
20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΗΡΑΣ

Ή δαπάναις της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ένεργουμένη άνασκαφή εις 
το άρχαϊκόν καί κλασσικόν νεκροταφείου τής Θήρας επί τής κλιτύος τής ΒΑ. 
Σελλάδας κατά το έτος 1963 υπήρξε δυστυχώς ολιγοήμερος. ’Έκτακτος υπη
ρεσιακή ανάγκη έπροκάλεσε τήν διακοπήν των εργασιών, πέντε ημέρας μετά 
τήν εναρξιν, καί τήν επιστροφήν μου εις Μύκονον. Το προκεχωρημένον τής 
έποχής του έτους δεν έπέτρεπε πλέον τήν έπανάληψιν.

Αί έργασίαι διεξήχθησαν άπό 16 εως 20 Νοεμβρίου καί ώς βοηθός κατ’ 
αύτάς παρέστη ή πτυχιοΰχος τής άρχαιολογίας δ. Έλ. Λαζαρίδου. 'Η έ'ρευνα 
περιωρίσθη εις τρία μεμονωμένα σημεία.

Α) Έν συνεχεία του άποκαλυφθέντος προ διετίας τμήματος τής άρχαίας 
όδοΰ προς τήν πόλιν άπεκαλύφθη τό λιθόστρωτον εις μήκος 11 μ. άκόμη. 
Ή οδός φθάνουσα εις υψηλόν βράχον, επί του οποίου υπάρχουν λαξεύματα διά 
ταφάς, διαγράφει στροφήν καί έβεβαιώθη ότι προχωρεί πράγματι προς τήν 
κατεύθυνσιν του θαλαμωτού τάφου (ΠΑΕ 1961, 204). "Ενεκα τής άνωφερείας 
τού εδάφους κατά τήν στροφήν σχηματίζεται μία βαθμίς έστρωμένη διά με
γάλων λίθων. Τό σωζόμενον πλάτος τού λιθοστρώτου τής «σκυρωτάς όδοΰ» 
φθάνει τά 2.80 μ. Παρά τήν ρίζαν τού βράχου έκαθαρίσθη μία κοιλότης τε- 
τραπλεύρου σχήματος, μήκους 1.12 καί πλάτους 0.29 - 0.36., τής οποίας ή 
μία τών στενών πλευρών έκλείετο διά πλακάς. 'Η κοιλότης ήτο πλήρης χω
μάτων μελανών έκ πυράς, άτινα περιεΐχον άφθονα όστρακα αγγείων. Έξ αυ
τών συνεκολλήθησαν 1) μελαμβαφής φιάλη τού 6°υ αΐώνος φέρουσα πολύ
χρωμου διακόσμησιν έκ καλύκων λωτοΰ, 2) κέρνος, ήτις πλήν τών κυπέλλων 
φέρει πλαστικήν κεφαλήν κριού μετά πτηνών έπ’ αυτής. ’Επίσης εύρέθη καί 
άγαλμάτιον δελφίνος έξ άσβεστολίθου.

Β) Εις τήν περιοχήν τών τάφων τής Κλασσικής έποχής, οί όποιοι ήσαν 
προσιτοί άπό διακλάδωσιν τής κυρίας οδού (ΠΑΕ ε.ά. 203), άπεκαλύφθησαν 
δύο άλλεπάλληλοι ταφαί καύσεως, τών οποίων τά τεφροδόχα αγγεία είχον 
άποτεθή έντός έπιμήκων λάκκων. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ό λάκκος είχε 
μήκος 1.27 - 1.67 μ. καί πλάτος 0.26 - 0.50 μ.· εις τό άνοιγμα είχε τοποθε- 
τηθή σειρά άκανονίστων λίθων προς υποδοχήν τών πλακών καλύψεως. Τό άγ- 
γεΐον, εις τό όποιον είχον συγκεντρωθή τά οστά, ήτο άμφορεύς έγχωρίου κατα
σκευής μεθ’ απλής γραμμικής κοσμήσεως (πίν. 139α). Ό δεύτερος λάκκος είχε 
διαστάσεις 1.56 προς 0.35 - 0.65 μ. Έντός αύτοΰ εύρέθη ωραία πελίκη ρυ-
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θμοΰ Κέρτς φέρουσα παράστασιν ’Αμαζόνων καί τινα άλλα μικρά κτερίσματα 
(λωρίδες έκ μολύβδου, πιθανώς εκ ξυλίνων κιβωτίων, πήλινος καρπός) (πίν. 
139β). 'Τπό την δευτέραν ταύτην ταφήν άνεφάνησαν αί πλάκες καλύψεως τρί
του τάφου, τοϋ οποίου όμως δεν έπρόφθασε να γίνη ό καθαρισμός. Διελύθη 
επίσης δοκιμαστικώς έν ταφικόν κρηπίδωμα, παρά τό όποιον προ διετίας εΐ- 
χεν άποκαλυφθή ταφή εντός άγγείου (ΠΑΕ έ.ά. πίν. 162β). Εις βάθος 0.72 μ. 
άνεφάνη στρώμα πυράς, μελανά χρώματα καί τό ερυθρόν έκ τής πυρακτώσεως 
έ'δαφος, τό όποιον έξετείνετο καθ’ δλον τό μήκος τοϋ κρηπιδώματος καί πε- 
ριεΐχεν ολίγα οστά. ’Εντός τών χωμάτων εύρέθησαν τά τεμάχια έρυθρομόρφου 
κύλικος τοϋ αύστηροΰ ρυθμοΰ. Εις τό εσωτερικόν φέρει παράστασιν γυναικός 
κατ’ ενώπιον, ήτις κρατεί ήλακάτην, τό εξωτερικόν είναι μελαμβαφές. ’Επειδή 
τό άνασκαπτόμενον νεκροταφείου είναι δυνατόν καί άξίζει να διατηρηθή ώς 
σύνολον ύπό τήν μορφήν, κατά τήν οποίαν διεσώθη, τό ταφικόν κρηπίδωμα 
άνασυνεστήθη πάλιν κατά χώραν.

Γ) 'Υψηλότερα, εις τήν περιοχήν τοϋ θαλαμωτοΰ τάφου, συνεπληρώθη 
ό καθαρισμός τοϋ χώρου μεταξύ τούτου καί τής ύποτιθεμένης διαδρομής τής 
όδοΰ (διότι σώζεται τό λιθόστρωτου). Άπεκαλύφθη μία ταφή έντός κοινοΰ 
πίθου καί πέριξ αύτοΰ εύρέθησαν τέσσαρα άλλα μικρά άγγεΐα άνευ κοσμήσεως 
ή γανώματος. 'Ο άμφορεύς ήτο τοποθετημένος έντός άβαθοΰς λάκκου καί στε
ρεωμένος διά μικρών λίθων (πίν. 140α). 'Υπό τον αμφορέαέξετείνοντο τά με
λανά χώματα μικράς πυράς. Περισσότερον προς Δ., έσωτερικώς τής σειράς 
δευτέρας έκ τών τριών ταφικών κατασκευών, αίτινες εΐχον καθαρισθή κατά τήν 
πρώτην περίοδον (έ.ά. 203), άλλ’ εις ύψηλότερον κατά 0.45 μ. έπίπεδον, άνε
φάνη τοιχάριον έκ μικρών λίθων μήκους 1.10 καί υψους 0.35 μ. Προ τοϋ τοι- 
χαρίου ϊστατο κατά χώραν στρογγυλή έπιτύμβιος στήλη φέρουσα τήν έπιγρα- 
φήν εΧΕΒΩΛο (πίν. 140β). 'Η άνασκαφή δεν έπροχώρησε περισσότερον καί 
ό τάφος, εις τον όποιον άνήκε, δεν ήνοίχθη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΖΑΦΕΙ ΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
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α-β. Ταφαί καύσεως.
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ΠίΝΑΞ 140 ΠΑΕ 1963. — 20. αναςκαφη θηρας

α. Ταφή εντός πίθου.

3. Επιτύμβιος στήλη.
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