
16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1969)

(Π ίν. 163-241)

Έπισήμως ήρχισαν αί άνασκαφαί ’Ακρωτηρίου κατά

γε νικ Γζητ η μ ατα ^ 20ήν ’Ιουνίου· ’'Ηδγ1 προηγουμένως είργάζετο
εις έπιφανειακάς εργασίας συνεργεΐον τεχνικών. Όμάς 

τοΰ επιστημονικού προσωπικού, μέ έπικεφαλής τον επιμελητήν κ. Χρ. Ντού- 
μαν, κατέγραφε καί έτακτοποίει εις τάς οικείας θέσεις τα έπί τόπου παραμέ- 
νοντα αρχαία. Σημαντικαί τεχνικαι πρόοδοι έπετελέσθησαν κατά την παρού
σαν περίοδον εις τον χώρον τής άνασκαφής. Άπεκτήσαμεν ιδιόκτητον προωθη- 
τήρα, τό ηλεκτρικόν ρεΰμα έπεξετάθη μέχρι τής άνασκαφής, τό τηλέφωνον 
ωσαύτως, χάριν τής ασφαλείας τών αρχαίων. Έξησφαλίσθη αφθονον ύδωρ 
διά κατασκευής μιας δεξαμενής άποθηκευούσης τό ομβριον ύδωρ έκ τών ύπο- 
στέγων. Τό σπουδαιότερον όμως ύπήρξεν ή έπιτυχής διάνοιξις φρέατος περί 
τά 100 μ. άπό τοΰ Νοτιωτάτου σημείου τής άνασκαφής, εις εν σημεΐον όπου 
τρεις μισγάγγειαι ένοϋνται: *Η τής χαράδρας τής άνασκαφής, ή τοΰ ’Ακρω
τηρίου καί ή τοΰ Ποταμοΰ. Ή εκλογή τοΰ σημείου ύπήρξεν ευτυχής. Άνεύ- 
ρομεν άφθονον καί καλής ποιότητος ύδωρ (πάντοτε έν τώ πλοασίω τών τοπι
κών συνθηκών) εις βάθος 11 μέτρων, ικανής δέ ποσότητος, όπως έξυπηρετή 
τάς άνάγκας τής άνασκαφής.1

1. Τό επιστημονικόν προσωπικόν τής άνασκαφής, πλήν τής εύγενοϋς έθελοντικής προσ
φοράς διαφόρων προσώπων, άτινα συλλήβδην εύχαριστοϋμεν ένταϋθα, άπετελεϊτο κυρίως 
έκ τοΰ κ. Χρ. Ντούμα, τής δεσπ. Άλ. Πατριανάκου, τοΰ κ. Ήλία Άνδρέου καί τής δεσπ. 
Ρίτσας Τσιφάκη. Δωρεάν προσέφερον τάς πολυτίμους ύπηρεσίας των οί καθηγηταί τοΰ 
Ε.Μ.Π. κ.κ. Λ. Μούσουλος καί Δ. Πίπας. Έπί κεφαλής τοΰ συνεργείου συντηρήσεως τών 
τοιχογραφιών ήτο 6 κ. Άναστ. Μαργαριτώφ μετά τής κυρίας Μαργαριτώφ καί τοΰ βοη
θού του κ. Σταμ. Περράκη. Έπί κεφαλής τοΰ συνεργείου καθαρισμού καί συγκολλήσεως 
τών κεραμεικών ευρημάτων καί τής εξαγωγής τών τοιχογραφιών ήσαν οί κ. Ζαχ. Κανά- 
κης καί Κων. Νικάκης. Ή έν Άθήναις λειτουργούσα σχολή συντηρητών άπέστειλε τούς 
μαθητάς, έν δλφ 40 άτομα, κατά δόσεις εις τήν άνασκαφήν, όπου έμαθήτευσαν άνά 10 ήμέ- 
ρας έκάστη όμάς έν έπαφή πρός τήν άνασκαφήν καί τά άποκαλυπτόμενα άρχαϊα. Άρχιτέ- 
κτων τής άνασκαφής ήτο καί έφέτος ό κ. Ίω. Κουμανούδης, τοπογράφος ό τής Διευθύν- 
σεως Άναστηλώσεως κ. Μιλτ. Γιαννουλάκης καί φωτογράφος ό κ. Σπ. Τσαρδάρογλου^ 

'Ο άρχιεργάτης κ. Γ. Βασιλειάδης μετέσχε καί τής παρούσης περιόδου, είδικευθείς κυ
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Άποβλέποντες εις την δσον τδ δυνατόν άρτίαν όργάνωσιν τής άνασκαφής, 
ήτις προβλέπεται μακροχρόνιος, κατεσκευάσαμεν άρκετά βοηθητικά κτίσμα- 
τα: ’Αποθήκην ξυλείας και άμαξοστάσιον, ένθα σειρά δωματίων καί άλλων 
συναφών χώρων θά έξυπηρετή τό τεχνικόν προσωπικόν. Κατεσκευάσθη ωσαύ
τως μέγα έργαστήριον συγκολλήσεως καί καθαρισμού άγγείων, διαστάσεων 
5 X 25 μέτρων (πίν. 163α).

Τό κυριώτατον όμως εργον ύπήρξεν ή κατασκευή μεγάλου στεγάστρου κατά 
τό σύστημα Dexion, όπερ έκάλυψεν ολόκληρον την Νοτίαν συνοικίαν τής άνα
σκαφής (Β καί Γ, τέως Μπρόνου 2). ’Έχει διαστάσεις 32 X 27 μ. καί καλύ
πτει έκτασιν 750 περίπου τετρ. μέτρων. Τά υδατα τής στέγης αύτοϋ, ώς ήδη 
έλέχθη, διοχετεύονται εις την επί τούτη) κατασκευασθεϊσαν δεξαμενήν. ("Ορα 
πίν. 163, 164α, 165α.) Ή κατασκευή των σκυροπαγών πέδιλων, ένθα έστερεώ- 
θησαν οί πεσσοί τοϋ ύποστέγου (πίν. 188α, 165α κλπ.) υπήρξαν τό δυσκολώ- 
τατον έργον. ’Ενίοτε έθεμελιώθησαν εις βάθος μέχρι καί 7 μέτρων (πίν. 164β), 
μέχρις δτου συναντήσωμεν στερεόν έδαφος διά μέσου των στρωμάτων τέφρας 
καί κισήρεως. Τό άποτέλεσμα πάντως ύπήρξεν ή στέγασις παντός τοϋ άνασκα- 
πτομένου χώρου. Ό πίναξ 165α, ό όποιος δεικνύει τό Νοτιώτατον μέρος τοϋ 
τομέως Γ, δεικνύει συγχρόνως καί τό στέγαστρον προτού έφαρμοσθώσιν οί 
πλευρικοί τοίχοι.

Αΐ καθαρώς άνασκαφικαί έργασίαι, λόγω των άνωτέρω έργων, ύπήρξαν 
καί κατά τό 1969 περιωρισμέναι. Είς μέν τον Βόρειον τομέα τής άνασκαφής 
Α (τέως ’Αρβανίτη 1) ήρευνήθη συμπληρωματικώς ή τριμερής άποθήκη (πίν. 
166-171 καί 172α), άνεσκάφη εντελώς τό δωμάτιον τό άποκληθέν «μυ
λών» (πίν. 172β, 173, 174 καί 175α) καί διηνοίχθησαν σημαντικώς αί παρα- 
πλεύρως σύριγγες (πίν. 175β, 176, 177 καί 178α). Εις τήν Νοτίαν συνοικίαν 
άνεσκάφη τελείως μόνον τό δωμάτιον τών πιθήκων (Β 1, πίν. 199 - 201α), 
εις δέ τούς ύπολοίπους χώρους έσκάφησαν κυρίως μόνον οί χώροι τών πέ
διλων τοϋ ύποστέγου. Τά άποτελέσματα δμως είναι λίαν σημαντικά είς τον 
τομέα τοΰτον. Ύπάρχουσι δηλαδή σαφή σημεία, δτι εντός τινων δωματίων, 
μετά τήν έπελθοΰσαν καταστροφήν τοϋ συνοικισμού, ήτις άναμφιβόλως ήτο

ρίως είς τό έργον τών συριγγών. Μικρόσωμος ών, άεί εύδιάθετος καί θαρραλέος, μετέδιδε 
τήν έμφυτον αισιοδοξίαν του καί είς τούς άλλους. Βαρύς καί όλιγόλογος, πολύπειρος καί δρα
στήριος ό έτερος αρχιεργάτης, ό κ. Ίω. Καραμήτρος, κατηύθυνε μετ’ ίσης δεξιότητος καί 
τάς άνασκαφάς καί τά έργα συντηρήσεως. Είς άμφοτέρους είναι εύγνώμων ή διεύθυνσις 
τών άνασκαφών, διότι έστερέωσαν έκεΐ δικαίαν φήμην ΰπό τά παρεπώνυμα Big Boss καί 
Mini Boss. ’Ιδιαιτέρα ευγνωμοσύνη οφείλεται είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ κλη
ροδοτήματος Τύχα. Προστρέχει άκριβώς έκεΐ, όπου ή κρατική χορηγία προσκρούει είς 
τήν δυσκαμψίαν τών λογιστικών διατυπώσεων. Έλπίζεται ότι τό "Ιδρυμα Τύχα, τό όποιον 
εύγενώς κατέβαλε τάς δαπάνας ίδρύσεως της Σχολής συντηρητών, θέλει βοηθήσει όπως 
καί κατά τό 1970 λειτουργήση έν άκόμη τμήμα.
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άποτέλεσμα σεισμού, εΐσέδυσαν καί κατώκησαν έπί τι διάστημα οί κάτοικοι. 
Παρεμέρισαν τά ερείπια καί διήνοιξαν προχείρους οδούς. Εις τμήματα των 
ερειπίων, ένθα διετηρεΐτο ή στέγη (ή ύπήρχον άλλοι άγνωστοι λόγοι), κατώ
κησαν καί μάλιστα καί εΐργάσθησαν έπί τι διάστημα. ’Έφραξαν διά προχεί
ρων τοίχων θύρας καί κλίμακας, ΐνα προφυλαχθώσιν άπό έπικρεμαμένων ερει
πίων (πίν. 202β, 203α, 216). Κατεσκεύασαν προχείρους μεσοτοίχους εις διάφο
ρα μέρη διά τον αύτόν λόγον (πίν. 203α, 211 β καί 212β). Εις τά διαμερίσματα 
εΐσήρχοντο πολλάκις έρποντες διά μέσου χαμηλών παραθύρων (πίν. 195β καί 
214β). Ώνομάσθησαν διά τοϋτο τρωγλοδύται κατά τό άνάλογον όνομα (Squat
ters), τό όποιον έχρησιμοποίησεν ό Evans προκειμένου περί των τελευταίων 
κατοίκων της Κνωσού.

Τό πράγμα είναι σπουδαΐον ώς προς την χρονικήν διαδοχήν των φαινομένων 
τής έκρήξεως τοϋ 1520/1500. Έκ τής μέχρι τοϋδε άνασκαφής δεν εχομεν 
δεδομένα ΐνα ύποστηρίξωμεν, ότι οί τρωγλοδύται κατώκησαν έπί μακρόν μετα
ξύ των ερειπίων. Δεν άφήκαν ΐχνη κεραμεικής, ήτις θά ήτο αΐσθητώς μεταγε- 
νεστέρα τής σεισμικής καταστροφής. Δεν προέβησαν εις πλήρη επισκευήν 
έστω καί ένός διαμερίσματος. Άφ’ ετέρου ή κίσηρις είσέδυσε παντού, άκόμη 
καί ύπό καταπεσόντας τοίχους καί στέγας. Οί όρθιοι πίθοι τής άποθήκης Α εΰ- 
ρέθησαν ωσαύτως πλήρεις κισήρεως. Τοϋτο σημαίνει, ότι τά ρήγματα καί αί 
όπαί των οικημάτων έκ τοϋ σεισμού ήσαν άκόμη άνοικτά, όταν τό ήφαίστειον, 
άφυπνισθέν, ήρχισε νά έκπέμπη την πρώτην κίσηριν. Τούτο άληθεύει κυρίως 
προκειμένου περί τής συνοικίας Α (τέως ’Αρβανίτη 1), ένθα ή κίσηρις παντού 
φθάνει μέχρι των δαπέδων. Εις τάς συνοικίας Β καί Γ (τέως Μπρόνου 2) 
τούτο συμβαίνει όλιγώτερον. Εις την συνοικίαν Γ μάλιστα ή κίσηρις σταματά 
έμφανώς εις τό ύψος των άνω πατωμάτων. Είναι λίαν διδακτικόν ένταΰθα, 
ότι τά μέν ισόγεια είναι πλήρη λίθων καί ώμων πλίνθων μόνον (ένίοτε υπάρχει 
μόνον σποδός), πάς άνοικτός χώρος όμως, ώςαίαύλαί Β - Γ καί ή οδός Τελχί- 
νων (όρα κατωτέρω), εύρέθησαν καλυπτόμενα ύπό κισήρεως μέχρι τών δαπέδων.

Τό συμπέρασμα είναι, τούλάχιστον έκ τής μέχρι τοΰδε σκαφικής έρεύνης, 
ότι μεταξύ τού σεισμού ή σεισμών καί τής άφυπνίσεως τού ήφαιστείου δεν 
είναι δυνατόν νά διέρρευσε πολύς χρόνος. ’Ίσως δύο έτη, ΐσως έν καί 
μόνον. Διότι περισσότεροι χειμώνες ήθελον σχηματίσει φλοιόν έπί τών έρει- 
πίων, όστις θά ήμπόδιζε τήν κίσηριν νά φθάση μέχρι τών δαπέδων. Πάντως 
έλπίζεται, ότι ή συνέχεια τών άνασκαφών θά μάς διδάξη περισσότερα.

'Έν άκόμη ένδιαφέρον άποτέλεσμα τών άνασκαφών τού 1969 ύπήρξεν ή 
σπουδή τής προϊστορίας τού συνοικισμού. Εις έν σημεΐον εύρέθησαν ΐχνη 
άμιγοΰς Μεσοκυκλαδικής περιόδου. Εις άλλα δέ σημεία, όπου κατέστη δυνα
τόν να φθάσωμεν μέχρι τής προεκρηξιακής έπιφανείας τής νήσου, παρουσιά- 
σθησαν Ιχνη τής Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Περί πάντων τούτων θά δοθούν 
αί άναγκαΐαι ειδήσεις εις τά επόμενα κεφάλαια.
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Το διά πρώτην φοράν δημ,οσιευόμ,ενον ενταύθα συνο- 
2. Η ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ , r , Λ , , ,

λικον τοπογραφικον διαγραμμα (παρενθ. πιν. A ) δει
κνύει, δτι ή δλη άνασκαφή έκτείνεται άπδ Βορρά προς Νότον κατά μήκος τής άλ
λοτε κοίτης τοΰ χειμάρρου. Κατά τά άρχικά στάδια τής άνασκαφής έδώκαμεν 
εις τά διάφορα αύτής τμήματα τά ονόματα των ιδιοκτητών των άγρών. ’Ήδη 
κρίνεται σκοπιμώτερον νά χαρακτηρίζεται άπό τοϋδε έκάστη συνοικία διά 
γραμμάτων τοΰ Ελληνικού άλφαβήτου. Τό Βορειότατον τμήμα (τέως ’Αρβα
νίτη 1) ονομάζεται τομεύς Α. Τό Νότιον τμήμα (τέως Μπρόνου 2) ονομάζε
ται τομεύς Β (τό Άνατολικώτερον) καί τομεύς Γ (τό Δυτικώτερον), διότι 
συνέπεσε νά χωρίζωνται άπ’ άλλήλων διά μιας οδού, ήτις συμβατικώς ώνομά- 
σθη «'Οδός Τελχίνων». Τά δωμάτια καί λοιποί χώροι έκάστου τομέως θά χα- 
ρακτηρίζωνται δι’ αραβικών άριθμητικών σημείων. Τό μεσαΐον, άσκαφον είσέτι 
τμήμα (τέως Μπρόνου 1 - Ια) χαρακτηρίζεται προσωρινώς ώς «γέφυρα» μετα
ξύ τών δύο.

Εις τον τομέα Α ή γνωστή ήδη τριμερής άποθήκη (παρένθ. πίν Α') άνε- 
σκάφη τελειωτικώς καί έν πάση ήσυχία, εφόσον εύρίσκετο ήδη άσφαλής έντός 
τοΰ στεγάστρου. Τά άποτελέσματα είναι τά εξής:

Εις τό διαμέρισμα 1 (τών όρθιων πίθων) έκαθαρίσθη πλήρως τό δάπεδον. 
'Ως είναι γνωστόν έκ προηγουμένων εκθέσεων 1 τρεις πίθοι εκειντο τεθραυσμέ- 
νοι έπί τοΰ εδάφους, όριζοντίως παραπλεύρως άλλήλων. Περιεΐχον μελανήν 
λιπαράν ουσίαν, ής τήν φύσιν δεν εΐχομεν έξακριβώσει τότε. Σήμερον ή ουσία 
αδτη είχε χρώμα άνοικτόφαιον. Δι’ ίσχυροΰ φακοΰ βλέπει τις ίχνη άγάνων καί 
άχύρου. Επομένως οί πίθοι περιεΐχον άλφιτα (κριθάλευρον). 'Ο μυλών, πρά
γματι, εύρίσκεται παραπλεύρως (δρα κατωτέρω).

Μοναδικόν μέχρι τοΰδε χαρακτηριστικόν τής παρούσης άποθήκης 1 είναι 
τό πλατύ παράθυρον τό άνοιγόμενον εις τον ’Ανατολικόν αύτής τοίχον. Εις τήν 
Βορείαν αότοΰ παραστάδα διετηρεΐτο καλώς τό ίχνος τοΰ άνωφλίου, τό όποιον 
καί συνεπληρώθη διά σκυροκονίας. Τό παράθυρον έχει καθαρόν άνοιγμα 2.20 μ. 
εις πλάτος, τό δέ δψος μετρεΐ 1.15 μ. Τό πάχος τοΰ τοίχου κατά τό σημεΐον 
τοΰτο είναι 0.70 μ. Ή μεσαία, λιθίνη ράχις τής φλιάς έχει πλάτος 0.40, αί δέ 
ύποδοχαί τών δύο οριζοντίων ξύλων έσωθεν καί έξωθεν μετροΰσιν άνά 0.15 
περίπου.

Ή φωτογραφία πίν. 166α παρουσιάζει τό παράθυρον έκ τών έσω, ήτοι έκ 
Δυσμών. 'Υπό τήν φλιάν τοΰ παραθύρου είναι όραταί άγνυθες, έξ ών τό δια
μέρισμα τοΰτο περιείχε πολλάς δωδεκάδας1 2 καί τεμάχια αγγείων. Τό άριστε-

150

1. Thera I (1967 Season), σ. 28 έξ., εικόνες 37, 40 καί 41 (=ΠΑΕ 1967, σ. 137 
έξ. πίν. 119γ καί 121α -β).

2. Thera II, πίν. 39, 1-2 (=ΠΑΕ 1968, πίν. 116, α-β).
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ρόν ήμισυ τοϋ κοίλου του παραθύρου είναι εΐσέτι πλήρες κισήρεως καί τέφρας. 
’Αριστερά είναι ορατή ή παραστάς τοϋ παραθύρου (ήτις άπετελεϊτο έξ όρθιου 
ξύλου) καί δεξιώτερον διατηρείται τό άποτύπωμα ξύλινης στρογγύλης δοκί- 
δος. Πρέπει να θεωρηθή ’ίσως πιθανόν, όχι όμως βέβαιον, ότι εις τό δεξιόν ήμισυ 
διετηρεΐτο τό κοίλωμα όμοιου στηρίγματος. Δυστυχώς εις τό μέρος εκείνο συνέ
πεσε νά άνοιχθή ή πρώτη δοκιμαστική τάφρος τής άνασκαφής, ήτις (έκ των έ'ξω) 
κατέστρεψε τό δεξιόν ήμισυ τής έπιχώσεως τοϋ παραθύρου1. Ό πίν. 166β δει
κνύει τό παράθυρον μετά τον πλήρη καθαρισμόν. 'Η τριμερής αύτοΰ διαίρεσις διά 
των δύο ξύλινων δοκίδων είναι καί ή ερμηνεία τοϋ άσυνήθως πλατέος σχήματός 
του. ’Αριστερά καί δεξιά διατηρούνται τάέκχαλίκων καί πηλοΰ κεντρικά τμήμα
τα των παραστάδων, διότι τά έξω καί έσω τμήματα άπετελοΰντο έξ όρθιων ξύ
λινων δοκών, πλευράς 15 περίπου εκατοστών. Τό αύτό συμβαίνει καί εις τήν 
φλιάν τοϋ παραθύρου, καλώς ορατήν έπί τής είκόνος.

Τό μεσαΐον, λίθινον τμήμα τής φλιάς ταύτης, έκαλύπτετο ύπό λεπτών 
πλακών. Εις τήν δεξιάν (Νοτίαν) παραστάδα είναι ορατή παχυτέρα ήμικυ- 
κλική πλάξ, ώς βάσις ήμικίονος. Έπ’ αύτής έστηρίζετο ξύλινος ήμικίων, 
όστις άπετέλει τό πλαίσιον τοϋ παραθύρου (πίν. 167α). Εις τήν άριστεράν 
(Βορείαν) παραστάδα τοιοΰτος λίθος δεν εύρέθη (πίν. 167β). Εις τήν θέσιν του 
υπάρχει άβαθής οπή, έντός τής όποιας συγκλίνουν σήμερον τά άκρα τής λε
πτής λίθινης πλακός τής φλιάς καί όπου προφανώς έστερεοΰτο τό κάθετον άντί- 
στοιχον Βόρειον πλαίσιον τοϋ παραθύρου. "Ας σημειωθή άπό τοΰδε, ότι εις 
κάθε θύραν καί παράθυρον παρουσιάζονται τά αύτά φαινόμενα άνά τήν άνα- 
σκαφήν. ’Ήδη ταύτην τήν στιγμήν έχομεν άνω τής μιας δωδεκάδος όμοιας 
περιπτώσεις. ’Αποτελούν πλούσιον υλικόν διά τούς αρχιτέκτονας. Τά χρησι
μοποιούμενα ξύλα είναι βεβαίως καί κανονικής, ορθογωνίου ή τετραγώνου 
τομής, άλλ’ οόχί πάντοτε. ’Ενίοτε είναι τό ήμισυ κορμοΰ έσχισμένου καθέτως, 
ώστε ή τομή είναι ήμικυκλική. Τό κυρτόν μέρος τίθεται προς τά έσω ή προς 
τά κάτω (αν πρόκειται περί κατωφλιού). Σπανίως τά ξύλα ταΰτα είναι ίσο- 
παχή. Ενίοτε τό έν άκρον είναι διχαλωτόν, είχε δ’ άφεθή οΰτω, ώς βλέπομεν 
εις τό άποτύπωμα. 'Η σπάνις τής ξυλείας είναι έμφανής. Πρόκειται συνήθως 
περί μικρών δένδρων. Έδίδετο ένίοτε ή έντύπωσις (έκ τών άποτυπωμάτων) 
ότι πρόκειται περί άγριελαίας.

Επι τής φλιάς τοϋ παραθύρου εύρέθη μικρός άωτος κύαθος άνεστραμμένος 
και μικρά άκόνη έκ μαλακού ψαμμολίθου (πίν. 167β). ’Επειδή πλησίον εΐχεν 
ευρεθή κατά τό 1968 μικρά πλάξ σχιστόλιθου μετά χαραγμάτων 1 2, μοί έπήλ-

1. Καλώς ορατόν έπί τών φωτογραφιών Thera I, 1967, σ. 20 είκ. 21 καί σ. 19 είκ. 20 
(=ΠΑΕ 1967, σ. 136 πίν. 112β καί σ. 135 πίν. 112α).

2. Thera II, πίν. 37, 2 καί σ. 47 (=ΠΑΕ 1968, πίν. 119α καί σ. 122).
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θεν ή ιδέα, δτι ή άκόνη ίσως έχρησίμευε προς λείανσιν της πλακάς, ΐνα χρησι- 
μοποιήται έκάστοτε έκ νέου.

Πλησίον τοϋ παραθύρου τούτου εύρέθη όμάς άγγείων (πίν. 168α) άκριβώς 
κατά τήν είσοδον προς το διαμέρισμα 2 τής αποθήκης. Τινά τούτων έφερον 
λίθινα δισκοειδή πώματα, άτινα δμως έκειντο κατά γης. Έν των άγγείων τού
των έκοσμεΐτο μέ γραπτούς δελφΐνας, ένώ έπί του όρθιου πίθου διακρίνονται 
τά λευκά καλαμοειδή, δι* ών κοσμείται. 'Η αποθήκη 2 είναι γνωστή διά τά 
έκλεκτά άγγεΐα τά όποια περιεΐχεν, ήρμηνεύσαμεν δέ τό πράγμα έκ τοϋ γεγο
νότος, δτι τό προς Δ. συναπτόμενον «Δυτικόν δωμάτιον 2» ήτο θρησκευτικού 
προορισμού1. Ό πίν. 168β δεικνύει πληρέστερον τό κέντρον περίπου τοϋ δω
ματίου, ένθα εκειτο ή λιβανωτρίς καί πιθανώς εις μικρός ζυγός1 2. Πέρανταύτης 
προς Δυσμάς, ό πλήρης καθαρισμός άπεκάλυψε μικρόν άγραφον πίθον ίστά- 
μενον κατά χώραν (πίν. 169α). Εις τήν αυτήν περιοχήν άνεκαλύφθησαν κατά 
χώραν άκέραιον λίθινον άγγεΐον (κατωτέρω πίν. 236α) καί τμήμα ετέρου, χαλ- 
κή σμίλη μετά τής ξύλινης λαβής της μήκους 0.13, μία πρόχους καί μία κύμ- 
βη άνάστροφος (πίν. 169β) καί εις ήθμός γραπτός διά λευκοΰ ώς καί ή κύμβη 
(άμφότερα πίν. 225.) 'Ομοϋ μετά τοϋ ήθμοΰ εύρέθη καί μικρός άσκός (πίν. 
226α). 'Ο πίν. 170α δεικνύει πλήρως καθαρισθεΐσαν τήν φλιάν τοϋ ’Ανατολι
κού παραθύρου τοϋ διαμερίσματος τούτου, έφ’ ής εύρέθησαν κατά χώραν ώραιό- 
τατα αγγεία3. Φαίνεται καλώς ή οριζόντια έσωτερική τετραγώνου τομής κοιλό- 
της, ήτις άπετέλει τήν έσωτερικήν έκ ξύλου φλιάν τοϋ παραθύρου. Εις τό μέ
σον φαίνεται ή κοιλότης έγκαρσίου τεμαχίου ξύλου, ήτις ήνωνε τήν έσωτερι
κήν προς τήν άντίστοιχον έξωτερικήν όριζοντίαν δοκόν τής φλιάς. Εις τό 
ύπερυψούμενον λίθινον κεντρικόν τμήμα τής φλιάς βλέπομεν προς τά αριστερά 
έγκοπήν έντός τοϋ τοίχου. Εκεί εΐσέδυε τό ξύλινον πλαίσιον τοϋ παραθύρου. 
Άντιστοίχως συνέβαινε καί εις τό άνω μέρος, δηλαδή ύπό τό άνώφλιον (δρα 
τον πίν. 166β, έφ’ού φαίνεται καλώς). Τά δύο ύπολειπόμενα κάθετα πλαίσια 
τοϋ παραθύρου έστερεοΰντο άνω καί κάτω έντός τών οριζοντίων. ΤΗσαν επο
μένως κατά τι μικρότερα εις μήκος. Κατωτέρω θά εδρωμεν τό αυτό σύστημα 
εις τά παράθυρα τής όδοΰ Τελχίνων.

Τό προς Δυσμάς συναπτόμενον «Δυτικόν δωμάτιον» παρέσχε περαιτέρω 
δείγματα τοϋ θρησκευτικού αύτοΰ προορισμού. Κατόπιν πολλών προσπαθειών 
έπετεύχθη νά συγκρατήσωμεν εις τήν θέσιν του τό διατηρούμενον τμήμα τού 
άνω πατώματος έκ κτυπητής γής, πάχους 15 - 20 έκ., έφ’ οδ πέρυσιν είχεν 
εύρεθή εις τήν θέσιν της ή πηλίνη τράπεζα προσφορών4. Κατέστη δυνατόν,

1. Thera II, σ. 19 κέ. καί 31 (=ΠΑΕ σ. 107 κέ. καί 114).
2. Thera II, σ. 21 - 2, είκ. 12 (=ΠΑΕ 1968, σ. 108-9 πίν. 87β).
3. Thera II, σ. 22 κέ. καί πίν. 19 - 20 (=ΠΑΕ 1968, σ. 109 κέ. καί πίν. 88 - 9).
4. Thera II, πίν. 31, 1 (=ΠΑΕ 1968, πίν. 103α).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:54 EEST - 34.211.113.242



Σπυρίδωνος Μαρινάτου: Άνασκαφαϊ Θήρας III 153

κατόπιν τούτου, νά σκάψωμεν τμήμα του υποκειμένου ισογείου. 'Ως άνεμένε- 
το, τό δάπεδον είναι έστρωμένον διά σειράς ένδιαφερόντων αγγείων. Τό έργου 
είναι τεχνικώς δύσκολον καί θά συμπληρωθή κατά την έπομένην περίοδον. 
Τά άγγεϊα άφέθησαν εις τήν θέσιν των (πίν. 231α). Εις τήν έπίχωσιν όμως εις 
βάθος 0.65 άπό τοϋ πατώματος εύρέθη άξιόλογον εύρημα, θρησκευτικής καί 
τοϋτο σημασίας. Είναι ρυτόν έν σχήματι ταύρου, υπέρ αύτό δέ (0.30 υψηλό
τερου ) διεκρίνετο καλώς στρώμα κονιάματος, όπερ άνήκεν εις τον καταρρεύ- 
σαντα τοίχον (πίν. 170β). Τό είδώλιον (πίν. 171α), μήκους 0.25, εύρέθη πρα- 
κτικώς άθικτον. ~Ητο γραπτόν δι’ έρυθρωποϋ χρώματος, μή διατηρουμένου κα
λώς. ('Όρα καί κατωτέρω.)

Τό τελευταίου τμήμα τής άποθήκης (3) ήτο ήδη γνωστόν, ότι έφερεν εις 
τό Δυτικόν αύτοΰ τμήμα δάπεδον κείμενον χαμηλότερου τοΰ υπολοίπου. Τό 
τμήμα τοϋτο ήτο κυριολεκτικώς κατάμεστου κεραμεικής, κυρίως μειζόνων 
άγγείων καί δη πίθων. Έκεΐ είχεν εύρεθή καί ό πυθμήν πιθαριού ό περιέχων 
άλφιτα1. Έπί τοΰ πίν. 171β φαίνονται οί δύο μεγάλοι όρθιοι πίθοι οί γνωστοί 
ήδη έκ τής περυσινής περιόδου καί παρ’ αυτούς τά πάμπολλα τεμάχια άλλων 
πίθων εντός τοϋ βαθυτέρου δαπέδου. Δέκα καί τέσσαρες πίθοι καί πιθάρια, 
όμοΰ δέ μετά τοϋ τών άλφίτων δέκα πέντε ήριθμήθησαν έν όλω, τά όποια νϋν 
είναι άδύνατον νά χωρήσωσιν εις τον στενόν εκείνον χώρον (έν παράδειγμα 
πίθου όρα πίν. 226β). Θά ένόμιζέ τις, ότι άπετέθησαν έκεΐ τεθραυσμένα ήδη 
καί έν μέρει τό !ν έντός τοΰ άλλου. Ό πίν. 172α δίδει ιδέαν τινών έκ τών άπο- 
κατασταθέντων εκείνων άγγείων, άτινα, έφ’ όσον συγκολλώνται, μεταφέρονται 
εις τάς θέσεις των. Έτερα εύρήματα έσημειώθησαν μόνον μαχαιριδίου χαλκοϋν 
μετά τεσσάρων ήλων, δύο χαλκά τάλαντα ζυγοϋ διαμ. 0.06 περίπου καί οστέι
νος σωλήν μήκους 8 έκατ.

3 ο μτλων τήν Βορείαν συνοικίαν άνήκει καί ή σειρά τών προς Δυ- 
σμάς τής περιγραφείσης άποθήκης χώρων, οϊτινες άπετελοΰν- 

το εκ δύο τουλάχιστον πατωμάτων. Ώνομάσθησαν διά γενικού ονόματος «Δυ
τικά δωμάτια» καί φαίνονται νά είναι άντίστοιχα προς τούς χώρους τής τρι
μερούς άποθήκης. Τό Νοτιώτερον έκ τών δωματίων περιέχει μυλολίθους καί 
ώνομάσθη «μυλών». ’Έχει παράθυρου (ορατόν σήμερον εις τήν αρχήν τής 
σύριγγος, όρα κατωτέρω), όπερ τότε έ'βλεπε προς τήν οδόν. Βορείως συνά- 
πτεται έτερον δωμάτιον, ού ή θύρα ήνοίγετο προς τήν αύτήν οδόν. Τό δω- 
μάτιον τοϋτο είναι πλακόστρωτου καί φέρει έναντι τής θύρας κτιστόν θρα
νίου (εΐκ. 1 καί 2).

Ο μυλών είναι τό πρώτον καί μόνον άνασκαφέν πλήρως δωμάτιον τής πα- 
ρουσης συνοικίας, διότι έπρεπεν έντός αύτοΰ νά θεμελιώσωμεν πεσσόν τοΰ στε-

1. Thera II, σ. 52 - 3 (=ΠΑΕ 1968, σ. 125 - 6).
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γάστρου. Είναι μικρόν και άκανονίστου μορφής δωμάτιον (εΐκ. 2) διαστάσεων 
3.50 X 3.50 μ. Τό φρέαρ τοϋ πεσσού ήνοίχθη κατά την ΒΑ. γωνίαν τοϋ δωμα
τίου. Εις βάθος 2 μ. συνηντήσαμεν τον φυσικόν βράχον τής προεκρηξιακής έπι- 
φανείας τής νήσου. Σύγκειται έκ σκοτεινοχρώμου ήφαιστειακοΰ πετρώματος 
ούχί πολύ σκληρού. 'Ο βράχος έφερεν έσκαλισμένας έπί τής έπιφανείας του δύο

ΑΝΑΣΚΑ6ΑΙ β ΗΡΑΙ - ΠεΡΙΟΧΗ ΑΚΡΠΤΗΡΙΟΤ 
ΣΚΑΜΜΑ A Ρ Β A Ν IT Η - ΑΠΟΤ Υ Π Π Γ I Σ

όλμοειδεΐς ήμισφαιρικάς κοιλότητας, ών ή μεγίστη έχει διάμ. 0.65 μ. Μία 
μείζων κοιλότης ήτο άκανόνιστος, έφερε δέ ίχνος πλακοστρώτου, άλλά μόνον 
μικρόν αυτής τμήμα άπεκαλύφθη όπό τοϋ φρέατος τοϋ πεσσού. Είναι ορατή, 
όμοΰ μετά τής μιας των όλμοειδών κοιλοτήτων, έπί τοϋ πίνακος 172β. 'Η έπί- 
χωσις του φρέατος συνίστατο έξ άμμου καί μελανωπού χώματος, ήτο επομέ
νως προεκρηξιακή. Τά λαξεύματα ίσως είναι πρωτοκυκλαδικά.
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Ό μυλών (σχέδ. εΐκ. 2) περιείχε τά έξης: Παρά τον ’Ανατολικόν τοίχον, 
πλησίον του άνοιγέντος φρέατος, υπάρχει μυλόλιθος έκ τραχύτου έστερεωμέ- 
νος έπί λίθινου υποβάθρου, τό όποιον κάτωθεν ήτο κοϊλον (πίν. 173α), προ αύ- 
τοΰ δέ (δεξιά) είναι έστερεωμένη έτέρα πλάξ, προφανώς ίνα δέχεται καί νά

Είκ. 2. Σχέδιον τοϋ Μυλώνος.

διοχετεύη τό άλευρον. Εντός καί εις τά πέριξ τής έπιχώσεως τοϋ μυλώνος 
εύρέθησαν άρκετοί μικροί καί μείζονες άλλοι μυλόλιθοι έκ τραχύτου. 'Ένα τού
των έθέσαμεν έπί τοϋ κτίστου μυλολίθου, ώς είναι ορατός έπί τής φωτογρα
φίας. Δεν εύρέθη, φυσικά, κατά χώραν. Τοιούτου έπιπεδοκύρτου σχήματος 
μυλόλιθοι, μικροί κατά κανόνα, εύρίσκονται συχνάκις άνά την άνασκαφήν. 
Είναι παρόμοιοι τό σχήμα προς την άνθρωπίνην έπιγονατίδα εις δέ την ορο
λογίαν τών αρχαίων ιατρών ή έπιγονατίς καλείται μύλη. Είναι έπομένως βέ
βαιον, ότι καί εις ιστορικούς χρόνους έχρησιμοποιοΰντο τοιαΰται μύλαι1.

1. Κατά τινας άρχαίας μαρτυρίας μύλη έλέγετο ό κάτω μυλόλιθος, άλλ’ είναι σχεδόν 
βέβαιον, οτι ή λέξις έχρησιμοποιεΐτο αδιακρίτως. Ό άνω μυλόλιθος Ινίοτε έκαλεϊτο όνος,
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Πέραν τοϋ μυλολίθου προς Νότον ό τοίχος του διαμερίσματος σχηματίζει 
όδόντωσιν. Έσωτερικώς φέρει ήμικυκλικήν κοιλότητα καλυπτομένην ύπό μι
κρών λίθων καί έτι περαιτέρω είδος μικρας πλατείας, καλυπτομένης καί ταύ- 
της ύπό πλακωτών λίθων (σχέδ. είκ. 2), μέχρι της γωνίας τοϋ’Ανατολικού προς 
τον Νότιον τοίχον. Ό τελευταίος οΰτος φέρει άθικτον κατά τό ΝΔ. αύτοΰ 
άκρον μεγάλην καί καλώς διατηρουμένην ελλειψοειδή πηλίνην λεκάνην ή άσά- 
μινθον (σχέδ. είκ. 2 καί πίν. 173(3). Τό έσωτερικόν ταύτης είναι γραπτόν διά 
λευκών καλαμοειδών. ΤΗτο πλήρης κισήρεως καί ούδέν εδειξεν ίζημα εις τον 
πυθμένα. 'Ολόκληρον τό Δυτικόν δάπεδον του μυλώνος καλύπτεται άκανο- 
νίστως ύπό πλακωτών λίθων, έπί τών οποίων έκειντο ολίγα εύτελή μικρά 
άγγεϊα. Τό μέγιστον έκ τούτων είναι ορατόν έπί τής είκ. 174α. Τό περιεργό- 
τερον όμως εύρημα άνεκαλύφθη κατά την ΒΔ. γωνίαν τοϋ δωματίου, άκριβώς 
ύπό τό αυτόθι παράθυρου, τό βλέπον προς τήν σύριγγα. ’Εκεί άντελήφθην ότι 
τό χρώμα τής καθαράς λεπτής σποδοϋ ήτο σκοτεινόν, καί δη εις κανονικήν 
γραμμήν. 'Υπώπτευσα άμέσως ξύλινον πλεκτόν σκεύος. 'Ο φωτισμός δεν ήτο 
λίαν έπαρκής. Έκάλυψα έκ νέου τό μέρος έκεΐνο καί άρκετούς μήνας βραδύ
τερου, ότε εϊχομεν πλέον αποκτήσει ήλεκτρικόν φώς, ένεπιστεύθην τον καθα
ρισμόν εις τον Καραμήτρον. Άπεδείχθη, ότι πράγματι έπρόκειτο περί κοφί- 
νου ή σπυρίδος, πιθανώτατα έκ λύγου, έλλειψοειδοΰς τομής, παρομοίου προς 
τούς καί σήμερον πλεκομένους έν Κρήτη. 'Η σποδός ήτο πάντως τόσον μαλα- 
κή, ώστε έφαίνετο άδύνατον νά περισωθή τό σκεύος, άφοΰ καί τό φύσημα 
άκόμη παρέσυρε τήν κόνιν. Χάριτες οφείλονται εις τον καλλιτέχνην συντηρη
τήν κ. Μαργαριτώφ διά τό κατόρθωμα. Εκατοστόν κατόπιν εκατοστού έκα- 
θαρίζετο ό τάλαρος ύπό τοϋ Καραμήτρου καί ό Μαργαριτώφ ένεπότιζε τήν 
κόνιν διά καταλλήλου διαλύματος άκετόνης. Τό σκεΰος έξήχθη άκέραιον καί 
σήμερον εύρίσκεται εις τό Μουσείου Θήρας (πίν. 174β).

Ό κόφινος εύρέθη άνευ πυθμένος. Τούτον είχον διαρρήξει εύμεγέθεις λίθοι,

καί τοϋτο δέ τό δνομα έξηγείται έκ τινων όγκωδεστέρων μυλολίθων, ών ή έπάνω έπι- 
φάνεια είναι αμφικλινής ώς στέγη. Τοϋτο ένθυμίζει την ράχιν τοϋ 8νου καί έρμηνεύει προσ
έτι τόν σαρκαστικόν ίαμβον τοϋ ΑΡΧΙΛΟΧΟΤ κατά της ορεινής Θάσου (ηδε S’ ώστ’ δνον 
ράχις. . .κ.λ.π., άπ. 17 - 18 Bergk - Hiller). Ώς φαίνεται, έχρησιμοποιοΰντο οί 
όγκωδέστεροι όνοι ΐνα συντρίψωσιν άρχικώς την κριθήν, τόν λάθυρον ή έτέρους σκληρούς 
καρπούς καί εΐτα έσυνεχίζετο ή πλήρης άλευροποίησις διά τής έλαφροτέρας μύλης. Τό υλι
κόν είναι πάντοτε τό αυτό, άγνωστον αν έκ Μήλου. Καλόν πάντως θά ήτο νά έξετασθή συ- 
στηματικώτερον τό υπάρχου καί τό διαρκώς εις φώς έρχόμενον άφθονου υλικόν. Ό μυλίας 
λίθος (αΰτη είναι ή ίκφρασις τοϋ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ) δυνατόν νά προέρχεται έκ Νισύρου. 
Ταύτην τουλάχιστον θεωρεί ό πατήρ τής Γεωγραφίας ώς τήν πηγήν τοϋ μυλίου διά τούς 
«άστυγείτονας» (X 488). Γνωρίζει προσέτι, δτι μυλίας λίθος παράγεται έκ τής ψυχομένης 
λάβας τής Αϊτνης (VI 269). Ή λάβα τής Θήρας, όπως δήποτε, είναι πολύ κρυσταλλική 
καί άποκλείεται ή έντοπία προέλευσις τών εύρεθέντων μυλολίθων.
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πεσόντες εντός του σκεύους. Άφαιρεθέντος τοϋ κοφίνου, άνεφάνησαν τριπτήρες 
λίθοι καί μικρά πήλινα σκεύη (πίν. 175α). Μεταξύ αυτών διεκρίνοντο ί'χνη τοϋ 
πλεκτού πυθμένος τοϋ κοφίνου, μετ’ αυτών δέ περισυνελέξαμεν καί μερικάς 
άκάνθας θαλασσίου έχίνου. Ό τάλαρος περιείχε προφανώς έχίνους, τό δέ θα
λάσσιον τοΰτο λίχνευμα ήτο, ώς φαίνεται, καί τότε περιζήτητον. Πράγματι, καί 
εις άλλα σημεία τής περιοχής τής άνασκαφής παρετηρήθησαν άκανθαι έχίνων.

Μετά τήν πλήρη άποκάλυψιν τοϋ μυλώνος μοί έπήλθεν ή ιδέα, δτι τό δια
μέρισμα τοΰτο ολόκληρον είναι θρησκευτικοΰ προορισμοΰ. 'Η θύρα παραπλεύ
ρους τοϋ μυλώνος οδηγεί εις μικρόν, άλλά πολυτελές δωμάτιον μετά ωραίου 
πλακόστρωτου καί λίθινου θρανίου έναντι τής θύρας, άναλόγου προς δμοια 
θρανία τών Μινωϊκών ’Ανακτόρων. 'Η έγκατάστασις τοϋ μυλώνος παρου
σιάζει σημαντικήν άναλογίαν προς τό έν έκ τών τεσσάρων δωματίων τοϋ 
μικρού Μεσομινωϊκοΰ ίεροΰ τοϋ άνακτόρου τής Φαιστού. ’Εκεί υπάρχει ωσαύ
τως έγκατάστασις μύλης, έρμηνευομένη έκ τής παρασκευής ούλοχυτών διά 
τάς ίεράς τελετάς. Έν Θήρα, ώς καί έν Φαιστώ, έ'χομεν ωσαύτως τό ιερόν 
διαμέρισμα μετά θρανίου συναπτόμενον άμέσως προς τήν Βορείαν πλευράν τοϋ 
μυλώνος. ’Ίσως αύτός ούτος ό βασιλεύς - άρχιερεύς παρεσκεύαζε τό ιερόν 
άλευρον διά τάς θρησκευτικάς τελετάς. ’Ίσως ταύτην ακριβώς τήν έννοιαν είχε 
τό γνωστόν λαϊκόν ποίημα, τό όποιον έκλαμβάνεται ώς δείγμα φιλεργίας ενός 
τυράννου:

"Αλει, μήλα, αλει και γάρ Πιττακός άλει 

μεγάλας Μιτνλάνας βασιλεύων.

' η ςτριγ- ^ Εταιρεία ’Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) έβοήθησε σημαντικώς 
τό έργον μας έν Θήρα. Εις σχετικώς βραχύν χρόνον έπεξέτεινε 

τό ήλεκτρικόν δίκτυον μέχρι τής άνασκαφής, έπρομήθευσεν είς ήμάς κατάλ
ληλα δοκάρια ύποστυλώσεως τών συριγγών καί παρεχώρησεν εις ήμάς ήσκη- 
μένον έργάτην (τον κ. Στράτον Δεμερτζήν), δστις προΐστατο τού τεχνικού 
έργου. Ό καθηγητής τού Ε.Μ.Π. κ. Λ. Μούσουλος έπεσκέφθη τάς άνασκαφάς 
καί κατέστρωσε τό πρόγραμμα τής δλης έργασίας.

’Αρχαιολογικούς έξεταζομένου τού πράγματος προέκυψαν αί άκόλουθοι συν- 
θήκαι. Πρώτον, ή γενική δυσκολία άρχαιολογικών παρατηρήσεων ή συμφυής 
προς τήν στενότητα τού χώρου. Δεύτερον καί κυριώτερον, ή άδυναμία ελευ
θέρων κινήσεων, ήτις δέν υπάρχει, δταν τις άνασκάπτη κατά τάς κλασσικάς 
μεθόδους έκ τών άνω. Οΰτω, διά τής μεθόδου τών συριγγών δυνάμεθα μέν νά 
έλευθερώσωμεν έξωτερικώς έν οικοδόμημα παρακολουθοΰντες τούς τοίχους, 
δέν δυνάμεθα δμως νά είσέλθωμεν εις αυτό προτού άνεύρωμεν τήν θύραν. 
Πολλάκις δέ θύραι δέν ύπάρχουσιν εις τά ισόγεια. Έν περιπτώσει πολλών 
εσωτερικών δωματίων ή άνασκαφή αύτών διά μόνης τής θύρας καταντά δύσ
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κολος και πολυδάπανος. ’Άλυτος δέ μέχρι τής στιγμής δυσκολία είναι ή άνα- 
σκαφή τοϋ άνω πατώματος, έν ή περιπτώσει υπάρχει.

Τρίτη περαιτέρω δυσκολία είναι ή των λίαν έτοιμορρόπων κτηρίων. Εις 
την περίπτωσιν τής παρούσης σύριγγος προσεκρούσαμεν εις εν τοιοϋτον κτί- 
σμα, τό όποιον θά καταπέση έπί των κεφαλών μας, αν δοκιμάσωμεν τήν πε
ραιτέρω εκσκαφήν του.

Άνεσκάψαμεν, παρ’ όλα ταΰτα, τοίχους τριών τουλάχιστον οικημάτων διά 
τής μεθόδου τών συριγγών. Άντελήφθημεν συγχρόνως, ότι υπάρχουν καί έν- 
ταϋθα πρόχειροι ξηρότοιχοι, ους εϊχον άνεγείρει, μετά τήν καταστροφήν, οί 
«τρωγλοδύται» (όρα κατωτέρω). Ούδαμοϋ συνηντήσαμεν θύραν, μέχρι τής 
ώρας, άλλά μόνον άνοίγματα παραθύρων. Γενικήν ιδέαν τοϋ άνοίγματος καί 
τής πρώτης ύποστυλώσεως τών συριγγών δίδει ό πίν. 175β. Έν περιπτώσει 
τελικής καθιερώσεως τοϋ συστήματος τών συριγγών θά έπακολουθήσουν μό
νιμοι υποστυλώσεις.

Εις εν σημεϊον τής σύριγγος έβυθίσθη αίφνιδίως τό ύπέρ ήμάς τμήμα τής 
στέγης. Έγνωρίζομεν τό ένδεχόμενον τοΰτο, διότι κατά τό σημεϊον εκείνο 
εϊχομεν εκλεπτύνει τά στρώματα, ΐνα διανοίξωμεν τήν οδόν. Ή πτώσις τής 
οροφής έγένετο όπό μορφήν χωνοειδούς οπής καί τό μόνον άποτέλεσμα ήτο 
νά περιλουσθή όπό καταιονισμού λεπτοτάτης λευκής σποδού ό «Mini Boss», 
όστις έδέχθη τό πράγμα μέ τήν ευθυμον φιλοσοφικήν του στωικότητα. Κατό
πιν τούτου διεκόψαμεν τήν διάνοιξιν τής στοάς καί ήρχίσαμεν τήν άνασκαφήν 
έκ τών άνω, δοθέντος ύπό τών έργατών τοϋ ονόματος «ή βυθισθεΐσα οικία» 
εις τό ένδιαφέρον τοΰτο οικοδόμημα.

Ή άνασκαφή έδειξεν έντός ολίγου, ότι πρόκειται περί τοϋ επάνω πατώματος 
μιας οικίας, ής άπεκαλύφθη ή ΝΑ. γωνία. Εις τον Νότιον τοίχον παρουσιά- 
σθη μέγα άνοιγμα, προφανώς παραθύρου, έ'χον 1.50 μ. πλάτος καί ισάριθμον 
διατηρούμενον ύψος. Τά ’ίχνη τών ξύλινων παραστάδων καί τής φλιάς διετη- 
ροΰντο ώς συνήθως. Εις τό άνοιγμα τοϋ παραθύρου ύπήρχον άκόμη όρθιαι 
δύο ώμαί πλίνθοι διαστάσεων 0.62 X 0.46 μ. (προφανώς δύο έπί ενα καί ήμι- 
συν πόδα) έκάστη (πίν. 176α). Έκεΐ όπου έπάτουν ήτο έμφανώς τό κατώφλιον, 
έπ’ αύτοΰ δέ έκειτο άνεστραμμένη μία κύμβη (πίν. 176α καί 233β). ’Επ’ αυτής 
εκειντο τά τεμάχια ποτηριού, ύπ’ αυτήν δέ τό χώμα εκρυπτεν όστάριον μικροϋ 
εριφίου ή άναλόγου ζώου. Δυστυχώς είναι τόσον κακή ή διατήρησις τοϋ τοί
χου καί έχει τόσον πολύ άποκλίνει τής καθέτου, ώστε ή πτώσις αύτοΰ είναι 
βεβαία, μόλις προχωρήση ή άνασκαφή. Έφωδιάσαμεν διά προχείρου στέ
γης τό άνασκαφέν τμήμα καί διεκόψαμεν έκεϊ τήν άνασκαφήν καί άνωθεν καί, 
φυσικά, καί έκ τής σύριγγος.

’Ολίγον Νοτιώτερον ήνοίξαμεν νέαν σύριγγα (είκ. 1 καί πίν. 176β). Συνην
τήσαμεν καί έδώ έδαφος λιθόστρωτον δι’ άνωμάλων λίθων, ώς πανταχοΰ μέ
χρι τοΰδε έντός τών συριγγών. ’Επειδή άνέρχεται άνηφορικώς καί μέ σημαντι
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κήν κλίσιν, ώνομάσαμεν ταύτην «Στενωπόν της άνωφερείας». Έπί των λί
θων τοϋ δαπέδου κεΐνται πηλίνη άωτος ήμιωοειδής σκάφη άκεραία (πίν. 177α) 
καί αρκετά άλλα άγγεϊα, πλήν εξαιρέσεων πάντα τεθραυσμένα. 'Ο πίν. 177β 
παρέχει έτέραν εικόνα των αγγείων τούτων, τά όποια προφανώς έκρημνίσθη- 
σάν ποθεν.

Εις τό άριστερόν (Νότιον πλευρόν) τής στενωπού ύψοϋται όρθιος είσέτι ό 
τοίχος μιας οικίας, άπό τοϋ οποίου έξέχει ή ένπίν. 178α φαινομένη «ύδρορρόη». 
Πρόκειται περί στενομάκρου άμφοροειδοΰς άγγείου, τοϋ όποιου άπεθραύσθη 
ό πυθμήν. Είναι όντως πιθανόν, ότι έπίτηδες έτέθη έχει τό άγγεΐον, ίνα προ- 
χείρως χρησιμεύση ώς ύδρορρόη. Δυστυχώς καί τής οικίας ταύτης οί τοίχοι 
είναι εις έρειπιώδη κατάστασιν καί δεν είναι πιθανόν, ότι δύναται να άνασκαφή 
άνευ καταρρεύσεως.

Εικόνα τής εισόδου τής σύριγγος δίδει ή φωτογραφία τοϋ πίνακος 104β 
έν ΠΑΕ 1968. Οί ξυλότυποι παλαιοτέρων φωτογραφιών εχουσιν άφαιρεθή καί 
είς την θέσιν τών άρχαίων ξύλινων πλαισίων έ'χει τεθή σκυροκονίαμα, ϊνα χρη- 
σιμεύη καί ώς στερέωσις τών λίθινων τμημάτων τοϋ παραθύρου καί τής θύ- 
ρας. Τό παράθυρον ανήκει εις τον μυλώνα καί ή θύρα είς τον προθάλαμον χύ
του. Κάτω φαίνονται οί λίθοι οί άνήκοντες ή είς οδόν λιθόστρωτον ή ’ίσως καί 
είς ετερον άκάλυπτον χώρον. ’Αριστερά είναι ορατόν τό στρώμα τής κισήρεως, 
ήτις έκάλυπτε τά πάντα ένταϋθα. ’Αριστερά, έναντι τής θύρας, άρχεται ή 
«Στενωπός τής άνωφερείας».

Μεταξύ τής συνοικίας Α (προς Βορραν) καί τών συνοικιών 5. η «γεφτρα» r ' /
Β - Γ (προς Νότον) κατά μήκος τοϋ τέως χείμαρρου (όρα

τον παρένθ. πίν. Α) υπάρχει άσκαφος είσέτι χώρος. ’Εν τούτοις φαίνεται ότι 
κρύπτει τά σπουδαιότερα τών κτισμάτων τής συνοικίας. ’Εκεί ήνοίχθη ή πρώ
τη τάφρος τής άνασκαφής κατά τό 1967 (Μπρόνου 1 καί Ια) καί ολίγον πε
ραιτέρω προς ΝΑ. εύρέθη ετερον κτίσμα (’Αρβανίτη 2), όπερ, ώς καί τό παρου- 
σιασθέν έν Μπρόνου 1, συνέκειντο έκ πελεκητών λίθων. Τά κτίσματα ταΰτα 
παραμένουσιν είσέτι άσκαφα λόγφ διαφόρων ζητημάτων. Συμπληρωματική 
έρευνα ώς προς την φύσιν αυτών έδειξε τά άκόλουθα:

Τό πρώτον έξ αυτών1, όπερ εΐχεν έκληφθή ώς ισόγειον, άπεδείχθη ού μό
νον ότι είναι πιθανώτατα άνώγέιον, άλλα καί ότι είς αότό άνήκει εις έπιφα- 
νειακός σχεδόν τοίχος, πέρυσιν έκληφθείς ώς πιθανώς μεταγενέστερος1 2. Είς 
την έξωτερικήν αύτοΰ έπίχωσιν τής Δυτ. πλευράς εμφανίζονται έντός τής 
κισήρεως μεταξύ άλλων ιχνών καί όπαί κυλινδρικαί, διαμέτρου 4 μέχρι 5

1. "Ορα Thera I, 1967, σ. 35 έξ., εικόνες 50 - 54 και έγχρ. πίναξ Β 5 (=ΠΑΕ 1967, 
σ. 139 έξ. είκ. 3-4 καί πίν. 124α, 125α, γ).

2. Thera II, σ. 9 καί είκ. 1 (=ΠΑΕ 1968, σ. 90-1 καί πίν. 67α).
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εκατοστών, άνά τρεις μέχρι πέντε, πλησίον άλλήλων. (Όραταί έπί τοΰ πίν. 
178β εις το κέντρον τής φωτογραφίας.) Τοιαύτας όπάς παρετηρήσαμεν καί εις 
άλλο σημεϊον τής άνασκαφής (Γ4β κατωτέρω). Προέρχονται προφανώς έξ 
έπιμήκων ράβδων ή καλάμων, άλλ’ άγνωστον έν ποία συναφεία.

Ό πίν. 179α δεικνύει κατώφλιον, προ τής προσόψεως τών πελεκητών λίθων, 
φέρον εΐσέτι τον λίθινον δλμον, εντός τοΰ οποίου περιεστρέφετο ό θαιρός τής 
θύρας. Τό εσωτερικόν τοΰ δωματίου φέρει ώραΐον πλακόστρωτον (πίν. 179β), 
έπί τοΰ οποίου (δεξιά) είναι ορατή ή οΐνοχόη τών σταφυλών (κατωτέρω πίν. 
234α) εις ήν κατάστασιν εύρέθη.

Πέραν τής προσόψεως ταύτης τών ξεστών λίθων, ήτοι προς Νότον, υπάρχει 
λαβύρινθος εσωτερικών κτισμάτων, ήτοι δωματίων, διαδρόμων κλιμακοστα
σίων ίσως, ών ή είκών είναι εΐσέτι άσαφής. 'Η καταστροφή ένταΰθα είναι με
γάλης έκτάσεως. Οι τοίχοι είναι έτοιμόρροποι καί κεκλιμένοι, ώς βλέπει τις 
εις μίαν μεγάλην θύραν ορατήν έπί τοΰ πίν. 180. Επειδή δέ πρόκειται περί τών 
άνωγείων διαμερισμάτων, ή άνασκαφή ένταΰθα θά είναι λίαν έπίπονος.

Προς τό ’Ανατολικόν μέρος ό χείμαρρος έχει καταφάγει τήν συνέχειαν τοΰ 
τοίχου ξεστής λιθοδομής, αΰτη όμως άναφαίνεται μετ’ ολίγον ώς τοίχος ξεστής 
έπίσης λιθοδομής άπό Β. προς Ν’Εφέτος έξηκριβώθη, ότι πρόκειται περί 
άνωγείου, τό δέ υποκείμενον ισόγειον φέρει δύο τετράγωνα παράθυρα βλέπον- 
τα προς Άνατολάς. 'Ο καθαρισμός τών παραθύρων τούτων είναι πολύ διδα
κτικός κατά τήν ώραν τής άνασκαφής, διότι δυστυχώς τά ίχνη μετ’ ού πολύ 
έξαφανίζονται.

Τό καλύτερον διατηρούμενον τών παραθύρων τούτων (πίν. 181α) ήτο διαστά
σεων 0.45 X 0.45 μ. (προφανώς ένός καί ήμίσεος ποδών). Τό άνώφλιον καίτό 
κατώφλιον ήσαν διπλάσιων διαστάσεων εις μήκος, ώστε τά ξύλα νά έρείδωνται 
καλώς έπί τοΰ τοίχου, τό δέ πάχος τών ξύλων δέν ύπερέβαινε τά 15 μέχρι 16 
έκατοστά. Τό κάτω ξύλον (τής φλιάς) ήτο άπελέκητος καί στρεβλός κορμός 
δένδρου, όστις μάλιστα εις τό δεξιόν μέρος ήτο καί διχαλωτός. Πάντα ταΰτα 
διακρίνονται καλώς εις τό άποτύπωμα, διότι τά ξύλα εις πάσας τάς περιπτώ
σεις δέν έγκατέλιπον τό παραμικρόν οργανικόν ίχνος.

Τό καθαυτό παράθυρον εις πάσας τάς περιπτώσεις (όρα κατωτέρω) φέρει 
πάντοτε δύο κοιλώματα κάθετα, δεξιά καί αριστερά. Τοΰτο σημαίνει, ότι κατά 
τήν ώραν τοΰ ένταφιασμοΰ τών έρειπίων ύπό τήν κίσηριν τά δύο κάθετα ξύλα 
τοΰ πλαισίου τοΰ παραθύρου ήσαν εις τήν θέσιν των. Βραδύτερον «έξητμίσθη- 
σαν» καί ούτως άπέμεινε τό κοιλον. Εις τό μέσον όμως τό παράθυρον ήτο 
κοϊλον καί έφερεν άπό δύο μέχρι ίσως καί τεσσάρων οριζοντίων ξύλινων πήχεων 
δίκην κιγκλίδων. ’Εκεί λοιπόν εΐσεχώρησε παντοΰ ή λεπτή κίσηρις καί ή σπο
δός. Ούτως έχομεν σήμερον άνάγλυφον τό κοίλωμα έκάστου παραθύρου μετά 1

1. Thera I, σ. 52, είκ. 79 - 80 (=ΠΑΕ 1967, πίν. 133β καί 134α).
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των άποτυπωμάτων των οριζοντίων δοκίδων. 'Ο πίν. 181 β δεικνύει καλύτερον 
τήν κατάστασιν εις τό παρόν παράθυρον, δπερ έφερε τρεις οριζοντίους κιγκλί- 
δας έκ λεπτών κορμών δένδρων έσχισμένων εις δύο. Το κυρτόν του ήμικυλίν- 
δρου ήτο έστραμμένον προς τά έ'σω, ή δέ πρόσοψις τοϋ παραθύρου έδείκνυε 
τό έπίπεδον μέρος τών δρυφάκτων. 'Ως έπί της είκόνος είναι ορατόν, τό με- 
σαΐον δρύφακτον ήτο παχύτερον τών δύο άλλων. Τό φώς καί ό άήρ λοιπόν 
είσήρχοντο διά τών μεταξύ σχισμών, ώς συνέβαινε καί έν Αΐγύπτω. ’Ολίγον 
Βορειότερον έπί του αύτοϋ τοίχου υπάρχει πανόμοιον έτερον παράθυρον, τό 
όποιον όμως δεν διατηρείται εις τόσον καλήν κατάστασιν, ώς τό παρόν.

Διατηρούμενον κατ’ ορθήν γωνίαν προς τό παρόν κτίσμα υπάρχει έτερον, 
ωσαύτως έκ ξεστής λιθοδομής, τό όποιον είναι τό μνημειωδέστερον μέχρι 
τοΰδε άνακαλυφθέν 'Η πληρεστέρα έρευνα έδειξεν ωσαύτως, δτι καί έδώ τό 
ορατόν τμήμα τοϋ τοίχου άνήκεν εις τό άνω πάτωμα. Εύρέθησαν μάλιστα έντός 
τής έκ σποδού εσωτερικής έπιχώσεως δύο κολοβά χάλκινα τάλαντα ζυγοΰ, τό έν 
έντός τοϋ ετέρου. Κάτωθεν δμως τοϋ όρατοΰ τοίχου, έκεΐ δπου άλλοτε ένομί- 
σαμεν δτι υπήρχε καθαρά σποδός, άπεδείχθη δτι έπρόκειτο περί δύο παραθύ
ρων (πίν. 182α). Συνέπεσεν ή άρχική δοκιμή τοϋ 1967 νά προσκρούση εις τά 
παράθυρα ταΰτα, διά τοΰτο δ’ έθεωρήθη μυστηριώδες τό γεγονός, πώς τοιοΰ- 
τον οικοδόμημα ήτο δυνατόν νά στηρίζεται έπί τής σποδοΰ καί άρα νά είναι 
χρονολογητέον μετά τήν έκρηξιν1 2.

Εις τήν περιογήν ταύτην καί ολίγα μέτρα προς6. Η «ΠΤΡΑ ΤΗΣ ΘΤΣΙΑΣ» ,. ,ΓΛ
Ανατολάς τής ξεστής λιθοδομής τοϋ Βορειότερου 

οικοδομήματος (Μπρόνου Ια) άνεκαλύφθη περίεργον καί άνεξήγητον είσέτι 
σύμπλεγμα, όνομασθέν διά γενικού ονόματος «πυρά». Ή πρώτη μνεία του 
άναφέρεται εις τό ήμερολόγιον τής Τετάρτης 15 Όκτ. 1969 ώς έξής: «’Εν 
Μπρόνου Ια σκαφή βαθυτέρα έντός τής κοίτης τοϋ ποταμού άπεκάλυψε πα- 
λαιότερα (ΜΚ) άγγεϊα (ίσως τάφον !) καί τεμάχια μεγάλου λίθινου άγγείου...».

Γήν έπομένην (16 Όκτ.) έσημειοΰτο: «φαίνεται νά είναι λακκοειδής τά
φος. Τό σήμερον άποκαλυφθέν Βορειότερον ήμισυ καλύπτεται ύπό μικρών σχι- 
στολιθικών πλακών. ’Εφάπτεται αύτοϋ ή κυκλική κοιλότης, έντός τής οποίας 
εύρίσκονται τά τεμάχια τοϋ μεγάλου λίθινου άγγείου έξ άνδεσιτικής λάβας». 
Ο πίν. 182β έπεξηγεϊ τάς άνωτέρω λέξεις τοϋ ήμερολογίου. ’Αριστερά φαίνεται 

μικρόν σκάμμα, ίνα σπουδάσωμεν τά υποκείμενα στρώματα. Ή μνημονευο- 
μένη κοιλότης τοϋ πίθου εύρίσκεται άνω ύψηλότερον καί δεν φαίνεται έπί τής 
εικόνος. Σημειωτέον δτι τά τεμάχια τοϋ μνημονευομένου λίθινου πίθου δεν

1. Thera I, σ. 52, είκ. 79 (άνω άριστερά) καί 53, είκ. 82(=ΠΑΕ 1967, πίν. 133β καί 
134β).

2. Thera I, σ. 53, είκ. 82 καί σχέδιον είκ. 83 ( =ΠΑΕ 1967, πίν. 134β καί σ. 148 είκ. 7 )..
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εύρίσκοντο όλα εις την θέσιν των, διότι εις νεωτέρους χρόνους εΐχον προσκρού
σει έπ’ αυτών οΐ Άκρωτηριανοί καί τά εΐχον χρησιμοποιήσει εις τον ξηρότοι- 
χον τον χρησιμεύοντα ώς όχθην τοΰ χειμάρρου. ’Ολίγα τεμάχια έκ τοϋ χεί
λους του άγγείου άπωλέσθησαν διά τούτο όριστικώς, ώς φαίνεται.

'Υπό τάς σχιστολιθικάς πλάκας υπήρχε στρώμα πάχους 20 - 25 έκ., όπερ 
ήτο ίσχυρώς κεκαυμένον, μελανόν καί περιέχον μικρά τεμάχια ανθράκων έκ 
θάμνων καί όλης. Τό στρώμα ήτο πλήρες τεθραυσμένων άγγείων (πίν. 183α), 
λίθινων εργαλείων καί οργανικών ουσιών. "Εν άγγεΐον, εύρεθέν άνεστραμμέ- 
νον επί τής πυράς, ήτο πλήρες φάβας, τοϋ γνωστού καί μέχρι σήμερον χαρα
κτηριστικού Θηραϊκού οσπρίου (πίν. 183β). Εύρέθησαν περαιτέρω πυρήν καί 
λεπίδια όψιανοΰ (εν έχει σχεδόν άκριβώς 10 έκ. μήκους), δύο τριπτήρες χά- 
λικες καί πλάξ (τριβαία), έφ’ής είργάζοντο οΐ τριπτήρες. Εύρέθη ωσαύτως 
άντικείμενον συμπαγές καί βαρύ, άτρακτοειδές ή άκριβέστερον άλαβαστροειδές, 
ΰψους 0.14, τό όποιον φέρει οπήν άνω καί έπένδυσιν ώσεί έκ φαγεντιανής. 
Εύρέθησαν τέλος δύο ειδώλια πήλινα βοών, διότι οί βόες προς θυσίαν προφα
νώς ήσαν βαρύ πράγμα, έθυσιάσθησαν όμως πραγματικά μικρότερα ζώα, διότι 
ευρομεν άρκετά οστά καί τεμάχια δύο κεράτων τράγου ή αίγός. Τά ειδώλια τών 
βοών έχουσιν έξαιρετικώς μακρά ρύγχη, άλλ’ οΐ ρώθωνεςκαί τά στόματα έχου- 
σι δηλωθή μέ άσυνήθη έπιμέλειαν (πίν. 184α). Τά μήκη τών ειδωλίων είναι 
10 καί 14 έκατοστά.

’Εκ τών εύρεθέντων έντός τής πυράς άγγείων τό εύρύστομον πρόχειλον πι- 
θάριον (πίν. 184β) φέρει έμπιέστως έπί τής κοιλίας έν σύμβολον μάλλον ή 
κόσμημα (πίν. 184γ). 'Έν σφαιροειδές άγγεΐον (πίν. 184δ) φέρει έπί τοϋ ώμου 
καλώς διατηρουμένην άμαυρόχρωμον διακόσμησιν. 'Ο πίν. 184ε παρουσιάζει 
δύο μικράς φιάλας καί ό πίν. 184ζ τρία σκυφάρια, ήτοι άγγεΐα καλώς γνωστά 
ώς σκεύη θρησκευτικών τελετών. Πάντα τά άγγεΐα άνήκουσιν εις Μεσοκυκλα- 
δικήν φάσιν παλαιοτέραν τής τών μέχρι τοΰδε άνασκαφέντων έρειπίων.

Τό σύνολον τοΰ κατασκευάσματος, τό όποιον καί εις τό ήμερολόγιον τής 
17ης Όκτ. 1969 έξακολουθεΐ νά χαρακτηρίζεται ώς «τάφος», περιβάλλεται 
ύπό κτιστών τοιχωμάτων. Κατά τό ήμερολόγιον, έχει έσωτερικάς διαστά
σεις 1.90 X 1.30 μ. καί τον μέγαν άξονα άπό Β. προς Ν., ένθα τό τοίχωμα 
έχει τό μέγιστον ύψος, περί τό 1 μέτρον. Βραδύτερον όμως τά «τοιχώματα» 
άπεδείχθησαν τοίχοι διασταυρούμενοι καί προς άλλους. 'Ως έκ τούτου τό ζή
τημα παραμένει προς λύσιν διά τής συνεχείας τών άνασκαφών. Τά άκόλουθα 
όμως έξηκριβωμένα γεγονότα προέκυψαν περαιτέρω:

'Υπό τό κεκαυμένον στρώμα τό ήδη περιγραφέν εύρίσκετο λεπτόν στρώμα 
χώματος, ύπό δέ τοΰτο άνεφάνη ώραΐον συμπαγές δάπεδον έξ ερυθρωπής λά
βας τυπείσης εις μικρά τεμάχια καί στερεωθείσης διά κτυπήματος καί ΐσως 
καί διά συνδετικής τίνος όλης. Τό είδος τοΰτο δαπέδου, τό όποιον είναι τε
λείως έπίπεδον καί άσυνήθως ώραίας έμφανίσεως, άνεκαλύφθη καί εις άλλα
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μέρη του τομέως Β (δρακατωτέρω). Έπί της φωτογραφίαςπίν. 185α διακρίνε- 
ται καλώς τδ δάπεδον εις τδ δεξιόν μέρος τής εΐκόνος. Τοϋ άπομακρυνθέντος 
μελανού στρώματος τδ πάχος διακρίνεται άκόμη ύπέρ τδ δάπεδον, άριστερά 
δέ οί λίθοι, οί όποιοι εΐχον έκληφθή ώς παρειαί κτίστου τάφου. Εις τδ κέντρον 
τής είκόνος, τέλος, φαίνεται λακκοειδές έπίμηκες κατασκεύασμα καί μία πλάξ 
φαινομένη εις την θέσιν της. At παρειαί τοΰ ερυθρού δαπέδου τελειώνουν έδώ ή, 
άκριβέστερον ίσως, διά την διάνοιξιν τοϋ λάκκου άπεκόπη τδ δάπεδον. Έπι- 
στεύσαμεν πάντες, δτι ό λάκκος ήτο ταφικός, αν καί αΐ διαστάσεις του μόνον 
όκλάζοντα νεκρδν ήδύναντο να περιλάβουν. 'Ο λάκκος δμως ήτο μέχρι τέλους 
(βάθος 1 μ. περίπου) πεπληρωμένος λίθων καί χώματος.

Ό πίν. 185β παρουσιάζει την αυτήν περιοχήν τής «πυράς», άλλα κατά κά
θετον τδν άξονα τής φωτογραφικής μηχανής. Κάτω φαίνεται ό λάκκος, άνω 
δέ τά λείψανα τοΰ μνημονευθέντος λίθινου πίθου. 'Η κοιλότης τοϋ άγγείου 
διακρίνεται καλώς. Τά άνώτερα τεμάχια τοΰ άγγείου ήσαν οΰχί εις τήν θέσιν 
των, διαταραχθέντα, ώς έλέχθη, κατά τήν κατασκευήν τής ξηρολιθιας τοΰ χει
μάρρου. 'Ο πυθμήν δμως τοΰ άγγείου εύρίσκετο άκόμη εις τήν θέσιν του. 
(Έπί τής φωτογραφίας έχει ήδη μετακινηθή πρδς καλύτερον καθαρισμόν.) 
"Αμα τή άφαιρέσει τοΰ πυθμένος τούτου καί πέριξ τοΰ άντιστοίχου κυκλικοΰ 
άποτυπώματος έπί τοΰ εδάφους άπεκαλύφθησαν όρθια, εις τήν θέσιν των άκόμη, 
εξ πολύ μικρά άπιόσχημα άγγεΐα καί λίθινον σκεΰος, τδ όποιον λόγω τής ύπο- 
κοίλου άνω έπιφανείας αύτοΰ πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς θράνος (σκαμνίον) 
(πίν. 186α).

Τά μικρά άγγεΐα ήσαν έξ άπλοΰ πηλοΰ καί κακώς ώπτημένα. Τρία έξ αυ
τών παρέχει ό πίναξ 186β. Έχουν ώτίακαθέτωςή όριζοντίως τετρημένα καί ό 
χαρακτήρ αύτών είναι σαφώς άναθηματικός. Τδ ΰψος των είναι 5 έως 6 εκα
τοστά. 'Ο λίθινος πίθος, ύπερβαίνων τδ μέτρον εις ΰψος, είναι άξιόλογον έρ- 
γον. ’Επειδή ό άνδεσίτης είναι πορώδης, δεν ύπήρχεν ή κατάλληλος κόλλα,ίνα 
προβώμεν εις τήν συγκόλλησιν τών τεμαχίων. Πρόχειρον τοποθέτησιν τούτων 
επ’ άλλήλων παρέχει ό πίναξ 187α.

Δεν είναι άκριβώς γνωστόν, αν εις τήν «Πυράν» ή παρά τδν πίθον εύρέθη 
τδ ογκώδες άντικείμενον τοΰ πίν. 187β. Ένομίσθη ώς όγκος λάβας καί άπερρί- 
φθη μετά τών άλλων λίθων, μόνον δέ έκ μικράς άπολεπίσεως εΐδομεν έκ τών 
υστέρων, δτι πρόκειται περί όψιανοΰ. Ουδέποτε έτυχε νά ΐδω τόσον μέγαν 
όγκον όψιανοΰ (τδ μήκος του φθάνει τά 50 εκατοστά). Πάντες οί έκ Μήλου 
χάλικες, ούς συμβαίνει νά γνωρίζω, είναι πολύ μικροτέρων διαστάσεων.

'Η φύσις τοΰ δλου τούτου συγκροτήματος παραμένει προβληματική, μέ 
πιθανωτέραν ερμηνείαν τήν τών ιερών τελετών έπί άνοικτοΰ χώρου. 'Η έ'ρευ- 
να πάντως δέν έληξεν άκόμη έκεΐ.
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Πέραν του προηγουμένως περιγραφέντος χώρου προς
7. Η ΝΟΤΙΑ ΣΤΝΟΙΚΙΑ. Λτ, < , ~ , , , Λ. , ' „ „

ΦΡΕΑΤΑ ΙΝοτον απλουται η τέως συνοικία Μπρονου 2, ητις
νυν άνεσκάφη άρκούντως, ώστε να παρουσιάση ει

κόνα άρχιτεκτονικώς καταληπτήν (παρένθ. πίν. Α.) Επειδή διά όδοϋ άπό 
Β. προς Ν. βαινούσης διαιρείται εις δύο τμήματα, τδ προς Άνατολάς ώνο- 
μάσθη συνοικία Β, τό δέ προς Δυσμάς συνοικία Γ. Ή μνημονευθεϊσα οδός ή 
χωρίζουσα τάς δύο συνοικίας προς Βορράν μέν έκδίδει εις άνοικτόν χώρον 
(αύλήν;), προς Νότον δέ είναι άκόμη κεκαλυμμένη.
Ή άνασκαφή τής Νοτιάς συνοικίας έπεβλήθη έκ του λόγου, ότι πρωτίστως 

επρεπε να καλυφθή διά στέγης τό πλακόστρωτον άνώγειον διαμέρισμα Β2 
(παρένθ. πίν. Β) προτού έπιχειρηθή ή συστηματική αύτοΰ άνασκαφή, ητις σημαί
νει διάλυσιν και άνασύνθεσιν τού δαπέδου τούτου. Διά πολλών δοκιμών (συνέ
πεια τών οποίων υπήρξε καί ή παρούσα άνασκαφή, ητις πανταχοΰ σχεδόν 
είναι προκαταρκτική) έξηυρέθησαν αί θέσεις τών πεσσών. Διά νά θεμελιωθούν 
καλώς οί πεσσοί τού στεγάστρου έπρεπε νά άνοίξωμεν φρέατα μέχρι τού φυ
σικού βράχου, άρχικώς δώδεκα, εις ά παρέστη άνάγκη νά προστεθή καί έν 
δέκατον τρίτον (επί τού σχεδίου παρένθ. πίν. Β φέρει τον άριθμόν 4α). Θά 
παραθέσωμεν πρώτον τάς στρωματογραφικάς παρατηρήσεις, αί όποΐαι έγένοντο 
έπ’ εύκαιρία τού άνοίγματος τών φρεάτων.

Τό ύπ’ άριθ. 1 φρέαρ ήνοίχθη έκτος τού χώρου τής άνασκαφής κατ’ ευθείαν 
έπί τής επιφάνειας τού εδάφους. Διά τούτο είναι τό βαθύτατον πάντων (πίν. 
164β). Πέντε σχεδόν μέτρα είσέδυσεν έντός τής κισήρεως καί προεχώρη- 
σεν έτι βαθύτερον μέχρις εύρέσεως τού στερεού εδάφους. Έντός τής κισή- 
ρεως συνηντήσαμεν καί μελανά σημεία (έκ τής άποσυνθέσεως οργανικών ού- 
σιών ή ώμών πλίνθων) καί προ παντός κοιλότητας. Γνωρίζομεν νΰν, ότι μεί- 
ζονες ή έλάσσονες κοιλότητες έντός τής κισήρεως είναι σύνηθες φαινόμενον.

Τά φρέατα 2 καί 3 παρουσίασαν σημαντικήν δυσκολίαν, διότι πλησίον αυ
τών ύπήρχον τοίχοι. Παρά τό φρέαρ 2 μάλιστα εις τοίχος Ιφερεν όρθίαν πη- 
λίνην σωλήνωσιν (όρα κατωτέρω). Εκεί όπου έστερεώθη ό πεσσός 3 (πίν. 
188α) τό φρέαρ παρουσίασεν ώσαύτως σημαντικάς δυσκολίας. Έντός αύτοΰ 
εύρέθη καί ό περιέργου σχήματος λίθος (ό προεξέχων έντός τού φρέατος 
έπί τού πίν. 188β), όστις ήρμηνεύθη ώς ακμών. Εις τό άνω μέρος τής φωτο
γραφίας φαίνεται άρκούντως έπιμελές λίθινον χώρισμα, άλλά ξηρότοιχος καί 
έξ άναμείκτων λίθων συγκείμενος. Κατεσκευάσθη ΰπό τών τρωγλοδυτών καί 
άφέθη προσωρινώς εις τήν θέσιν του.

Τό φρέαρ τού πεσσού 4 (πίν. 165α κάτω), άκριβώς κατά τήν ΝΔ. γωνίαν 
τής άνασκαφής, έδωκεν άφορμήν εις τάς περισσοτέρας παρατηρήσεις, κατόπιν 
βεβαίως σχετικής διευρύνσεως τής άνασκαφής. Σπουδαΐον οικοδόμημα έκ 
ξεστής λιθοδομής κρύπτεται έκεΐ, ώς φαίνεται (όρα κατωτέρω).

Τό φρέαρ 4α παρέσχεν εις τον πυθμένα φαιάν άργιλλώδη λάβαν άρκούντως
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σκληράν. Ύπ’ αύτήν (ίσως έκ τάφου) εύρέθησαν Πρωτοκυκλαδικής εποχής 
ίχνη, ώς καί εις τό φρέαρ τοϋ μυλώνος. Έν όστρακον τής κατηγορίας των με
λανών στιλβωτών φέρει πριονοειδείς γραμμάς (zig-zag) επ’ αύτοΰ.

Έτι σπουδαιότερα ήσαν τα ίχνη εις τό βάθος τοϋ φρέατος 6 (ΝΑ. γωνία 
τής άνασκαφής). 'Η έ'ρευνα ήτο δύσκολος, διότι τό εύρεθέν θολωτώς σκαλι
στόν κοίλωμα, ίσως Μεσοκυκλαδικός τάφος, εκειτο έκτος τοϋ φρέατος κατά 
τό πλεΐστον. Ή διάμετρος τοϋ κοιλώματος ήτο έν περίπου μέτρον, προς δέ 
τά ΝΑ. έφαίνετο ευρό άνοιγμα καί λίθοι, ίσως θύρα. Τό ύψος τοϋ «θαλάμου» 
ήτο άπό 1 μέχρι 1.30 μ., εις δέ τό ΒΔ. μέρος τοϋ κυκλικοΰ φαινομένου θαλάμου 
είχον σωρευθή όστρακα έκ μεσαίου μεγέθους άγγείων. Τό δάπεδον έφερε καί 
λίθους. 'Η φωτογραφία, πίν. 189β, ληφθεΐσα διά σπινθήρος, δίδει ιδέαν τοϋ πρά
γματος. Τά όστρακα δεν έμελετήθησαν άκόμη. Εις τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους 
καί πλησίον τοίχου εΐσδύοντος εις τον προς Άνατολάς άσκαφον χώρον έκαθα- 
ρίσθησαν δύο πήλιναι πλάκες ορθογωνίου σχήματος (πίν. 190α), μετά έλαφρο- 
τάτης καμπυλότητος. Ή πρώτη σκέψις βεβαίως ήτο περί κεράμων, αλλά τό 
πράγμα είναι άβέβαιον είσέτι.

Τό φρέαρ 6 παρουσίασεν ώσαύτως ένδιαφέροντα λείψανα. ’Εντός τής κισή- 
ρεως παρουσιάσθη καί ένταΰθα κοιλότης (ή τετάρτη εις τήν παρούσαν συνοι
κίαν). Τό ύπό τό στρώμα κισήρεως προεκρηξιακόν έ'δαφος είναι καί ένταϋθα 
φαιόν άργιλλώδες, ώς εΐ ήτο έκ συμπαγούς στάκτης ξύλων. Εντός δέ τούτου 
εύρέθη έτέρα κοιλότης (ίσως τάφος;). Τά περισυλλεγέντα όστρακα είναι στιλ- 
βωτά Πρωτοκυκλαδικά, χρώματος έρυθρωποΰ. Εύρέθη δέ καί τεμάχιον μαρ
μάρινου ειδωλίου τής αυτής έποχής. Εις βάθος μέτρου περίπου άπό τής έπιφα- 
νείας τοϋ αυτόθι χώρου εύρέθη ώσαύτως, κατά τήν άνόρυξιν τοϋ φρέατος, 
διπλοΰν δάπεδον. Τό άνώτερον ήτο κοινής ποιότητος, έκ γής κτυπητής. 'Υπό 
τούτο ύπήρχε στρώμα λατύπης έξ έρυθράς λάβας, πάχους 5 έκ., μεγέθους 
τών χαλίκων άπό έρεβίνθου μέχρι λεπτοκαρύου. Τό ύπερκείμενον κτυπητόν 
δάπεδον φέρει μέρος τών χαλίκων εις τήν κάτω αύτοΰ έπιφάνειαν. 'Επομέ
νως πρόκειται περί υποστρώματος μάλλον παρά περί χωριστοΰ δαπέδου. 'Υπό 
τούς χάλικας τέλος ύπάρχει τό κατώτατον δάπεδον, ώραιοτάτης κατασκευής, 
λειάνσεως καί στιλβώσεως έτι. Άπεκαλύφθη τμήμα μόνον 20 - 25 εκατοστών 
(πίν. 190β). Έν καιρώ θά έξακριβωθή αν έπεκτείνεται καί τί άκριβώς είναι.

Τό φρέαρ 9, τό όποιον ήναγκάσθημεν νά άνοίξωμεν εις τήν πυκνώς φκοδο- 
μημένην συνοικίαν τής «Γεφύρας», παρουσίασε τά εξής: Εις βάθος 2.50 μ. 
άπό τής έπιφανείας συνηντήσαμεν πίθον κεκλιμένον καί τεθραυσμένον, επ’ 
αύτοΰ δ’ εκειτο τό χωμάτινον πάτωμα ή στέγη. Καθαρισθείς καί φωτογρα- 
φηθείς ό πίθος άφηρέθη. Παραπλεύρως αύτοΰ εύρέθησαν μικρόν άγγεΐον, τό 
πρώτον όστρακον τρίτωνος τής άνασκαφής, μήκους 0.20, καί μέγας χαύλιος 
μήκους 0.17 έκ. Εύρέθη ώσαύτως πλησίον λεπτόν κυκλικόν πώμα άλαβαστρί- 
νης πυξίδος μετά οπής έν τώ μέσω, άγνώστου είσέτι προελεύσεως.
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Τέλος το φρέαρ 10 απέδωσε την άκόλουθον στρωματογραφίαν: Ό κατώ- 
τατος, προεκρηξιακδς βράχος, δν έσκάψαμεν μέχρι βάθους 60 έκ., είναι ενταύ
θα κιτρινωπός άργιλλώδης. 'Υπέρ τούτον υπάρχει λιθοριπή πάχους 1.10 μ., 
ήτις ή το τυπική καί άνά τάς άνασκαφάς τής Πύλου, οσάκις έπρόκειτο περί 
τεχνητής έπιχώσεως. Ύπεράνω αύτής ήτο τό κτυπητδν δάπεδον αυλής προ
φανώς, πάχους 0.10, καί υπέρ τοϋτο ή έπίχωσις των έρειπίων τοΰ σεισμού.

'Ολόκληρον τό μέχρι τοΰδε σκαφέν τμήμα τής Νοτίας 
η οδος τελχίνων» συνοικίας (παρενυ. πιν. A, ο και 1 ) διαιρείται οια της 

«οδού Τελχίνων», βαινούσης άπό Β. προς Ν., εις δύο 
συνοικίας, ’Ανατολικήν (Β) καί Δυτικήν (Γ). Άμφότεραι προχωροΰσιν έντός 
τοϋ στρώματος τής κισήρεως, ή μέν πρώτη προς Άν. πέραν τής κοίτης τοΰ χει
μάρρου, ή δέ δευτέρα προς Δ., δπου δέν άποκλείεται νά ύπάρχη καί άλλη 
οδός παράλληλος προς τήν οδόν Τελχίνων (πίν. 188β). "Οταν ή συνοικία έσκά- 
φη άρκούντως, ώστε νά γνωρίζωμεν ποϋ περίπου θά άνοίξωμεν τά φρέατα των 
πεσσών, παρουσίαζε μέγα σύμπλεγμα μέ τό πλακόστρωτον άνώγειον έν τώ μέ
σω (πίν. 191α).

Εις τό Βόρειον μέρος ή οδός Τελχίνων καταλήγει εις «αύλήν», άνοικτόν 
χώρον έν πάση περιπτώσει. 'Η άνασκαφή έδώ ύπήρξε διδακτική καί άπό γεω
λογικής άπόψεως. 'Η κίσηρις δηλαδή, δταν ήρχισε νά πίπτη έξ ουρανών, εις 
μέν τον άνοικτόν τούτον χώρον έπεσεν άπ’ εύθείας βαθέως, ήτοι έπί τοΰ εδά
φους (πίν. 191 β άνω άριστερά καί 192α). Εις τά άλλα δμως μέρη Ιπεσεν έπί 
τών έρειπίων, ήτοι έσταμάτησε πολύ ύψηλότερον (δρα, έπί παραδείγματι, τον 
πίν. 193α). Έπί τής φωτογραφίας πίν. 191 β, ληφθείσης έκ Δυσμών, βλέπει 
τις άριστερά τήν αύλήν, δεξιά δέ τον δγκον τών έρειπίων προτού άκόμη άνα- 
φανή σαφώς ή οδός Τελχίνων.

'Η φωτογραφία πίν. 192α, ληφθεΐσα έκ Νοτιοδυτικών, δεικνύει εις τό βάθος 
τήν κίσηριν, ήτις καλύπτει εΐσέτι τήν Βορείαν περιοχήν τής αύλής. Δεξιά κα
θαρίζουν οί έργάται τό ’Ανατολικόν καί άριστερά άντιστοίχως τό δυτικόν μέρος 
τής αύλής. Προτού δμως φθάσωσιν εις τό βάθος τούτο, τά πράγματα ήσαν 
πολύ διδακτικά. Τούτο φαίνεται έπί τής φωτογραφίας πίν. 192β, ληφθεί
σης έξ ’Ανατολών. Δεξιά φαίνεται τό σάβανον τής τέφρας, δπερ ύψοΰτο τέσ- 
σαρα περίπου μέτρα έπί τής αύλής, προτού λεπτύνουν τούτο αί άνασκαφαί μας. 
'Ορατόν είναι μέγα κοίλωμα έξ έκείνων, άτινα έπανειλημμένως ήδη συνηντήσα- 
μεν έντός τής κισήρεως, καί τά όποια θεωροΰμεν τήν γενεσιουργόν αιτίαν ώρι- 
σμένων αιφνίδιων καταβυθίσεων τής σημερινής έπιφανείας τοΰ έδάφους άνά τό 
Άκρωτήρι. Κάτω έπί τής φωτογραφίας είναι τό διαμέρισμα Β5 τής συνοικίας 
Β (παρένθ. πίν. Β) καί άνω είναι ή αύλή. Μετά τον σεισμόν καί προτού ή Ικρη- 
ξις άποστείλη τήν κίσηριν, οί τρωγλοδύται εϊχον καθαρίσει τήν αυλήν έκ τών 
έρειπίων. Προς Δυσμάς (άνω έπί τής είκόνος) έσώρευσαν τούς λίθους. Προς
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Άνατολάς (κάτω επί της εικόνας, έκεϊ όπου πατούν τά ξύλα) έσώρευσαν κυ
ρίως τα χώματα καί τάς ώμάς πλίνθους. Μεταξύ δέ των δύο σωρών έδημιούρ- 
γησαν ατραπόν, ΐνα επ’ αύτής κυκλοφορώσιν. 'Η σκληρότης των χωμάτων 
έκεϊ ήτο μεγάλη έκ του ποδοβολητού. Κατ’ αυτόν τον τρόπον κατέστησαν 
οπωσδήποτε προσιτήν τήν οδόν Τελχίνων προς Νότον. "Οταν ημείς άπεμακρύ- 
ναμεν τον σωρόν των λίθων άπό τό Δυτικόν τμήμα τής αύλής, έδείχθη ότι έπί 
τής κορυφής αύτοΰ είχε σταματήσει ή κίσηρις (πίν. 193α). 'Ο σωρός ήτο έναρ- 
γέστατα έργου άνθρωπίνων χειρών (ορα τό πρόχειρον άνάλημμα έπί τής εΐ- 
κόνος, οπερ έχρησίμευεν Ϊνα συγκρατή τούς λίθους έν σωρώ). Επομένως ή 
σώρευσις των λίθων έγινε μετά τον σεισμόν καί κατά τό μεσολαβήσαν διά
στημα μεταξύ τού σεισμού καί τής έκρήξεως.

Έπί τού πίν. 193β φαίνεται τό Νότιον πλευρόν τής αυλής, όμοΰ μετά των 
χαρακτηριστικών έρειπίων τού σεισμού καί (δεξιά) ή άρχή τής οδού Τελχίνων. 
Είναι κεχωσμένη ύπό τά σεισμικά ερείπια, επ’ αυτών δέ έστρώθη κατόπιν ή κί- 
σηρις τού ήφαιστείου (ορατή άνω δεξιά). 'Ο πίν. 194α δεικνύει τήν αυτήν πε
ριοχήν έκ Νότου. 'Η οδός Τελχίνων έχει καθαρισθή μερικώς, φαίνονται όμως 
σαφώς τά έρείπια τού σεισμού καί έπ’ αυτών ή κίσηρις. Έπί τής φωτογραφίας 
φαίνονται όμοΰ τό έν παράθυρον τού πλακοστρώτου διαμερίσματος Β2 (δεξιά 
κάτω) καί ή θύρα, ή οποία ήγεν εις τό διαμέρισμα Γ5 (άριστερά, ύπέρ τά έρεί
πια τής οδού). 'Η θύρα φαίνεται καλύτερον έπί τής φωτογραφίας πίν. 194β, 
ειλημμένης ωσαύτως έκ Νότου, μετά τον πλήρη καθαρισμόν τής οδού. 'Ο πίν. 
195α δεικνύει τήν οδόν Τελχίνων έκ Βορρά, ήτοι έκ τής αύλής, ωσαύτως μετά 
τον πλήρη καθαρισμόν. ’Αριστερά φαίνονται άμφότερατά παράθυρα τού ισογείου 
τού άνήκοντος εις τό πλακόστρωτου διαμέρισμα Β2. Δεξιά (άόρατος) είναι ή 
θύρα, ή οδηγούσα εις τον διάδρομον Γ5, οΰ φαίνεται ό τοίχος. Εις τό κατάστρωμα 
τής οδού λάμπουν ακόμη ώς καθρέπται οί πλακωτοί λίθοι γρανιτικής λάβας, τούς 
οποίους χιλιάδες ποδών εΐχον στιλβώσει κατά τήν μακράν χρήσιν τής οδού.

Νοτιώτερον έπί τής οδού (άόρατον έπί τής εΐκόνος) ϊσταται είσέτι εν παρά
θυρον (πίν. 195β), άνωθεν τού όποιου διατηρείται άθικτου τό γείσου έκ λεπτών 
πλακών σχιστόλιθου. Διά τού παραθύρου τούτου εΐσήρχοντο ερποντες οί τρω- 
γλοδύται έντός τών διαμερισμάτων Γ4. Τά ίχνη των ήσαν σαφώς ορατά έπί 
τού κατωφλιού καί έπιπροσθέτως έκ τής μετατοπίσεως τών έρειπίων.

'Η μνημονευθεϊσα θύρα, ή άγουσα εις τον μέγαν διάδρομον Γ5, εύρέθη εις 
τήν κατάστασιν, ήν δεικνύει ό πίν. 196α. Δεν είναι τις βέβαιος, αν οί λίθοι οί 
φράσσοντες τήν σχετικώς μνημειώδη καί ευρύχωρου ταύτην θύραν εΐναι τά 
πεσόντα έρείπια ή πρόχειρος τοίχος τών τρωγλοδυτών. Μετά τον καθαρισμόν 
άνεφάνη σαφώς διατηρούμενος ό μεσαίος λίθινος πυρήν τών πλαγίων παρα- 
στάδων, όστις εις τάς δύο γωνίας έφερε τά συνήθη όρθια ξύλα. Δύο έγκοπαί εις 
τό κατώφλιον ύποδηλοΰν τό ξύλινου πλαισίου τής θύρας, ήτις ήτο μονόφυλλος 
καί ήνοιγε προς τά έ'σω (πίν. 196β).
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'0 πίν. 197α δεικνύει έκ Δυσμών άφ’ ύψηλοΰ τήν οδόν, ίνα καταστή σαφής ή 
θέσις των παραθύρων τοΰ ισογείου έν σχέσει προς τό πλακόστρωτον άνώγειον 
διαμέρισμα. Τα παράθυρα ταΰτα είναι τόσον πολλά άνά τήν άνασκαφήν (ήδη 
νϋν κατέχομεν δέκα παραδείγματα), ώστε έλπίζομεν να σπουδάσωμεν τα τής 
κατασκευής των κατά τρόπον σαφή καί άναμφισβήτητον. Προς τό παρόν τά 
εξής είναι βέβαια: Τά παράθυρα (ούχί πάντα βεβαίως) φέρουν λίθινα πελε
κητά πλαίσια έξέχοντα 3-4 έκ. έκ τοϋ τοίχου. ’Έσω τοϋ λίθινου πλαισίου 
υπήρχε δεύτερον ξύλινον, τό όποιον έφερε δρύφακτον ή κιγκλίδωμα άποτελού- 
μενον έκ τριών συνήθως οριζοντίων πήχεων ή δοκίδων. ΤIIσαν επομένως τά 
παράθυρα ούχί κινητά, άλλά άνοίγματα έφωδιασμένα διά στενών σχετικώς 
σχισμών, ώστε νά εισέρχεται ό άήρ καί τό φώς, ούχί όμως καί ζώα ή πτηνά. 
Τό φώς εις τό κλίμα τής Θήρας ήτο έντατικόν, ώς περίπου καί έν Αΐγύπτω, 
ένθα άνάλογοι σχισμαί διωχέτευον περιωρισμένον φώς. Περισσότερον προσέ- 
πιπτε προφανώς ενοχλητικόν.

Μετά τήν καταστροφήν, κόνις, λεπτή κίσηρις καί ιλύς είσεχώρησαν εις τά 
κενά μεταξύ τών παραθύρων καί οΰτω διετηρήθησαν τά αποτυπώματα τών ξύ
λινων δρυφάκτων. Τό Βόρειον παράθυρον τοΰ πλακοστρώτου δωματίου (πίν. 
197β) δεν διετήρησε καλώς τήν ΐλύν, ήτις κατέρρευσε. Τό Νότιον όμως παρά
θυρον (πίν. 198α) διετήρησε καλώς έπί τής ΐλύος ’ίχνη, τά όποια δεικνύουν 
μίαν τούλάχιστον όριζοντίαν δοκίδα, τό δέ σύνολον θά ήσαν δύο ή τρεις. Δεξιά 
καί άριστερά υπάρχουν εις όλα τά παράθυρα δύο κάθετα κενά. ’Ανωτέρω 
(σ. 160) έδόθη μία έξήγησις εις τό γεγονός, ότι δεν ήδυνήθη νά είσχωρήση ή 
ιλύς. Αί λεπτομέρειαι όμως άφήνουν πολλά σκοτεινά σημεία, άτινα πιθανώς 
θά διαλευκανθοϋν βραδύτερον. 'Ο παρένθετος πίναξ Γ δίδει ιδέαν τής όδοΰ 
Τελχίνων έκ Νότου.

Δύναται τώρα νά θεωρηθή βέβαιον, ότι ή συνοικία Β συνά- 
9. Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ Β , r Γ ' " _1 ’ , ' , ,

πτεται προς Βορράν μετά τής συνοικίας, ένθα τα κτισματα 
ξεστής λιθοδομής παρέχουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Τήν «Γέφυραν» άποτελοΰν 
μερικά ερείπια, τά όποια άπεκαλύφθησαν κατά τό άνοιγμα τών φρεάτων 9 
καί 10.

Ώς έλέχθη έπανειλημμένως, ούδέν σχεδόν διαμέρισμα άμφοτέρων τών συν
οικιών (Β καί Γ) άνεσκάφη τελειωτικώς. Διά τοΰτο θά δοθή ενταύθα βραχεία 
περιγραφή έκάστου χώρου. Τήν άρίθμησιν τών χώρων εις τήν συνοικίαν Β 
ήρχίσαμεν έκ τής Βόρειας αυλής.

Τό δωμάτιον Β1 ουδόλως έθίγη καί είναι έως άνω πλήρες πεσόντων έρει- 
πίων καί κισήρεως. Τήν προς τήν αυλήν γωνίαν του (τήν ΒΔ., όρα σταθερώς 
τό σχέδιον παρένθ. πίν. Β) δεικνύει ό πίν. 193β.

Συναπτόμενον προς Νότον είναι τό δωμάτιον Β2, γνωστόν ήδη άπό τής
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προηγουμένης άνασκαφικής περιόδου1. ’Έκτοτε είχεν άναγνωρισθή, δτι τό 
ελαφρώς βυθισμένου πλακόστρωτου μετά κίονος έυ τώ κέντρω είναι τό δαπέ
δου άυωγείου δωματίου. 'Η παρούσα άυασκαφή άνευρε τά περιγραφέυτα ήδη 
παράθυρα τής όδοϋ Τελχίυωυ, τά όποια άνήκουσιν εις τό ισόγειου. (’Ανωτέρω 
σ. 168 καί πίυ. 197 καί 198α.) Ό πίν. 198β δεικνύει τό δωμάτιου τοϋτο, μετά 
τοϋ έυός παραθύρου όρατοϋ, έκ του ύψους τής συνοικίας Γ (δρα κατωτέρω).

Τά προς Νότον συναπτόμενα διαμερίσματα Β 3 καί Β 4 δεν παρέστη ανάγ
κη νά άνασκαφώσιν εις βάθος, ώς έκ τούτου ούδέν εΐσέτι γνωρίζομεν περί τοϋ 
προορισμού των. Γνωρίζομεν όμως τον δραματικόν τρόπον τής καταστροφής 
των. 'Ο έπί τής όδοϋ Τελχίνων τοίχος τής προς Δυσμάς συνοικίας (Γ1 - Γ2) 
κατέπεσεν ολόκληρος προς Άνατολάς, έπικαλύψας τά δωμάτια ταΰτα. 'Υπάρ
χει πάντως φόβος, δτι ή κοίτη του χειμάρρου εβλαψεν ένταϋθα τά βαθύτερα 
στρώματα.

Κάμπτοντες εντεύθεν προς Βορράν έ'χομεν χώρους έν μέρει άσκάφους καί 
έν μέρει κατεστραμμένους ύπό τοϋ χειμάρρου, μέχρις δτου φθάσωμεν εις το 
διαμέρισμα Β6, γνωστόν ώς «Δωμάτων των πιθήκων». Εξακολουθεί καί έν
ταϋθα ή διαταραχή έκ των ύδάτων τοϋ χειμάρρου, έπισυμβασα εις άγνωστον 
έποχήν, δυναμένην δμως νά άναχθή τουλάχιστον μέχρι τοϋ πρωίμου 4ου μ.Χ. 
αίώνος. ’Όντως, έπί τοϋ παχέος Άνατολικοΰ τοίχου των διαμερισμάτων τού
των εύρέθη χαλκοΰν νόμισμα πολύ καλής διατηρήσεως (πίν. 189α), έπί τοϋ 
οποίου εύχερώς άνεγινώσκετο τό όνομα CONSTANTIUS. Επομένως τό 
στρώμα χρονολογείται εις τό α' τέταρτον τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος 1 2. Τό νόμισμα 
ήτο στερεώς προσκεκολλημένον έπί τής έπιφανείας ένός τών άνωτάτων λίθων 
τοϋ τοίχου, ό όποιος σχεδόν μόνον έν θεμελίοις διατηρείται. Επομένως εκτοτε 
ήδη είχε φθαρή ολόκληρος αύτη ή περιοχή ύπό πλημμυρών καί διαβρώσεως, 
ώς ήδη άπό τοϋ πρώτου έτους τής άνασκαφής ε’ίχομεν διαγνώσει3.

Εις την ΝΔ. γωνίαν τοϋ χώρου Β6 ή διαβρωτική καταστροφή είναι άκόμη 
έμφανής. 'Η στρωματογραφία τοϋ τμήματος τούτου είναι χαρακτηριστική 
(πίν. 199α). Τό άνώτατον στρώμα άποτελεϊται έκ κτυπητοΰ πηλοΰ μέ έλλειψο- 
ειδεΐς όπάς καί μίαν στρογγύλην. ’Ήσαν αί δοκοί τής οροφής. ’Αποτύπωμα 
μιας όριζοντίας δοκοΰ είναι ώσαύτως ορατόν. Τό πάχος τοϋ στρώματος τού
του είναι 20 μέχρι 25 έκατοστών. ’Ακολουθεί στρώμα λεπτής άμμου πάχους 
50 - 70 έκ. καί ύπό τοϋτο έτερον στρώμα λεπτοτάτης ίλύος πάχους 40 - 45

1. Thera II, πίν. 8 - 9 ( =ΠΑΕ 1968, πίν. 73-4).
2. Έπί τη βάσει αντιτύπου τής άνωτέρω φωτογραφίας άποσταλέντος είς τό Νομισμα

τικόν Μουσειον ’Αθηνών ή διευθύντρια τούτου Κυρία Μ. Οίκονομίδου είχε την εύγενή 
προθυμίαν νά άπαντήση, δτι άνήκει είς Κωνστάντιον τον Β' ώς Καίσαρα, 324 - 337, μετά 
τήν οποίαν χρονολογίαν λαμβάνει τον τίτλον τοϋ Αύγούστου.

3. Thera I, 1967, σ. 50 καί 55 (=ΠΑΕ 1967, σ. 146 καί 147).
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έκατοστών. Τό ήμισυ του χείλους ένός πίθου (προϊστορικού, έννοεΐται), εχει 
ένσφηνωθή μεταξύ των δύο τούτων στρωμάτων. Το κατώτατον τέλος στρώμα, 
το μόνον άπομεΐναν έκ τής άρχικής καταστάσεως, είναι λεπτή κίσηρις άπο 
12 μέχρις 20 έκατοστών πάχους.

Ευτυχώς το Βόρειον τμήμα του Β6 (πίν. 199β) παρέμεινεν άθικτον άπο τών 
πλημμυρών, κατά μήκος δέ τοϋ Βορείου τοίχου εΐχον καταπέσει έκ τοϋ άνω 
πατώματος άφθονα κονιάματα μετά τοιχογραφιών. Το μέγιστον έξ αυτών (περί 
τά 90 έκ. μήκους) φέρει δύο πιθήκους κυανού χρώματος, δυστυχώς ούχί στε
ρεού. Μέρος τού χρώματος, κατά την άφαίρεσιν τών τεμαχίων, παραμένει επί 
τής σποδού. Πολλά άλλα τεμάχια φέρουν λείψανα τών αυτών ζώων, άλλα δέ, 
ίσως έκ τών παρυφών τής κυρίας παραστάσεως, δεικνύουν γραμμάς καί σπεί
ρας. Τά τεμάχια άνευρίσκοντο άναμείξ μετά πλακών λεπτών λίθινων (πίν. 200α), 
αί όποΐαι καί εις την συνοικίαν Α συνώδευον τάς περυσινάς τοιχογραφίας τού 
«’Αφρικανού». Φαίνεται ότι τά σπουδαιότερα διαμερίσματα τών άνω πατω
μάτων ήσαν όλα πλακόστρωτα. Όμοΰ μετά τών περιγραφέντων λειψάνων εύ- 
ρέθη καί τεμάχιον μαρμάρου (πίν. 200β) Παρίου, ως νομίζω, το όποιον άγνω
στον εις τί έχρησίμευεν.

Εις τό δάπεδον τού δωματίου τούτου εύρέθησαν άγγεΐα πολλά, ώραΐα καί 
(τινά τουλάχιστον) σαφούς θρησκευτικής σημασίας. Εις πίθος περιεΐχεν ίσως τό 
ιερόν έλαιον. (Κατωτέρω σ. 186 καί πίν. 234γ.) Έτερα γραπτά άγγεΐα είναι 
επιμελούς κατασκευής, τινά εισηγμένα καί εν ιδιαιτέρως καλής Μινωϊκής (ΜΜ 
III) παραδόσεως. Την Ιην Σεπτεμβρίου εύρέθησαν επί τού δαπέδου πέντε μικρά 
ραμφόστομα προχοΐδια, μία άκεραία σκυφοπρόχους, μικρόν άπιόσχημον άγ- 
γεΐον μετά κύκλων γραπτών, μεγάλη ωραία εισηγμένη πρόχους μετά «κισ
σού», μικρά άναθηματικά κυάθια καί άλλα είσέτι ελλιπέστερα σκεύη. Την 
Παρασκευήν 3 ’Οκτωβρίου εύρέθησαν καί νέα άνάλογα σκεύη έπί τού δαπέδου, 
ών μεταξύ σειρά μικρών ραμφοστόμων μαστοπρόχων. Τινά όστρακα, λίαν 
έλλιπή δυστυχώς, είναι ενδιαφέροντα.

Εις τό αύτό δάπεδον διακρίνεται έγκοπή τις ασαφής προς τό παρόν. Εις δέ 
τό Δυτικόν άκρον, σύρριζα προς τον τοίχον, εύρέθη ήμισφαιρική βοθροειδής 
κοιλότης. ’Εντός αυτής ύπήρχον χάλικές τινες καί τεμάχιον λίθινου οχετού 
σχήματος άνεστραμμένου Π (πίν. 201α).

Προς Δυσμάς τού δωματίου τών πιθήκων έξετείνετο εν διαμέρισμα, τό 
όποιον άποτελεΐ συγχρόνως καί τό σύνορον τής Βόρειας αύλής προς Άνατο- 
λάς. Είχε λάβει τον προσωρινόν αριθμόν Β5. 'Η άνασκαφή όμως εδειξεν, ότι 
άποτελεΐται έκ τριών χώρων. ’Εκ τών δύο Βορειοτέρων Β5α καί Β5β ό πρώ
τος ίσως ήτο κλιμακοστάσιον. 'Ο Νοτιώτερος χώρος (Β8) φαίνεται σύνηθες 
δωμάτιον (παρένθ. πίν. Β).

Τά διαμερίσματα ταΰτα παρουσίασαν διδακτικά φαινόμενα τής καταστροφής. 
Έκαλύπτοντο ύπό οριζοντίου στρώματος κτυπητοΰ πηλού, μόλις άφηρέθη
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ή κίσηρις, άλλα δεν είναι άκόμη σαφές αν πρόκειται περί στέγης ή πατώματος. 
Πάντως τοϋτο είναι πλήρες μικρών καί μεγάλων οπών, ίσως έκ πτώσεως λί
θων (πίν. 201 β). Δεν έσχομεν καμμίαν άπόδειξιν, ότι πρόκειται περί βομβαρ
δισμού έκ μύδρων τοϋ ήφαιστείου, άν καί πλεϊσται όπαί ή σαν στρογγύλαι. 'Ο 
πίναξ 202α δεικνύει τμήμα του πατώματος έκ του σύνεγγυς.

Εις τό ύψος του πατώματος τούτου (βάθος άπό τής προ τών άνασκαφών 
επιφάνειας περί τά 2 μέτρα, όρα τομήν εΐκ. 3) τό κάθετον τοίχωμα τοΰάσκά- 
φου χώρου παρουσίασε σπήλαιον εντός τής κισήρεως, χαμηλόν καί σχετικώς 
άμβλύ (είναι καλώς ορατόν έπί τοϋ πίν. 192β δεξιά). Φαίνεται πιθανόν, ότι 
τοιαϋτα σπήλαια έσχηματίσθησαν έκ τής καταρρεύσεως όρθιων είσέτι στε
γών ή πατωμάτων εις χρόνον πολύ βραδύτερον τής έκρήξεως. "Ομοια κοιλώ
ματα έξηκριβώθησαν παρά τούς πεσσούς 4 καί 6. Τοιαύτην ερμηνείαν εί- 
χον δώσει ήδη κατά τό προηγούμενον έτος εις δύο κοιλώματα εις τό πρόσφα
τον παρελθόν σχηματισθέντα (παρά τό σπήλαιον Αρβανίτη 1 καί έντός τής 
άμπέλου Βάλβη). Τό προ ενός καί πλέον αΐώνος περιγραφέν ύπό τοϋ Mamet 
κοίλωμα, εις τό όποιον έφοβήθη νά είσέλθη, προφανώς ήτο δωμάτιον, τοϋ 
οποίου όμως ή στέγη δεν είχεν είσέτι καταπέσει.

"Οταν άφηρέθη τό πάτωμα ή στέγη τοϋ Β5 έξεπλάγημεν έκ τοϋ γεγονότος, 
ότι καί ύπό τοϋτο ύπήρχεν εις τινα μέρη κίσηρις. Εις έν σημεΐον τό πάτωμα 
ήτο λίαν σκληρόν (Β8). Έν τούτοις ύπό τινα τμήματα τούτου εΰρομεν στρώ
μα μόνον λεπτής κισήρεως, ήν παρηκολουθήσαμεν εις βάθος 25 - 45 έκατο- 
στών, ένθα φαίνεται νά σταματά έπί άνωμάλου στρώματος λίθων καί πηλοΰ 
έκ διαλύσεως πλίνθων.

Εις τό στενόν διαμέρισμα Β5α εύρέθη ύπό τό πάτωμα θύλαξ πλήρης λεπτής 
κισήρεως. 'Υπό ταύτην ήτο άλλο στρώμα έκ τοϋ αύτοΰ ποιοΰ τοϋ πατώματος 
(πηλός σκληρός), σαφές καί παχύ, είτα έκ νέου κίσηρις, δείξασα πάχος άπό 
45 μέχρις 65 έκατοστών, μεθ’ δ άκολουθοΰσι βαθύτερον λίθοι καί χώματα. 
Πάντα ταΰτα τά φαινόμενα, παρατηρηθέντα καί εις τήν συνοικίαν Γ (όρα 
κατωτέρω), έπιδέχονται μίαν μόνην δυνατήν ερμηνείαν: Διά τών οπών καί 
ρωγμών τών έρειπίων ή κίσηρις είσέδυε παντοΰ, φαίνεται δέ νά ήτο υλικόν 
ξηρόν καί ολισθηρόν, ώς είναι οί σπόροι τοϋ λίνου, οί όποιοι καί διά λεπτών 
ρωγμών εύκολώτατα διολισθαίνουν. Πάντα ταΰτα τά παρατηρήματα παρατί
θενται ένταΰθα κυρίως διά τούς ειδικούς ήφαιστειολόγους.

Τής συνοικίας ταύτης εύκολώτερον είναι νά άρχίση ή περιγρα
φή έκ Νότου, όπου φαίνεται νά τερματίζεται. 'Ο Δυτικός 

τοίχος τής συνοικίας έχει τεράστιον πάχος, σχεδόν άκριβώς δύο μέτρων, μετά 
πολλαπλών οπών ξυλοδεσιάς (πίν. 165α καί 188α). Σκάπτοντες ίνα θεμελιώσω- 
μεντούς Δυτικούς πεσσούς τοϋ ύποστέγου, εόρομεν έλεύθερον χώρον, προφανώς
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οδόν. Παρά τον Βορειότερον πεσσόν 3 (πίν. 188α) ή οδός αΰτη φράσσεται δι’ εγ
καρσίου προχείρου ξηροτοίχου (πίν. 188β καί 202β). 'Η άξία της παρούσης συν
οικίας έγκειται άκριβώς εις τό γεγονός, ότι οί τρωγλοδύται άφήκαν σαφή καί 
πολυάριθμα ίχνη τής διαβάσεώς των. Τούς ξηροτοίχους των, όπως έξασφαλι- 
σθώσιν άπό άπειλούντων ερειπίων, κατεσκεύαζον προχείρως έκ λίθων καί άρχι- 
τεκτονικών μελών έκ των κατακειμένων έπί τόπου. 'Ο πίν. 203α παρουσιά
ζει έτερον παράδειγμα τής αυτής συνοικίας.

Ή μνημονευθεΐσα οδός πίν. 188α δεν ήτο πλατεία. Προς Δυσμάς περι
ορίζεται ύπό οικοδομήματος έκ ξεστής λιθοδομής, τό όποιον φαίνεται να ήτο 
ιδιαιτέρως σπουδαΐον. 'Ο πίν. 203β δεικνύει τούς πρώτους άναφανέντας λίθους, 
άκριβώς εις τό Νοτιώτατον σημεΐον τής όδοϋ, παρά τον πεσσόν 4. Τεμάχια 
τοιχογραφιών μετά ωραίων ροδάκων έκειντο μεταξύ τών λίθων, ένώ έντός 
τής κισήρεως παρετηροϋντο αΐ συνήθεις όπαί διαλύσεως τών δοκών. Μία έξ 
αύτών ήτο κανονικής τετραγώνου τομής (πίν. 204α). Επομένως δεν υπάρχει 
πλέον άμφιβολία, ότι αί έντός τής κισήρεως όπαί είναι τά σημεία τών δοκών. 
’Άξιον άπορίας είναι μόνον, πώς καί τό έλάχιστον ίχνος τών ξύλων έξηφανί- 
σθη. 'Η συνέχεια τής σκαφής προς θεμελίωσιν τοϋ πεσσού 4 (κάτω αριστερά 
έπί τοϋ πίνακος 188 α-β) έδειξεν ότι καί έδώ ή κίσηρις ένεΐχε μεγάλην κοι
λότητα. Έφράξαμεν άμέσως ταύτην διά ξηροτοίχου (πίν. 204β). 'Υπό τούς πε
λεκητούς λίθους άπεδείχθη ότι υπάρχουν άκόμη κατά χώραν οί δύο κατώτατοι 
δόμοι, άλλ’ εις άθλίαν κατάστασιν άποσυνθέσεως τοϋ λίθου. ’Οχετός ήτο 
ώσαύτως ορατός, προφανώς άνήκων εις τήν εΐκαζομένην οδόν.

Αί μνημονευθεϊσαι τοιχογραφίαι είναι άρίστης τέχνης καί χρωματικής 
συνθέσεως. Παρέχομεν έδώ τάς φωτογραφίας τάς όποιας έλάβομεν ευθύς 
μετά τήν άνεύρεσιν, διότι δυστυχώς μέχρι τοΰδε δεν εύρέθη τρόπος νά προλαμ- 
βάνωμεν τήν έλαφράν άμαύρωσιν τών χρωμάτων, μόλις παρέλθουν μερικαί 
ήμέραι. Τό μέγιστον τών τεμαχίων (πίν. 205α) είναι τμήμα συνεχούς σπείρας 
διάστικτου άποτελούσης ζωφόρον ή πλαίσιον άλλων παραστάσεων. "Ετερα 
τεμάχια παρουσιάζουν ρόδακας (πίν. 205β) μετ’ άπιοειδοΰς άντικειμένου (ίσως 
συνδυαζομένου προς κισσοειδές ή Waz). 'Η ποιότης τοϋ κονιάματος καί τών 
χρωμάτων είναι άρίστη 1.

Έλέχθη ήδη, ότι τό Νότιον μέρος τής συνοικίας Γ παρουσιάζει δραματικήν 
εικόνα τοϋ ΐσχυροΰ σεισμού. 'Ολόκληρος ό ’Ανατολικός τοίχος τών διαμερι
σμάτων Γ1 καί Γ2 έπεσε μονοκόμματος προς Άνατολάς, καλύψας τήν οδόν 
Τελχίνων καί τά διαμερίσματα Β3 καί Β4. 'Η φωτογραφία πίν. 206α, ληφθεΐσα

1. Εις τό Έργον 1969, 162 είκ. 199 έχει δοθη φωτογραφία (έπαναλαμβανομένη έν 
πίν. 238α ένταϋθα), ένθα έχουσι συγκολληθή τινά τών τεμαχίων. 'Ως πρός τό θέμα τοϋ 
άπιοειδοΰς άντικειμένου δρα έπί παραδείγματι Thera II, πίν. 10, 1 ( =ΠΑΕ 1968, πίν. 75α).
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έκ Νότου, δεικνύει τό πράγμα. 'Η φωτογραφία πίν. 206β, ληφθεϊσα έκ τοϋ 
σύνεγγυς, δεικνύει τό κονίαμα τοϋ εσωτερικού μέρους τοϋ τοίχου, τό όποιον 
μετά την πτώσιν ήπλοΰτο προς τον ουρανόν. 'Ο πίν. 207α (έκ Βορρά) δεικνύει 
τήν θραΰσιν τοϋ τοίχου, ίσως διότι είς τό σημεΐον τοΰτο ήτο άδυνατώτερος 
λόγω ξυλοδεσιάς ή οπών των δοκών τοϋ άνω πατώματος. Διακρίνονται σαφώς 
ό όρθιος είσέτι κατώτερος τοίχος (δεξιά) και ό ύπερκείμενος, όστις εχει κατα- 
πέσει (άριστερά) άφήνων μικρόν σφηνοειδές κενόν έν τώ μέσω.

"Οταν άπεμακρύνθησαν οί λίθοι τοϋ καταπεσόντος τοίχου, οί όποιοι άπετέ- 
λουν κανονικόν μανδύαν, άνεφάνη ή εΐκών τοϋ σεισμικού χάους, ή οποία είναι 
αισθητή καί έπί τής φωτογραφίας πίν. 207β. Χώματα έκ πλίνθων, λίθοι πελε
κητοί καί άπελέκητοι καί τμήματα άγράφων κονιαμάτων έπλήρουν τον χώ
ρον. Εύρέθη καί τεμάχιον γλυπτού λύχνου έκ στεατίτου. Ήρχίσαμεν νά καθα- 
ρίζωμεν πρώτον έσωτερικώς τούς χώρους Γ1 - Γ2, διότι ούτως ήτο εύκολω- 
τέρα ή άπομάκρυνσις τοϋ φορυτοΰ. ’Εντός ολίγου άπεδείχθη, ότι οί έσωτερικοί 
τοίχοι διετηροΰντο ολόκληροι, μέ τάς θύρας άθικτους, άκόμη δέ καί μέ τμήμα 
τών τοίχων τοϋ άνω πατώματος. Τά τμήματα ταΰτα συγκρατοΰμεν πάντοτε 
εις τήν θέσιν των διά προσωρινής άναρτήσεως, ένώ συγχρόνως διά ξυλοτύπου 
άμέσως κατασκευαζομένου πληροΰται διά σκυροκονίας τό κενόν τών ξύλινων 
άνωφλίων. Κατ’ αύτόν τον τρόπον, ώς βλέπει τις ήδη έπί τοϋ πίν. 207β, οί τοίχοι 
τών ύψηλοτέρων μερών διετηρήθησαν καί έδώ καί παντοΰ άλλαχοΰ, χωρίς 
ποτέ νά άπολέσωμεν έστω καί ενα λίθον.

'Ο έξωτερικός όμως τοίχος (ό Νότιος) τοϋ δωματίου Γ1 είχε καταπέσει 
μέχρι μικροΰ όψους άπό τών θεμελίων. 'Ο πίν. 207β (κάτω δεξιά) δεικνύει κα
λώς τό πράγμα. Οί τρωγλοδύται, οί όποιοι είχον άνάγκην πάντων τών δωμα
τίων τούτων, άπεμάκρυναν τά έρείπια άπό τής Νοτιάς πλευράς καί διήνοιξαν 
τήν θύραν τοϋ δωματίου. "Ινα είσέρχωνται εύκολώτερον, κατεσκεύασαν πρόχει
ρον ήμικυκλικόν κατώφλιον διά μερικών λίθων έπιμελέστερον τεθέντων κατά 
τήν περιφέρειαν, τό δ’ έσωτερικόν έπλήρωσαν λίθων καί χωμάτων. (Όρα τό 
σχέδιον παρένθ. πίν. Β καί τον πίν. 165α καί κυρίως 208β.)

Τό πρώτον δωμάτιον (Γ1) έδειξεν ήδη, ότι ή συνοικία αότη έχρησίμευεν 
ώς έργαστήριον, πιθανώς χαλκεΐον, αν καί ούδέν μέταλλον εύρέθη, οΰτε άλ
λο γνωστόν μεταλλουργικόν σκεΰος. Εύρίσκοντο έν τούτοις έν άφθονία ποικί
λων μεγεθών καί βαρών άντικείμενα ωοειδή, άποτελούμενα έκ σκληρού λίθου 
καί φέροντα δακτυλιοειδή έγκοπήν είς τό μέσον, προς στερέωσιν στειλεοΰ 
έκ συνεστραμμένου φυτικού στελέχους1. Τό μήκος αυτών φθάνει ένίοτε 30

1. Είναι γνωστός τρόπος στειλεώσεως έκ πολλών προϊστορικών κέντρων. Γνωρίζω έκ 
πείρας κτηθείσης έν Μεσσηνίςι, οτι λεπτός κλάδος σχίνου συστρεφόμενος ώς σχοινίον, άφοϋ 
διπλωθή είς δύο, άποτελεΐ μετά τήν άποξήρανσιν άφαντάστως σκληράν καί άνθεκτικήν ρά
βδον ή στειλεόν ή οίονδήποτε δεσμόν.
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έκατοστά καί πλέον. Συνήθως δμως κυμαίνονται πέριξ των 10 εκατοστών. 
'Έτεροι λίθοι είναι τελείως ή περίπου κυλινδρικοί, άνευ έγκοπής καί μετά λειο- 
τριβημένων των δύο άκρων. "Αν τά πρώτα εργαλεία θεωρηθώσι «σφΰραι», 
τα δεύτερα θά ήσαν «άκμονες». Πάντως καί ως σφΰραι έχρησιμοποιοΰντο, 
κρατούμενα άπ’ ευθείας έντδς τής παλάμης, ώς γνωρίζομεν καί έκ τοιχογρα
φιών τής Αίγύπτου δεικνυουσών μεταλλουργούς έπί το έργον. Το παρόν δω- 
μάτιον διετήρει τινάς «άκμονας» όρθιους είσέτι. Το ήμισυ καί πλέον πηλίνης 
ορθογώνιας κιβωτού διετηρεΐτο είσέτι εις την θέσιν του, ωσαύτως έν είδος 
εστίας έκ λίθων σχεδόν έν τώ μέσω τοΰ δωματίου καί λείψανα θρανίων (πίν. 
208α καί 209α). Τά πάντα δμως είναι πρόχειρα έργα, έπί ανωμάλων δαπέδων, 
άναμφιβόλως έργα τών τρωγλοδυτών.

’Έτι άφθονώτερον εις έργαλεΐα ήτο έφωδιασμένον τό έπόμενον δωμάτιον 
προς Βορράν, Γ2. Ό πίν. 209β δεικνύει μικράς σφύρας καί στρογγύλον λίθον, 
δστις ήδύνατο νά είναι καί ακμών καί κάθισμα έργάτου. Εις τον πίν. 210α δει
κνύονται, άθικτα εις τάς θέσεις των, τινά τών έργαλείων τούτων έκ τοΰ 
σύνεγγυς. Τό δεύτερον έκ δεξιών έργαλεΐον δεικνύει σαφείς άβαθεΐς αύλακώ- 
σεις, τέσσαρας τον άριθμόν, ίσως άντιστοιχούσας προς τούς δακτύλους τής 
χειρός, είτε περί τριπτήρος πρόκειται, είτε περί σφύρας1.

Τό αυτό δωμάτιον φέρει κατά μήκος τοΰ Άνατολικοΰ τοίχου σειράν σχιστο- 
λιθικών πλακών, εις έν δέ σημεΐον άριθμόν τινα μικρών λίθινων σφαιρών 
(πίν. 210β). Εις τον άπέναντι τοίχον εξέχει λίθος έκ τοΰ τοίχου, εις τό δψος τοΰ 
στέρνου περίπου. Είναι πιθανώς ό σταμνοστάτης (πίν. 211α).

'Η ΒΑ. γωνία τοΰ δωματίου τούτου, τό όποιον είναι εύρύχωρον, χωρίζεται 
εις ιδιαίτερον μικρόν διαμέρισμα διά τοίχου κατ’ ορθήν γωνίαν καμπτομένην, 
δστις δμως είναι άτεχνος καί άκανόνιστος, καταφανώς έ'ργον τών τρωγλοδυ
τών καί ούτος. 'Η κακή κατασκευή τοΰ τοίχου διακρίνεται καλώς καί έπί 
τής φωτογραφίας πίν. 211 β (αριστερά) ληφθείσης έκ Νότου. Εις τό βάθος είναι 
ορατή μία κτιστή κοιλότης έντός τοΰ τοίχου, ήτις δμως δεν είναι διαμπερής. 
’Άγνωστον τί ήτο. Λείψανα πυρός δεν παρετηρήθησαν. Προς τό δεξιόν μέρος 
εύρέθη μικρόν πήλινον κυλινδρικόν σκεΰος μετά δύο άτροφικών άτρήτων 
ώτίων. Σύγκειται έξ άπλοΰ, ακαθάρτου πηλοΰ, είναι δέ καί έσωτερικώς άρ- 
κούντως άνώμαλον (δψ. 0.10, διάμ. 0.04 έκ.). Ή χρήσίς του είναι άγνωστος, 
διότι σκεΰος καθημερινής χρήσεως δεν φαίνεται νά ήτο (πίν. 212α).

1. Τό μικρόν φαλλοειδές άντικείμενον εις τό όίκρον άριστερόν τοΰ πίνακος 210α νομίζω δτι 
είναι φυσικός χάλιξ, άλλά, καί τοϋτο αν συμβαίνη, έχει ένταΰθα τήν θέσιν του ούχί ώς φαλ
λός, άλλ’ ώς σφΰρα ή σφυροπέλεκυς. Ύπάρχουσιν όμοια αναμφισβήτητα έργαλεΐα έκ της 
λιθικής περιόδου. Έν τοιοϋτον (εΰρημα έπιφανείας) έδημοσίευσεν ό ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, 
άποκείμενον νΰν έν τώ μουσείω ’Αγρίνιου (ΠΑΕ 1963, 211 καί πίν. 186α). Πρβ. FI
SCHER, Weltgeschichte 1, (Vorgeschichte), 172 είκ. 11.
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’Έναντι τοϋ παρόντος διαμερίσματος, ήτοι κατά την ΒΔ. γωνίαν τοϋ Γ2, 
άνοίγεται ϊσομέγεθες περίπου ετερον, όπερ ήτο κλιμακοστάσιον προς τό άνω 
πάτωμα. Τό δεύτερον πτερόν τής κλίμακος (έκ των άνω) δεικνύει ό πίν. 212β. 
Εις την κορυφήν, όπου σχηματίζεται πλατύσκαλον, εύρέθη τό ήμισυ περίπου 
μαρμάρινου άβαθοϋς «πινακίου», μικραί καί μεγάλαι σφϋραι καί ορθογώνιος 
είργασμένος λίθος μετά ελαφρώς κυρτής τής άνω επιφάνειας (πίν. 213α). Τό 
πλατύσκαλον ήγε δι’ άνοίγματος προς τό Βορείως κείμενον διαμέρισμα Γ4, 
άλλά τό άνοιγμα ήτο προχείρως πεφραγμένον ύπό των τρωγλοδυτών διά λίθων 
έπιλεγέντων μεταξύ τών ερειπίων.

Έσωτερικώς προς Δυσμάς, ήτοι έντός τής όδοϋ, εύρέθη ό μνημονευθείς ήδη 
περίεργος λίθος (πίν. 213β), όστις άσφαλώς δεν είναι οικοδομικόν υλικόν. Τό 
σχήμά του είναι περίεργον, διότι κάτω μέν λεπτύνεται εκατέρωθεν τών πλευρών 
ώς λεπίς πελέκεως, άνω δέ πλατύνεται ώς έφίππιον. Εις άνθρωπος δύναται νά 
κάθηται άνέτως έπ’ αυτού καί νά περισσεύη καί μέρος προς σφυρηλάτησιν. Οί 
έργάται έβάπτισαν άμέσως τούτον άκμονα. 'Η προσεκτική έξέτασις άπέδειξεν 
όντως ότι εις τό πλατύτερον μέρος τής άνω έπιφανείας υπάρχουν δύο κανονικαί 
άνισομεγέθεις ήμισφαιρικαί κοιλότητες (ίσως δέ καί περισσότεραι, άλλά δεν είναι 
λίαν έμφανεϊς). Έντός αυτών ήδύναντο έπί παραδείγματι νά σφυρηλατοΰνται 
τάλαντα ζυγών καί άλλα έλάσματα χαλκού, ΐνα άποκτήσουν την άναγκαίαν 
κοιλότητα. 'Ο πίν. 214α δεικνύει την έν λόγω λεπτομέρειαν τού άκμονος.

'Ως βλέπει τις έπί τού σχεδίου, τά διαμερίσματα Γ1, Γ2 καί Γ3 άποτελοΰ- 
σιν αυτοτελή όρθογωνίαν μονάδα. Τά Βορειότερον ύπερκείμενα διαμερίσματα 
(Γ4 μέχρι ΓΙΟ) είναι στενώτερα κατά τό πλάτος τής οδού Τελχίνων, ή όποια 
άνοίγεται εις βάρος των. Προς Δυσμάς τά διαμερίσματα ταΰτα καλύπτονται 
είσέτι ύπό τής κισήρεως. Ή άρχιτεκτονική των μορφή καί τά ευρήματα δει
κνύουν, ότι έπρόκειτο περί σπουδαίας συνοικίας. Ενταύθα άνεφάνη καί τό 
πρώτον ίχνος τρίτου πατώματος.

Διά τής περιγραφείσης κλίμακος Γ3 είσερχόμεθα εις τά προς Β. άνοιγόμε- 
να διαμερίσματα Γ4. Οί τρωγλοδύται όμως είχον άποφράξει την είσοδον ταύ- 
την. Προετίμων ή ήναγκάζοντο νά είσέρχωνται έκ τής οδού Τελχίνων ερπον- 
τεςδιά τού παραθύρου, τό όποιον περιεγράψαμεν άνωτέρω (πίν. 195β). Τά ίχνη 
τής συχνής διαβάσεως τών επισκεπτών τούτων ήσαν λίαν φανερά έντός τού 
δωματίου Γ4β, ορατού κάτω δεξιά έπί τού πίν. 214β. 'Η φωτογραφία δει
κνύει καλώς τό πεπατημένον δάπεδον, τό όποιον είχε καθαρισθή έκ τών λί
θων καί χωμάτων.

Μόλις ό καθαρισμός τών έρειπίων προεχώρησεν, άντελήφθημεν ότι τό δια
μέρισμα Γ4 ύποδιαιρεΐται διά τοίχων εις τρία. Τό Γ4 φαίνεται νά συνάπτεται 
όργανικώς προς τούς προς Β. άνοιγομένους διαδρόμους. Παραπλεύρως προς 
Δυσμάς άνοίγεται τό δωμάτιον Γ4α. Τό Γ4β είναι τό ήδη μνημονευθέν τό 
χρησιμεΰσαν ώς δίοδος τών τρωγλοδυτών.
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Τό δωμάτιον Γ4 ήτο πλήρες των λίθων καί πλίνθων, άτινα κατέρριψεν 
ό σεισμός. Έπί τούτων εΰρίσκετο προχείρως έστημένη μεγάλη καί βα,θεΐα άσά- 
μινθος. ΤΗτο όμως άκεραία, επομένως ή έκεΐ όπαρξίς της ήτο έργον των τρω
γλοδυτών (πίν. 215α). ~Ητο καί είναι άκόμη πλήρης σποδού καί λεπτής κι- 
σήρεως, διότι δέν έκενώσαμεν ταύτην. 'Όταν έκαθαρίσθη πως τό πέριξ έδα
φος, άπεκαλύφθη ότι έπί του αύτοϋ ΰψους ύπήρχον καί άλλων μικρών άγγείων 
τεμάχια, συντρίμματα μάλλον ελλιπή (πίν. 215β). Επομένως είχον πέσει 
άνωθεν.

Ό Βόρειος τοίχος τοϋ διαμερίσματος τούτου έδείκνυε δύο θύρας, εις τάς 
οποίας μέ πάσαν δυνατήν σαφήνειαν είναι ορατή ή πρόχειρος τείχισις ύπό τών 
τρωγλοδυτών, ή γενομένη φυσικώ τώ λόγω μετά τήν σεισμικήν καταστροφήν. 
Εις τήν φωτογραφίαν (πίν. 216α) διακρίνονται εις τήν άριστεράν θύραν (άνή- 
κουσαν εις τό Γ4α) άνω μέν τό πρώτον τεμάχιον τοίχου, τό όποιον άνήκει εις 
τρίτον πάτωμα, κάτω δέ ή λίθινη παραστάς τοϋ κατωφλιού. Πράγματι, κατά 
τό ύψος τοΰτο ήτο σαφές τό πάτωμα κτυπητής γής, πιστοποιούμενον άλλως 
καί άπό τάς όπάς τών δοκών. 'Η άσάμινθος κεΐται περί τά 70 έκ. ύψηλότερον 
έπί τής έπιχώσεως. Ό πίν. 216β δεικνύει καλύτερον τήν πρόχειρον τείχισιν 
τών δύο θυρών, τά ίχνη τών ξύλινων άνωφλίων, κατωφλίων καί παραστάδων 
τών θυρών (κυρίως τής άριστεράς) καί κάτω τά ίχνη τοϋ προχείρου διαχωρι- 
στικοϋ τοίχου τών τρωγλοδυτών, τον όποιον είχον στηρίξει έπί τοϋ υποκει
μένου Βορείου τοίχου του Γ4β.

Τό δωμάτιον Γ4α έσκάφη βαθύτερον, προς έξακρίβωσιν τής στρωματο
γραφίας. Πέριξ τών τοίχων υπάρχουν κάθετοι όπαί εντός τής έπιχώσεως. 
’Ενίοτε φαίνονται άντίστοιχοί πως προς τάς όριζοντίας όπάς τών δοκών έπί 
τών τοίχων (στηρίγματα τούτων;), άλλά τά πράγματα είναι άσαφή. Εις τον 
’Ανατολικόν τοίχον, σχεδόν έφαπτόμεναι τούτου καί περί τό μέσον αύτόϋ, 
έφάνησαν έντός τής έπιχώσεως τέσσαρες κάθετοι όπαί (τήν έπομένην έφαί- 
νοντο πέντε), άνά άποστάσεις 6-8 έκατοστών. Δέν ήσαν έντελώς κανονικαί, 
πάντως έφαίνοντο ώς έκ στρογγύλων άντικειμένων (ράβδων, καλάμων) καί 
είχον διάμετρον 3-4 έκατοστά. Συνεχίζοντο έντός τοϋ πηλοΰ τών διαλελυ- 
μένων πλίνθων μέχρι βάθους 20 - 25 έκατοστών. Σκεΰος; ’Όρθιοι κοντοί; 
Γεωργικόν έργαλεΐον; ’Άγνωστον. Είδομεν καί άνωτέρω παρόμοιας όπάς, 
έντός τής κισήρεως ένταΰθα, εις τήν έπίχωσιν έξωτερικώς (προς Δ.) τοϋ οι
κοδομήματος ξεστής λιθοδομής Άρβ. Ια.

'Η έκβάθυνσις τοϋ δωματίου έφθασε μέχρι βάθους 80 έκ. άπό τοϋ πατώμα
τος (κατωφλιού τής θύρας Γ4α). Εις τον Νότιον τοίχον τοϋ δωματίου άνεφά- 
νησαν τότε καλώς τά χείλη δύο πίθων. Ό εις φέρει μεγάλας έρυθράς σπείρας. 
Εφάνησαν καί θραύσματα μικροτέρων άγγείων άνωθεν πεσόντων (πίν. 217α). 
Επομένως εις βάθος πέριξ τοϋ ένός μέτρου εΐσέτι δέον νά περιμένωμεν τό 

δαπεδον τοϋ ισογείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή παρουσία τριών πατωμάτων
12
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ενταύθα έξηκριβώθη πλήρως. Μετά τό ισόγειον τοϋτο εχομεν τό άνώγειον τής 
άσαμίνθου, τό δέ τρίτον πάτωμα πιστοϋται άνωθεν του άνωφλίου τής θύρας 
Γ4α. Έκαλύψαμεν έκ νέου τα άναφανέντα άγγεϊα καί άνεβάλαμεν την πλήρη 
άνασκαφήν μέχρι τοΰ εύθέτου χρόνου.

Έτι Βορειότερου άπλοϋνται τα διαμερίσματα Γ5 - ΓΙΟ, τα όποια φθάνουν 
μέχρι τής Βόρειας αυλής, άποτελοϋντα συγχρόνως τήν Δυτικήν πλευράν τής 
όδοΰ Τελχίνων. Φαίνεται σαφώς ότι προ ήμών εχομεν κατοικίδιου συνοικίαν 
πληρούσαν ολας τάς άνέσεις. ’Ήδη ή θύρα, τήν οποίαν περιεγράψαμεν άνωτέρω, 
ανοίγεται ευρύχωρος έκ τής όδοϋ Τελχίνων (πίν. 196) προς δύο στενόμακρα 
παράλληλα διαμερίσματα (Γ5 και Γ6), άτινα είναι δύο διάδρομοι ή πιθανώς 
διάδρομος καί κλιμακοστάσιου. Ή φωτογραφία τοΰ πίν. 217β, ειλημμένη έκ Β. 
(έκ τής Βόρειας αύλής), δεικνύει άριστερά μέν τήν οδόν Τελχίνων, αμέσως δέ 
δεξιά τον μέγαν τούτον διάδρομον, τοΰ οποίου οί τοίχοι διατηρούν ολόκληρον 
τό ύψος των. 'Ο άριστερός τοίχος δεικνύει έναργώς καί τάς δύο όπάς τής ξυ
λοδεσιάς.

Άμφότεροι οί διάδρομοι, Γ5 καί Γ6, φαίνονται εις τό κέντρου τής φωτογρα
φίας πίν. 218α, ειλημμένης ωσαύτως έκ Βορρά. Μόλις είσέλθη τις εις τον διά
δρομον Γ5 έκ τής όδοϋ Τελχίνων (ορατής εις τό άκρον αριστερόν τής φωτο
γραφίας), προς Βορράν Ιχει τό δάπεδον τοΰ διαδρόμου καλυπτόμενου ύπό 
ωραίου πλακόστρωτου. ’Εντός ολίγου όμως τό πλακόστρωτου έξαφανίζεται, 
τό δέ δάπεδον είναι σκληρόν άνώμαλον χώμα, προφανώς λόγω έντατικής χρή- 
σεως ύπό τών τρωγλοδυτών. Προς τό Νότιον μέρος ό διάδρομος κλείεται ύπό 
τοίχου. Χάσμα όμως εις τον τοίχον τούτον (ορατόν άμυδρώς έπί τοΰ πίν. 
218β) προδίδει κλίμακα ή άλλου είδους καταπακτήν προς τά ισόγεια τοΰ Γ4, 
τοΰ δωματίου δηλαδή τής άσαμίνθου.

Ό τοίχος ό χωρίζων τον διάδρομον Γ5 άπό τοΰ Γ6 διατηρείται έπίσης κα
λώς καί εις μέγα ύψος. Διατηρεί κατά μέγα μέρος καί τά κονιάματά του, καθώς 
καί μίαν περίεργον κάθετον σχισμήν, ήτις είναι τεχνητή καί ούχί άποτέλεσμα 
σεισμοΰ ή καθιζήσεως. Ή Δυτική πρόσοψις τοΰ τοίχου τούτου, όρωμένη έκ 
Δυσμών, παρουσιάζεται ύπό τοΰ σχεδίου εΐκών 4.

Τά άνοίγματα τών δύο διαδρόμων προς Βορράν, συνδυαζόμενα καί προς 
τούς χώρους Γ7 καί Γ8, έδωκαν άφθονίαν άρχιτεκτονικών λειψάνων, ιδίως 
ιχνών τών ξύλινων παραστάδων, άτινα ήρευνήθησαν κατά τό δυνατόν μετά προ
σοχής. ΠροσπαθοΟμεν δέ νά βελτιώσωμεν τάς μεθόδους ήμών, ώστε νά καταστή 
δυνατή ή μελέτη ύπό ειδικών άρχιτεκτόνων όσον τό δυνατόν καλύτερον, διότι 
αί περιστάσεις είναι πράγματι μοναδικαί1.

Οότω, εις τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ Γ7 άνοίγεται θύρα προς τον διάδρομον 6.

1. "Ορα έπί παραδείγματι τό ειδικόν βιβλίου τοΰ R. Nad μ an ν, Architektur Klein- 
asiens, 1955, 88 έξ.
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Κατ ορθήν γωνίαν έρείδεται έπί τής αυτής παραστάδος τοϋ τοίχου ή θύρα 
τοϋ Γ4α (πίν. 216β), ήτις ού μόνον διετηρήθη άκεραία, άλλα καί φέρει ύπέρ 
αύτήν τεμάχιον τοίχου τοϋ τρίτου πατώματος, όρατοϋ άνω δεξιά καί έπί τής 
φωτογραφίας (όρα καί τον πίν. 216α). Ή θύρα όμως άπό τοϋ Γ7 προς Γθκατέ- 
πεσεν, άλλα τό άνώφλιόν της δεν διελύθη, διότι προφανώς είχε πέσει μετά του 
ξύλου, δπερ έπέτρεψε νά παραμείνη συμπαγής ό υπέρ αύτό τοίχος. 'Ο πίν.

0.00 0-50________________ _100

ΑΝΑΣΚΑΟΑΙ ΘΗΡΑΣ 

ΘΤΡΑΙ ΧΟΡΟΥ Γ 7

1969

Είκ. 5. Τομαί παρασπάδων Ουρών τοϋ χώρου Γ7.

219α δεικνύει τό άνώφλιόν τοϋτο, τό όποιον, αν τά μηχανικά ήμών μέσα κατα- 
στήσωσι τοϋτο δυνατόν, δύναται νά στερεοποιηθή καί νά τεθή εις τήν θέσιν του.

Εις τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ Γ7 υπάρχει ή θύρα ή έκδίδουσα εις τον χώρον 
Γ4α. Κατά μήκος τοϋ τοίχου εκεί διετηρεΐτο έπίμηκες ορθογώνιον κοίλωμα, 
τό όποιον άποδίδομεν εις πλαίσιον θύρας κρημνισθέν έκ τής θέσεώς του (πίν. 
219β καί εΐκ. 5 κάτω). Εις πολλά μέρη έδόθη εύκαιρία νά παρατηρήσωμεν, 
δτι αί ορθιαι γωνιαΐαι ξύλιναι παρασπάδες θυρών καί παραθύρων ήσαν κορμοί
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πριονισθέντες κατά μήκος εις δύο, οπότε εις την πρόσοψιν ετίθετο τό έπίπεδον 
τμήμα, τό δέ κυρτόν έστρέφετο προς τον τοίχον καί διά τής κονιάσεως καθί
στατο αόρατον. 'Έν τοιοϋτο παράδειγμα δεικνύει ή κοιλότης του πίν. 220α, 
ληφθεΐσα επίτηδες έκ του πλησίον, διά νά είναι ορατή πάσα λεπτομέρεια. Δι’ 
υπομονητικής εργασίας είναι συνήθως δυνατόν νά κενωθή ολόκληρος ή κοιλό
της εις βάθος, έκτος έάν μέγας λίθος διακόπτη την συνέχειαν.

Την εργασίαν ταύτην διεξηγάγομεν μετά πάσης δυνατής προσοχής (δέν 
είναι εύκολου έργου) εις την Νοτίαν παραστάδα τής ΒΑ. θύρας του Γ7. Έκεΐ 
διετηρεΐτο είς την θέσιν της ή κοιλότης τοϋ πλαισίου τής θύρας, φέρουσα άκό- 
μη τάς έγκοπάς καί οδοντώσεις άθικτους. Ή κοιλότης έξεκενώθη σχεδόν εις 
80 εκατοστών βάθος, άλλά τό κατώτερον μέρος ήτο κατεστραμμένον. Τό σχέ- 
διον, είκ. 5 άνω, δεικνύει τό πλαίσιον τούτο ύπό σμίκρυνσιν (τό πλάτος τοϋ 
ξύλου θά ήτο περί τά 30 έκ. καί τό πάχος 0.125 μ., τό δέ ξύλον τούτο δέν 
ήτο κανονικόν ορθογώνιον). Τό άποτύπωμα τού ξύλου διετηρεΐτο επί τού ώμοΰ 
πηλού έκ τής διαλύσεως πλίνθων καί έν μέρει επί τής έπαλείψεως των τοί
χων. Διετηρήθη επί πολλάς ημέρας, άλλά παρετηρεΐτο έλαφρά μέν, άλλά 
συνεχής φθορά. Διά τούτο άπεφάσισα νά σώσω τήν μορφήν τού ξύλου χύνων 
εις τήν κοιλότητα γύψον, αν καί οδτω θά έβλάπτετο καιρίως ή όπή. Τό άπο- 
τέλεσμα δεικνύει ό πίν. 220β. Συνέστησα τήν διεξαγωγήν πειραμάτων, όπως 
παρασκευασθή μαλακόν καί ελαστικόν υλικόν (αφρολέξ ή τι άνάλογον), ώστε 
καί τά έκμαγεΐα νά είναι έλαφρότερα καί αί κοιλότητες τού ξύλου νά μή 
καταστρέφωνται.

Κατά τήν διαλογήν των χωμάτων τού Γ6 εύρέθη άρχαϊκή καί άτεχνος αιχμή 
βέλους έκ λευκού πυρίτου άσυνήθως πλατεία (μήκος 0.03 καί πλάτος 0.022). 
Τό σπουδαιότερου όμως καί περιεργότερον φαινόμενου ήτο, ότι ύπό τό δάπε- 
δον τού χώρου τούτου, τό όποιον διατηρείται πολύ καλώς, εύρέθη κοιλότης, 
όπου ειχεν εισχωρήσει κίσηρις (πίν. 221α). Είναι λίαν λεπτή κίσηρις, εχουσα 
πάχος μέχρις 60 έκ., έπικάθηται δ’ έπί τών έρειπίων, ήτοι λίθων μετά άμμώ- 
δους χώματος. Προφανώς ή κίσηρις ή έστρωμένη έπί τής επιφάνειας τών έρει
πίων είχε τήν ευκινησίαν νά εΐσδύη παντού διά μέσου οπών καί σχισμών εις 
τά έρείπια.

Είδος διαδρόμου ή ίσως κλιμακοστασίου (Γ8) έκτείνεται προς Β. τού Γ7 
καί συγκοινωνεί διά θύρας μετά τού χώρου Γ9. Πάντες οδτοι οί χώροι (Γ8 - 
ΓΙΟ) καθώς καί τό δυτικώτατον τμήμα τής αυλής, διεκρίνοντο διά τήν σαφή
νειαν, μεθ’ ής ή κίσηρις έκάλυπτε τά έρείπιά των, σχηματιζομένης καθαράς 
γραμμής παντού. Εις τινας περιπτώσεις ένομίσαμεν, οτι τό άνώτατον σημείου 
τών έρειπίων άνήκεν είς τρίτον πάτωμα. Τούτο όμως θά δείξη ή συνέχεια τής 
άνασκαφής. ’Άφθονα θραύσματα τοιχογραφιών. Κονιάματα προσκεκολλημένα 
είσέτι έπί ώμών πλίνθων. Τινά θραύσματα φέρουσι γραπτά σχέδια (γραμμάς 
ή ρόδακας). Είδικώτερον ό χώρος Γ8 έδειξε μικρά τεμάχια λευκού κονιάμα
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τος φέροντα άποτυπώματα αύλάκων λεπτών (πίν. 221β), δεικνυόντων λεπτο- 
τάτας παραλλήλους γραμμάς. Ούδέν εϊσέτι δύναται να λεχθή περί τοϋ προορι
σμού των. “Εν έκ των τεμαχίων άνήκει σαφώς εις κυκλικόν άντικείμενον, δια
μέτρου 50 - 60 έκατοστών. Καμπυλότης διακρίνεται καί εις τινα τών μικρών 
τεμαχίων, άλλα θά ήτο τολμηρόν να άναγνωρίσωμεν ραβδώσεις κίονος. ’Ίσως 
άποκαλυφθώσι περισσότερα στοιχεία.

'Ο χώρος Γ9 είναι στενόμακρος, ού τό πλάτος ϊσοΰται προς τό τών δύο 
διαδρόμων 5 καί 6. Διά θύρας κατά την ΒΔ. γωνίαν συνεκοινώνει προς τήν Βο- 
ρείαν αυλήν. ’Άγνωστον τίνα σκοπόν είχον όπαί καί κοιλότητες εύρεθεϊσαι 
ένταϋθα εις τό δάπεδον (πίν. 222α). ’Άγνωστον έπίσης, αν εις τούς τρωγλο- 
δύτας άνήκον λείψανα τροφών (οστρεα θαλάσσια, όστρακα κοχλιών χερσαίων, 
όστα ζώων τεμαχισμένα). Εύρέθησαν δύο τέμνοντα άπολεπίσματα όψιανοϋ, 
όλμίσκος έκ τραχύτου καί τεμάχιον πώρινου λίθου μέ έγχάρακτον σταυ
ρόν.

'Ο τελευταίος ύπολειπόμενος χώρος ΓΙΟ ελάχιστα έσκάφη, διότι ύπέρκει- 
ται εϊσέτι τούτου άκέραιον τό στρώμα τής ήφαιστειακής τέφρας. Έγένετο 
μόνον τό άπολύτως άναγκαΐον πρός θεμελίωσιν τοϋ πεσσού 2. Κατά τήν ερ
γασίαν ταύτην άπεκαλύφθη τοίχος, έφ’ ού τής έπιφανείας διατηρείται εϊσέτι 
κάθετος σωλήνωσις έκ πήλινων σωλήνων. Εις μόνον είναι ορατός πρός τό πα
ρόν κολοβός καί οδτος. 'Η διάμετρος είναι περί τά 20 έκ. καί τό μήκος θά είναι 
μεταξύ 65 καί 70 έκατοστών. Οί σωλήνες φαίνονται νά έπικάθηνται άλλήλων, 
διότι είναι τελείως κυλινδρικόν τό ορατόν τμήμα. Ό άρχιεργάτης έβάπτισε 
τήν σωλήνωσιν «καπνοδόχον», πράγματι δέ τό εσωτερικόν ήτο μελανόν. Δεν 
μοΰ έφάνη όμως νά είναι αιθάλη. Μόνον ή πρόοδος τής έργασίας θά παράσχη 
στοιχεία. Τό άποκαλυφθέν τμήμα εντός τοϋ φρέατος τοϋ πεσσού 2 δεικνύει 
ό πίν. 222β.

Εϊς τόν χώρον τούτον καί έν μέρει έντός τής παρακειμένης Βόρειας αύλής 
εύρέθησαν ώραΐα τεμάχια δύο λεπτών, εισηγμένων άγγείων. Τό εν ’ίσως είναι 
άλάβαστρον. 'Υπάρχουν καί άλλα θραύσματα εκλεκτής Μινωϊκής κεραμει- 
κής. Προφανώς οΐ χώροι ούτοι άπετέλουν προνομιοΰχον συνοικίαν.

Τά ευρήματα, ώς καί πρίν, ήσαν κυρίως κεραμεικά 
11. ΕΥΡΗΜΑΤΑ. , ,/ο Ο' ' <

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και λι0ινα> ^ιαιτεραν δε θεσιν κατεχουσιν αι τοιχο
γραφίαν Θά μνημονευθώσιν, άπό δσα ήτο δυνατόν νά 

έτοιμασθώσιν έγκαίρως, μόνον τά χαρακτηριστικώτερα.
’Εκ τής μεγάλης τριμερούς άποθήκης τής συνοικίας Α συνεκολλήθησαν σχε

δόν πάντες οί πίθοι καί τά πλεΐστα τών μικρών άγγείων. Έκ τής άποθήκης 1 
Ιχομεν τώρα τούς τρεις άγράφους πίθους οΐτινες, ώς άνωτέρω έλέχθη, ίσως 
περιεΐχον άλευρον. Όμοΰ μετ’ αυτών έκειντο καί τά δστρακα ολίγων μικρών 
άγγείων. "Εν έξ αύτών είναι μόνωτον σκυφοειδές. Διερωτάταί τις, μήπως
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ήτο κοτύλη, δι’ ής διενέμετο τό ημερήσιον σιτηρέσιον εις άλευρον ή σιτηρά 
(πίν. 223α). Ή πρόχους πίν. 223β εύρέθη εις την αυτήν άποθήκην, άλλ’ ούχι 
έν άμέσω συναφεία πρός τούς πίθους.

'Η μεσαία άποθήκη (Α, 2) άπέδωκε κατά τον τελειωτικόν αύτής καθαρι
σμόν ωραιότατα άγγεΐα, ώς καί εις τό παρελθόν, ίσως λόγιρ τοϋ θρησκευτικού 
αύτής προορισμού. Έκεΐθεν προέρχεται ό πίθος πίν. 223γ μετά διακοσμήσεως 
χελωνιού1.

'Ο ώραΐος προχυτικός πίθος (πίν. 223δ), φέρων τά λίαν άγαπητά καλαμοει
δή, λευκά ένταΰθα, προέρχεται έκ τού αύτοΰ χώρου. 'Ομοίως τό προχυτικόν 
πιθάριον τού πίν. 224α, ύψους 0.38. Έρυθράν διακόσμησιν κλάδων φέρει 
ή χαρίεσσα πρόχους τού πίνακος 224β ύψους 0.18. Τό άγγεΐον τού πίν. 
231γ (Α 2, 3, ύψος 0.14) δεν δύναται νά είναι άλλο τι ή χωνίον. Έπί 
τού πίνακος είκονίζεται άνάστροφον. Τό στενόν μέρος καταλήγει εις λεπτό- 
τατον τοίχωμα ώς νά ήτο έκ χάρτου. Τά τρία επόμενα άγγεΐα εύρέθησαν όμοΰ 
(Α 2, 3). 'Η κύμβη (πίν. 225α) είναι ορατή κατά χώραν έπί τού πίνακος 169. 
Διατηρείται άριστα. Μήκος 0.35. Τά αύτά ίσχύουσι καί περί τού ήθμοΰ 
τού πίν. 225β. "Υψος 0.235. Παραπλεύρως αύτοΰ εύρέθη ό μικρός «άσκός» 
τού πίν. 226α. "Τψος 0.06. Τό σφαιρικόν πεπιεσμένον σχήμά του, ό σχημα
τισμός τού ογκώδους προχύτου καί τό τοξοειδές τής άλλως άτροφικής λαβής 
παρέχουν τήν υπόνοιαν, δτι τό άρχικόν πρότυπον δυνατόν νά ήτο πλεκτόν 
σκεύος.

Τό τρίτον διαμέρισμα τής ’Αποθήκης (A3) παρέσχεν έκπληκτικήν όντως 
άφθονίαν άγγείων κατά τό 1968 καί 1969. Πίθοι καί πιθοειδή άγγεΐα, ώς ήδη 
έλέχθη, κυριολεκτικώς κατέκειντο έν σωρώ εις τήν ΒΔ. γωνίαν, ής τό δάπεδον 
ήτο βαθύτερον. Πώς έχώρησαν έκεΐ, έξηγεΐται μόνον αν δεχθώμεν, ότι, έκτος 
υπηρεσίας ίσως όντα, έκειντο τό εν έντός τού άλλου. Μετά τήν άνασύστασίν 
των είναι άδύνατον νΰν νά έπανατοποθετηθώσιν εις τον αυτόν χώρον. 'Ο πί- 
ναξ 172α δίδει μικράν μόνον ιδέαν τού πράγματος. ’Ενταύθα μόνον δείγμα
τα τής ποικιλίας τών άγγείων δυνάμεθα νά δείξωμεν, καί ταΰτα κατά προ
χείρους φωτογραφίας ληφθείσας έπί τόπου.

'Ο εύρύστομος πίθος πίν. 226β κοσμείται διά τού άγαπητοΰ θέματος τών 
άραιών καλαμοειδών, παρουσιάζει δέ τεχνικάς ιδιορρυθμίας όρατάς καί έπί τής

1. Τό πολύμορφον άλλως τοϋτο κόσμημα, συνιστάμενον ένταΰθα έξ ύποτρεμουσών μηνο
ειδών όρθιων γραμμών εις παραλλήλους σειράς, ονομάζεται ύπό τών ’Άγγλων rippling 
καί πληρέστερον «tortoise shell ripple». 'Ομοιάζει πράγματι τό δστρακον της χελώνης, 
'Ελληνιστί χελώνιον, έφ’ φ καί θεωρώ θεμιτήν τήν ονομασίαν ταύτην διά τόν συχνότατον 
τοϋτον διακοσμητικόν τύπον. (Διατηρείται άμετάβλητος άπό της ΜΜ ΙΙΙα μέχρι της προ- 
κεχωρημένης Μυκηναϊκής εποχής.): Evans, PM IV, 122 καί II, 363: «Practically indis
tinguishable from the form in which survives into LM la». Μεταγενέστερα παραδεί
γματα ορα λ.χ. Li. IV, 275.
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φωτογραφίας. Υπάρχει σειρά εύρυστόμων άγγείων πιθοειδοΰς μορφής έχοντα 
τό κοινδν χαρακτηριστικόν, ότι είναι ίσχυρώς πρόχειλα καί δεν φέρουν διακό- 
σμησιν. Ό πίν. 226γ παρέχει εν των μειζόνων καί ό πίν. 227α έν των μικρο- 
τέρων. Είναι κατάλληλα όπως έξ αυτών χύνεται παχύρρευστον ύγρόν (λ.χ. 
μέλι) καί έχουσι τό πλεονέκτημα τής εύκολου περιδέσεως πώματος έκ δέρμα
τος ή υφάσματος. Ό πίν. 227β παρουσιάζει έτερον εύρύστομον άγγεΐον, άλλ’ ή 
θέσις των λαβών κατατάσσει τούτο εις τούς άμφορεΐς, είναι δέ προχυτικόν 
άγγεΐον.

Ή πρόχους τού πίνακος Thera III, πίν. 50, 2, (υψ. 0.645) φέρει συνεχή 
λευκήν σπείραν έπί ερυθρωπού γανώματος, τό δέ χαρακτηριστικόν αύτής είναι, 
οτι ή σπείρα είναι ούχί κυκλική, άλλ’ ελλειψοειδής. Είναι άγγεΐον προσφιλές 
καί είς την Κρήτην. Κατά τι μικροτέρα καί έξ ΐσου πρόχειλος είναι καί ή έκ 
τής αύτής άποθήκης πρόχους τού πίν. 227γ ουσα όμως έλαφρώς έλλιπής.

Έκ τών μικρών άγγείων τών εύρεθέντων όμοΰ μετά τών πίθων τού Δυτι
κού τμήματος (3, 3) τής αύτής άποθήκης εΐκονίζεται ένταΰθα ή σκυφοπρόχους 
πίν. 228α, φέρουσα πλαστικά κομβία καί λευκά καλαμοειδή, μεταξύ καί άλλων 
όμοιων, συνήθως άγράφων άγγείων.

Άφθόνως εύρέθησαν εις πολλά μέρη τά έλαφρώς άμφίκοιλα κυλινδρικά 
σκεύη μετά δύο καθέτων ώτίων, τά όποια ώνομάσαμεν ανθοδοχεία (πίν. 228β). 
Έπί τού πυθμένος φέρουσι συνηθέστατα άνά μίαν μικράν οπήν (πίν. 228γ). 
Τά παρόντα παραδείγματα είναι έξ ωχρού, καθαρού καί έστιλβωμένου πηλού. 
Έτερα (πίν. 229α) φέρουσι καστανήν ή έρυθρωπήν διακόσμησιν έκ φυτικών 
θεμάτων, καθέτως ή στρεπτώς.

’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα είναι μία σειρά μεγάλων ψευδοστόμων άμφορέων, 
διότι είς τοιαύτην πρώιμον έποχήν τοιαΰτα αγγεία μόνον έν Κρήτη άπαντοΰν, 
όντα ειδικά άγγεΐα τού έλαίου. Εύρέθησαν πάντα όμοΰ καί μόνον έντός τής 
άποθήκης A3. Τά δύο πρώτα φέρουσι διακόσμησιν είς περίεργον ρυθμόν πυ
κνόν, Γεωμετρικόν καί μέ τάσεις μετοπικής διακοσμήσεως. Άμφότερα έχου- 
σιν ώς βάσιν τάς όριζοντίας ζώνας μέ πρυτανεΰον θέμα τό χελώνιον. Τό πρώ
τον καί μεγαλύτερον (πίν. 229β, υψ. 0.355) πραγματοποιεί τήν μετοπικήν δια- 
κόσμησιν διά μικρών σταυρών. Τό έτερον όμως (πίν. 229γ, υψ. 0.33) παρεν
θέτει σωστάς μετόπας είς τήν όριζοντίαν διακόσμησιν.

Έτι μείζων είναι ό ψευδόστομος άμφορεύς τού πίν. 230α (8ψ. 0.415). Φέρει 
δι’ άμαυροΰ μέλανος όριζοντίας ταινίας καί μίαν πλατυτέραν ζώνην. Είς αυ
τήν, διά ταχείας χειρός, έτέθη διακόσμησις βάσιν έχουσα καί πάλιν τό χελώνιον, 
τάς δέ μετόπας σχηματίζουν οί άντωποί «ήμιρόδακες» (φαινόμενοι ώς διπλοί 
πελέκεις) οί τόσον χαρακτηριστικοί βραδύτερον είς τήν Μυκηναϊκήν τέχνην.

Ό πίναξ 230 β - δ είκονίζει τον μέγιστον καί άρχαϊκώτατον τών εύρεθέν
των ψευδοστόμων άμφορέων. Τό ύψος του υπερβαίνει κατά τι τό ήμισυ μέ- 
τρον. Ό πηλός είναι απλούς, σκοτεινόχρους. Ή έκροή έχει ένταΰθα ραμφοει-
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δη μορφήν. Φέρει και δύο λαβάς (πίν. 230γ), ενώ ή συμμετρία άπήτει τρεις, 
έπ'ι πλέον δέ φέρει καί κωνικήν άπόφυσιν εις το όπισθεν μέρος τοϋ ράμφους 
(πίν. 230δ). 'Ο δίσκος τής κορυφής του άγγείου φέρει τέλος διαμπερή οπήν 
(πίν. 230δ) εΐτε προς στερέωσιν τοϋ πώματος είτε προς άνάρτησιν δέλτου. Δέν 

ύπάρχει αμφιβολία, δτι πρέπει να φαντασθώμεν εντατικήν διακίνησιν ελαίου, 
είτε εξαγομένου είτε καί εΐσαγομένου.

Πλήν των αποθηκών υπόσχονται καί τά συναπτόμενα «Δυτικά δωμάτια» 
τής συνοικίας Α πλούσιον άμητόν. Έλέχθη ήδη άνωτέρω, δτι τδ δωμάτιον τό 
συναπτόμενον προς τήν άποθήκην Α2, άφοϋ έστερεώθη τδ πάτωμά του, παρου- 
σίασεν εις τήν έπίχωσιν καί τδ δάπεδον τοϋ ισογείου σημαντικά λείψανα. 'Ο 
πίναξ 231α παρουσιάζει τινά τών άγγείων τοϋ δαπέδου, άτινα δέν άπεκομί- 
σθησαν εΐσέτι. Τδ ρυτδν τοϋ αύτοϋ πίνακος (β) είναι εν έκ τών πολλών τής 
άνασκαφής. 'Ο πίναξ 232 δεικνύει τδ άξιόλογον πήλινον ρυτδν έν σχήματι ταύ
ρου, ού τά περιστατικά εύρέσεως περιεγράφησαν ήδη. Οί έμπρόσθιοι καί οί οπί
σθιοι πόδες πατοΰσιν επί λεπτών πλινθιδίων, ώστε τό ζώον ΐσταται ώς έπί βά- 
σεως. "Ετερον ενδιαφέρον χαρακτηριστικόν είναι, δτι αΐ αίχμαί τών κεράτων 
τοϋ ζώου Ιχουσι πριονισθή σκοπίμως. Ή ιδέα θέλει νά παραστήση θυμοειδές, 
επικίνδυνον ζώον. ’Έχομεν ένδείξεις τινάς, δτι έν Κρήτη ήσκοΰντο μονομαχίαι 
μεταξύ ταύρων, τά δέ άνάλογα παράλληλα έκ παλαιοτέρων εποχών τής Κίνας 
δεικνύουν πόσων τιμών έτύγχανεν ό νικητής ταύρος1. "Ισως τοιοΰτοι άκριβώς 
ταΰροι, σύμβολα δυνάμεως καί εύφορίας, ήσαν τά άνάλογα ρυτά.

Διά χρυσίζοντος κίτρινου χρώματος είχε γραφή ή διακόσμησις τοϋ παρόν
τος ρυτοΰ, άνάλογος τήν χάριν καί τήν εύγένειαν πρδς τάς λεύκάς ληκύθους 
τών κλασσικών ’Αθηνών. Δυστυχώς τά άλατα τής κισήρεως κατέστρεψαν τήν 
έπιφάνειαν τοϋ άγγείου. Διακρίνεται πάντως διπλή ταινία περί τδν λαιμόν, 
ώς εΐ έπρόκειτο περί περιάπτου άναλόγου πρδς τά τής "Αθωρ. Τδ σώμα τοϋ 
ταύρου έκαλύπτετο ύπδ τοϋ ίεροΰ δικτύου, τδ όποιον είναι γνωστόν καί έξ 
άλλων όμοιων ευρημάτων. ’Ιδιαιτέρως ή ’Ανατολική Κρήτη εχει άποδώσει 
παρομοίους ταύρους 1 2.

Τδ πρδς Νότον συναπτόμενον διαμέρισμα τοϋ προθαλάμου μετά κτίστου 
θρανίου καί τοϋ μυλώνος (δρα σχέδιον είκ. 2) δέν άπέδωκεν άξιόλογον κεραμει- 
κήν. Έπί τοϋ κατωφλιού τής θύρας τής όδηγούσης άπδ τοϋ προθαλάμου πρδς 
τδν μυλώνα εύρέθησαν έν σωρώ τά τεμάχια, έξ ών άπηρτίσθη τδ φιαλοειδές

1. Έχω γράψει σχετικήν μελέτην, ήτις δμως έδημοσιεύθη εις μάλλον δυσεύρετον βι- 
βλίον: Δώδεκα Διαλέξεις (Βιβλιοθήκη Έθνικοΰ Θεάτρου άρ. 1, 1961), σ. 175 έξ., ιδίως 
184 - 5.

2. "Ορα μεταξύ άλλων Evans, PM I, 188 καί ιδία III, 204 - 5. Στενήν αναλογίαν προς 
τό ήμέτερον ρυτόν έχει τό παράδειγμα έκ Ψύρας, δπερ είναι καί σύγχρονον (LMIa) καί 
προφανώς έτάφη καί τοϋτο συνεπεία της αύτής καταστροφής.
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προχυτικόν σκεύος τοϋ πίν. 233α. Ή κύμβη τέλος ή εύρεθεΐσα επί ένος κα
τωφλιού τής «Βυθισθείσης οικίας» είκονίζεται ενταύθα μετά την άποκα- 
τάστασίν της (πίν. 233β). Άμφότερα τα άγγεϊα είναι σκεύη καθημερινής 
χρήσεως καί χονδροειδούς κατασκευής.

Έκ τοϋ χώρου μεταξύ των τομέων Α καί Β, ήτοι τής προσωρινώς καλου- 
μένης «Γεφύρας» υπάρχουν άρκετά αγγεία, ών το σπουδαιότατον είναι ή 
«Πρόχους των σταφυλών» (πίν. 234α). Εύρέθη έπί τοϋ πλακοστρώτου δαπέ
δου τής εισόδου προς το οικοδόμημα ξεστής λιθοδομής (Μπρόνου Ια). Στα- 
φυλαί τοιαύτης προκεχωρημένης μορφής (αν καί τα δύο λεπτά φυλλάρια προ
δίδουν καί ένταϋθα τήν συνήθη μειξογενή τάσιν τής Αίγαιακής τέχνης) δεν 
ήσαν μέχρι σήμερον γνωσταί. Πάντως υπάρχουν προκάτοχοι μορφαί, περί ών 
διερωτάταί τις νΰν, αν πρόκειται περί σταφυλών ή αν ή γένεσις προήλθεν έξ 
άφηρημένων τύπων. (Όρα λ.χ. Thera I, είκ. 44 καί άλλα πολλά άδημοσίευ- 
τα είσέτι.) Σημειωτέον προσέτι, ως προς το σχήμα τοϋ άγγείου μετά τοϋ στε
ρεού λαιμοΰ καί τής παχείας περί το χείλος στεφάνης, δτι διά τής προσθή
κης μιας είσέτι λαβής ή πρόχους μεταβάλλεται είς τυπικού σχήματος άμφορέα.

Αί συνοικίαι Β καί Γ δεν άπέδωκαν άξιόλογον κεραμεικήν, πλήν είς δύο δια
μερίσματα: Το πρώτον είναι το πλακόστρωτον άνώγειον (παρένθ. πίν. Β, Β2), 

έκ τοϋ οποίου αξιόλογα άγγεϊα έδημοσιεύθησαν ήδη είς τήν εκθεσιν τοϋ προη
γουμένου έτους. Έκ τών κατά τήν παρούσαν περίοδον άποκατασταθέντων 
αγγείων είκονίζεται το ωοειδές εύρύστομον τοϋ πίν. 234β. Ή λευκή αΰτοΰ 
διακόσμησις είναι είσέτι Μεσομινωϊκής παραδόσεως.

Το δεύτερον διαμέρισμα το πλούσιον είς κεραμεικήν είναι το δωμάτιον 
τών πιθήκων (Β6, πίν. 207). 'Ο έκεϊ μνημονευόμενος πίθος είναι ό τοϋ πίν. 
234γ. Φέρει το άνάγλυφον σχοινιωτον κόσμημα κατά τον ρυθμόν τής Μεσο- 
μινωικής παραδόσεως. Είς τήν αυτήν περίοδον μάς οδηγεί καί ό άξιόλογος 
άμφορεύς τοϋ πίν. 235α. 'Η λεπτότης τής λευκής διακοσμήσεως πείθει, δτι τό 
άγγεϊον είσήχθη έκ Κρήτης. Δυστυχώς ή κατάστασις διατηρήσεως δεν είναι 
ικανοποιητική. 'Η πλαγία δψις τοϋ άγγείου (πίν. 235β) δεικνύει φυτικήν συστά
δα ύπέρ τήν λαβήν τής κοιλίας. Εισηγμένη ωσαύτως είναι καί ή ωραία πρό
χους Thera III πίν. 50, 3. Τά κισσοειδή φύλλα μετά μίσχων συγχωνευομένων 
προς κυματοειδείς γραμμάς είναι χαρακτηριστικά καί τής Θήρας καί άλλων 
μερών (λ.χ. Γουρνιών), τά όποια υποτίθενται καταστραφέντα όπο τής αύ- 
τής θεομηνίας1.

Μνημονευτέα είναι τέλος καί δύο πήλινα ειδώλια, άν καί κολοβά, διότι 
ό τύπος είναι ενδιαφέρων, έφόσον χρονολογείται άκριβώς είς τήν παρούσαν

1. Παράβαλε καί τον πιθαμφορέα της συνοικίας A, Thera II, σ. 37 (=ΠΑΕ 1968, 
σ. 117, πίν. 108α) (ένταϋθα διπλοί μίσχοι καί Κρητικά άγγεϊα ώς τό έκ Γουρνιών 
Evans, PM II, 486 είκ. 292).
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περίπτωσιν (πίν. 235γ). Τό πρώτον καί μεγαλύτερον (ύψ. 0.075) εύρέθη εις 
τήν μεταξύ Α καί Β συνοικίαν, ήν άπεκαλέσαμεν γέφυραν. Το δεύτερον καί 
μικρότερον (ύψ. 0.055) προέρχεται έκ τής έπιχώσεως του Γ9 καί προφανώς 
έπεσεν έκ τών άνω πατωμάτων.

Έκ τών λίθινων άντικειμένων μόνον έλάχιστα χαρακτηριστικά θά δοθώσιν 
ένταϋθα. Το άρχαι'κώτατον μαρμάρινον εΐδώλιον τοϋ πίν. 235δ (ύψ. 0.14) 
εύρέθη κατά τήν άνόρυξιν του φρέατος τοϋ πεσσού 6, παρά τήν ΝΔ. γωνίαν 
τοϋ χώρου Β2. Ό πίν. 200β είκονίζει το τεμάχιον μαρμάρου, το όποιον εύρέ
θη έντός τοϋ Δωματίου τών πιθήκων (μήκος 0.34, πλάτος 0.10 καί πάχος 
0.045). 'Η πολυτέλεια καί ή έπιμελής κατεργασία τοϋ ύλικοΰ προδίδουν 
ένδιαφέρουσαν, ίσως θρησκευτικής φύσεως, κατασκευήν. 'Ο πίναξ 236α 
δεικνύει δύο δψεις τοϋ λίθινου άγγείου, το όποιον εύρέθη εις τήν άποθήκην 
Α2. Τό άσύμμετρον τοϋ σχήματος προδίδει ειδικήν χρήσιν καί ίσως άνά δύο 
δμοια άγγεΐα έφαπτόμενα άλλήλων έχρησιμοποιοΰντο ώς ζεύγος. Παρό
μοιας άσυμμέτρου κατασκευής είναι καί τά πήλινα σκεύη τά εύρεθέντα επί 
τής «έστίας» τής άποθήκης Α11.

Τά πολυπληθέστερα τών λίθινων εργαλείων, ώς έλέχθη ήδη, εύρέθησαν έντος 
τών δωματίων Γ1 καί Γ2 καί ώνομάσθησαν «σφΰραι» καί «άκμονες». Έν 
τούτοις μόνον ειδική μελέτη καί μόνον εΐδικώτεροι περί τήν λιθοτεχνίαν δύ- 
νανται νά δώσουν άκριβεστέρους χαρακτηρισμούς. Επειδή τά εργαλεία έκεΐνα 
άφέθησαν εις τάς θέσεις των δεν ύπάρχουσιν είσέτι καλαί φωτογραφίαι. 'Ως 
ελέχθη άνωτέρω, τά έργαλεΐα εύρίσκονται έπί δαπέδων τών τρωγλοδυτών, 
έπομένως εις διάφορα βάθη, μικρόν άπέχοντα βεβαίως τοϋ άρχικοΰ δαπέδου. 
Οί πίνακες 236β καί 237α δεικνύουν «σφύρας» καί «άκμονας» ώς εύρέθησαν.

Αί «σφΰραι» μικρού μεγέθους φέρουσιν είς τό μέσον μίαν μόνην αόλάκω- 
σιν, ήτις ήρμηνεύθη ώς στειλέωσις. Ύπάρχουσιν έν τούτοις καί ογκώδεις λί
θοι ομοιοι, φέροντες άνά δύο έγκοπάς καί μήκος μέχρι 35 εκατοστών. Θά 
ήδύναντο νά όνομασθώσι «ραιστήρες». Φαίνονται δέ επ’ αυτών συνήθως τά 
ίχνη φθοράς έκ τής χρήσεως (πίν. 237β, ιδία τό κάτω παράδειγμα).

Αί τοιχογραφίαι δεν εχουσιν είσέτι μελετηθή έπαρκώς, ώστε νά είναι δυ
νατός ευρύτερος λόγος περί αυτών. Ύπάρχουσιν δμως καλαί έλπίδες, δτι ή 
Θήρα μέλλει νά πληρώση πολλά κενά είς τό κεφάλαιον τών τοιχογραφιών. Οί 
ειδήμονες γνωρίζουν, δτι μέχρι τοΰδε ήτο σπανία έξαίρεσις τό νά συνάπτωνται 
μεταξύ των τά τεμάχια τών τοιχογραφιών. 'Η καταστροφή έκ τής πτώσεως 
και τό εΰθρυπτον τοϋ κονιάματος καθίστων τήν συνένωσιν πλειόνων τεμαχίων 
σχεδόν άδύνατον. Οί άρχαιολογικοί καλλιτέχναι ζωγράφοι, ό Bagge, οί δύο 
Gillieron, ό Piet de Jong, είχον άποκτήσει δικαίαν φήμην κυρίως είς τήν

1. Thera I, Ιγχρ. πίν. Β άρ. 4 καί σ. 27 είκ. 35 (=ΠΑΕ 1968, σ. 122-3 πίν. 
118α-β).
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τοποθέτησιν των τεμαχίων εις την πιθανήν των θέσιν καί εις την άναπαρά- 
στασιν των έλλειπόντων μερών τής συνθέσεως.

Εις την Θήραν, εύτυχώς, τά πράγματα εχουσιν άλλως. Τά τεμάχια των 
τοιχογραφιών φαίνονται να είναι πληρέστερα. 'Η εξαγωγή των γίνεται άνευ 
τής έλαχίστης φθοράς άπο τον παλαίμαχον Κρήτα άρχιτεχνίτην κ. Ζαχαρίαν 
Κανάκην1.

Το καλλιτεχνικόν συνέργειαν τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ύπό τόν κ. Μαρ- 
γαριτώφ συμπληρώνει τό εργον διά τοΰ καθαρισμού καί τής συναρμολογή- 
σεως τών τεμαχίων. Νομίζω ότι οί ειδικοί συνάδελφοι θά άντιληφθώσι τό μέ
γεθος τοΰ έ'ργου τούτου έπί τών πινάκων 238 - 241.

Περί τών τοιχογραφιών παρά την συνοικίαν Γ'1 έλέχθησαν ήδη τά δέοντα. 
'Ο πίν. 238α δεικνύει την συναρμολόγησιν τών ολίγων άλλως τεμαχίων ωραίας 
σπείρας, ήτις άπετέλει ζωφόρον εις τό άνω ή τό κάτω μέρος τοίχου. Εις τόν 
χώρον ΓΙΟ καί την Δυτικήν πλευράν τής έκεϊ αύλής εύρέθησαν μεταξύ τών 
λίθων άρκετά τεμάχια τοιχογραφιών. 'Ο πίν. 238β δεικνύει δύο έξ αυτών άμα 
τή εύρέσει. 'Ο πίν. 239 δεικνύει, πόσα έκ τών τεμαχίων τούτων συνηνώθησαν 
ύπό τοΰ συνεργείου Μαργαριτώφ.

Τό θέμα, ώς βλέπει τις, είναι ρόδακες παραπλεύρως ή καί έκατέρωθεν 
διπλής ή πολλαπλής κυματοειδούς γραμμής. Δύο γεγονότα προέχουν: Πρώ
τον, τά πέταλα δεν είναι πέταλα άνθέων, άλλά γωνιώδη άντικείμενα φαινό
μενα ώς έ'νθετος διακόσμησις. Δεύτερον οί ρόδακες είναι διάσπαρτοι, ώς νά 
ήσαν καρφωμένοι έπί τής λευκωπής επιφάνειας. Ή εΐκ. 45 έν Thera III, 
σ. 63, παριστώσα είδος πήλινων καρφιών, δι’ ών συνετίθεντο ολόκληροι δια
κοσμήσεις ύπό τών Σουμερίων, έρμηνεύει καί τά σχήματα τών ροδάκων τής 
παρούσης τοιχογραφίας 1 2.

Ή σπουδαιοτάτη όμάς όμως τοιχογραφιών εύρέθη έντός τοΰ Δωματίου 
τών πιθήκων (Β6). "Ηδη άπό τοΰ 1968 εΐχεν εύρεθή έκεΐ, εις άνώτερα στρώ
ματα, ή κεφαλή ενός κυανοπιθήκου3. Κατά τό 1969 εύρέθησαν πολλά άλλα 
τεμάχια φέροντα καί άψυχα θέματα (πίν. 200α), άλλά κυρίως μίαν άγέλην ολό
κληρον κυανοπιθήκων, οίτινες κινούνται προς πάσαν κατεύθυνσιν. Ό πίν. 240 
παρουσιάζει έν τοιοΰτο ζώον (κερκοπίθηκος ό καλλίτριχος) συλλέγον τήν

1. Μετά συγκινήσεως ένθυμοϋμαι, δτι πρί> μιας καί πλέον γενεάς ήρχίσαμεν όμοϋ τδ 
έργον τοΰτο εις τον Άμνισόν (ΠΑΕ 1932, 88 έξ.) νέος έγώ είσέτι, νεανίας εκείνος. ’Ήδη 
έκτοτέ εϊχομεν άναπτύξει τήν μέθοδον, ήν τά άπλα μας μέσα έπέτρεπον, καί έν τούτοις 
πάντα τά τεμάχια έξήχθησαν άθικτα πλήν μιας μόνης, έλαφράς καί ταύτης, άποτυχίας. Ή- 
θέλησεν ή Τύχη, ώστε σήμερον νά έργαζώμεθα είσέτι όμοϋ εις τόν τόπον, δπου θεωρητικώς 
μας ώδήγησεν ή άνασκαφή τοΰ Άμνισοΰ.

2. Evans, PM IV, 124 - 5 καί εικόνες 95 - 6.

3. Thera II, έγχρ. πίναξ Β, 1.
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τροφήν του. Τά ερυθρωπά άντικείμενα, τά όποια πάντες σχεδόν οί πίθηκοι 
ψαύουν, είναι πιθανώς οί βράχοι τής ερυθρωπής πορώδους λάβας τής νήσου.

"Εν μέγα τεμάχιον (πίν. 241α) δεικνύει δύο πιθήκους εις φυσικόν μέγεθος, 
έξ ών ό δεξιός άνέρχεται καί ό αριστερός κατέρχεται. Πάλιν έπί του εδάφους 
φαίνεται τό ερυθρωπόν συμβατικόν περιβάλλον, «βράχοι», «έρημος» ή άλλο τι. 
Εις τήν αυτήν σύνθεσιν ύπήρχον ίσως καί άλλα ζώα. 'Υπάρχει τεμάχιον κε
φαλής, όπερ δύναται να είναι κύων ή βοϋς. Εις τον ουρανόν ίπταντο χελιδόνες. 
Μία έξ αυτών διατηρείται άκεραία (πίν. 241β). Τέλος, ήδη άπό του 1968 εύ- 
ρέθησαν μεγάλα τεμάχια κονιάματος εις τό αύτό Δωμάτιον τών πιθήκων, τά 
όποια δεικνύουν βλάστησιν καλαμοειδών καί μύρτων 1.

12. γενικά Παρ’ δλας τάς συζητήσεις του 'Ηφαιστειολογικοΰ
ςτμπεραςματα Συνεδρίου Θήρας τά θεμελιώδη ζητήματα παραμέ

νουν τά αύτά. Παρ’ όλην τήν έπί τόπου μελέτην τών άποκαλυφθέντων έρειπίων 
ύπό πλειάδος άριστέων τής ’Επιστήμης, τά προβλήματα έξακολουθοΰν νά 
υπάρχουν: Κατά τά πορίσματα τών τριετών ήδη άνασκαφών 1) μέγας σεισμός 
έρριψε κατά γής πάντα τά οικήματα τοϋ άνασκαπτομένου συνοικισμού. 
2) Τρωγλοδύται έχρησιμοποίησαν έπί τι διάστημα τά έρείπια. Τούτο όμως δεν 
πρέπει νά υπήρξε μακράν. "Ίσως δύο έτη, ίσως έν καί μόνον, ίσως ολίγοι μή
νες. 3) Έπηκολούθησεν ή άφύπνισις τού ήφαιστείου. Λεπτά τεμάχια κισή- 
ρεως εΐσέδυσαν παντού όπου υπήρχε κενόν μεταξύ τών έρειπίων, άκόμη καί 
έντός πίθων καί μικρών άγγείων. 4) Κατά τήν γιγάντωσιν τής έκρήξεως κί- 
σηρις πάχους 4 μ. έκάλυψε πάντα τά έρείπια καί έπ’ αυτής ήπλώθη άκολού- 
θως τό λευκόν σάβανον τής σποδού (((πορσελάνης») πάχους μέχρι καί 60 
μέτρων. 5) Πάντα τά ταφέντα προϊόντα κεραμεικής, τά όποια είναι άφθονώ- 
τατα, διαιρούνται εις δύο κατηγορίας. Τά μέν είναι καθαρώς Μεσοκυκλαδικής 
παραδόσεως, τά δέ άνήκουν εις τήν ώριμον φάσιν τής ΥΜ Ια έποχής, ήτοι διά 
τό στρογγύλον τής χρονολογίας, περί τό 1500 π.Χ. Τινά είναι εισηγμένα έκ 
τής Μινωικής Κρήτης καί τής Μυκηναϊκής Ελλάδος. ’Επειδή άμφότεραι αί 
κατηγορίαι κεραμεικής εύρίσκονται άναμείξ καί έπί τών δαπέδων, ούδεμία 
υπάρχει άμφιβολία, ότι συνυπήρχον κατά τήν ώραν τής καταστροφής. Μέχρι 
τού 1520 δύνανται νά χρονολογηθώσι. Κάτω τού 1500 είναι δύσκολον νά χρο- 
νολογηθή έστω καί Ιν άγγεΐον, τουλάχιστον ώς ήμεΐς οί άρχαιολόγοι πιστεύο- 
μεν προς τό παρόν.

Εις τήν Κνωσόν υπάρχει ή αυτή ακριβώς καταστροφή χρονικώς καί έξ 
ίσου βαρέα τά άποτελέσματα. Προφανώς ό αυτός σεισμός ήρήμωσε καί τήν 
Κνωσόν. Τό άνάκτορον αποτελεί χαώδη συνέχειαν άλλεπαλλήλων καταστρο

1. Thera II, πίν. 5-6 (=ΠΑΕ 1968, πίν. 70β καί 71).
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φών καί επισκευών διάρκειας πλέον των πέντε αιώνων. Διά τοϋτο τό πράγμα 
δεν είναι τόσον σαφές εις τό άνάκτορον, όσον εις τάς οικίας τής Κνωσού τάς 
άνασκαφείσας πέριξ τοϋ ανακτόρου. Τό άριστον ’ίσως παράδειγμα άποτελεΐ ή 
«Οικία των τοιχογραφιών», άκριβώς διότι καί ή διακόσμησίς της άποτελεΐ τό 
πάρισον τοϋ Δωματίου τών πιθήκων. Τα στοιχεία είναι τα αυτά εις άμφοτέ- 
ρας τάς συνθέσεις: Τοπίον, βράχος, βλάστησις, πτηνά καί — τό κύριον θέμα — 
πίθηκοι. 'Ο Evans άνεγνώρισεν, ότι ή καταστροφή τής Οικίας τών τοιχογρα
φιών έπισυνέβη κατά την ΤΜ Ια εποχήν. Πρέπει δέ νά τονισθή ένταΰθα, ότι 
άγγεΐα εύρεθέντα έπί τών δαπέδων είναι άπολύτως τά αυτά προς όμοια εύρε- 
θέντα εις τάς άνασκαφάς ’Ακρωτηρίου 1. Δέον νά παρατηρηθή ωσαύτως, ότι αί 
δύο τοιχογραφίαι άπό άπόψεως ρυθμοϋ είναι ό,τι θά άνέμενέ τις: Εις την «Οι
κίαν τών τοιχογραφιών» ή εκλεπτυσμένη τέχνη τών άνακτορικών ζωγράφων 
τής Κνωσού. Εις τό Δωμάτιον τών πιθήκων ή ποιοτικώς ΰστεροϋσα έπαρχιακή 
τέχνη, άκόμη καί εις την ποιότητα τών χρωμάτων.

'Ομοΰ μετά τής Οικίας τών τοιχογραφιών πάσαι αί γειτονικαί άνασκαφεΐ- 
σαί έσχον τήν αυτήν τύχην: Παντού τά ΐχνη τής σεισμικής καταστροφής είναι 
ΤΜ Ια: «Νοτία οικία», «Οικία τοϋ σύνθρονού» (House of the Chancel Screen»), 
«Βορειοανατολική οικία». Κυρίως όμως χαρακτηριστική μεγάλης, συγχρόνου 
καταστροφής, είναι ή άνεύρεσις εις πολλά μέρη τής Κρήτης σειράς πολυτίμων 
χάλκινων καί άργυρών σκευών. Ταϋτα πάντα εϊχον ταφή ύπό τά ερείπια κατά 
τήν ΥΜ Ια έποχήν. Κατά τήν χαρακτηριστικήν φράσιν τοϋ Evans, μία άνά 
τρεις οΐκίαι τής Κνωσού παρουσίασε χάλκινα σκεύη, όμοια δ’ εύρέθησαν καί 
εις Τύλισον, Μάλια καί Μόχλον1 2.

Κατά ταϋτα ό μέγας σεισμός, όστις φαίνεται ως νά άφύπνισε καί τό ήφαί- 
στειον τής Θήρας, υπήρξε καταστροφικός καί διά τήν Κρήτην. "Αν ήτο τεκτο
νικής ή άλλης φύσεως, άλλοι είδικώτεροι ας κρίνουν. Τό ζήτημα ένταΰθα είναι, 
πόσον καιρόν μετά τον σεισμόν τοΰτον ήρχισεν ή δράσις τοϋ ήφαιστείου. 
Άρχαιολογικώς είναι βέβαιον, ότι οί παράλιοι συνοικισμοί, οί όποιοι ύπεθέ- 
σαμεν ότι ήρημώθησαν άπό τά τσουνάμι (Άμνισός, Νίρου, Μάλια, Γουρνιά, 
Ζάκρος) παρέχουν άκόμη κεραμεικήν ΤΜ Ια, ήτις πολλάκις είναι παρομοία 
προς τήν πλέον προχωρημένην ρυθμικώς κεραμεικήν τοϋ ’Ακρωτηρίου Θήρας.

1. Παράβαλε λ.χ. τόν χοϋν PM II, 436 είκ. 253Β πρός τόν Thera II, 42 είκ. 27 
(=ΠΑΕ 1968, σ. 119 καί πίν. 111α).

2. Ή σπουδαιοτέρα σειρά μετάλλινων άγγείων είναι ή της «Βορειοδυτικής σκευοθή
κης» PM II, 627 έξ. "Ορα περαιτέρω 380 (Νοτία οικία), 390 (Οικία τοϋ συνθρόνου), 414 
(Βορειοανατολική οικία), ωσαύτως 421, 431, 623 («σειρά χαλκών ευρημάτων ταφέντων 
ύπό καταστροφής τής ΤΜ Ια έποχής») καί III 280, ένθα συζητεΐται ή αυτή καταστροφή 
καί είς τό άνάκτορον, είς «ώριμον ΤΜ Ια έποχήν». . . «περί τό 1520», ήτις χαρακτηρίζεται 
ώς «μερική» (a partial catastrophe).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:54 EEST - 34.211.113.242



Σπυρίδωνος Μαρινάτου: Άνασκαφαί Θήρας III 191

Τοϋτο είναι φανερόν ιδίως είς τά Γουρνιά. 'Υπάρχει δμως καί κεραμεική εις 
τα παράλια ταΰτα κέντρα, ήτις άνήκει εις τον θαλάσσιον ρυθμόν. Τούτον ήμεΐς 
οί άρχαιολόγοι θεωροϋμεν χρονικώς ύστερώτερον, έπειδή είναι ρυθμικώς διά
φορος. Τοϋτο δμως δυνατόν νά μή άληθεύη, τούλάχιστον εις τήν έκτασιν, ήν 
ήμεΐς άποδίδομεν εις τό πράγμα1.

Τά επόμενα θεμελιώδη ζητήματα είναι δύο. Πρώτον, πόσος χρόνος διέρ- 
ρευσε μεταξύ τοΰ σεισμού, δστις κατέσπασε τούς συνοικισμούς τής Θήρας, 
καί της έκρήξεως, ήτις έθαψε τά έρείπια ύπό τήν κίσηριν. Δεύτερον, ή έ'κρηξις 
αυτή ύπήρξεν ένιαία χρονικώς, ήτοι μία καί μόνη, ή παρήλθε διάστημα χρόνου 
μεταξύ τής έκρήξεως τής κισήρεως καί τής έκρήξεως τής σποδού;

Είς τό πρώτον ζήτημα, κατά τάς μέχρι τοΰδε άνασκαφικάς παρατηρήσεις, 
δεν δυνάμεθα νά δεχθώμεν διάστημα μεγαλύτερον τοΰ ενός ή δύο έτών μεταξύ 
σεισμού καί έκρήξεως. Είς τό δεύτερον ζήτημα, ή γνώμη τών πλείστων ειδι
κών τοΰ Συνεδρίου Θήρας είναι, δτι ή έκρηξις πρέπει νά ήτο ένιαία, διαρκέσασα 
άπό τής πρώτης έκδηλώσεως, μέχρι τοΰ παροξυσμού καί τής άνατινάξεως τής 
νήσου μήνας μόνον, ή έστω έν ή τό πολύ δύο Ιτη. "Αν τό σύνολον τών έτών 
μεταξύ τοΰ πρώτου σεισμού (i 1500) καί τής τελικής έκρήξεως, ήτις έδημιούρ- 
γησε τά τσουνάμι καί τήν έρήμωσιν τής Κρήτης ύπολογισθή ουτω εις εν μί
νιμουμ πέντε έτών, γεννάται τό πρόβλημα: ΤΗτο άρκετός ό χρόνος ούτος 
διά νά άναπτυχθή ό θαλάσσιος ρυθμός είς δ σημεΐον παρουσιάζεται είς τά 
καταστραφέντα Μινωϊκά κέντρα; Κυρίως είς τό άνάκτορον τοΰ Ζάκρου ό 
ρυθμός ΥΜ Ιβ φαίνεται προχωρημένος. Είναι δμως πιθανώτατα καί τό κέν- 
τρον δημιουργίας τοΰ ρυθμοϋ τούτου. "Αν ύποτεθή δτι τά διαρρεύσαντα έτη 
μεταξύ σεισμού καί τσουνάμι είναι περισσότερα, τότε καί ή λύσις παρουσιά
ζεται εύκολωτέρα 1 2.

1. Παρατηρεΐται όντως, οτι ό θαλάσσιος ρυθμός είναι άρχαιότερος, άφθονώτερος καί 
έκλεκτότερος κατ’ άρχάς είς τήν ’Ανατολικήν Κρήτην (Παλαίκαστρον, Ζάκρος). Αυτός 
είναι δ λόγος, δι’ δν έθεώρησα ήδη προ μιας γενεάς πιθανήν τήν έκεϊ ΰπαρξιν ενός άνακτορι- 
κοϋ κέντρου, διότι ύπό τήν σκέπην τών μοναρχών - έμπόρων τής τότε εποχής ήτο μόνον 
δυνατή ή ρωμαλέα άνθησις τών προϊόντων τής τέχνης. Τά πράγματα έδικαίωσαν τούς συλ
λογισμούς μου τούτους (Antiquity 13, 1939, σ. 426) καί τό άνάκτορον άνευρέθη όντως. 
"Οσον προχωροϋμεν προς Δυσμάς, τά προϊόντα του θαλασσίου ρυθμοϋ γίνονται σπανιώτε- 
ρα. ’Ολίγα σχετικώς είναι είς τά Γουρνιά, έτι όλιγώτερα είς Μάλια, είς Νίρου Ιν καί μό
νον, είς Άμνισόν ούδέν. Είς τό μέγαρον Βαθυπέτρου, καταστραφέν είς ΥΜ Ια έποχήν, υπάρ
χουν δύο-τρία μόνον όστρακα πρωίμου θαλασσίου ρυθμοϋ, άνήκοντα είς τό αύτό άγγεϊον.

2. Είς τό Κρακατάου ή άπόστασις μεταξύ αρχής καί τέλους τής έκρήξεως ήσαν οί 
μήνες μεταξύ Μαΐου καί Αύγούστου τοΰ 1883. Είς τό Ταμπόρο ή άπόστασις ήτο τριών 
έτών. Είς τήν περίπτωσιν τής Πομπηίας ή σεισμική καταστροφή έγινε τό 63 μ.Χ. καί ή 
ήφαιστειακή κατάχωσις ύπό τοΰ Βεζούβιού τό 79 μ.Χ. ’Αλλά τά θέματα ταΰτα καλύτερον 
νά άφεθοΰν είς τήν έρευναν τών ειδικών λογιων. Διά τόν λόγον δέ άκριβώς τούτον δέν 
θά συζητήσω ένταϋθα μίαν άλλην δυνατότητα: Τήν τοΰ σχηματισμού τής Καλδέρας ούχί
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Πάντως το θεμελιώδες γεγονδς είναι τδ έξης: Είναι άσφαλέστερον νά στη- 
ριχθώμεν εις τούς νόμους τής Φύσεως παρά εις τούς θεωρητικούς συνδυα
σμούς. Είναι άδύνατον νά φαντασθώμεν έ'κρηξιν του τύπου Θήρας - Κρακα- 
τάου, χωρίς νά συνοδεύεται ύπο τσουνάμι. Είναι άδύνατον νά άγνοήσωμεν 
τήν καταστροφικήν δύναμιν των τσουνάμι καί τάς μεγάλας άποστάσεις, εις 
ας δύνανται νά δράσωσιν. Είναι άδύνατον κατά ταΰτα νά φαντασθώμεν, οτι 
καί ή Κρήτη καί άλλα μέρη δεν ύπέφερον τρομακτικάς ζημίας άπό το τσουνάμι 
τού i 1500 π.Χ. ’Επί τής βάσεως ταύτης πρέπει νά τοποθετήσωμεν τά άρ- 
χαιολογικά καί χρονολογικά μας δεδομένα. Θά έπανέλθωμεν έν άνάγκη εις τήν 
άρχικήν μου ύπόθεσιν *, ότι ό επαρχιακός ρυθμός τής Θήρας επόμενον είναι 
νά εμφανίζεται παλαιότερος ή ό σύγχρονος ρυθμός εις τά ζωτικά κέντρα τής 
Κρήτης. Έδείχθη εσχάτως, ότι έντοπία κεραμεική τής Σικελίας φαίνεται μίαν 
γενεάν άρχαϊκωτέρα τής συγχρόνου κεραμεικής τής μητροπόλεως (Κορίνθου). 
Αυτή ή γενεά κατ’ άνώτατον όριον χρειάζεται καί εις ήμάς, όπως έρμηνευθή 
ή ρυθμική διαφορά τής κεραμεικής τής ταφείσης περίπου συγχρόνως 
ύπό τά έρείπια τής Θήρας καί τής Κρήτης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

μόνον δι’ έκρήξεως, άλλα καί διά κατακρημνίσεως, όπότε παρουσιάζονται καί δίλλαι λύ
σεις άπό άπόψεως χρόνου.

1. Antiquity 1 ά. σ. 428 - 31.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΧΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 163

α. Κάτω τό μέγα ύπόστεγον Β. ’Άνω: άριστερά το γραφεϊον καί μικρόν μουσεΐον της 
άνασκαφής καί δεξιά έργαστήρια, άμαξοστάσιον, άποθήκαι καί κατοικίαι.

β. Τό νότιον ύπόστεγον (Β). Συνολική οψις άπό ΒΑ.
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ΠΙΝΑΞ 164 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ 111

β. Το φρέαρ ένος των πέδιλων θεμελιώσεως τής Δυτικής πλευράς τοΰ στεγάστρου Β.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚ.ΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 165

β. Συμπληρωματικόν τεχνικόν έργον του 1969 υπήρξε καί ή κατασκευή άποβάθρας εύ- 
κολυνούσης την προσέγγισιν μικρών σκαφών εις την παραλίαν προς Ν. τής άνασκαφής.
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ΠΙΝΑΞ 166 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Το παράθυρον τής ’Αποθήκης 1, 1 έκ των έσω (έκ Δυσμών). 'Υπό την φλιάν όίγνυθες 
καί άγγεϊα. ΈπΙ τής τέφρας ορατόν τό ίχνος καθέτου στύλου.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΗ 167

α. Δεξιόν τμήμα τής φλιας τοϋ παραθύρου (έκ των εσω).

β. ’Αριστερόν τμήμα τής φλιας τοΰ παραθύρου.
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ΠΙΝΑΞ 168 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ 111

α. Όμάς αγγείων κατά τον μεσότοιχον των διαμερισμάτων 1 καί 2 
της αποθήκης.

β. ’Αποθήκη 2, 2. Θέσεις λιβανωτρίδος καί ζυγοϋ.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 169

β. ’Αποθήκη 2, 3. Πρόχους καί κύμβη κατά χώραν.
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ΠΙΝΑΞ 170 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. ’Αποθήκη Α"2. Φλιά τοϋ ’Ανατολικού παραθύρου.

β. Δυτικόν δωμάτιον 2. Ταΰρος (ρυτόν) καί ύπέρ αύτόν κονίαμα.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 171

Δυτικόν δωμάτιον 2. Είδώλιον τοϋ πήλινου γραπτού ταύρου.

β. ’Αποθήκη A3, 3 έξ ’Ανατολών.
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ΠΙΝΑΞ 172 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

β. Το φρέαρ τοϋ πεσσοϋ τοϋ μυλώνος.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 173

α. Μυλών, ή έγκατάστασις των μυλολίθων.
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ΠΙΝΑΞ 174 ΠΑΕ 1969—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Δυτική πλευρά τοϋ μυλώνος.

β. Σπυρίς έκ τοϋ μυλώνος.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 175

α. Μυλών, ΒΔ. γωνία μετά την άφαίρεσιν τής σπυρίδος.

β. Ή σϋριγξ τής συνοικίας Α.
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ΠΙΝΑΞ 176 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. «Βυθισθέν οίκημα». Πλίνθοι τοϋ «παραθύρου». Κύμβη.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 177
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β. Αγγεία έπί τής Στενωπού τής άνωφερείας.
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ΠΙΝΑΞ 178 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Σϋριγξ, ή Οικία της υδρορροής.

β. Όπαί τριπλαΐ εντός της κισήρεως. ’Αριστερά διακρίνεται ό δυτικός τοίχος τοϋ χτίσμα
τος Μπρόνου Ια.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 179

α. Κατώφλιον καί είσοδος εις το οίκημα ξεστής λιθοδομής Μπρόνου Ια, δπερ πιθανώς
είναι άνώγειον.

β. Δωμάτιον τής ξεστης λιθοδομής. Διακρίνονται τδ πλακόστρωτον καί (δεξιά) 
ή οίνοχόη των σταφυλών.
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ΠΙΝΑΞ 180 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

β. Συνοικία της «Γεφύρας» έκ Δυσμών. Άνώγεια διαμερίσματα.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 181

α. ΙΤαράΟυρον «’Αρβανίτη 2» (διαστ. 0.45 χ 0.45) μέ αποτυπώματα τριών οριζοντίων
ξύλινων κιγκλίδων.

β. «’Αρβανίτη 2», παράθυρον μετά τριών οριζοντίων πήχεων ή κιγκλίδων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:54 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 182 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Το μέγα χτίσμα ξεστής λιθοδομής («’Αρβανίτη 2») μετά τήν άναχάλυψιν
τοϋ ισογείου.

β. Πρώτα στρώματα «πυράς» Μπρόνου Ια.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 183

α. Κεκαυμένον στρώμα της «πυράς» πλήρες άγγείων.

β. ’Ανεστραμμένου έπί τής πυράς άγγεΐον πλήρες φάβας.
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ΠΙΝΑΞ 184 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Πήλινοι βόες έκ τής «Πυράς».

ζ. Τρία σκυφάρια έκ τής «Πυράς». "Υψος 
τοϋ μεγίστου 0.09 μ.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 185

α. 'Η «Πυρά». Δεξιά το έρυθρόν δάπεδον. ’Άνωθεν τούτου διακρίνεται είσέτι το πάχος 
τού κεκαυμένου στρώματος. Εις τό μέσον ό λάκκος.

β. 'Η περιοχή της «Πυράς» μετά ύπερκειμένου προς ΒΔ. λίθινου πίθου.
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ΠΙΝΑΞ 186 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Μικρά πήλινα άγγεΐα άναθηματικά καί θράνος, άνακαλυφθέντα κατά χώραν πέριξ του
λίθινου πίθου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:54 EEST - 34.211.113.242



ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 187

β. Μέγας πυρήν όψιανοϋ (μηκ. 0.50 μ.).
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ΠΙΝΑ- 188 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 189

α. Χαλκοϋν νόμισμα (έν μεγεθύνσει) Κωνσταντίου τοϋ Β' 
(περί τό 325 μ.Χ.) εύρεθέν εις τήν συνοικίαν Β7.

β. «Τάφος» ΜΚ παρά τον πεσσόν 6.
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ΠΙΝΑΞ 190 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Πήλιναι πλάκες (κέραμοι;) παρά τόν πεσ
σόν 6. Διαστάσεις: 0.47 χ 0.34 χ 0.043 κα'ι 

0.475 χ 0.345 χ 0.045 μ.

β. Διπλοϋν δάπεδον (τό πρώτον έπΐ υποστρώματος έρυθρας λατύπης, τό δεύτερον, κατώ
τερον, εκλεκτής ποιότητος) παρά τόν πεσσόν Β6.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 191

Ή Νοτία συνοικία έκ ΝΑ. μετά τήν πρώτην άπομάκρυνσιν τοϋ στρώματος κισήρεως.

β. Ή Βορεία αύλή (άνω άριστερά) έκ Δυσμών.
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ΠΙΝΑΞ 192 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

β. Ή συνοικία τής Β. αύλής έξ ’Ανατολών.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 193

α. Ο δυτικός σωρός της αύλής μετά την άπομάκρυνσίν του. Φαίνονται τά ίχνη τοϋ προχεί
ρου άναλημματικοϋ τοίχου τοϋ σωροϋ.
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ΠΙΝΑΞ 194 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 195

β. Παραθυρον των τρωγλοδυτών έκ τής 68οϋ Τελχίνων πρός Γ4β. Όρατδν τό έκ σχιστό
λιθων γεϊσον.
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ΠΙΝΑΞ 196 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Ή θύρα έκ της όδοΰ Τελχίνων προς τόν διάδρομον Γ5 προ του καθαρισμού.

β. Ή θύρα της προηγουμένης είκόνος μετά τον καθαρισμόν.
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ΠΙΝΑΞ 197

i.JWiJi'8

β. To Βόρειον παράθυρον της όδοΰ Τελχίνων. Κάτω όραταΐ δύο πλάκες της όδοϋ.

ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Ή οδός Τελχίνων και τό πλακόστρωτον άνώγειον έκ ΝΔ.
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ΠΙΝΑΞ 198 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Τό Νότιον παράθυρον τής όδοΰ Τελχίνων.

β. Τό πλακόστρωτον άνώγειον (Β2) όρώμενον έκ τοϋ έναντι, πέραν της όδοΰ Τελχίνων,
διαμερίσματος Γ4.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ 111 ΠΙΝΑΞ 199

β. Τό «Δωμάτιον των πιθήκων» (Β6) έξ ’Ανατολών μετά τον καθαρισμόν του.
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ΠΙΝΑΞ 200 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Δωμάτιον πιθήκων. Τοιχογραφίαι μετά πλακών πεσοϋσαι άνωθεν.

β. Τεμάχιον Παρίου μαρμάρου. Δωμάτιον των πιθήκων. Σωζόμενον μήκος 0.34 μ.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 201

β. 'Η περιοχή τής Βόρειας αύλής (άνω) και τό διαμέρισμα Β5 μετά στέγης ή πατώματος
πλήρους οπών.
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ΠΙΝΑΞ 202 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

β. Πρόχειρος λιθιά τών τρωγλοδυτών φράσσουσα έγκαρσίως μίαν οδόν προς Δυσμάς 
της όδοΰ Τελχίνων, όπου καί ό τοίχος σχηματίζει όδόντωσιν.
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ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III ΠΙΝΑΞ 203

α. Πρόχειρος ξηρότοιχος των τρωγλοδυτών εις τήν συνοικίαν Γ.

[i. Πτώσις λίθων καί άποτυπώματα δοκών παρά τον 
πεσσόν 4 (Νοτιοδυτική γωνία συνοικίας Γ).
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α. ’Οπή ορθογώνιας δοκοϋ μεταξύ των πεπτωκότων λαξευτών 
λίθων. ΝΔ. γωνία τής άνασκαφής.

β. Γ1, παρά πεσσόν 4. Κοίλωμα εντός τής κισήρεως (τειχισθέν παρ’ ήμών).
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α - β. Τοιχογραφίαι. έκ τής ΝΔ. γωνίας τοΰ τομέως Γ.
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ΠΙΝΑΞ 206 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Τοίχος της συνοικίας Γ πεσών ένιαιος προς Άνατολάς λόγω του σεισμού. 
’Άνω δεξιά ορατόν τό πλακόστρωτον άνώγειον Β2.

β. Ό καταπεσών τοίχος της άνωτέρω είκόνος δεικνύων είσέτι τό κονίαμά του.
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α. 'Ο τοίχος τοΰ πίνακος 206 ώς άπεκόπη εις δύο υπό τοΰ σεισμού. Δεξιά ό κάθετος 
είσέτι παραμείνας (άνατολική πλευρά των διαμερισμάτων Γ1-Γ2). Αριστερά τό κα- 

ταπεσόν τμήμα καί μεταξύ των δύο τριγωνικόν κενόν πλήρες φορυτοΰ.

(3. Τά άποτελέσματα τού σεισμού εις τό ΝΑ. μέρος τής συνοικίας Γ.
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α. Διαμερίσματα Γ2 (άριστερά) καί Γ1 έκ ΒΔ.

β. Γ1, ήμικυκλικόν πρόχειρον κατώφλιον των τρωγλοδυτών.
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α. Το δωμάτιον Γΐ και ή άθικτος θύρα προς τό Γ2.

(3. Δωμάτιον Γ'2. <(Σφϋραι» καί δκμονες.
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β. ’Ανατολικός τοίχος τοϋ δωματίου Γ2 μετά περιχειλώματος σχιστολιθικών πλακών 
καί όμάδος σφαιρικών χαλίκων.
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β· Ή ΒΑ. γωνία (Γ2α) τοΰ «χαλκείου» έκ Νότου. Εις τό βάθος κόγχη 
έντός τοΰ τοίχου.
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α. Κλιμαξ του Γ3. Λίθινη τριβαία, σφΰραι καί άκμονες επί του πλατύσκαλού.

β· Ό «άκμων» έκ τής συνοικίας Γ.
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α. «’Άκμων» τής συνοικίας Γ δεικνύων ήμισφαιρικάς κοιλότητας.

β. Δωμάτιον τρωγλοδυτών Γ4β, εις δ εΐσήρχοντο ερποντες έκ τοϋ παραθύρου.
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ΠΙΝΑΞ 216 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Αί θύραι Γ4α-Γ4 τετειχισμέναι προχείρους ύπό των τρωγλοδυτών. 'Τπέρ τό άνώφλιον 
της άριστερας θύρας διατηρείται ό τοίχος τρίτου πατώματος.

β. Γ4α καί Γ4. Τείχισις θυρών ύπδ των τρωγλοδυτών.
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α. Δάπεδον τοΰ Γ4α εφόσον βαθύνεται. 'Ορατά τά χείλη δύο πίθων καί τεμάχια μικρών
άγγείων πεσόντων όπισθεν.

β. Συνοικία Γ έκ της βόρειας αυλής. ’Αριστερά, οδός Τελχίνων. Μέσον, διάδρομος Γ5.
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ΠΙΝΑΞ 218 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

β. Ό διάδρομος Γ5 εις το κέντρον της εΐκόνος. Εις τό βάθος φαίνεται χάσμα τοϋ τοίχου, 
πιθανώς κλΐμαξ προς υπόγειον. ’Αριστερά τούτου εύρίσκεται ή θύρα προς την οδόν Τελχίνων.
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’Αποτύπωμα ξυλίνου πλαισίου της θύρας άπό Γ7 προς Γ4α. Ή φωτογραφία έλήφθη 
έκ Δυσμών, ώστε δεξιά είναι ό τοίχος ό χωρίζων τά άνωτέρω διαμερίσματα.
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ΠΙΝΑΞ 220 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚ.ΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. ’Αποτυπώματα ήμικυλινδρικοΰ ξύλου εις την παραστάδα της θύρας άπδ Γ7 προς Γ4α.

β. Γύψινον έκμαγειον τοϋ πλαισίου της ΒΑ. θύρας άπό Γ7 προς Γ6.
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α. Κίσηρις υπό τον διάδρομον Γ6 (έκ Νότου). "Υψος του στρώματος 0.60 μ.

β. Κονιάματα μετά ραβδώσεων έκ Γ8.
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ΠΙΝΑΞ 222 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Λείψανα κατά την ΒΔ. γωνίαν τοϋ Γ9.

β. Κάθετος πηλίνη σωλήνωσις (Γ 10).
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α. ’Αποθήκη Α1. Κοτύλη εύρεθεΐσα μετά των 
πίθων άλεύρου. "Τψος μέγιστον 0.12 μ.

(3. ’Αποθήκη Αΐ. ’Ανώτερα στρώματα. 
Πρόχους. "Τψος 0.265 μ.

γ. ’Αποθήκη Α2. Πίθος μετά διακοσμήσεως
χελωνιού. "Τψος 0.645 μ.

δ. ’Αποθήκη Α2,3. Πίθος μετά προχοής. 
"Τψος 0.527 μ.
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β' Πρόχους φέρουσα διακόσμησιν έξ ερυθρών κλάδων.
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β. ’Αποθήκη Α2,3. ’Ηθμός. 'Ύψος 0.235 μ.
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α. ’Αποθήκη Α2,3. ’Ασκοειδές σκεϋος μετά δυσαναλόγως εύρέος σωληνωτού προχύτου.
"Υψος 0.06 μ.

(3. ’Αποθήκη A3,3. Εύρύστομος 
πίθος μετά καλαμοειδών.

γ. ’Αποθήκη A3,3. Πρόχειλον πιθάριον. 
"Υψος 0.465 μ.
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α. ’Αποθήκη A3,3. Πρόχειλον πιθάριον. 
"Τψος 0.305 μ. (Εύρέθη εντός μείζονος πίθου.)

(3. Προχυτικός άμφορεύς.

γ. ’Αποθήκη Α3,1. Πρόχους. "Τψος 0.525 μ.
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α. ’Αποθήκη A3,3. Σκυφοπρόχους. "Υψος 0.20 μ.

β. Τρία άνθοδοχεΐα. Τό πρώτον έκ τοϋ ΝΔ. δωματίου τοϋ Νοτίου διαδρόμου, τά δύο ετερα 
έκ φρέατος πεσσού τοϋ ύποστέγου Α. "Υψος 0.175. 0.16 καί 0.155 μ.

γ. Όπαί εις τούς πυθμένας των άνθοδοχείων.
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α. Γραπτά άνθοδοχεΐα.

β. ’Αποθήκη A3. Ψευδόστομος άμφο- 
ρεύς. "Υψος 0.355 μ.

γ. ’Αποθήκη A3. Ψευδόστομος 
άμφορεύς. "Υψος 0.33 μ.
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α. ’Αποθήκη A3. Ψευδόστομος άμφορεύς. 
Ύψος 0.415 μ.

β. ’Αποθήκη A3. Μέγας ψευδόστομος 
άμφορεύς. 'Ύψος 0.52 μ.

γ. Πλαγία δψις τοϋ ψευδοστόμου (β) 
άμφορέως.

δ. ’Άνω μέρος τοϋ ψευδοστόμου (β.γ) 
άμφορέως.
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α. «Δυτικόν δωμάτιον 2». ’Αγγεία τοϋ ισογείου δρώμενα διά μέσου τής ύποστυλώσεως 
τοϋ δαπέδου τοϋ άνω πατώματος.

β. "Εν έκ των πολλών εύρεθέντων ρυτών. γ. ’Αποθήκη Α2,3. Χωνίον.
Φέρει μέλαιναν και λευκήν διακόσμησιν. "Υψος 0.14 μ.
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α - β. Ρυτύν έν σχήματι ταύρου. Δυτικόν δωμάτιον 2 της συνοικίας Α.
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α. Προχυτική φιάλη έκ του κατωφλιού της θύρας του Μυλώνος. Μεγίστη διάμετρος 0.36 μ.

β. Ή κύμβη της «βυθισθείσης οικίας». Μήκος 0.44 μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:54 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 234 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

α. Ή πρόχους των σταφυλών.

β. Πιθαμφορεύς έκ τοϋ πλακοστρώτου 
διαμερίσματος Β2. "Τψος 0.330 μ.

γ. Πίθος έκ τοϋ Δωματίου των πιθήκων 
(Β6). "Τψος 0.665 μ.
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α - β. Δωμάτιον των Πιθήκων. Άμφορεύς εισηγμένος έκ Κρήτης. "Τψος 0.53 μ. 
Πρόσθια καί πλαγία οψις.

γ. Πήλινα ειδώλια, "ϊψος 0.075 καί 0.055 μ. 
(Φωτογραφία X. Ντούμα.)

δ. Μαρμάρινον εΐδώλιον έκ του φρέατος 
Β12. "Τψος 0.14 μ. (Φωτογρ. X. Ντούμα.)
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α. Λίθινον προχυτικύν άγγεϊον έκ τής αποθήκης Α2.

β. Δωμάτιον Γ2. Εργαλεία λίθινα.
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α. Λίθινα εργαλεία εις διάφορα ύψη εντός τοΰ δωματίου Γ2.

β. Βαρέα λίθινα εργαλεία, «ραιστήρες», έκ τής Βόρειας αυλής.
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ΠΙΝΑ- 238 ΠΑΕ 1969.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΡΑΣ III

β. Τεμάχια τοιχογραφιών έκ τοΰ Δυτικοϋ πλευροϋ τής Βόρειας αυλής (συνοικία Γ).
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α. Δύο πίθηκοι, κινούμενοι άντιθέτως.

β. Χελιδών εκ τοϋ δωματίου των πιθήκων.
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