
16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΗΡΑΣ

(Πίν. 119-124)

Συνεχιζόμενης τής άνασκαφής έν Θήρα επί τής κλιτΰος τής ΒΑ. Σελ- 
λάδας αί έργασίαι κατά την εφετινήν περίοδον διήρκεσαν άπό 1-12 Δε
κεμβρίου. Πρόθυμον και χρήσιμον βοήθειαν κατ’ αύτάς παρέσχεν ό νέος 
επιμελητής τής Εφορείας των αρχαιοτήτων των Κυκλάδων κ. Κ. Τσάκος.

Κατά τήν πρώτην στροφήν τής αρχαίας όδοΰ, αριστερά τοϋ βράχου, 
ένθα πέρυσιν ειχεν άνευρεθή ή σώζουσα τους πόδας αρχαϊκού κούρου βάσις 
(ΠΑΕ 1965, 183), άπεκαλΰφθη ταφικόν κρηπίδωμα έκ τεσσάρων λαξευτών 
λίθων συνολικοί μήκους 1.56 μ. περικλείουσα λάκκον πυράς βάθους 0.70 μ. 
Εντός τοϋ στρώματος τής πυράς εύρέθησαν μία ιωνική κΰλιξ, τεμάχια 
θηραϊκού πίθου φέροντος ΰπογεωμετρικήν διακόσμησιν (πρβ. ΠΑΕ 1961, 
205), μία χαλκή περόνη καί αρκετοί χαλκοί δακτύλιοι. Δύο άλλαι πυραί 
εντός απλών λάκκων άνευ εξωτερικής διαμορφώσεως άπεκαλύφθησαν αμέ
σως μετά τήν στροφήν τής όδοΰ. Ή μία έκειτο εντός άβαθοΰς, μόλις 0.20 μ. 
χαμηλότερον άπό τό λιθόστρωτον, λάκκου, τής άλλης δ λάκκος μήκους 1.85, 
πλάτους 0.70 καί βάθους 0.63 μ. ήτο πλήρης θηραϊκής γής καί προφανώς 
είχε χρησιμοποιηθή διά ταφήν. Τάς παρειάς τοϋ λάκκου έσχημάτιζον τοιχά- 
ρια έκ μικρών αργών λίθων. Έκ τών πυρών τούτων προέρχεται άνά μία 
μελαμβαφής κύλιξ.

Κατά κύριον λόγον ή άνασκαφική έρευνα διεξήχθη βορειότερον εις τον 
χώρον μεταξύ τοϋ κατά τήν πρώτην περίοδον άποκαλυφθέντος λαξευτοί 
τάφου (ΠΑΕ 1961, 204) καί τής δευτέρας στροφής τής αρχαίας όδοΰ. Εις 
τήν απότομον κατωφέρειαν τής κλιτύος, τής οποίας τύ φυσικόν πέτρωμα 
φθάνει κατά τόπους μέχρι τής επιφάνειας τοϋ εδάφους, αί πυραί είναι 
πυκναί εις δύο καί τρεις σειράς έσωτερικώς τής οδοί (πίν. 119α.β). Εις τας 9 
καθαρισθείσας πυράς τών παρελθόντων ετών προσετέθησαν εφέτος άλλαι 10. 
Αί πλεϊσται έξ αυτών έκειντο εντός κοιλωμάτων τού φυσικοί πετρώματος, 
τά όποια ειχον άδρομερώς λαξευθή καί, οσάκις ύπήρχεν ανάγκη, ή προς τήν 
κατωφέρειαν πλευρά έκλείετο διά χαμηλών τοιχαρίων. Προ τών δύο ταφι- 
κών κατασκευών προς τά ΒΔ. τού λαξευτοί τάφου (ΠΑΕ 1961, 204), δπου 
ύπήρχεν επίχωσις, οί λάκκοι, στενοί πάντοτε δι’ έλλειψιν χώρου, ήσαν βαθύ
τεροι, άνω τοϋ 1 μ., καί τά χώματα προς τήν πλευράν τής όδοΰ συνεκράτει
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Ισχυρός τοίχος εκ μεγάλων ακανόνιστων λίθων (πίν. 120α). Έκ τών πυρών 
τούτων αί μικρότεροι και μάλλον άβαθεΐς φαίνεται οτι ήσαν προωρισμέναι 
όχι διά ταφήν, άλλα διά την καϋσιν τών νεκρικών προσφορών. Τον ίδιον 
χαρακτήρα πιθανώτατα ειχον καί τρεις ά'λλαι πυραί, αΐτινες έκαθαρίσθησαν 
προς Ν. τοΰ λαξευτοϋ τάφου. Γενικώς αί πυραί τής περιοχής ταΰτης ήσαν 
άπλούστεραι καί διακρίνονται από τάς κατά μήκος τής όδοΰ, καθ’ δσον δεν 
παρουσιάζουν την συνήθη διά κρηπιδώματος διαμόρφωσιν τής προσόψεως.

’Όπισθεν τών αρχαϊκών τούτων πυρών τοΰ τομέως άπεκαλύφθησαν 
καί δυο ταφαι τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 5ου αίώνος. Ή πρώτη, ήτις ήτο 
ενταφιασμού, έκειτο εντός λοξής—διά την ευκολίαν—λαξεΰσεως τοΰ σχιστολι- 
θικοΰ βράχου μήκους 1.69, πλάτους 0.60 καί βάθους Ο.δΟ μ. Τά οστά τοΰ 
νεκροΰ ήσαν διαλελυμένα, άλλ’ εδείκνυον δτι είχε ταφή έχων την κεφαλήν 
προς Ν. ’Εντός τοΰ τάφου εύρέθησαν δυο εγχωρίου κατασκευής πυξίδες καί 
δυο μικραί χαλκαΐ λαβαί. Επάνω από τάς πλάκας, αί όποΐαι εκάλυπτον τό 
άνοιγμα τοΰ τάφου, εύρέθησαν επίσης κατά χώραν εις μικρός ερυθρόμορφος 
γαμικός λέβης καί δύο άρυβαλλοειδεΐς λήκυθοι. Ή ά'λλη ταφή ήτο καύσεως, 
τής οποίας ή τέφρα είχε περισυλλεγή εντός κυπριακού άμφορέως (πίν. 120β)— 
είναι ό δεύτερος, δστις άνευρέθη εις τήν Σελλάδα — άποτεθέντος εντός με
γάλου λάκκου έν μέρει λαξευθέντος εντός τοΰ βραχώδους εδάφους καί εν 
μέρει κλεισμένου διά τοίχων, ό όποιος είχε πληρωθή διά κισήρεως. Δύο 
μεγάλοι λίθοι εν εΐδει τραπέζης άπετέλουν τήν ορατήν κάλυψιν τοΰ τάφου. 
Παρ’ αυτούς είχε πάλιν τοποθετηθή καί στερεωθή διά μικρών λίθων εις 
ωραίος ερυθρόμορφος γαμικός λέβης φέρων παράστασιν σκηνής γυναικωνί- 
του. Δυστυχώς ένεκα τής μικράς έπιχώσεως τό άνώτερον τμήμα τοΰ αγγείου 
δεν διεσώθη (πίν. 120γ καί 121α).

’Εκ τών κατά μήκος τοΰ δευτέρου τμήματος τής όδοΰ ταφικών κατα
σκευών έσκάφη μόνον μία προς Ν. τοΰ λαξευτού τάφου. Τό εξωτερικόν κρη
πίδωμα άπετελεΐτο από πέντε λαξευτούς λίθους έξ ερυθρού άνδεσίτου συνο
λικού μήκους 1.90 μ. Έκ τοΰ δευτέρου δόμου σώζεται είς μόνον λίθος, εάν 
δέ ληφθή ύπ’ δψιν ή άνύψωσις τοΰ εδάφους, πιθανώς ύπήρχεν άρχικώς 
προς συγκράτησιν τών χωμάτων καί τρίτος δόμος. Όπισθεν τής κατασκευής 
ταύτης έκαθαρίσθη επιμήκης λάκκος διαστάσεων 1.61 προς 0.50 μ. έσκαμ- 
μένος εντός τοΰ φυσικοΰ πετρώματος καί σκληρών χωμάτων (πίν. 12 Ιβ). Ό 
πυθμήν, ένθα είχε λάβει χιόραν ή καΰσις τοΰ νεκροΰ, έκειτο εις βάθος 
1.30 μ. από τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους κατά τήν εσωτερικήν πλευράν. 
’Εντός στρώματος πυράς πάχους 0.20 μ. εύρέθησαν ολίγα λείψανα οστών 
καί τεμάχια μιας μελαμβαφοΰς κύλικος, μιάς κορινθιακής κοτύλης καί τινα 
άλλα μικρών αγγείων.
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Κατά την άνασκαφήν τοϋ νεκροταφείου τής Θήρας εύρίσκονται γενι
κώς εις την έπίχωσιν καλής ποιότητος όστρακα αγγείων (βλ. ΠΑΕ 1961, 
206), τα όποια πρέπει να προέρχωνται από προσφοράς, αιτινες ειχον άπο- 
τεθ-ή έξω των τάφων, χωρίς νά ύποστοΰν καΰσιν. Πλήν των δυο γαμικών 
λεβήτων, ών έγινε μνεία ανωτέρω, άπεκαλύφθη καί τρίτη τοιαΰτη προσφορά 
εις μικράν άπόστασιν ύπεράνω τοϋ προηγουμένου τάφου, άνήκουσα εις άλλην 
ταφικήν κατασκευήν, ήτις δεν ήνοίχθη. Εντός ενός ακανόνιστου τετράπλευ
ρου εκ μεγάλων λίθων διαστάσεων 0.50 προς 0.30 μ. ειχον τοποθετηθή εις 
μελανόμορφος κρατήρ κορινθιακού τύπου, εν θηραϊκόν πινάκιον καί τρίτον 
μικρόν άγγεΐον. Δυστυχώς καί πάλιν τοϋ κρατήρος, δστις ήτο τοποθετημέ
νος ανάστροφα, είχε παρασυρθή τό μεγαλύτερον τμήμα καί διεσώθη μόνον 
τό περιχείλωμα (πίν. 122α) καί μέρος τοϋ ώμου φέροντος ζώνην μετά παρα
στάσεων σειρήνος, πτηνών καί άλλων ζώων.

Παραλλήλως συνεχίσθη καί ή άποκάλυψις τοϋ λιθοστρώτου τής αρχαίας 
όδοϋ, ή οποία, μετά τό άποκαλυφθέν κατά την περυσινήν άνασκαφήν τμήμα, 
διαγράφει δευτέραν στροφήν καί φαίνεται νά προχωρή προς την κατεύθυν- 
σιν τοΰ σπηλαίου κάτω από τον υψηλόν βράχον τοϋ ‘Αγ. Στεφάνου. Τό 
μετά την δευτέραν στροφήν τμήμα άπεκαλΰφθη εις μήκος 20 μ. Τό επίπεδον 
τοϋ λιθοστρώτου πλησιάζει βαθμηδόν κατά τήν εσωτερικήν του πλευράν 
τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους, ώστε αί συνήθεις κατά μήκος τής όδοϋ ταφι- 
και κατασκευαι δεν άνεφάνησαν καί πιθανώς έλειπον έξ αρχής.

Εις τον χώρον μεταξύ τών δύο σκελών τής όδοϋ ειχον εύρεθή πέρυσι 
δύο ταφαϊ τοΰ 5ου αιώνος (ΠΑΕ 1965, 186). Εφέτος εις ευθείαν γραμμήν 
προς αύτάς άπεκαλύφθησαν τέσσαρες άρχαϊκαί πυραί καί δύο άλλαι κλασσι
κών χρόνων ταφαί. Ή εύθυγράμμισις πιθανώς δεν είναι τυχαία καί σχετί
ζεται προς υπάρχοντα δρομίσκον διακλαδούμενον εκ τής κυρίας όδοϋ. Αί 
πυραί όριζόμεναι διά προχείρων τοιχαρίων μικρόν βάθος ειχον καί, μολονότι 
εύρέθησαν λείψανα οστών, φαίνεται οτι δεν ήσαν ταφικοϋ χαρακτήρος. ’Απέ
δωσαν ικανόν αριθμόν αγγείων καί μίαν κύλικα μικρών καλλιτεχνών (πίν. 122β). 
Αί δύο κλασσικοί ταφαί νοτιιότερον εύρίσκοντο εις ορθογώνιον κατασκευήν 
εκ μεγάλων λίθων μήκους 1.63 καί πλάτους 1.15 μ. Εντός τοΰ ορθογωνίου 
ΐσταντο δύο κυβόλιθοι φέροντες τάς έπιγραφάς ©εανος καί ιππωναςςας 

(πίν. 123α). Υποκάτω, καλυπτόμενος διά πλακοειδών λίθων, υπήρχε λάκκος 
ένταφιασμοϋ μήκους 1.64 και πλάτους 0.44 μ. πλήρης πάλιν κισήρεως. Τά 
κτερίσματα ήσαν μία άρυβαλλοειδής λήκυθος καί μία κοτύλη μελαμβαφής. 
Ή δευτέρα ταφή ήτο καύσεως. Εις άπόστασιν 0.95 μ. προ τοΰ εξωτερικού 
τοιχαρίου καί εις βάθος 0.65 μ. εύρέθησαν τά τεμάχια μεγάλης υδρίας πε- 
ριεχούσης τά οστά τής δευτέρας ταφής. 'Η υδρία είχε στερεωθή έξωτερικώς 
και καλυφθή διά λίθων (πίν. 123β).
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Τα άλλα κινητά ευρήματα τής άνασκαφής ήσαν τα γνωστά πλέον εκ 
τών προηγουμένων περιόδων: μελαμβαψεϊς κύλικες άττικαι και ιωνικαί 
(πίν. 122γ κα'ι 124γ), όλιγώτεραι κορινθαακαί κοτυλαι, μελανόμορφοι σκΰφοι, 
ώς καί δύο χαλκά ψέλλια. Μεταξύ τών ευρημάτων τής έπιχώσεως συχνά 
ήσαν τά τεμάχια αρχαϊκών θηραϊκών πινακίων (πίν. 124α). Εΰρέθ·ησαν επί
σης έν ιωνικόν είδώλιον Σιληνοϋ (πίν. 124β) καί αρκετά τεμάχια συνανή- 
κοντα καί συμπληροϋντα τον προ πενταετίας άνευρεθ-έντα μελανόμορφον 
κρατήρα μετά παραστάσεων έφορμώντων πολεμιστών (ΠΑΕ 1961, 206).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
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α. ’Άποψις τοΰ χώρου τής άνασκαψής 
Σελλάδας Θήρας.

β. ’Άποψις τοΰ χοίρου τής άνασκαφής 
Σελλάδας Θήρας.
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ΠίΝΑΞ 120 ΠΑΕ 1966.—16. αναςκαφη ΘΗΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:44 EEST - 52.90.75.110



ΠΑΕ 1966.—16. αναςκαψη θηρας Πιναξ 121

α. Ταφή του 5ου αιώνος.

β. ’Αρχαϊκή ταφική κατασκευή.
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ΠίΝΑΞ 122 ΠΑΕ 1966.—16. αναςκαφη θηρας

α. Χείλος μελανόμορφου κρατήρος.

β. Κύλιξ μικρών καλλιτεχνών.

γ. ’Ιωνικοί κύλικες.
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α. Τάφος τοΰ 4ου αίώνος.

β. Ταφή καΰσεεος τοΰ 4ου αίώνος.
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II IN Λ Ξ 124 ΠΑΕ 1966.—16. αναςκαφη θηρας

α. Τεμάχιον θηραϊκού πινακίου. β. Πήλινον είδώλιον Σιληνοΰ.

γ. Μελαμβαφής κΰλιξ.
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