του Τραυλού, αποτελούσαν μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις.
Η μετεξέλιξη του πεδίου δράσης αυτών των πρωτοπόρων σε αποκρυσταλλωμένη επιστημονική -
επαγγελματική ειδικότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, με ήδη ικανοποιητική θεσμική κατο-
χύρωση και συλλογική καταξίωση, είναι και αυτή ένα από τα επιτεύγματα του Χαράλαμπου
Μπούρα. Οι παλαιότεροι από εμάς ήδη γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Η πρώτη αρχή της στη σκέψη
του δασκάλου μας μάλλον μας διαφεύγει, όμως τον Μάρτιο του 1967, μήνες μετά την ανάληψη
καθηκόντων διδασκαλίας στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Μπούρας είχε έτοιμες
τις περίφημες «Τ ρ ε ι ς  Π ρ ο τ ά σ ε ι ς », που νεότατος ακόμη, αλλά ήδη με αναγνωρισμένο επι-
στημονικό κύρος, πρόλαβε να υποστηρίξει κατά τη διάρκεια του 1ου Αρχαιο λογικού Συνεδρίου
και ακολούθως να δημοσιεύσει στα Τεχνικά Χρονικά. Οι προτάσεις αφορούσαν στην υψηλής αξιο-
πιστίας τεκμηρίωση και διάγνωση της κατάστασης των μνημείων, τη δημιουργία και αποτελεσμα-
τική τήρηση κατάλληλων αρχείων και, τέλος, τις μεταπτυχιακές σπουδές των αρχιτεκτόνων για μια
υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου εξειδίκευση. Ταυτοχρόνως, επειδή το περι-
βάλλον του δεν ήταν ακόμη συλλογικά ώριμο, φρόντισε για την εφαρμογή της ιδέας, έστω και σε
ατομικό επίπεδο. Με το ήδη μεγάλο κύρος του και μετά από πάμπολλες ώρες και ημέρες σύντα-
ξης κειμένων, επιστολών και υπομνημάτων, κατάφερνε επί δεκαετίες να εξασφαλίζει υποτροφίες
για εξειδίκευση στο εξωτερικό των καλύτερα προετοιμασμένων νέων αρχιτεκτόνων, που παρά την
τότε τεράστια άνθηση της ανοικοδόμησης και τη δεδομένη προοπτική επαγγελματικής επιτυχίας σε
αυτήν, προτιμούσαν ήδη την όχι τόσο προσοδοφόρο περιπέτεια της εργασίας στα μνημεία. Χρόνο
με τον χρόνο ο αριθμός τους μεγάλωνε και ήδη πλησίαζε την εκατοντάδα, όταν επί τέλους έγινε δυ-
νατή η δημιουργία σχετικών προγραμμάτων και στην Ελλάδα. Κατά το ίδιο μακρό χρονικό διά-
στημα ο Καθηγητής ετοίμαζε το έδαφος και σε προπτυχιακό επίπεδο με κατ’ επιλογήν μαθήματα
εφάμιλλα με ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν τα καλύτερα τεχνικά πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Ταυτοχρόνως, ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα της χώρας (πάντοτε
χωρίς χρηματική αμοιβή) και η διδασκαλία του ήταν ως εκ τούτου πραγματικά ρεαλιστική, υπο-
στηριζόμενη από την τεράστια πρακτική - οικοδομική γνώση του, που ταυτοχρόνως συνδυαζόταν
με τέλεια γνώση των νομικών, διοικητικών, οικονομικών και άλλων διαδικασιών. 

Με όλα αυτά ο Χαράλαμπος Μπούρας είχε άμεση επίδραση σε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτο-
νες, οι οποίοι σύντομα διέπρεψαν σε ένα επάγγελμα, το οποίο οι ίδιοι αναγνωρίζουν ως κύριο πα-
ράγοντα της αυστηρής επιστημονικής και βάσει αρχών ανάπτυξής του στην Ελλάδα. Με άλλες
λέξεις ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε ο Ή ρ ω ς  Κ τ ί σ τ η ς αυτής της δραστηριότητας που μας
ενώνει και μας κάνει τόσο χρήσιμους στον κόσμο μας. Ήρως Κτίστης κατά την αρχαία σημασία του
όρου: ιδρυτής μιας πόλεως ή γενικότερα ενός συλλογικού θεσμού. Σε αυτό το νέο πεδίο, που ήδη
είναι πολύ παλιό και όπου οι παλαιότεροι έχουν πάρει ήδη σύνταξη, αφού όμως πρόλαβαν να με-
ταδώσουν πολλά στην επόμενη γενιά, ο Χ. Μπούρας μας ενέπνευσε και το ήθος: συναγωνιστές, όχι
ανταγωνιστές! 
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Αλλά ενώ ο χρόνος συνεχώς ρέει και οι καταστάσεις μεταβάλλονται, και καθώς οι δυνάμεις μας
δοκιμάζονται, και ενώ ο ίδιος έφυγε, αν και είχε ακόμη τόσο πολλά να προσφέρει και να ευχα -
ριστηθεί, τα πολυάριθμα συγγράμματά του διατηρούν στο ακέραιο την αξία τους, ενώ οι συμβου-
λές του, οι σκέψεις του και οι τρόποι του φαίνεται ότι έχουν ακόμη τόση δύναμη, ώστε να
συνοδεύουν ευχάριστα και ευεργετικά την παραπέρα πορεία μας. 

Λόγω των περιστάσεων κατά τη σύνταξή του, το ως άνω εισαγωγικό κείμενο τόνισε κυρίως την
τεράστια συμβολή του Μπούρα στην προστασία των μνημείων και στον επί δεκαετίες προς αυτά
επιστημονικό και επαγγελματικό προσανατολισμό νέων αρχιτεκτόνων. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το
μέγιστο μέρος των προσπαθειών του, μέσω του οποίου αξιώθηκε να είναι ένας Ήρως Κτίστης.
Όμως το πρόγραμμά του περιείχε πολλά άλλα. Ορισμένες μελέτες του εμπίπτουν περισσότερο στην
Ιστορία της Τέχνης, άλλες στην ιστορία των ιδεών, ή στη βιογραφική τεκμηρίωση της πράξης ή της
σκέψης κάποιων πρωταγωνιστών της Αρχιτεκτονικής ή της Αρχαιολογίας. Χάρις στο ευρύτερο εν-
διαφέρον του για τόσο πολλά και την ικανότητά του να συγκροτεί τις αντίστοιχες γνώσεις με ένα
σύστημα αυστηρής λογικής ταξινόμησης, ανάλυσης και δομικής συσχέτισης, ο Χ. Μπούρας ήταν
κατά κανόνα σε θέση να παρακολουθεί οποιαδήποτε συζήτηση εντός του ευρύτερου πεδίου της Αρ-
χιτεκτονικής, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας ή της Προστασίας των μνημείων και της Οικοδομι-
κής τεχνολογίας και με αίσθημα επιστημονικής ευθύνης και οικονομίας χρόνου να εξηγεί, να
συνοψίζει και να διαφωτίζει αντικείμενα και θέματα, ακόμη και σε καθ’ ύλην ειδικότερους, όταν
αυτοί δεν διέθεταν τη δική του δύναμη σκέψης ή ευαισθησία, κοινωνική και πολιτική. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η συμβολή του σε διάφορα επιστημονικά συμβούλια υπερέβαινε πάντοτε τα συνήθη.
Τούτο συμβάδιζε με την περιβόητη μνήμη του (στην πραγματικότητα αποτέλεσμα και εντονότερου
ενδιαφέρο ντος για περισσότερα θέματα), η οποία, συνδυαζόμενη με μακρότατη επί δεκαετίες συμ-
μετοχή σε συλλογικά σχήματα, τον καθιστούσε αληθινό μνήμονα αυτών, όπως π.χ. στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ταυτοχρόνως, μέσω της έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της διεπι-
στημονικής συνεργασίας, συνέβαλλε στη γνωριμία και εξοικείωση πλείστων με πρόσωπα και πράγ-
ματα άλλων κλάδων. Παρά την εντατική εμπλοκή του στα κοινά και την απλόχερη προσφορά
πολύτιμου χρόνου σε άλλους, ιδίως σε νεώτερους, ως εκ θαύματος ο Χαράλαμπος Μπούρας πα-
ρήγε το μέγιστο σε ατομικό επιστημονικό έργο, μετρήσιμο ακόμη και ως απλή ποσότητα –πόσω
μάλλον ως γινόμενο ποσότητας επί ποιότητα! Πώς το κατάφερνε; Μόνον επειδή ήταν πολύ ερ-
 γατικός και επειδή διέθετε ασυνήθιστη ικανότητα κρίσεως, ασυνήθιστη ικανότητα μνημονικής 
συλλογής και δημιουργικής αξιοποίησης πλήθους οπτικών εικόνων και βιβλιογραφικών πληρο-
φοριών, έξοχο τάλαντον λόγου, προφορικού και γραπτού, ταχύτατη καλλιγραφική διατύπωση
ακόμη και με στυλό, τελείως απηλλαγμένη συντακτικών, ορθογραφικών και νοηματικών λαθών,
ασυνήθιστο όγκο άριστα συγκροτημένων γνώσεων και μαζί ασυνήθιστη πειθαρχία, η οποία συ-
στηματικά τον απομάκρυνε από χρονοβόρες εκ του προχείρου διεξαγόμενες συζητήσεις («πηγα-
δάκια», «όχι σύντομα τηλεφωνήματα» κ.τ.τ.), ή άλλες μορφές ελαφράς απασχόλησης. Την μη
διαθεσιμότητα του Μπούρα για τέτοια, κάποιοι την είδαν σχεδόν με αντιπάθεια και ενίοτε άσκη-
σαν επ’ αυτής τις ερασιτεχνικές ψυχολογικές ερμηνείες τους, παραβλέποντας ωστόσο το γεγονός ότι
οι πλείστοι από τους φιλικά διαθέσιμους για μακρές ευχάριστες συζητήσεις και οικειότητες, τελικά
ήταν ακριβώς εκείνοι που αντίθετα προς τον Μπούρα και τους ολίγους ομοίους του, δεν προλά-
βαιναν να διαβάζουν προσεκτικά τα γραπτά των φοιτητών ή των φίλων, ούτε να συντάσσουν «βα-
ρετές επιστολές» και να συνθέτουν απαιτητικά εκπαιδευτικά κείμενα και συγγράμματα, ή να τιμούν
το αναγνωστικό κοινό με ουσιώδη βιβλία, ή έστω επιστημονικά άρθρα. Παρομοίως, οι ανεύθυνα
κρίνοντες, π.χ. βάσει του βαθμού ασυμφωνίας του προς την επικρατούσα ενδυματολογική ατημε-
λησία, κατά κανόνα αγνοούσαν τη χάριν συναδέλφου σοβαρή εθελοντική διακινδύνευση του
Μπούρα στα δικαστήρια της δικτατορίας. Το ίδιο επιφανειακή ήταν και η επηρεασμένη από την
εποχή της εικόνας γνώμη κάποιων για τα διδακτικά συγγράμματα του Μπούρα. Όμως, κατά τους
ειδικούς τα συγγράμματα αυτά είναι εφάμιλλα μόνον με τα παγκοσμίως άριστα. Ομοίως άριστες
ήσαν και οι επί δεκαετίες προτάσεις του Μπούρα για Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδί-
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κευσης στην Προστασία και Συντήρηση Μνημείων. Σήμερα, πολύ μετά το γύρισμα του αιώνα, τα
διδακτικά συγγράμματα του Μπούρα, έστω και χωρίς τις βιβλιογραφικές προσθήκες που ο ίδιος
ήλπιζε από εμάς, εξακολουθούν να είναι τα κορυφαία του είδους τους και να αποτελούν την πρώτη
επιλογή για ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτούντων
στο Πανεπιστήμιο. Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει τον Μπούρα σε μια φράση αυτή θα ήταν: άν-
θρωπος ασυνήθιστα εργατικός, ευφυής και ενάρετος, προσηλωμένος σε δύσκολα τηρούμενες αρχές,
απέχων τρόπων εύκολης δημοτικότητας, υλικών αμοιβών, εθιμοτυπικών βραβεύσεων και διαδι-
κασιών προβολής, ο οποίος εις πείσμα αντίξοων συνθηκών συνδύασε κορυφαίο ατομικό έργο με
σπάνιας εμβέλειας κοινωνική προσφορά. 

Αλλά για όλα αυτά και τους ποικίλους άλλους τομείς της πολυσχιδούς δράσης του Μπούρα, ο
αναγνώστης δύναται να βρει περισσότερα στο αφιέρωμα «Για τον Χαράλαμπο Μπούρα» (Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα 2009).

Η ιδέα έκδοσης τόμου επιστημονικών μελετών αφιερωμένου στον Ήρωά μας, ως ελάχιστη έκ-
φραση χρέους και ευγνωμοσύνης, γεννήθηκε το 1995, όταν εκείνος πλησίαζε το εξηκοστό πέμπτο
έτος του. Δυστυχώς το σχετικό μυστικό έφθασε κάποτε στα αυτιά του και αμέσως, με τον χαρα-
κτηριστικό ήπιο, αλλά ανυποχώρητο τρόπο του, ο άριστος δικαιούχος πάσης τιμής εξέφρασε μόνον
αντιρρήσεις για το εγχείρημά μας. Αυτό το γνωρίζαμε, δ ε ν  ή θ ε λ ε  τ ι μ έ ς ! Καθώς, όμως, ο χρό-
νος περνούσε κρίναμε προτιμότερο σιωπηρώς να παρακάμψουμε την άρνησή του. Την 10η Ιου-
νίου 2013 εστάλη η πρώτη εγκύκλιος προς «συναδέλφους, φίλους και μαθητές του Χαράλαμπου
Μπούρα», η ανταπόκριση ήταν θερμή, η πρώτη συγκομιδή κειμένων μεγάλη και όταν πλέον το μυ-
στικό διέρρευσε ήταν πλέον πολύ αργά, ακόμη και για έναν Μπούρα να επιμείνει στην παλαιά
ασκητική θέση του. Ο αρχικός, μάλλον αισιόδοξος χρονικός στόχος (2014-15) δεν κατέστη δυνα-
τός, αλλά πάντως η ετοιμασία συνεχίσθηκε, χωρίς να θυσιασθεί η ποιότητα του αποτελέσματος. Δυ-
στυχώς η απώλεια χρόνου έναντι του αρχικού προγράμματος συνέπεσε με απείρως μεγαλύτερες
απώλειες. Η αγαπητή μας Λιλή Χατζητρύφωνος, συγγραφέας του σπουδαιότατου άρθρου για τον
ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Θεσσαλονίκη, απεβίωσε προώρως (†14 Σεπτ. 2016). Ομοίως άτυ-
χος υπήρξε και ο Slobodan Ćurčić (†3 Δεκ. 2017), άριστος ομότεχνος, επί δεκαετίες φίλος του
Μπούρα και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του παρόντος. Η θλίψη μας γι’ αυτές τις απώλειες
επαυξάνεται από εκείνην για την προηγηθείσα απώλεια του λατρευτού μας δάσκαλου και ήρωα (†
27 Ιουλ. 2016). Τώρα πλέον το ανά χείρας σύγγραμμα τιμά μόνον τη μνήμη του. Πέραν αυτού,
πάντως, συμβάλλει σε ό,τι εκείνος είχε και υπεδείκνυε εις πάντας ως πρόταγμα: τη συνεχή μέριμνα
για τα μνημεία, ως κοινωνικά αγαθά και την καλλιέργεια της οικείας επιστήμης ως μέρους της αν-
θρωπιστικής παιδείας και ως πεδίου άσκησης πνεύματος και επαγγελματικού ήθους. 

Το παρόν αφιέρωμα, μια συλλογή 112 άρθρων σε δύο ογκώδεις τόμους, παρουσιάζει θεματική
ευρύτητα ανταποκρινόμενη στη θεματική ευρύτητα των δημοσιεύσεων, της διδασκαλίας και της
λοιπής δράσης του Χαράλαμπου Μπούρα.

Το πλήθος και το περιεχόμενο των άρθρων οφείλεται στην επιστημονική ετοιμότητα των συγ-
γραφέων και εξίσου στην προθυμία τους για συμμετοχή. Η ευόδωση, όμως, της φιλόδοξης αυτής
προσπάθειας έγινε δυνατή μόνον χάρις στη μεγάλη εμπειρία και το έμπρακτο ενδιαφέρον του εκ-
δοτικού οίκου, αλλά και χάρις στη γενναιοδωρία του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Αιγέα, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη,
τους οποίους και από αυτή τη θέση ευχαριστούμε θερμά.

Ειδικότερες ευχαριστίες εκφράζομε προς τις κυρίες Άννη και Αθηνά Ραγιά, για τον γενικό συντο -
νισμό της έκδοσης και τη σελίδα προς σελίδα διαμόρφωση αυτής και προς την αρχαιολόγο κυρία
Κ. Μπίρταχα για την κοπιώδη σελιδοποίηση και την εκδοτική επιμέλεια. 

Οι επιμελητές
Κ. ΖΑΜΠΑΣ, Μ. ΚΟΡΡΕΣ, Φ. ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANNO, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ*

* Είμαι υπόχρεη στη Véronique Chankowski για την πρόσκληση
της να συμμετάσχω στο ερευνητικό πρόγραμμα που διηύθυνε
για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Δήλο (το οποίο χρημα-
τοδοτήθηκε από την Agence National de la Recherche [ANR])
και για τη συνεχή υποστήριξή της. Είμαι ευγνώμων στον Πανα-
γιώτη Χατζηδάκη για τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή της
μελέτης μου στη Δήλο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Γαλ-
λική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα, για τη διευκόλυνση της
έρευνας μου στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Πρέπει επίσης
να ευχαριστήσω τον Jean-Charles Moretti, τον Διευθυντή των
γαλλικών ανασκαφών στη Δήλο, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μου
τις πολύτιμες γνώσεις του για την αρχιτεκτονική της Δήλου. Οι
ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο έχουν επίσης συμ-

περιληφθεί στις εξής δημοσιεύσεις: ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ 2016, 2017α
και 2017β.

1. Σχετικά βλ. HATZFELD 1912· ZALESSKIJ 1982· REGER 1994.
2. Για την αστική ανάπτυξη του νησιού σε αυτήν την περίοδο βλ.

BRUNEAU 1968· PAPAGEORGIOU-VENETAS 1981 (κριτική: SCRANTON
1982· BRUNEAU 1984· KREEB 1984). Για τις λιμενικές εγκαταστά-
σεις βλ. DUCHÊNE - FRAISSE 2001.

3. Σχετικά βλ. Πολύβιος 30.31.10-12, και τον σχολιασμό του WAL-
BANK 1979, 459-60. 

4. Για μια σύνοψη των γεγονότων MCGING 2003, 83-84. 
5. Βλ. σχετικά Στράβων 14.5.2· Παυσανίας 3.23.3-6· Πλίνιος HN

34.9. Κικέρων Rosc.Am. 133. 

ΜΑΝΘΑ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ

Η Δήλος γνώρισε μια ραγδαία οικονομική και αστική
ανάπτυξη μετά το 167 π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι την

έθεσαν υπό αθηναϊκή κυριαρχία και την μετέτρεψαν σε
εμπορική βάση που συνέδεε την Ανατολική και τη Δυτική
Μεσόγειο. Λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής της θέσης
στο κέντρο των Κυκλάδων, η Δήλος προσέλκυσε εμπό-
ρους από παντού. Εκτός από τους Αθηναίους και Έλλη-
νες άλλων πόλεων, Ιταλούς, Σύρους και λοιπούς από τη
Μέση Ανατολή1. Μεταξύ του 167 π.Χ. και της καταστρο-
φής του 88 από τα στρατεύματα του Μιθριδάτη και του
69 π.Χ. από τον πειρατή Αθηνόδωρο, το νησί υπήρξε κύ-
ριος εμπορικός σταθμός μεταξύ Ρώμης και Ελληνιστικής
Ανατολής. Η άνευ προηγουμένου δημογραφική αύξηση
και η ταχεία αστικοποίηση ήταν αποτέλεσμα της οικονο-
μικής ανάπτυξης, η οποία φαίνεται από τη δημιουργία
νέων συνοικιών και την ανάπλαση των υφιστάμενων
αστικών περιοχών και λιμενικών εγκαταστάσεων2. 

Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στις νέες συνοικίες
που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο αυτή και αναλύει
την αρχιτεκτονική των οικιών καθώς και τον τρόπο εν-
σωμάτωσης των εμπορικών και βιοτεχνικών λειτουργιών
σε αυτές. Η ανάλυση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
των οικιών και η εξέταση των χώρων που δη μιουργήθη-
καν σταδιακά, προκειμένου να φιλοξενηθούν εμπορικές
και βιοτεχνικές δραστηριότητες, θα βοηθήσει έτσι ώστε
να κατανοηθεί, να περιγραφεί και να εξηγηθεί η εξέλιξη

της οικιακής αρχιτεκτονικής στη Δήλο στο πλαίσιο των
ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που
γνώρισε το νησί την περίοδο αυτή. 

Το εμπόριο της Δήλου
Η οικονομική ανάπτυξη της Δήλου εγκαινιάστηκε με
την απόφαση της ρωμαϊκής Συγκλήτου το 167 π.Χ. να
χορηγήσει στο υπό αθηναϊκή κυριαρχία λιμάνι της Δή -
λου τη φορολογική ατέλεια στους εμπόρους και το εμ-
πόριο3. Η αυξανόμενη εμπορική σημασία του νησιού δεν
ήταν μόνο συνέπεια της χορήγησης της ατέλειας το 167
π.Χ. αλλά και άλλων, εξίσου σημαντικών εξελίξεων,
όπως της ρωμαϊκής καταστροφής της Καρχηδόνας και
της Κορίνθου το 146 π.Χ., της ταχείας κατάρρευσης της
αυτοκρατορίας των Σελευκιδών στο τελευταίο μισό του
2ου αι. π.Χ. και της δημιουργίας της ρωμαϊκής επαρχίας
της Ασίας το 129 π.Χ.4

Σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές, δούλοι και αγα -
θά πολυτελείας, όπως αρώματα, γυάλινα και κεραμικά
αντικείμενα, καθώς και αγάλματα αποτελούσαν τα κυ-
ριότερα εμπορεύσιμα αγαθά5. Τα αρχαιολογικά στοιχεία
αποδεικνύουν ότι κάποια από αυτά τα εμπορεύματα πα-
ράγονταν τοπικά. Αν και οι φιλολογικές πηγές τονίζουν
τη σημασία του εμπορίου της Δήλου, τα αρχαιολογικά
τεκμήρια δεν προσκόμισαν επαρκή αποδεικτικά στοι-
χεία για την υποδομή αυτού το εμπορίου –για παρά-
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δειγμα ένα μεγάλο αριθμό αποθηκών μεγάλης κλίμακας
και χώρους συναλλαγών, τα οποία θα περίμενε κανείς
να εξυπηρετούν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Μόνο με-
ρικά κτήρια μεγάλης κλίμακας έχουν ανακαλυφθεί στα
νότια του κεντρικού λιμανιού, τα οποία χρησιμοποιού -
νταν ως χώροι αποθήκευσης και τόποι συναλλαγής,
ενώ οι τρεις αγορές βρίσκονται συγκεντρωμένες
κάπως βορειότερα γύρω από το ιερό6. Η έλλειψη αρ-
χαιολογικών τεκμηρίων για το εμπόριο της Δήλου έχει
οδηγήσει σε άκαρπες συζητήσεις για τον ρόλο των σω-
ζομένων κτηρίων και χώρων, η πιο γνωστή από τις
οποίες είναι η διαμάχη για τη λεγόμενη Αγορά των Ιτα-
λών7 και την εικαζόμενη χρήση της ως χώρου στον
οποίο γινόταν η αγοραπωλησία δούλων8.

Το πρόβλημα
Οι μέχρι τώρα μελέτες σχετικά με την οικονομία της Δήλου
έχουν επικεντρωθεί στους δημόσιους χώρους, και η γνώμη
μου είναι ότι μέρος της απάντησης βρίσκεται σε ένα χώρο
που κανείς δεν έχει εξετάσει μέχρι τώρα: τον ιδιωτικό. Έτσι
αντί να αναζητούμε μεγάλης κλίμακας κτήρια για βιοτε-
χνικές και εμπορικές χρήσεις, η απά ντηση μπορεί να βρί-
σκεται στις μικρής κλίμακας εμπορικές και βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στον αστικό ιστό
της πόλης, και ιδίως στους ιδιωτικούς χώρους των κατοι-
κιών. Πράγματι, η μελέτη των κατοικιών της ύστερης ελ-
ληνιστικής περιόδου δείχνει ότι ένας μεγάλος αριθμός
ευέλικτων χώρων δημιουργήθηκε σταδιακά για να φιλοξε-
νήσει καταστήματα, εργαστήρια, χώρους αποθήκευσης, και
–πολύ πιθανόν– δωμάτια που θα μπορούσαν να ενοι κιά-
ζονται για να εξυπηρετούν αυτές τις δραστηριότητες. 
Φαίνεται λοιπόν πως οι ιδιοκτήτες προσάρμοσαν και με-
τέτρεψαν την οργάνωση των κατοικιών τους, προκειμένου
να εντάξουν εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες σε
αυτές, αντί να δημιουργήσουν ειδικά κτήρια προκειμένου
να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες αυτές. 

Κατ’ αντιστοιχία, λοιπόν, αντί για μια αγορά δούλων
μεγάλης κλίμακας, όπως μερικοί οραματίστηκαν ότι

ήταν η Αγορά των Ιταλών, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε
ότι το μέρος όπου οι δούλοι, μαζί με άλλα εμπορεύματα,
προσφέρονταν προς πώληση ήταν δίπλα στο λιμάνι
κοντά στην Αγορά του Θεοφράστου, που τώρα έχει σκε-
παστεί από τη θάλασσα9. Εμπορεύματα τοποθετούνταν
στο κέντρο ενός κυκλικού υπαίθριου κτίσματος, ένα κύ-
κλος όπως υποδεικνύει η επιγραφή που έφερε η είσοδος
στο κτίσμα αυτό, και οι ενδιαφερόμενοι που στέκονταν
στην περιφέρεια αυτού του κύκλου μπορούσαν να προ-
σφέρουν την τιμή αγοράς τους.

Η δραστηριότητα του εμπορικού κέντρου δεν θα
πρέπει να αξιολογείται με βάση το μέγεθος των κτι-
σμάτων του νησιού. Όπως έχει επισημάνει ο Duchêne,
το Λονδίνο είναι ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα εμ-
πορικών συναλλαγών πετρελαίου, αλλά δεν βλέπουμε
ποτέ πετρελαιοφόρα στον Τάμεση10. Η Δήλος ήταν κα-
τεξοχήν μέρος συναλλαγών, και κατά πάσα πιθανότητα
τα περισσότερα αγαθά δεν εκφορτώνονταν στο νησί.
Μόνο η αγορά και πώληση πραγματοποιόνταν στην
ξηρά, όπως ήταν η περίπτωση και στην προμοντέρνα
πόλη του Χονγκ Κονγκ11. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει
το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αρκετές αποθήκες μεγάλης
κλίμακας στη Δήλο, και θα πρέπει απλά να εξετάσουμε
τους τρόπους με τους οποίους η πόλη στέγαζε τις μι-
κρής κλίμακας οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και
τον μεγάλο αριθμό των επιχειρηματιών που διέρχονταν
από αυτή. Αυτός είναι ο σκοπός της μελέτης μου της
πόλης της Δήλου και θα παρουσιάσω μέρος των απο τε-
λεσμάτων μου εδώ. Μέσα από την ανάλυση της βαθ μι-
αίας ενσωμάτωσης εμπορικών, βιοτεχνικών και απο θη-
κευτικών εγκαταστάσεων στις οικίες της υστερο ελλη-
νιστικής πόλης της Δήλου, στόχος μου είναι να προβά-
λω ένα πρώιμο παράδειγμα αστικής οικονομίας, όπου
τα καταστήματα και τα εργαστήρια που εντάσσονταν
σε ιδιωτικούς χώρους αποτελούσαν μέρος του ευρύτε-
ρου εμπο ρικού και αστικού τοπίου και συμπλήρωναν
τους δημόσιους χώρους εμπορικών συναλλαγών. 
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6. DUCHÊNE - FRAISSE 2001, 95-118· KARVONIS - MALMARY 2009
(218-26) και 2012.

7. Ο όρος «Αγορά των Ιταλιωτών» δεν είναι σωστός. Η ορος «Ιτα-
λιώτες» αναφέρεται στους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις
αποικίες της νότιας Ιταλίας. Χρησιμοποιώ τον όρο «Ιταλοί», γιατί
αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος στην επιστημονική κοινότητα.
Ο όρος «Ιταλικοί», Italici στα λατινικά, ο οποίος απαντάται σε
επιγραφές της Δήλου, αντιπροσωπεύει καλύτερα την ανομοι-
ογενή κοινότητα των Ιταλών στο νησί. Βλ. σχετικά POCCETTI

1984, 647· HASENOHR 2007, 222-224· NOCITA 2012, 101-134.
8. Επανεξέταση όλων των επιχειρημάτων απο τους MASTINO 2008

και TRÜMPER 2009. H TRÜMPER (2008 [3-9, 93-8], 2009 [34-49])
προτείνει ότι η Aγορά των Ιταλών ήταν ένα πολυτελές συγκρό-
τημα αναψυχής που περιέκλειε ένα πάρκο. 

9. MORETTI et al. 2012.
10. DUCHÊNE 1993, 125.
11. HUGHES 1951, 18-23. 
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Η μελέτη των οικιών της Δήλου 
Στις οικίες της υστεροελληνιστικής εποχής τα δωμάτια
διατάσσονταν γύρω από μια εσωτερική αυλή. Ο Joseph
Chamonard, ο οποίος ανέσκαψε τη Δήλο στις αρχές του
20ού αιώνα και μελέτησε τις οικίες κυρίως στη Συνοικία
του Θεάτρου, παρατήρησε ότι τυπική διάταξη των οι-
κιών αποτελούσε ένα μεγάλο πολυτελές δωμάτιο με
άμεση πρόσβαση από την αυλή, που καταλάμβανε την
μία πλευρά της εσωτερικής αυλής, στο οποίο έδωσε το
όνομα oecus maior –θα μπορούσαμε να το μεταφρά-
σουμε ως δωμάτιο υψίστης σημασίας. Αυτό το δωμάτιο
παρείχε πρόσβαση σε ένα ή δύο μικρότερα δωμάτια, τα
λεγόμενα oeci minores –τα δωμάτια ήσσονος σημασίας
(εικ. 1)12. Ωστόσο, ενώ η διάταξη αυτή μπορεί να παρα-
τηρηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό οικιών της υστεροελλη-
νιστικής Δήλου, δεν συναντάται σε ένα εξίσου μεγάλο
αριθμό οικιών. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατες μελέ-
τες έχουν προχωρήσει πέρα   από αυτές τις πρώτες τυπο-
λογικές αναλύσεις για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων,
τις μικρότερες και φτωχότερες οικίες13, δεν έχουν ανα-
γνωρίσει ότι οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική οργάνωση
των οικιών ήταν αποτέλεσμα της διείσδυσης των αυξα-
νόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων στον αστικό
ιστό της Δήλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη των οικιών της
υστεροελληνιστικής Δήλου έχει επηρρεαστεί από τη
φύση της αρχαιολογικής έρευνας που έχει διεξαχθεί τον
προηγούμενο αιώνα. Η Δήλος ανασκάφηκε στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, και όπως σε
όλες τις ανασκαφές που έλαβαν χώρα εκείνη την εποχή,
η στρωματογραφία των ανασκαφών δεν καταγράφηκε
και τα αντικείμενα μελετήθηκαν ξεχωριστά από τα κτί-
σματα στα οποία βρέθηκαν. Εξαιρέσεις αποτελούν οι οι-
κίες στη συνοικία του Σκαρδανά, που ανασκάφησαν στις
δεκαετίες του 1960 και 1970, χάρις στην καταγραφή των
ανασκαφικών δεδομένων14, οι οικίες αυτές δίνουν τη δυ-
νατότητα μελέτης της χρήσης των οικιακών χώρων
στην Δήλο κατά την υστεροελληνιστική περίοδο.

Με την εξέταση των καλά τεκμηριωμένων οικιών της
συνοικίας του Σκαρδανά και με βάση τις συγκρίσεις με
τις οικίες των άλλων συνοικιών, στόχος μου είναι να συν-
δέσω την αρχιτεκτονική εξέλιξη των οικιών με τη δυνα-

μική φύση της οικονομίας της Δήλου στην ύστερη ελ λη-
νιστική περίοδο. Η αναγνώριση των εμπορικών και βιο-
τεχνικών δραστηριοτήτων μέσα στις οικίες στηρίζεται σε
πληροφορίες που παρέχονται από τα ημερολόγια των
ανασκαφών, όπως επίσης και από μια αρχιτεκτονική
ανάλυση η οποία μου επιτρέπει να διακρίνω ορισμένες
επιλογές και να αναγνωρίσω μια αρχιτεκτονική τυπολο-
γία που θα υποστηρίξω ότι σχετίζεται με δραστηριότητες
εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα. 

201

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ  Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΕ ΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ

12. CHAMONARD 1922–24. Βλ. επίσης BRUNEAU 1995.
13. TRÜMPER 1998, 2005, 2007 και 2010· TANG 2005, 29-67, 159-179·

NEVETT 2010, 63-88.

14. BRUNEAU et al. 1970· SIEBERT 2001.

Εικ. 1. Οικία της Τρίαινας (Συνοικία του Θεάτρου), κάτοψη με 
ενδείξεις των δωματίων oecus maior και oecus minor (Μ. Ζαρ μα-
κούπη με βάση το σχέδιο A. Gabriel στο Chamonard 1922-24, 
πίν. 13).
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Η ενσωμάτωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στον οικιακό χώρο
Το χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ένταξη των οι-
κονομικών δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό χώρο είναι η
Οικία των Σφραγισμάτων, η οποία καταστράφηκε από
πυρκαγιά το 69 π.Χ. και, ως εκ τούτου, τα αρχαιολογικά
κατάλοιπά της διατηρήθηκαν ικανοποιητικά15. Η οικία
είχε αρχικά την τυπική οργάνωση που ανέφερα νωρίτερα,
με την διάταξη των oecus maior και oecus minor, και σε
μεταγενέστερη φάση τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε
(εικ. 2). Η ανατολική πλευρά επεκτάθηκε και αναδιορ-
γανώθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει ένα κατάστημα
και ένα εργαστήριο για σιτηρά, κρασί και ίσως ελαι-
όλαδο. Ενώ, το δυτικό τμήμα του σπιτιού επίσης διευ-
ρύνθηκε και αναδιοργανώθηκε: ο oecus maior συνδέθηκε
με δωμάτιο της γειτονικής οικίας, ή ίσως κατέλαβε μέρος
του δημόσιου χώρου16. 

Σε αυτή τη νέα οργάνωση, σχηματίστηκε συγκρό-
τημα δωματίων (μ-ξ-ι΄) το οποίο ήταν προσβάσιμο από
την αυλή από το δωμάτιο θ΄. Αυτό το συγκρότημα δω-
ματίων θα μπορούσε να νοικιαστεί για να φιλοξενήσει
μια ξεχωριστή επιχείρηση. Ο μεγάλος αριθμός οστρά-
κων και οι είκοσι αμφορείς που βρέθηκαν στο δωμάτιο

λ και το ερμάριο που ήταν τοποθετημένο κατά μήκος
του ανατολικού τοίχου του δωματίου κ δείχνουν ότι οι
χώροι αυτοί χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση. Αυτή η
αποθήκευση θα μπορούσε να υπηρετήσει τις δραστη-
ριότητες που λάμβαναν χώρα στο γειτονικό συγκρότημα
δωματίων (μ-ξ-ι΄), το κατάστημα και το εργαστήριο στο
ανατολικό τμήμα της οικίας (π-ρ-σ-τ-υ) ή την κατοικία
του άνω όροφου. Στα κατάλοιπα του άνω ορόφου βρέ-
θηκε ένα προσωπικό αρχείο 16.000 σφραγισμάτων, από
το οποίο ονομάστηκε η οικία17. Τα περισσότερα σφρα-
γίσματα φέρουν ονόματα γνωστών Ιταλών της Δήλου,
γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες ήταν Ιταλοί
τραπεζίτες και έμποροι. Δύο προτομές που προέρχο νταν
από τον άνω όροφο (A7258, A7259) θα μπορούσαν να
είναι οι περίφημοι Ρωμαίοι τραπεζίτες Lucius Aufidius
Bassus, πατέρας και γιος18.

Η αρχαιολογική τεκμηρίωση ενός καταστήματος και
ενός εργαστηρίου στην περίπτωση της οικίας των Σφρα-
γισμάτων υποδεικνύει το είδος των πληροφοριών που
μας λείπει σε άλλες οικίες της Δήλου. Επιπλέον, η εξαι-
ρετική περίπτωση της διατήρησης των σφραγισμάτων
που προέρχονταν από τον άνω όροφο αποδεικνύει πόσο
παραπλανητικό μπορεί να είναι το ισόγειο μιας οικίας,
που στις περισσότερες φορές διατηρείται χωρίς κατά-
λοιπα από τον άνω όροφο. Παρατηρούμε εδώ ότι, αν και
ο περιορισμένος χώρος του ισογείου εξυπηρετεί ένα ερ-
γαστήριο και ένα κατάστημα, στον πάνω όροφο στεγά-
ζεται μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση ενός τραπεζίτη,
ο οποίος εμπλέκεται στο εμπόριο της Δήλου.

Παρόμοιες τροποποιήσεις στην αρχική οργάνωση
των οικιών, που σε μία πρώτη φάση παρουσίαζαν την
τυπική διάταξη oecus maior και oecus minor, μπορεί να
σημειωθεί σε μια σειρά από οικίες και θα επικαλεστώ ένα
παράδειγμα από τη Συνοικία του Σταδίου, η οποία βρί-
σκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, την
Οικία ID. Στην περίπτωση αυτή, το ισόγειο της οικίας
παρουσίαζε δύο παρακείμενα oeci maiores, τα οποία χω-
ρίστηκαν σε μικρότερες αίθουσες σε μεταγενέστερη οι-
κοδομική φάση. Στη νέα διάταξη, σχηματίστηκαν δύο
συγκροτήματα δωματίων, τα οποία ήταν προσβάσιμα
από την αυλή (εικ. 3-4)19.

Οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική οργάνωση των οι-
κιών αυτών μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε κάποιες επι-
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15. SIEBERT 2001, 85-98.
16. SIEBERT 2001, 93-94· SIEBERT 1976, 801, 803, εικ. 6-8. 
17. BOUSSAC 1988, 1992 και 1993· STAMPOLIDIS 1992· AUDA - BOUSSAC

1996.

18. HERMARY et al. 1996, 218–19. Ο Rauh (1993, 217-218) προτείνει
ότι οι προτομές αναπαριστούν τους Ρωμαίους τραπεζίτες Lucius
Aufidius Bassus, maior et minor.

19. Βλ. σχετικά ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ 2013. 

Εικ. 2. Οικία των Σφραγισμάτων στη Συνοικία του Σκαρδανά,
δεύτερη φάση, κάτοψη (Μ. Ζαρμακούπη).
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λογές και, ενδεχομένως, μια αρχιτεκτονική διάταξη, η
οποία θα υποστηρίξω ότι συνδέεται με οικονομικές δρα-
στηριότητες. Παρατηρούμε ότι οι αλλαγές που πραγμα-
τοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο δημιουργούν
συγκροτήματα δωματίων που μπορούν να λειτουργή-
σουν ανεξάρτητα. Αυτά τα συγκροτήματα δωματίων θα
μπορούσαν να φιλοξενήσουν εμπορικές και βιοτεχνικές
δραστηριότητες, όπως επίσης και αποθηκευτικούς χώ-
ρους, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενοικιαστούν.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι οικίες
είχαν αρχικά σχεδιαστεί με την τυπική διάταξη oecus
maior και oecus minor, η οποία στη συνέχεια τροποποι-
ήθηκε για να σχηματιστούν αυτά τα συγκροτήματα δω-
ματίων.

Μια παραλλαγή αυτής της σχεδιαστικής απόφασης
ήταν να κρατηθεί η αρχική οργάνωση και να επεκταθεί
η οικία, προκειμένου να προστεθεί ένα συγκρότημα δω-
ματίων. Θα επικαλεστώ ένα παράδειγμα από τη Συνοι-
κία του Θεάτρου, την Οικία VI H (εικ. 5). Η αρχική
οργάνωση της οικίας διατηρήθηκε, και προσκτήθηκε μια
περιοχή της γειτονικής οικίας για να σχηματίστεί ένα
συγκρότημα τεσσάρων δωματίων (p-q-r-s), που ήταν
προσβάσιμο από το δωμάτιο (n) δίπλα στην κεντρική
είσοδο της οικίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες
προσθήκες κατελάμβαναν τους δημόσιους χώρους. Για
παράδειγμα, τα μικρά δωμάτια που προστέθηκαν σε με-
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Εικ. 3. Οικία ID στη Συνοικία του Σταδίου, πρώτη φάση (Μ. Ζαρ-
μακούπη).

Εικ. 4. Οικία ID στη Συνοικία του Σταδίου, δεύτερη φάση (Μ.
Ζαρμακούπη).

Εικ. 5. Οικία VI H στη Συνοικία του Θεάτρου, κάτοψη (Μ. Ζαρ-
μακούπη).
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ταγενέστερη φάση στην οικία των Κωμωδών (δωματια
D και E) και στην οικία των Τριτώνων (δωμάτια AI-AI΄-
AJ-AK-AK΄-AL-AM-AN ) στη Συνοικία του Σκαρδανά,
έτσι ώστε να φιλοξενήσουν εργαστήρια και αποθηκευ-
τικούς χώρους, κατέλαβαν μέρος του δρόμου (εικ. 6)20.

Μια άλλη επιλογή ήταν να διατηρηθεί η εσωτερική
οργάνωση των οικιών και απλά μερικοί από τους χώ-
ρους της οικίας να εξυπηρετήσουν τις εμπορικές και βιο-
τεχνικές δραστηριότητες όπως επίσης και τις ανάγκες
αποθήκευσης. Για παράδειγμα, κάποιες οικίες διατήρη-
σαν την αρχιτεκτονική τους οργάνωση και μετατράπη-
σαν σε ένα εργαστήριο παραγωγής αρωμάτων (π.χ.
οικία ΙΒ στη συνοικία του Σταδίου21), σε ένα εργαστήριο
παραγωγής λαδιού (π.χ. Οικία ΙΙΙ Ο στη Συνοικία του
Θεάτρου22) και σε ένα εργαστήριο κεραμικής (Οικία VI
B στη Συνοικία του Θεάτρου23). Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, οι ιδιοκτήτες χρησιμοποίησαν τον διαθέσιμο χώρο

για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους και δεν υπήρχε
αρχιτεκτονική αναδιοργάνωση.

Προκειμένου λοιπόν να ικανοποίησουν την αυξανό-
μενη ανάγκη για χώρους που να εξυπηρετούν τις εμπο-
ρικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες όπως επίσης και
για χώρους αποθήκευσης, οι ιδιοκτήτες των οικιών χρη-
σιμοποίησαν δύο λύσεις. Η πρώτη ήταν να διατηρήσουν
την αρχική αρχιτεκτονική οργάνωση των οικιών στο
ισόγειο, και να χρησιμοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των
διαθέσιμων χώρων για τέτοιες χρήσεις. Η δεύτερη λύση
ήταν να τροποποιήσουν την αρχική οργάνωση του ισο-
γείου των οικιών. Στην περίπτωση αυτή, τα μεγαλύτερα
δωμάτια του ισογείου, τα τυπικά oeci maiores και oeci
minores, τεμαχίστηκαν, σχηματίζοντας μικρότερα δω-
μάτια, και μερικές φορές προστέθηκαν επιπλέον χώροι
στις οικίες, καταλαμβάνοντας περιοχές των γειτνιαζό -
ντων οικιών ή δρόμων, έτσι ώστε να σχηματιστούν συγ-
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20. BRUNEAU et al. 1970, 37-39, 98-100.
21. PLASSART 1916, 166-174· BRUN 1999.
22. BRUN - BRUNET 1997, 586-589· TRÜMPER 2003, 157.

23. CHAMONARD 1922-24, 1:53, 214, 221· LAUMONIER 1956, 18-19· 
DEONNA 1948, 69, 72-73· TRÜMPER 1998, 292.

Εικ. 6. Νησίδα των Κωμωδών στη Συνοικία του Σκαρδανά, κάτοψη (Μ. Ζαρμακούπη).
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κροτήματα δωματίων. Με τη μετατροπή της αρχικής
οργάνωσης των οικιών, οι ιδιοκτήτες δημιούργησαν
νέες αρχιτεκτονικές συνθέσεις για να φιλοξενήσουν εμ-
πορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που θα τους
αποφέρουν κέρδος24.

Η ταυτότητα των ιδιοκτητών 
Ένα σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση αυτής της
εξέλιξης του εμπορικού τοπίου της Δήλου είναι η ταυτό-
τητα των ιδιοκτητών των οικιών. Όπως αναφέρθηκε, η
πλειονότητα των νέων κατοίκων της Δήλου στην ύστερη
ελληνιστική περίοδο ήταν από την Ιταλική χερσόνησο
και είναι ενδιαφέρον ότι οι οικίες όπου παρατηρούμε τη
δεύτερη λύση –συγκεκριμένα την αναδιοργάνωση του
ισογείου, προκειμένου να φιλοξενηθούν οικονομικές
δραστηριότητες– ανήκαν σε Ιταλούς εμπόρους.

Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την ταυτότητα των
ιδιοκτητών των οικιών; Αν και η αρχιτεκτονική των οι-
κιών δεν προδίδει την καταγωγή των ιδιοκτητών, οι οι-
κίες των Ιταλών εμπόρων διακρίνονται σαφέστερα από
τις οικίες άλλων εθνολογικών ομάδων από τους βωμούς
που λατρεύονταν οι Λάρητες –τα πνεύματα προστα-
σίας– των σταυροδρομιών (Lares Compitales), οι οποίοι
κοσμούσαν τις εισόδους τους (εικ. 7)25. Στις τοιχογρα-
φίες των βωμών απεικονίζονται ανθρώπινες φιγούρες
που είναι σαφώς Ιταλοί: φορούν τήβεννο και καλτίους,
τα τυπικά ρωμαϊκά υποδήματα, και θυσιάζουν με κα-
λυμμένο κεφάλι κατά το ρωμαϊκό έθιμο (ritus romanus).
Τα ονόματα που είναι χαραγμένα κάτω από τις παρα-
στάσεις αυτές υποδεικνύουν ότι είναι δούλοι και απε-
λεύθεροι, κυρίως από την Ανατολική Μεσόγειο. Η πιο
πιθανή ερμηνεία είναι ότι ήταν δούλοι και απελεύθεροι
Ιταλοί, και ορισμένοι από αυτούς τους απελέυθερους
πρέπει να διαχειρίζονταν τις υποθέσεις των πατρόνων
τους, των αλλοτινών αφεντικών τους, στη Δήλο –για
παράδειγμα, οι απελεύθεροι του Κόιντου Τύλλιου ανή-
γειραν ένα άγαλμα προς τιμήν του πάτρονά τους στην
Οικία IC στη Συνοικία του Σταδίου (ID 1802)26. 

Οι επιγραφικές πηγές από την περίοδο αυτή αποκα-
λύπτουν ότι οι περισσότεροι Ιταλοί στη Δήλο προέρ-
χονταν από τη Ρώμη, το Λάτιο και την Καμπανία, και
μερικοί ήρθαν από τις ελληνικές πόλεις της νότιας Ιτα-
λίας27. Παρότι η γεωγραφική τους προέλευση είναι η
ίδια, το νομικό τους καθεστώς δεν είναι: Ρωμαίοι πολί-

τες αναμειγνύονται με Ιταλιώτες και συμμάχους. Από
τον τρόπο που οι Ιταλοί και οι Ρωμαίοι αναφέρονται
στις επιγραφές, φαίνεται ότι ο όρος Ῥωμαῖος είχε μια
πολύ ευρεία έννοια. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο όρος
Ῥω μαῖος χρησιμοποιείτο για να χαρακτηρίσει έναν Ρω-
μαίο πολίτη, αλλά σε άλλες χρησιμοποιείτο για να χα-
ρακτηρίσει κάποιον που απλά η προέλευση του ήταν
από την Ιταλία. Φαίνεται ότι ορισμένοι Ιταλοί αυτοα-
ποκαλού νταν Ῥωμαῖοι επειδή έτσι αναγνωρίζονταν πιο
εύκολα από την ευρύτερη κοινότητα της Δήλου. Τα
επαγγελματικά συμφέροντα συνένωναν Ρωμαίους και
Ιταλούς στη Δήλο κάτω από την ετικέτα «Ῥωμαῖοι», όχι
ως Ρωμαίους πολίτες αλλά ως εθνολογική ομάδα. Αυτή
η εθνολογική ομάδα διακρινόταν από την κοινή γεω-
γραφική καταγωγή, την Ιταλία, και η ταυτότητά της
προσδιοριζόταν σε σχέση και αντιπαράθεση με τις άλλες
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24. Βλ. σχετικά ΖARMAKOUPI 2013β.
25. Βλ. σχετικά BULARD 1926· BEZERRA DE MENESES - SARIAN 1973·

HASENOHR 2003 (ειδικά 219-223)· STEK 2008, 115-116· FLOWER
2017, 175-191.

26. PLASSART 1916, 207.
27. SOLIN 1982, 111-117. 

Εικ. 7. Βωμός των Λαρήτων των σταυροδρομιών στην είσοδο της
Οικίας ΙC στη συνοικία του Σταδίου (πρβλ. κάτοψη της οικίας
στην εικ. 4) (Plassart 1916, 177, εικ. 11).
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εθνολογικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στη Δήλο
–για παράδειγμα, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες και
τους εμπόρους από τη Βηρυττό. Θεωρούμενοι ως
Ῥωμαῖοι από τους άλλους κατοίκους του νησιού, οι Ιτα-
λοί χρησιμοποιούσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη ρωμαϊκή
ταυτότητα που ήταν γι’ αυτούς χρήσιμη28.

Είναι πολύ πιθανό ότι η ρωμαϊκή λατρεία των προ-
στατευτικών πνευμάτων των σταυροδρομιών –τα Com-
pitalia– τιμήθηκε από τους Ιταλούς που εγκαταστάθ-
ηκαν αρχικά στη Δήλο, επειδή επέτρεψε τη συνεστίαση
αυτής της κοινωνικά ετερογενούς ομάδας. Αυτή η
ομάδα αποτελείτο επίσης από δούλους και απελεύθε-
ρους ελληνικής και ανατολικής προέλευσης που εκπρο-
σωπούσαν τους πατρόνους τους, οι οποίοι παρέμεναν
στην Ιταλία. Η υιοθέτηση της λατρείας των Λαρήτων
των σταυροδρομιών, η οποία σχετιζόταν με τη Ρώμη,
συνένωσε αυτή την κοινωνικά ετερογενή ομάδα ως μια
εθνολογικά ιταλική ομάδα και λειτούργησε ως μέσο αυ-
τοεπιβεβαίωσής της29. 

Και ενώ οι προσόψεις των σπιτιών των Ιταλών εμ-
πόρων, με την αναφορά στη λατρεία των Λαρήτων,
υπογράμμιζαν την ταυτότητά τους, οι εσωτερικοί χώροι
των σπιτιών τους διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να εξυπη-
ρετούν τις οικονομικές τους ανάγκες. Η αναδιοργάνωση
του ισογείου των οικιών σε μια μεταγενέστερη φάση για
να φιλοξενούν οικονομικές δραστηριοτήτες συνοδεύε-
ται συ χνά με την προσθήκη ενός ορόφου, όπου μεταφέ-
ρεται η πολυτελής κατοικία του ιδιοκτήτη –αυτή είναι η
περίπτωση τόσο για την Οικία των Σφραγισμάτων στη
Συνοικία του Σκαρδανά, όσο και για την Οικία ID στη
Συνοικία του Σταδίου. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι οικίες όπου παρατηρούμε
αυτό το συνδυασμό ανήκαν σε Ιταλούς εμπόρους και
νομίζω ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ενώ η αναδιάταξη του
ισογείου υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο φιλοξενή-
θηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες του ιδιοκτήτη, ο
συνδυασμός των οικονομικών δραστη ριοτήτων στο
ισόγειο με μια πολυτελή κατοικία στον όροφο υποδη-
λώνει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνταν οι ανάγ-
κες του ιδιοκτήτη για κοινωνική προβολή. Με την προ-
σθήκη πολυτελών διαμερισμάτων κατοίκησης και
χώρων υποδοχής πάνω από ένα ισόγειο που εξυπηρε-
τούσε οικονομικές δραστηριότητες, οι Ιταλοί έμποροι
κατάφεραν δύο πράγματα: είχαν κέρδη και ταυτόχρονα

κατεδείκνυαν τα κέρδη τους στους πελάτες τους, οι
οποίοι θα αντιλαμβάνονταν την πολυτελή κατοικία
από την αυλή του ισογείου. Αυτή η συνένωση κερδο-
φόρων εγκαταστάσεων και πολυτελών χώρων κατοί-
κησης είναι μια γνωστή σχεδιαστική πρακτική των Ρω-
μαίων. Την παρατηρούμε σε αστικές και εξοχικές
κατοικίες της Ιταλίας –που χρονολογούνται λίγο αργό-
τερα, περίπου μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Στις ρω-
μαϊκές επαύλεις, για παράδειγμα, πολυτελείς χώροι
συνδέθηκαν με αγροτικές εγκαταστάσεις (εικ. 8)30.
Όπως παρατήρησε ο Nicholas Purcell, η γεωργία και η
κομψότητα ήταν για τους Ρωμαίους «εναλλακτικοί
τρόποι αυτοπροβολής»31. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει
να κατανοήσουμε τη νέα οργάνωση των οικιών των
Ιταλών εμπόρων στη Δήλο. Ενώ το ισόγειο στέγαζε τις
οικονομικές τους δραστηριότητες, οι πολυτελείς χώροι
κατοίκησης στον όροφο ικανοποιούσαν τις κοινωνικές
φιλο δοξίες τους και την ανάγκη τους για αυτοπροβολή.
Με τον τρόπο αυτό, οι οικίες των Ιταλών εμπόρων στη
Δήλο παρέχουν ένα πρώιμο παράδειγμα για τον συν-
δυασμό μιας πολυτελούς οικίας με εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούν οικονομικές δραστηριότητες –ένας συν-
δυασμός που γνωρίζουμε από μεταγενέστερα παρα-
δείγματα στην Ιταλία και στις επαρχίες.

Φαίνεται ότι η νέα αρχιτεκτονική οργάνωση των οι-
κιών πρόβαλε σχεδιαστικά την ταυτότητα των Ιταλών
στη Δήλο. Για τους Ιταλούς, οι οποίοι αυτοπροσδιορί-
ζονταν ως Ῥωμαῖοι, προκειμένου να εξασκήσουν ευκο-
λότερα τις οικονομικές τους δραστηριότητές στη Δήλο,
η διαμόρφωση της κοινωνικής τους ταυτότητας σε σχέ -
ση με τις οικονομικές δραστηριότητές τους ήταν πολύ
σημαντική. Η νέα διάταξη των σπιτιών υπογράμμισε
τους οικονομικούς δεσμούς της εθνικής τους ομάδας και
με τον τρόπο αυτό συνδέθηκε η κοινωνική τους θέση με
τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Χρησιμοποι-
ώντας μια διάσταση της ρωμαϊκής ταυτότητας που ήταν
χρήσιμη σε αυτούς, οι Ιταλοί και οι Ρωμαίοι εκμεταλ-
λεύτηκαν την ευέλικτη οικονομία της Δήλου και την ίδια
στιγμή διαμόρφωσαν την ταυτότητά τους, η οποία εξαρ-
τιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές τους δρα-
στηριότητες.

Δεν μπορούμε να πούμε αν η κοινότητα των Ιταλών,
ή άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως οι εφοπλιστές, τρα-
πεζίτες και έμποροι από τη Βηρυττό, σχημάτιζαν μια
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28. Βλ. σχετικά HASENOHR 2007· ADAMS 2002, 2003, 642-686.
29. Βλ. σχετικά HASENOHR 2007, 228-229. 

30. Βλ. σχετικά ZARMAKOUPI 2014α, 364-370.
31. Purcell 1995, 152.
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 ορισμένη ελίτ που περιλάμβανε τους πλουσιότερους εμ-
πόρους της Δήλου –μια élite négociante– του είδους που
συναντούμε στα μεγάλα λιμάνια του 17ου και 18ου
αιώνα στην Ευρώπη32. Η μελέτη τόσο της αρχιτεκτονι-
κής των οικιών, όσο και των επιγραφών υποδεικνύει,
ωστόσο, την εμφάνιση μιας εύπορης κοινωνικής ομά-
δας, η οποία ακόμη και αν νομικά δεν ανήκει στην ελίτ,
εκδηλώνεται στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο
με συγκρίσιμους τρόπους. Μια πρόσφατη μελέτη από
τον Emmanuel Mayer χρησιμοποίησε τον όρο «μεσαία
τάξη» για να περιγράψει μια συγκρίσιμη εύπορη κοινω-
νική ομάδα την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,
την οποία ο Mayer συνέλαβε ως την κινητήρια δύναμη
πίσω από την ανάπτυξη και την κατανάλωση ορισμένων
εκφράσεων της ρωμαϊκής τέχνης33. Η ερμηνεία του δη-
μιούργησε έντονες αντιδράσεις λόγω του αναχρονισμού
του όρου «μεσαία τάξη»34. Ο όρος ίσως να μην είναι κα-
τάλληλος, αλλά η κατάσταση που περιγράφει ο Mayer
δεν είναι πλασματική. Προτείνω ότι στη Δήλο συνα -
ντούμε ένα πρώιμο παράδειγμα μιας εύπορης κοινωνικής
ομάδας, αντίστοιχης των μεταγενέστερων κοινωνικών
ομάδων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που εκδηλώνεται
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο με ξε-
χωριστό και ευδιάκριτο τρόπο.

Για τους Ιταλούς και τους Ρωμαίους της Δήλου, ο
συνδυασμός μιας πολυτελούς οικίας με οικονομικές
δραστηριότητες όχι μόνο εξυπηρετούσε τα επαγγελ-
ματικά τους συμφέροντα, αλλά επίσης υποδήλωνε με
αρχιτεκτονικούς όρους την κοινωνινική τους ταυτό-
τητα που εξαρτιόταν από τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι βωμοί των Λαρήτων
των σταυροδρομιών, που βρίσκονταν δίπλα από την
είσοδο των οικιών τους, καθιστούσαν αισθητή την πα-
ρουσία της εθνικής αυτής ομάδας –και των οικονομι-
κών της δραστηριοτήτων– στο εμπορικό τοπίο της
Δήλου. Τα Compitalia ήταν η γιορτή προς τιμήν των
Λαρήτων –των προστατευτικών θεοτήτων των οδών
και των διασταυρώσεων–, που ενίσχυαν τους δεσμούς
της γειτο νιάς. Εορταζόταν τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο,
με θυσίες στους βωμούς δίπλα στις εισόδους των οι-
κιών, όσο και σε δημόσιο επίπεδο, με μια κοινή θυσία
των Ιταλών στον ναό των Λαρήτων στην Αγορά των

Κομπεταλιαστών35. Η παρουσία των τοιχογραφιών σχε-
τικά με τη γιορτή των Λαρήτων, που κοσμούσαν τους
τοίχους και βωμούς δίπλα στις εισόδους των οικιών,
είναι αισθητή στο αστικό τοπίο της Δήλου. Αυτές οι τοι-
χογραφίες υπογράμμιζαν όχι μόνο την ταυτότητα της
εθνικής ομάδας στο εμπορικό τοπίο της Δήλου, αλλά
επίσης ενίσχυαν τους δεσμούς της κοινότητας αυτής με
τις οικονομικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα
στην Αγορά των Κομπεταλιαστών, μία από τις δύο ση-
μαντικές δημόσιες εμπορικές αγορές της Δήλου, όπου
βρισκόταν το δημόσιο μνημείο των Λαρήτων.

32. Βλ., για παράδειγμα, τους πλούσιους εμπόρους του Σαιν-Μαλό:
LESPAGNOL 1997, 71-117, 733-786.

33. MAYER 2012.

34. Για παράδειγμα, NOREÑA 2013.
35. Βλ. σχετικά HASENOHR 2003.

Εικ. 8. Έπαυλη στο Σεττεφινέστρε (Ετρουρία), κάτοψη (Μ. Ζαρ-
μακούπη με βάση το σχέδιο των Carandini και Rosella 1985).
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Η πόλη και ο λιμένας
Ουσιαστικά, τα σπίτια των Ιταλών εμπόρων στη Δήλο
παρουσιάζουν ένα πρώιμο παράδειγμα του συνδυασμού
πολυτελών χώρων κατοίκησης με οικονομικές δραστη-
ριότητες που τόσο καλά γνωρίζουμε από λίγο μεταγε-
νέστερα παραδείγματα στην Ιταλία. Είναι πιθανό ότι
κάποιοι από τους αποθηκευτικούς χώρους στο εσωτε-
ρικό των οικιών δεν εξυπηρετούσαν μόνο τις ανάγκες
της μικρο-οικονομίας του νησιού, αλλά συμπλήρωναν
επίσης τις ανάγκες για αποθήκευση των εμπορευμάτων
που διέρχονταν από τη Δήλο. Η μελέτη των καταστη-
μάτων στη συνοικία του Θεάτρου από τον Παύλο Καρ-
βώνη και τον Jean-Jacques Malmary έχει υποδείξει ότι
οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων που βρίσκο νταν
σε άμεση γειτνίαση με το λιμάνι εξοπλίστηκαν με ράφια
και πατάρια σε μεταγενέστερες φάσεις, προκειμένου να
δημιουργήσουν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους36. Οι
οικίες που εξετάσαμε ήταν, επίσης, σε μικρή απόσταση
από τις πλησιέστερες λιμενικές εγκαταστάσεις. Ομοίως,
λοιπόν, οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική οργάνωση θα
μπορούσαν να έχουν γίνει για να δημιουργηθούν επι-
πλέον αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι θα συμπλήρωναν
τις ανάγκες για αποθήκευση37.

Δεν θα πρέπει, όμως, να υπερβάλλουμε σχετικά με
την σημασία και την κλίμακα των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων και των αποθηκευτικών χώρων στις οικίες. Το
γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες ενσωμάτωσαν οικονομικές
δραστηριότητες και αποθήκευσαν τα προϊόντα τους
στον οίκο τους είναι –φυσικά– μια δευτερεύουσα συ-
νέπεια της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου της
Δήλου, και όχι οργανικό μέρος του. Είναι στην πραγ-
ματικότητα η λειτουργία του λιμανιού και των αγορών
του, που επέτρεψε στους κατοίκους της Δήλου να ανα-
πτύξουν οικονομικές δραστηριοτήτες στις οικίες τους.
Τα καταστή ματα και εργαστήρια που ενσωματώθηκαν
σταδιακά στις οικίες της Δήλου παρέχουν τις ενδείξεις
για μια οικονομία μικρής κλίμακας που λειτουργούσε
παράλληλα με το εμπορικό κέντρο της Δήλου και ανα-
πτύχθηκε λόγω της ύπαρξης και της ακμής του.

Η αστική οικονομία της Δήλου
Η αστική και οικονομική ανάπτυξη που η Δήλος υπέστη
κατά την περίοδο αυτή ήταν πραγματικά απρόβλεπτη
για τους κατοίκους της Δήλου. Ακόμη και οι νεότερες
γειτονιές δεν ήταν επαρκείς για να φιλοξενήσουν τον

αυξανόμενο πληθυσμό και τις μικρής κλίμακας οικονο-
μικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο νησί λόγω
της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου. Η συνοικία του
Σκαρδανά χτίστηκε γύρω στο 130 π.Χ. και η συνοικία
του Σταδίου προς τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. Η λεηλασία
του νησιού από τους πειρατές του Αθηνόδωρου το 69
π.Χ. παρέχει την τελική ημερομηνία κατοίκησης των δύο
συνοικιών. Οι πολυάριθμες αλλαγές στην οργάνωση
των εσωτερικών χώρων των οικιών, οι οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν σε διάστημα 60 ετών στην περίπτωση της
συνοικίας του Σκαρδανά και 40 ετών στην περίπτωση
της συνοικίας του Σταδίου, υποδεικνύουν τη συνεχή
προσπάθεια των κατοίκων να εκμεταλευτούν όσο το δυ-
νατόν καλύτερα τους διαθέσιμους χώρους κοντά στο λι-
μάνι. Αυτές οι αλλαγές εφαρμόστηκαν ως απάντηση
στην ανάγκη για εγχώριες εμπορικές και βιοτεχνικές
δραστηριότητες, η κλίμακα των οποίων δεν είχε προ-
βλεφθεί.

Τίποτα δεν θα μπορούσε, πράγματι, να προβλέψει τη
μεγάλη αστική και οικονομική ανάπτυξη της Δήλου
κατά την περίοδο αυτή –ούτε η φήμη του ιερού, ούτε η
ποιότητα του λιμανιού, ούτε η γεωγραφική θέση της
Δήλου. Η απόφαση της Ρώμης να χορηγήσει στο λιμάνι
της Δήλου τη φορολογική ατέλεια, δηλαδή την απαλ-
λαγή από τους φόρους, σε συνδυασμό με την κατα-
στροφή της Κορίνθου, ενός ισχυρού αντιπάλου, το 146
π.Χ., καθώς και η εντατικοποίηση της επαφής της Ρώμης
με την Πέργαμο, για την οποία η Δήλος έπαιξε διαμεσο-
λαβητικό ρόλο, οδήγησε στην ανάπτυξη του αστικού και
εμπορικού τοπίου της Δήλου.

Αυτή η σύντομη επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των
οικιών της Δήλου δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες προσάρμο-
σαν και μετέτρεψαν την οργάνωση των οικιών τους,
προκειμένου να δημιουργήσουν νέες αρχιτεκτονικές
συνθέσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη στην
ευέλικτη οικονομία του νησιού κατά την περίοδο αυτή.
Η περίπτωση της Δήλου προσφέρει ένα πρώιμο παρά-
δειγμα για τη συστηματική δημιουργία καταστημάτων
και εργαστηρίων σε ιδιωτικούς χώρους που ταυτόχρονα
αποτελούσαν μέρος του ευρύτερου εμπορικού τοπίου
της πόλης. Ενώ η Όλυνθος του 4ου αι. π.Χ. απεικονίζει
την αυτάρκη οικονομία της οικιστικής μονάδας κατά
την κλασική περίοδο και η Πομπηία και η Ηράκλεια του
πρώτου αιώνα μ.Χ. αντιπροσωπεύουν την εξειδικευμένη
οικονομία της ρωμαϊκής πόλης38, η Δήλος παρουσιάζει
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36. KARVONIS - MALMARY 2009, 2012. Βλ. επίσης σχετικά τη μελέτη
των ιδίων για τα μαγαζιά στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της
Δήλου: MALMARY - KARVONIS 2016.

37. Βλ. σχετικά ZARMAKOUPI 2014β. 
38. Βλ. σχετικά MAYER 2012, 25-34.
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ένα ενδιάμεσο στάδιο. Οι μελέτες της Monika Trümper
και του Παύλου Καρβώνη έχουν δείξει ότι η αρχιτεκτο-
νική των εμπορικών κτηρίων της Δήλου παρουσιάζει
εξελίξεις ανάλογες με αυτές που λαμβάνουν χώρα στα
εμπορικά κτήρια της Ιταλίας κατά τη Δημοκρατική πε-
ρίοδο39. Για παράδειγμα, χώροι για καταστήματα και ερ-
γαστήρια αποσπώνται από τις οικίες, ενώ ο όροφος τους
ήταν προσβάσιμος μέσω μιας ξεχωριστής εισόδου από
τον δρόμο και θα μπορούσε να λειτουργήσει ξεχωρι-
στά. Η ανάλυσή μου δείχνει ότι αντίστοιχες εξελίξεις
μπορούν να σημειωθούν στην ιδιωτική αρχιτεκτονική.
Η ανάπτυξη της οικιστικής αρχιτεκτονικής στη Δήλο
παρουσιάζει παράλληλα για τη συστηματική δημιουρ-
γία καταστημάτων και εργαστηρίων στο εσωτερικό
των οικιών –μια ρύθμιση που γνωρίζουμε από τα κα-
λοδιατηρημένα και καλομελετημένα παραδείγματα της
Πομπηίας και της αρχαίας Ηράκλειας40.

Ομοίως λοιπόν με τις μεταγενέστερες εξελίξεις στην
αστική οικονομία και την κοινωνία της πρώιμης αυτο-
κρατορικής Ιταλίας, τόσο η αρχιτεκτονική οργάνωση
των οικιών όσο και η διακόσμηση των προσόψεών τους
χρησιμοποιήθηκαν για την αυτεπιβεβαίωση των εύπο-
ρων Ιταλών εμπόρων της Δήλου. Αν και η εσωτερική
διαρρύθμιση των οικιών συνέδεσε την κοινωνική θέση
των ιδιοκτητών με τα επαγγελματικά τους συμφέροντα,
η διακόσμηση των προσόψεων έκανε αισθητή την πα-
ρουσία τους στο εμπορικό τοπίο της Δήλου. Με αυτόν
τον τρόπο οι Ιταλοί έμποροι ανέπτυξαν τις οικονομικές
τους δραστηριότητες και ταυτόχρονα διαμόρφωσαν την
κοινωνική τους ταυτότητα, η οποία εξαρτιόταν σε με-
γάλο βαθμό από τις οικονομικές τους δραστηριότητες. 
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39. TRÜMPER 2005 και KARVONIS 2008. Σχετικά βλ. MAYER 2012, 34-
41.

40. Βλ. σχετικά ADAM 1984, 345-346· GASSNER 1986· MONTEIX 2006·
HOLLERAN 2012, 100-105. 
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This paper focuses on the new neighbourhoods that were
developed on Delos after 167 BCE, when the Romans put
the island under Athenian dominion and turned it into a
commercial base connecting the eastern and western Me-
diterranean. By analysing the architecture of the houses

and examining the gradual incorporation of commercial,
manufacturing and storage facilities in them, my goal is to
shed light on the development of domestic architecture
on Delos in the context of the broader social and econo-
mic changes that the island underwent in this period.
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