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ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η

ηφαιστειακή έκρηξη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Σαντορίνης στο δεύτερο μισό του 17ου
1
αι. π.Χ., άλλαξε δραστικά τη μορφή του ενιαίου συμπλέγματος της νήσου Θήρας-Θηρασίας. Η Θηρασία αποκόπηκε από τον ηφαιστειακό κώνο της Σαντορίνης μέσω της βύθισης του στενού της Οίας, ενώ με την απόθεση των προϊόντων
της έκρηξης το ανάγλυφο και η ακτογραμμή της νήσου άλλαξαν δραστικά. Η
νέα μορφή της Θηρασίας αποτέλεσε το τοπίο των ιστορικών χρόνων, όπου αναπτύχθηκε η οικιστική ιστορία του νησιού στη διάρκεια της αρχαιότητας, στους
μεσαιωνικούς και μεταμεσαιωνικούς χρόνους. Ιδιαίτερο στοιχείο αυτού του τοπίου, πέρα από τη διαμόρφωση του νησιωτικού του χαρακτήρα, ήταν η κάλυψη
του προεκρηξιακού αναγλύφου κάτω από βαθιά στρώματα ελαφρόπετρας και
ηφαιστειακής στάχτης, πάχους δεκάδων μέτρων, που διαμόρφωσαν τις επίπεδες επιφάνειες του νησιού αλλά και στη συνέχεια, μέσω της διάβρωσης, την εικόνα των χαρακτηριστικών βαθιών φαραγγιών που τέμνουν σήμερα το τοπίο.
Η έρευνα της νήσου στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας»,2 εκκινώντας από ένα άγνωστο
ουσιαστικά τοπίο, αποσκοπούσε σε μια συνολική ιστορία της Θηρασίας.3 Στην
1. Στο 1520-1500 π.Χ. σύμφωνα με την παραδοσιακή χαμηλή χρονολογία, στο β΄ μισό του 17ου
αι. π.Χ. στη βάση μεθόδων των θετικών επιστημών. Βλ. Friedrich 2009, 99-121 για μια σύνοψη.
2. Η έρευνα της Θηρασίας εντάσσεται σε πρόγραμμα «Θαλής» του ΑΠΘ (Κ. Παλυβού) σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ι. Τζαχίλη), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κ. Σμπόνιας)
και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Α. Σαρρής). Το αρχαιολογικό σκέλος της έρευνας
επιφανείας έγινε σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ (Μ. Μαρθάρη,
Μ. Ευσταθίου) και τη 2η ΕΒΑ. Η ανασκαφή σε επιλεγμένες προϊστορικές θέσεις της νήσου,
υπό τη διεύθυνση των Ι. Τζαχίλη και Κ. Σμπόνια, αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Μ. Ευσταθίου).
3. Για την προηγούμενη έρευνα στη Θηρασία βλ. Ross 1840, 88 και 101, Fouqué 1998 [1879],
Sperling 1973, 40-41, Σμπόνιας, Farinetti, Κορδατζάκη, υπό έκδοση.
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Εικ. 1: Περιοχές της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας
και πυκνότητες κεραμεικής στην επιφάνεια του εδάφους.

έρευνα επιφανείας, που αποτέλεσε τον πυρήνα της αρχαιολογικής έρευνας
στο διάστημα 2007-2011, προστέθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής»,
η γεωφυσική έρευνα από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, και από το
2014 η ανασκαφή του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σε επιλεγμένες προϊστορικές θέσεις της νήσου.
Η αρχαιολογική έρευνα επιφανείας προσδιόρισε μέσα από μια διαχρονική
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οπτική τους βασικούς άξονες της οικιστικής ιστορίας της Θηρασίας (εικ. 1).4
Στα νέα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνεται ο εντοπισμός προϊστορικού
οικισμού στη θέση Μονής Κοίμησης, στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, η διερεύνηση του αρχαίου κέντρου κατοίκησης στον λόφο του Προφήτη Ηλία, στο
φρύδι της καλδέρας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Θηρασίας, η καταγραφή της
διασποράς αγροικιών και νεκροταφείων από τα αρχαϊκά χρόνια έως και τον
6ο αι. μ.Χ., ο εντοπισμός ελληνιστικού πύργου στη θέση Χριστός, στη δυτική
πεδινή ζώνη, καθώς και η διερεύνηση του σχήματος κατοίκησης στα Πρωτοβυζαντινά χρόνια, με τον εντοπισμό οικισμού του 7ου-9ου αι. μ.Χ. στη θέση Κάστρο, στις απόκρημνες πλαγιές της καλδέρας, στο βορειοανατολικό τμήμα του
νησιού (εικ. 1).5 Μελετήθηκε, επίσης, η διασπορά υλικού των Μεσοβυζαντινών
χρόνων, που υποδηλώνει την ανάκαμψη της υπαίθρου την περίοδο αυτή. Στους
Νεότερους χρόνους επικρατεί ένα διάσπαρτο σχήμα υπόσκαφων μικροοικισμών, πριν τη συγκέντρωση εκ νέου σε πυρηνικούς οικισμούς κατά τον 20ό αι.
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στους Προϊστορικούς χρόνους και αποτελεί προκαταρκτική έκθεση των στοιχείων που προέκυψαν από την πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα.

Στοιχεία για το προϊστορικό τοπίο της Θηρασίας:
η γεωμορφολογική εικόνα του νησιού
Για την κατανόηση του προϊστορικού τοπίου της Θηρασίας, σημαντική είναι
πρωταρχικά η κατανόηση της γεωμορφολογίας του νησιού. Είναι γενικά απο
δεκτό πως, πριν τη μινωική έκρηξη και την καταβύθιση τους στενού της Οίας,
η Θηρασία αποτελούσε τμήμα του ενιαίου ηφαιστειακού κώνου της Σαντορίνης. Πολλές μελέτες αναφέρονται στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού και
4. Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού παρουσιάστηκαν στην επιστημονική
συνάντηση «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: Η περίπτωση της Θηρασίας», που διοργανώθηκε από την Ι. Τζαχίλη και την Κ. Παλυβού στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θήρα. Η
δημοσίευση των Πρακτικών βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
5. Για μια πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας επιφανείας βλ. Σμπόνιας, Farinetti, Κορδατζάκη, υπό έκδοση, Φαρινέττι, Αθανασίου, Σαρρής, Σμπόνιας 2013. Τη μελέτη της
κεραμεικής έχουν αναλάβει οι Ι. Τζαχίλη και Μ. Μαρθάρη (Προϊστορία), Μ. Ευσταθίου (Αρχαιότητα), Μ. Βόγκλη (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος), Γ. Κορδατζάκη (πετρογραφική
ανάλυση). Η Ε. Farinetti είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και την εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και για τη δημιουργία των χαρτών
που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Οι αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις αρχαίων καταλοίπων υποστηρίζονται από ευρεία ομάδα αρχιτεκτόνων, υπό τη διεύθυνση της Κ. Παλυβού.
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επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη μορφή του συμπλέγματος στην Εποχή του
Χαλκού, στη διάρκεια της οποίας το νησί ήταν ενιαίο και εκτεινόταν από τον
Φάρο έως το Ασπρονήσι.6 Η κεντρική καλδέρα υπήρχε, καθώς μια μικρή δίοδος μεταξύ Φάρου και Ασπρονησίου επέτρεπε στη θάλασσα να εισέρχεται
στο εσωτερικό, διαμορφώνοντας ένα ρηχό τμήμα στα βόρεια και πιθανώς ένα
βαθύτερο τμήμα στα νότια, πρόσφορο ως ασφαλές λιμάνι (εικ. 2).7 Η μελέτη
της ακτογραμμής της Θηρασίας, πριν την έκρηξη, είναι σε εξέλιξη από τον Γ.
Βουγιουκαλάκη στο πλαίσιο του προγράμματος της Θηρασίας.
Για την έρευνα και αξιολόγηση των προϊστορικών καταλοίπων στη Θηρασία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες που άλλαξαν τη
γεωμορφολογική εικόνα του νησιού. Πρώτα-πρώτα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τμήματα του προϊστορικού τοπίου έχουν χαθεί λόγω της καταβύθισης
του στενού της Οίας και του τμήματος νότια του ακρωτηρίου της Κοίμησης.
Επίσης, η σημερινή ακτογραμμή είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή της Εποχής του Χαλκού λόγω της απόθεσης στρωμάτων τέφρας στη θάλασσα, που
δημιούργησαν το μεγαλύτερο πεδινό δυτικό τμήμα της σημερινής Θηρασίας.
Η προϊστορική ακτογραμμή στα δυτικά θα μπορούσε να αποκατασταθεί στις
παρυφές του κάμπου μεταξύ της ισοϋψούς των 40 και 60 μ., όπου αρχίζει η
ζώνη των ενδιάμεσων πλαγιών, περίπου 600 μ. ανατολικότερα από τη σημερινή ακτογραμμή (εικ. 2).
Η καλδέρα στα ανατολικά, που κατακρημνίστηκε στη διάρκεια της μινωικής έκρηξης, αν και πρέπει να εκτεινόταν ανατολικότερα των σημερινών
ορίων, δεν θα πρέπει να ήταν ριζικά διαφορετική σε σχέση με σήμερα, διαμορφώνοντας το ανατολικό όριο του νησιού (εικ. 2). Η κατακρήμνιση είναι ορατή
σε χαμηλότερο επίπεδο, σε σχέση με το σημερινό φρύδι της καλδέρας, ενώ,
αντίθετα, λόγω της καταβύθισης του κατώτερου τμήματος, η ύπαρξη ενδεχομένως όρμων κατά μήκος του καλδερικού βυθίσματος, αντίστοιχων των σημερινών όρμων του Κόρφου ή του Αγίου Νικολάου, δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
Βασικές αλλαγές σχετίζονται επίσης με το ανάγλυφο του νησιού. Η γεωλογία της Θηρασίας χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή στρωμάτων ηφαιστειακής
λάβας και τέφρας, τα οποία δημιουργήθηκαν στη διάρκεια των πολλαπλών

6. Aston. Hardy 1990, Friedrich κ.ά. 2000, Friedrich 2009, 33-49, Βουγιουκαλάκης 2001, 2006.
7. Βλ. Βουγιουκαλάκης 2001, 41 και Βουγιουκαλάκης, υπό έκδοση. Στον χάρτη του ενιαίου
συμπλέγματος της Θήρας-Θηρασίας κατά Βουγιουκαλάκη σημειώνονται θέσεις της Εποχής
του Χαλκού, που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική έρευνα (βλ. Παπαγιαννοπούλου 1992,
Μαρθάρη 2001, Ντούμας κ.ά. 2009, Σωτηρακοπούλου 1999, Sotirakopoulou 2008, Παπαδόπουλος 2008).
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Εικ. 2: Απεικόνιση, κατά Βουγιουκαλάκη, του ηφαιστειακού κώνου
της Σαντορίνης πριν τη μινωική έκρηξη. Στον χάρτη σημειώνονται θέσεις
της Εποχής του Χαλκού, που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική έρευνα.

εκρήξεων στην ιστορία του συμπλέγματος της Σαντορίνης.8 Ο ανώτερος ορίζοντας τέφρας, που καλύπτει σήμερα το νησί, είναι αποτέλεσμα της μινωικής
έκρηξης, απόθεση που άλλαξε δραστικά το μινωικό ανάγλυφο δημιουργώντας
όλες τις επίπεδες επιφάνειες αλλά και υποκρύπτοντας ενδεχομένως τοπογραφικά χαρακτηριστικά μικρής κλίμακας του προϊστορικού τοπίου, όπως μικρές
κοιλάδες ή λόφους,9 διαμορφώνοντας ένα περισσότερο επίπεδο ανάγλυφο.
Αντίθετα, στις περιοχές με μεγαλύτερη κλίση, στα απότομα πρανή του νη
σιού, τα στρώματα της ηφαιστειακής τέφρας είναι περισσότερο λεπτά. Όπως
σημειώνει ο Friedrich, η τοπογραφία επέδρασε στη σημερινή κατανομή των
8. Βουγιουκαλάκης 2001, 40, εικ. 2 και 2006, 47-49, Druitt κ.ά., 1999, 45, Friedrich 2009, 90-94.
9. Vassilopoulos, Evelpidou, Chartidou 2010, 10-11 (για Σαντορίνη).
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στρωμάτων της τέφρας, καθώς η απόθεσή της ήταν μικρότερη στα μεγαλύτερα
υψόμετρα, ενώ στα απότομα πρανή απομακρύνθηκε λόγω της διάβρωσης.10
Στο νότιο τμήμα του νησιού η μεταβολή που επέφερε η μινωική έκρηξη,
ήταν σημαντική λόγω της κατακρήμνισης του τμήματος του νησιού, που εκτείνονταν μεταξύ της σημερινής νότιας ακτογραμμής και της νησίδας Ασπρονήσι.
Τα απότομα πρανή της σημερινής νότιας πλευράς της Θηρασίας δεν αποδίδουν την εικόνα του νησιού πριν τη μινωική έκρηξη, αντίθετα, το ανάγλυφο
συνέχιζε ομαλά προς τον νότο, στο τμήμα του νησιού το οποίο σήμερα έχει
καταβυθιστεί (εικ. 2). Η υψομετρική διαφορά μεταξύ της Μονής Κοίμησης
στο νοτιοανατολικό άκρο της Θηρασίας (196 μ.) και του Ασπρονησίου νοτιότερα (75 μ.) αντανακλά, αφαιρώντας τα στρώματα της μινωικής έκρηξης,
τον τρόπο με τον οποίο το ανάγλυφο συνέχιζε προς νότο και έσβηνε ομαλά
προς το Ασπρονήσι, διαμορφώνοντας μια πεδινή έκταση κοντά στη θαλάσσια
δίοδο εισόδου προς την καλδέρα. Όπως σημειώνει ο Βουγιουκαλάκης, αυτό
το νότιο τμήμα του νησιού ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για κατοίκηση, τόσο γιατί
ήταν προστατευμένο από τους βόρειους ανέμους όσο και γιατί βρισκόταν στις
παρυφές της πεδινής περιοχής και κοντά στη θαλάσσια είσοδο της καλδέρας.11
Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, ότι τόσο οι πρώτες έρευνες στο νησί, στα ορυχεία Αλαφούζου στη διάρκεια του 19ου αι., όσο και τα αποτελέσματα της πρό
σφατης αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας της Θηρασίας (εικ. 3), εντόπισαν
κατά μήκος της σημερινής νότιας πλευράς του νησιού τις κύριες προϊστορικές
εγκαταστάσεις, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της περιοχής αυτής για την
προϊστορική έρευνα. Παρά την καταβύθιση τμημάτων νοτιότερα της σημερινής
ακτογραμμής, το ανώτερο τμήμα των πλαγιών και τα πλατώματα που κατεβαίνουν προς τη θάλασσα, δεν έχουν υποστεί κατακρήμνιση, καθώς η καλδέρα
βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Αποδίδουν, έτσι, την προεκρηξιακή εικόνα
του νησιού, δηλαδή τις πλαγιές λόφων που πριν τη μινωική έκρηξη βρίσκονταν
στην ενδοχώρα της Θηρασίας, στις παρυφές του σήμερα καταβυθισμένου πεδινού τμήματος και κοντά στη θαλάσσια είσοδο στην καλδέρα.12

Τα πρώτα προϊστορικά ευρήματα στο νησί, στα ορυχεία Αλαφούζου
Οι πρώτες ανασκαφές στη Θηρασία, τον 19ο αι., προέκυψαν μέσα από εξορυκτική δραστηριότητα και εντάχθηκαν, στη συνέχεια, στο επιστημονικό ενδια10. Friedrich 2009, 90-91.
11. Βουγιουκαλάκης, υπό έκδοση.
12. Στο ίδιο.
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Εικ. 3: Κατανομή προϊστορικής κεραμεικής στο νότιο τμήμα της Θηρασίας,
με βάση την αρχαιολογική έρευνα επιφανείας.

φέρον της εποχής για την ιστορία των ηφαιστειακών εκρήξεων της Σαντορίνης.13 Στην περιοχή Κιμινά, στο νότιο τμήμα της Θηρασίας (εικ. 4), η εξόρυξη
θηραϊκής γης στο ορυχείο του Σ. Αλαφούζου και στις γειτονικές ιδιοκτησίες
είχαν φέρει στο φως ίχνη διάσπαρτων κτισμάτων ενός οικισμού της Ύστερης
Εποχής του Χαλκού, εκ των οποίων ένα κτήριο ανασκάφηκε στο σύνολό του
αρχικά από τους Αλαφούζο και Νομικό το 1866 και στη συνέχεια από τον
13. Για τη νέα δημοσίευση των ερευνών του 19ου αι. στη Θηρασία και την ένταξή τους στο
ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο της εποχής βλ. Τζαχίλη 2006, 63-66 και 111-145.
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Εικ. 4: Άποψη των ορυχείων στο νότιο τμήμα της Θηρασίας.

Φουκέ το 1867.14 Το ιστορικό των ανασκαφών αυτών και τα ευρήματά τους
δημοσίευσε πρόσφατα η Ι. Τζαχίλη στο βιβλίο της Οι αρχές της αιγαιακής
Προϊστορίας. Οι ανασκαφές στη Θήρα και τη Θηρασία τον 19ο αι.
Οι ανασκαφές των αρχαίων καταλοίπων που διακρίνονταν στο ορυχείο
Αλαφούζου στο κατώτερο σημείο των στρωμάτων της άσπας (ηφαιστειογενές εκρηξιακό υλικό), άρχισαν από τους Αλαφούζο και Νομικό το 1866 και
έφεραν στο φως ένα εγκιβωτισμένο στην άσπα οικοδόμημα που εδραζόταν
στα προεκρηξιακά στρώματα.15 Την ίδια χρονιά, η έκρηξη του ηφαιστείου της
Θήρας συγκέντρωσε μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και οδήγησε, μεταξύ άλλων,
στην αποστολή από τη Γαλλική Ακαδημία κλιμακίου γεωλόγων για τη μελέτη
των εκρήξεων του ηφαιστείου, που κατέληξε αργότερα στη δημοσίευση από
τον Φουκέ του έργου Santorin et ses éruptions.16 Στο πλαίσιο αυτό των γεωλογικών ερευνών στη Σαντορίνη του 19ου αι. εντάσσονται τα πρώτα βήματα της
προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου και ειδικότερα οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες στη Θηρασία. Ο Φουκέ θα συνεχίσει την ανασκαφή του προϊ-

14. Fouqué 1879.
15. Για την ιστορία των ανασκαφών βλ. Τζαχίλη 2006, 63-68.
16. Fouqué 1879.
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στορικού κτηρίου στα ορυχεία Αλαφούζου το 1867, με στόχο να εξακριβώσει
τα γεωλογικά στρώματα στα οποία εδραζόταν το κτήριο, και να συσχετίσει
χρονολογικά την κατοίκηση με τη μεγάλη έκρηξη. Καθαρίζει την εξωτερική
πλευρά των τοίχων του κτηρίου αποκαλύπτοντας τα παράθυρα, μελετά τη γεωλογική στρωματογραφία σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία
και καταγράφει, και παρουσιάζει σε εκθέσεις και στην τελική δημοσίευση
τα βασικά συμπεράσματα των αρχαιολογικών του ερευνών.17 Το αυτοτελές
οικοδόμημα που ανασκάφηκε, είχε διαστάσεις 11x12 μ. και περιελάμβανε ένα
ισόγειο διαιρεμένο σε έξι δωμάτια και περιφραγμένη αυλή γύρω από το κτίσμα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μεμονωμένη οικία της υπαίθρου, καθώς αναφέρεται πως υπήρχαν και άλλα κτίσματα στις γειτονικές ιδιοκτησίες, και ο
Φουκέ σε τομή και όψη της νότιας ακτής της Θηρασίας απεικονίζει μια σειρά
έξι σπιτιών στα άνδηρα των ορυχείων.18 Το κτίσμα που ανασκάφηκε περιείχε
Υστεροκυκλαδική (ΥΚ) κεραμεική, αντίστοιχη του Ακρωτηρίου, λίθινα σκεύη
και εργαλεία, που τεκμηριώθηκαν στην τελική δημοσίευση, αν και σήμερα τα
ευρήματα αυτά έχουν χαθεί. Το ίδιο το κτήριο κατεδαφίστηκε στην πρόοδο
των εργασιών του ορυχείου, ξεχάστηκε, και η θέση του εντοπίστηκε εκ νέου
από την Ίριδα Τζαχίλη το 2001.19

Η έρευνα επιφανείας
Η έρευνα επιφανείας, που άρχισε το 2007 με στόχο τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα του νησιού, επικεντρώθηκε δειγματοληπτικά σε δύο κύριες ζώνες
του νησιού: τον κάμπο, στα δυτικά, και την ορεινή ζώνη στην ενδοχώρα, στο
νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, και συμπεριέλαβε επίσης την περιοχή των
ορυχείων στον νότο (εικ. 1).20 Αναφερθήκαμε παραπάνω στους γεωμορφολογικούς παράγοντες και στα προβλήματα εντοπισμού προϊστορικού υλικού στην
επιφάνεια. Προϊστορικά ευρήματα θα μπορούσαν να αναμένονται στα ανατολικά όρια του δυτικού κάμπου, κοντά στην αρχαία ακτογραμμή, καθώς και
στα απότομα πρανή του νησιού, που δεν καλύφθηκαν από παχιά στρώματα
τέφρας. Η απομάκρυνση επίσης των στρωμάτων τέφρας λόγω της διάβρωσης
(π.χ. στα φαράγγια του νησιού ή στις πλαγιές με μεγάλη κλίση) ή λόγω της
εξορυκτικής δραστηριότητας, όπως είναι η περίπτωση της αποκάλυψης του
17. Τζαχίλη 2006, 87-92 και 124-145, για την περιγραφή του κτηρίου και των ευρημάτων.
18. Τζαχίλη 2006, 116-117, 121 εικ. 43.
19. Τζαχίλη 2006, 112-123, 126 εικ. 49-51.
20. Σμπόνιας, Farinetti, Κορδατζάκη, υπό έκδοση.
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Εικ. 5: Προϊστορικός οικισμός στη θέση Μονή Κοίμησης.
Απεικονίζεται ο κάνναβος περισυλλογής υλικού νοτιοανατολικά της Μονής
καθώς και η συνολική πυκνότητα κεραμεικής στην επιφάνεια.

ΥΚ κτηρίου στα ορυχεία Αλαφούζου τον 19ο αι., θα μπορούσαν επίσης να
επιτρέψουν τον εντοπισμό προϊστορικής κεραμεικής στην επιφάνεια.
Η εικόνα 3 αποτυπώνει κεραμεική προϊστορικών χρόνων, και συγκεκριμένα της Εποχής του Χαλκού, που εντοπίστηκε στη διάρκεια της έρευνας
επιφανείας στο νότιο τμήμα της Θηρασίας. Παρατηρείται γενικά μια εικόνα
διασποράς μεμονωμένων προϊστορικών οστράκων των πρώιμων περιόδων της
Εποχής του Χαλκού (ένα ώς δύο όστρακα), που τείνουν να εμφανίζονται λόγω
της διάβρωσης κοντά στις παρυφές των χαραδρών. Προϊστορικά ευρήματα
εντοπίστηκαν επίσης στην περιοχή των ορυχείων του Κιμινά καθώς και στην
περιοχή των Βολιών, σε μια πυκνότητα της τάξης των 10-20 οστράκων σε
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Εικ. 6: Άποψη του νοτιοανατολικού άκρου της Θηρασίας.
Με λευκό διακρίνεται ο ανώτερος ορίζοντας τέφρας της μινωικής έκρηξης.

τετράγωνα περισυλλογής 40x40 μ. Αντίθετα, μεγαλύτερες πυκνότητες προϊ
στορικής κεραμεικής εντοπίστηκαν στη Μονή Κοίμησης, στο νοτιοανατολικό
άκρο της Θηρασίας, όπου η διάβρωση στην πλαγιά έχει φέρει στην επιφάνεια
μεγάλες ποσότητες υλικού (εικ. 5).
Για να εκτιμήσουμε την αξιοπιστία των προϊστορικών ευρημάτων στην
επιφάνεια, σημαντική είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ηφαιστειακή τέφρα έπεσε στο νησί και κάλυψε το νότιο τμήμα της Θηρασίας.
Στην εικόνα 6 είναι ορατή η τομή της καλδέρας κατά μήκος της νότιας ακτής
της Θηρασίας, από τη Μονή Κοίμησης στα ανατολικά προς την περιοχή των
ορυχείων δυτικότερα. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, τα στρώματα της
θηραϊκής γης κάλυψαν σε διαφορετικό βαθμό την έκταση μεταξύ της κορυφής του λόφου στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού και των προεκρηξιακών πλαγιών δυτικότερα, γεμίζοντας ουσιαστικά το κενό που δημιουργούσε η
υψομετρική διαφορά. Διαμορφώθηκε, έτσι, μετά την έκρηξη ένα περισσότερο
ήπιο ανάγλυφο με βαθιά στρώματα τέφρας στις δυτικές ομαλότερες πλαγιές
του προεκρηξιακού αναγλύφου και λεπτότερα στρώματα στην κορυφή, όπου
σήμερα βρίσκεται η Μονή της Κοίμησης. Είναι αυτή η απουσία στρωμάτων
τέφρας στα πρανή του λόφου της Κοίμησης που επέτρεψε τον εντοπισμό του
προϊστορικού οικισμού στη διάρκεια της έρευνας επιφανείας. Αντίθετα, δυτι-

63

Sbonias-Tzahili-Moullou.indd 63

21/03/2015 18:07:21

Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ – Ι. ΤΖΑΧΙΛΗ – Δ. ΜΟΥΛΛΟΥ

κότερα, στην περιοχή των ορυχείων, ήταν η αφαίρεση των στρωμάτων τέφρας
τον 19ο αι., μέσω της εξορυκτικής δραστηριότητας, που αποκάλυψε τα προεκρηξιακά στρώματα και έφερε στο φως τα προϊστορικά κατάλοιπα.

Ο προϊστορικός οικισμός στη θέση Μονή Κοίμησης: στοιχεία
από την έρευνα επιφανείας
Στην περιοχή της Μονής της Κοίμησης, όπου τα στρώματα της τέφρας είναι
εξαιρετικά λεπτά, η έρευνα επιφανείας εντόπισε έναν φύσει οχυρό οικισμό
της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού. Οι εργασίες συμπεριέλαβαν συστηματική διερεύνηση και αποτύπωση των επιφανειακών καταλοίπων (εικ. 7)
καθώς και γεωφυσική έρευνα. Το υλικό απλώνεται στις αναβαθμίδες της απότομης πλαγιάς και περιλαμβάνει κεραμεική που εκ πρώτης όψεως εκτείνεται
σε δύο περιόδους, την Πρωτοκυκλαδική (ΠΚ) και την Ύστερη Μεσοκυκλαδική (ΜΚ), τέχνεργα από οψιανό, καθώς και κονίαμα με χρώμα. Τα άνδηρα
βρίσκονται σε προεκρηξιακά στρώματα και δίνουν την εικόνα του αναγλύφου
που υπήρχε στην Εποχή του Χαλκού, με τη θέση του οικισμού στην κορυφή
ενός λόφου που κατέβαινε με πλατώματα. Στη συνέχεια είναι ασαφές πώς
συνέχιζε το ανάγλυφο στο τμήμα που έχει καταπέσει προς τη θάλασσα και
προς το Ασπρονήσι. Από τον αρχικό οικισμό σώζεται μέρος της εγκατάστασης
στην κορυφή του υψώματος και στα ανώτερα άνδηρα της καλδέρας, καθώς
το μεγαλύτερο μέρος του έχει κατακρημνιστεί κατά την έκρηξη. Η γεωφυσική
έρευνα εξωτερικά της Μονής εντόπισε επίσης διάφορα γραμμικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να σχετίζονται με συνέχειες των επιφανειακών αρχιτεκτονικών δομών που εξαπλώνονται προς τις κρημνώδεις πλαγιές του λόφου
κυρίως ανατολικά και νότια της Μονής.
Η εικόνα 7 αποτυπώνει την κατανομή της προϊστορικής κεραμεικής στην
επιφάνεια, κεραμεική που φαίνεται πως προέρχεται από τα προεκρηξιακά
επίπεδα και βγαίνει στην επιφάνεια λόγω της διάβρωσης. Οι μεγαλύτερες
διασπορές συγκεντρώνονται στα πρανή του λόφου και στις φυσικές αναβαθμίδες νοτιοανατολικά της Μονής, όπου τα προεκρηξιακά εδάφη είναι ορατά
στην επιφάνεια ή καλύπτονται από το σαθρό επίστρωμα άσπας που έχει καταπέσει από την κορυφή του λόφου. Ωστόσο, μικρές διασπορές προϊστορικής
κεραμεικής βορειοανατολικά της Μονής, στην ανατολική παρειά του επίπεδου
πλατώματος της κορυφής καθώς και στα πρανή ανατολικά, υποδεικνύουν την
ύπαρξη προϊστορικών καταλοίπων και στο σημείο αυτό, τα οποία έχουν καλυφθεί από το παχύτερο στρώμα τέφρας που καλύπτει το πλάτωμα της Μονής.
Τα όστρακα προέρχονται από αγγεία διάφορων μεγεθών και σχημάτων (φιά
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Εικ. 7: Κατανομή της προϊστορικής κεραμεικής
από την έρευνα επιφανείας στη θέση Μονή Κοίμησης.

λες, ανοιχτά αγγεία, αποθηκευτικά), είναι αβαφή ή με επίχρισμα στη μία ή
και στις δύο επιφάνειές τους, που συχνά είναι λειασμένες ή στιλβωμένες (εικ.
9). Η διακόσμηση σε ένα μικρό ποσοστό των οστράκων είναι γραπτή (αμαυρόχρωμη ή δίχρωμη) ή και εγχάρακτη (εικ. 9). Τη μελέτη των τεχνολογικών
χαρακτηριστικών της κεραμεικής και την πετρογραφική ανάλυση έχει αναλάβει η Γ. Κορδατζάκη, η οποία ταξινόμησε τις κεραμεικές ύλες και μελέτησε τα
χαρακτηριστικά τους (εικ. 8).21 Στην εικόνα 8 αποτυπώνεται η διασπορά των
οστράκων, ταξινομημένων κατά κεραμεική ύλη στον κάνναβο περισυλλογής
της έρευνας επιφανείας. Με βάση μια πρώτη χρονολόγηση των κεραμεικών
υλών από τη Γεωργία Κορδατζάκη, μπορούν να γίνουν μερικές προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τη χρονολόγηση και την έκταση του οικισμού. Η χαμηλά
ασβεστιούχος κεραμεική που συσχετίζεται με την Πρωτοκυκλαδική περίοδο
21. Βλ. Σμπόνιας, Farinetti, Κορδατζάκη, υπό έκδοση, για τη λεπτομερή περιγραφή των κεραμεικών υλών και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους.
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Εικ. 8: Κατανομή της προϊστορικής κεραμεικής από την έρευνα επιφανείας
στη θέση Μονή Κοίμησης με βάση την κεραμεική ύλη (fabric).

Εικ. 9: Μονή Κοίμησης: ενδεικτική κεραμεική από την επιφάνεια.
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(κεραμεική ύλη Α, Δ και κεραμεική ύλη Ε με τάλκη22), αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του υλικού στην επιφάνεια, σε αντίθεση με την κεραμεική ύλη Β,
από την οποία παρασκευάστηκε η γραπτή ΜΚ κεραμεική της Θηρασίας (με
δίχρωμη ή αμαυρή διακόσμηση), η παρουσία της οποίας είναι περιορισμένη. Η
ανασκαφική έρευνα και η μελέτη των στρωματογραφικών δεδομένων θα επιτρέψει την αξιολόγηση της περισσότερο εκτεταμένης, εκ πρώτης όψεως, ΠΚ
κατοίκησης σε σχέση με τη ΜΚ και θα προσδιορίσει μέσω και της τυπολογικής
μελέτης της κεραμεικής τις επί μέρους χρονολογικές φάσεις.

Η έρευνα επιφανείας στα ορυχεία του Κιμινά
Η έρευνα επιφανείας στην περιοχή των ορυχείων του Κιμινά έδωσε περιορισμένα αποτελέσματα, καθώς ο εντοπισμός προϊστορικής κεραμεικής είναι δυνατός μόνο χαμηλότερα στην πλαγιά της καλδέρας, στο σημείο διεπαφής της
άσπας με το προεκρηξιακό στρώμα, όπου η διάβρωση φέρνει στην επιφάνεια
προϊστορικά όστρακα (εικ. 3, 4). Ο Φουκέ αναφέρει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
σε διάφορα ορυχεία και όχι μόνο στα ορυχεία του Αλαφούζου, όπου έγιναν οι
ανασκαφές. Σήμερα, ωστόσο, τίποτα δεν είναι ορατό στην επιφάνεια.
Το πλάτωμα των ορυχείων του Αλαφούζου έχει διαμορφωθεί στην τωρινή
του μορφή από τις εργασίες των ορυχείων του 19ου αι. Η επιφάνεια αποτελείται από ηφαιστειογενές εκρηξιακό υλικό (άσπα), ενώ στην παρυφή του πλατώματος προς τον νότο και στην πλαγιά διακρίνεται το προεκρηξιακό επίπεδο
(σε βάθος 0,50-0,80 εκ. από την επιφάνεια πλατώματος). Στη διάβρωση της
πλαγιάς είναι ορατή λιγοστή προϊστορική κεραμεική.
Λιγοστή κεραμική της Εποχής του Χαλκού εντοπίστηκε επίσης σε δεύτερο πλάτωμα, ανατολικότερα, υποδηλώνοντας πιθανότατα τη θέση μιας άλλης
οικίας (εικόνα 3: θέση 7). Όπως αναφέραμε παραπάνω, η επιφανειακή προϊ
στορική κεραμική στα σημεία αυτά είναι της τάξης των 10-20 οστράκων σε
τετράγωνα περισυλλογής 40x40 μ., σε αντίθεση με τις πολύ μεγάλες πυκνότητες στον προϊστορικό οικισμό της Κοίμησης, όπου η διάβρωση στην πλαγιά
έχει φέρει στην επιφάνεια μεγάλες ποσότητες υλικού (καταμετρήθηκαν έως
280 όστρακα σε τετράγωνα διαστάσεων 10x10 μ.).
Πρόσθετα στοιχεία έδωσε η γεωφυσική έρευνα του πλατώματος της ΥΚ
οικίας Φουκέ στα ορυχεία Αλαφούζου από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Α. Σαρρής)23 (εικ. 10). Τόσο οι μετρήσεις της κατακόρυφης βαθμίδας του
22. Σμπόνιας, Farinetti, Κορδατζάκη, υπό έκδοση.
23. Φαρινέττι, Αθανασίου, Σαρρής, Σμπόνιας, 2013, 162-163 εικ. 18α-β.
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Εικ. 10: Σύνθεση αποτελεσμάτων των γεωμαγνητικών διασκοπήσεων και του γεωραντάρ
από την περιοχή των ορυχείων Αλαφούζου.
(Πηγή: Φαρινέττι, Αθανασίου, Σαρρής, Σμπόνιας 2013, εικ. 18β.)

μαγνητικού πεδίου όσο και οι μετρήσεις του γεωραντάρ ήταν αποκαλυπτικές
και έδωσαν σαφείς ενδείξεις της παρουσίας αρχιτεκτονικών κατασκευών. Η
εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε στις εργασίες καθαρισμού το 2013, που αποκά
λυψαν σχεδόν στην επιφάνεια στο νοτιοανατολικό τμήμα του πλατώματος
άνω τμήμα αρχαίου τοίχου. Στόχος της νέας ανασκαφικής έρευνας στα ορυχεία Αλαφούζου, στο πλάτωμα της ΥΚ οικίας, που ανασκάφηκε τον 19ο αι.,
είναι η αποκάλυψη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που έγιναν ορατά στη
γεωφυσική έρευνα και πιθανότατα αποτελούν τμήματα των θεμελίων της
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προϊστορικής οικίας. Οι ανασκαφικές τομές που έχουν προγραμματιστεί στη
θέση αυτή, αποσκοπούν στην εξακρίβωση της κάτοψης του κτηρίου και του
προσανατολισμού των σχεδίων του 1867, στην αποκάλυψη πιθανώς λειψάνων
της προϊστορικής οικίας αλλά και στην προσέγγιση μέσω της νέας ανασκαφής
της ιστορίας των αρχών της προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου.

Η ανασκαφική έρευνα στον προϊστορικό οικισμό
στη θέση Μονή Κοίμησης24
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η θέση της Μονής Κοίμησης, στην κορυφή του
υψώματος στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, χαρακτηρίζεται από έντονο
ανάγλυφο με πρανή απότομης κλίσης στα νότια (κρημνοί), που σχηματίστηκαν
κατά τη γεωλογική απόσπαση της νήσου Θηρασίας από το Ασπρονήσι, ως αποτέλεσμα της μεγάλης μινωικής ηφαιστειακής έκρηξης. Στα πρανή της νοτιοανατολικής και ανατολικής πλευράς του λόφου είναι ορατά στην επιφάνεια τμήματα του προεκρηξιακού αναγλύφου, όπου διαμορφώνονται μικροί αναβαθμοί
(φυσικά πλατώματα/άνδηρα) (εικ. 11). Το γεωλογικό υπόβαθρο (σιδηρόπετρα,
κατά την τοπική ορολογία) αναδύεται πρακτικά σε όλη την επιφάνεια του
αναγλύφου. Η σημερινή στάθμη του εδάφους στα άνδηρα αυτά της πλαγιάς
φτάνει στα όρια του προεκρηξιακού επιπέδου. Για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε
ότι τα κατάλοιπα προεκρηξιακών χρόνων βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια.
Ακόμη, μεγάλοι βράχοι σε σειρά και ανά «κανονικά» διαστήματα ομοιάζουν
να έχουν χρησιμοποιηθεί για την οριοθέτηση ανθρωπογενών κατασκευών.
Στην αίτηση αδείας της ανασκαφής κατά το 2014 προτάθηκε και εγκρίθηκε η διάνοιξη τομών σε δύο άνδηρα στη νοτιοανατολική και νότια κλιτύ. Από
τον καθαρισμό του 2013 και από την επιφανειακή έρευνα (2007-2011) είχε
διαφανεί ότι στη θέση υπάρχουν μαρτυρίες πρωτοκυκλαδικών και μεσοκυκλαδικών αποθέσεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή
του 17ου αι. π.Χ., οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν ήδη εγκαταλελειμμένες και
ερειπωμένες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν μαρτυρίες υστεροκυκλαδικού ορίζοντα, αντίστοιχες της υστεροκυκλαδικής οικίας που ανασκάφθηκε τον 19ο
αιώνα στα ορυχεία Αλαφούζου.
24. Στην ανασκαφική περίοδο 2014 στην έρευνα συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Ι. Τζαχίλη, Κ.
Σμπόνιας, Μ. Ευσταθίου, Δ. Μουλλού, Ε. Farinetti και οι εργατοτεχνίτες Γ. Δρουδάκης και
Γ. Πλατυρράχης. Επικεφαλής της ομάδας αρχιτεκτόνων και τοπογράφων της ανασκαφής
είναι η Κ. Παλυβού με τη συνεργασία, στην περίοδο 2014, των αρχιτεκτόνων Κ. Αθανασίου
και Α. Ζαχαράτου.
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Εικ. 11: Μονή Κοίμησης: άποψη των φυσικών αναβαθμίδων στην πλαγιά, ΝΑ της Μονής.

Ο βασικός στόχος της πρώτης ανασκαφικής περιόδου το 2014 ήταν η
διερεύνηση της εικαζόμενης ως ανθρωπογενούς διαμόρφωσης (αν δηλαδή οι
ορατοί βράχοι σχετίζονται ή οριοθετούν ανθρώπινες κατασκευές) και ο εντοπισμός τυχόν καταλοίπων. Η ανασκαφή έγινε με τη μέθοδο της οριζόντιας
στρωματογραφίας, με τομές στον ήδη υπάρχοντα κάνναβο της επιφανειακής έρευνας. Πραγματοποιήθηκε διάκριση των στρωμάτων ανά τομή (αύξων
αριθμός στρώματος σε κάθε τομή), αλλά και της στρωματογραφικής ομάδας
(διακεκριμένα υποσύνολα του στρώματος) με βάση το περιεχόμενο (context
based), οι οποίες καταχωρίζονταν σε ξεχωριστό δελτίο καταγραφής (βασισμένο στο διάγραμμα του Harris25). Όλα τα χώματα από τις τομές κοσκινίζονταν,
ενώ κρατήθηκαν δείγματα χώματος για επίπλευση και περαιτέρω αναλύσεις.
Οι διερευνήσεις κατ’ ανάγκη περιορίστηκαν στις περιοχές των ανώτερων
τριών φυσικών αναβαθμών, δεδομένης της εξαιρετικά απότομης κλίσης μεταξύ των υπολοίπων. Σημειωτέον ότι η πρόσβαση ακόμη και στους ανώτερους
25. Harris Matrix, Harris 1975, 109-121.
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Εικ. 12: Ανασκαφικές τομές Μ, Η1 και Η2 στο χαμηλότερο άνδηρο.

αναβαθμούς γινόταν με δυσκολία και απαιτούσε συστηματική προσοχή. Επιπλέον, το μικρό πλάτος των πλατωμάτων (από 4-7 μ.) περιόρισε (και προσδιόρισε) την έκταση των ανασκαφικών τομών, τον προσανατολισμό τους αλλά
και την ανασκαφική διαδικασία (πλήθος συμμετοχής αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και εργατοτεχνιτών, τον τρόπο και τη θέση κοσκινίσματος, την απόρριψη
χωμάτων ανασκαφής). Στην ανασκαφική περίοδο του 2014 ανοίχτηκαν πέντε
τομές σε δύο επίπεδα: τρείς (Μ, Η1, Η2) στο χαμηλότερο, στα κράσπεδα του
γκρεμού, άνδηρο σε ύψος 185 μ. από το επίπεδο της θάλασσας, και δύο τομές
στο υψηλότερο άνδηρο, αμέσως κάτω από το πλάτωμα του μοναστηριού (τομή
ΙΚ και η προς νότο επέκτασή της Θ).
Α. Το χαμηλότερο άνδηρο (τρίτο άνδηρο)
Οι τομές στο τρίτο, από το πλάτωμα της κορυφής προς τα κάτω, άνδηρο είχαν
διαστάσεις 3x3 μ. (με εξαίρεση τη βόρεια παρειά της τομής Μ, όπου λόγω
φυσικών εξαρμάτων βράχου περιορίστηκε στα 2,80 μ.) και τυπικό προσανατολισμό βορράς-νότος (εικ. 12). Και στις τρεις τομές, μετά την αφαίρεση του
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επιφανειακού στρώματος (περί τα 15-30 εκ.), εντοπίστηκε το προεκρηξιακό
στρώμα, το οποίο περιείχε μόνο όστρακα προϊστορικών χρόνων –κυρίως χρηστικά Πρώιμης Εποχής Χαλκού (ΠΕΧ) και λιγότερα Μέσης Εποχής Χαλκού
(ΜΕΧ). Και στις τρεις τομές βρέθηκαν σφονδύλια, πολλοί οψιανοί (κυρίως
λεπίδες και πυρήνες) και άλλα λίθινα εργαλεία (κυρίως τριπτήρες). Από τα
κινητά ευρήματα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν λίθινα αντικείμενα, ωοειδούς σχήματος, που συλλέχθηκαν στην τομή Η2. Ένα εξ αυτών εικάζεται ότι
μπορεί να έχει δεχθεί επεξεργασία για να λάβει εικονική μορφή. Μοιάζει με
αδρή απόδοση ανθρώπινης κεφαλής από σκούρο τεφρό βότσαλο. Τα μάτια
αποδίδονται με βάθυνση και παρατηρείται ανασήκωμα της κεφαλής.
Ως προς τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, στις τομές Η1 και Η2 με την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος εμφανίστηκε λιθοσωρός αποτελούμενος
από αργούς ηφαιστειακούς λίθους (κυρίως μεσαίου μεγέθους) και σχιστόπλακες, ατάκτως ερριμένα, που δίνουν την εικόνα ενός στρώματος καταστροφής/
εγκατάλειψης κάποιας ανθρωπογενούς κατασκευής. Στην παρούσα φάση της
ανασκαφής δεν αναγνωρίστηκε οικοδομικό σχέδιο. Στην τομή Η1 ο τρόπος εύρεσης του λιθοσωρού δίνει την εικόνα κατάρρευσης δύο κάθετων μεταξύ τους
τοίχων, ο ένας με προσανατολισμό βορρά-νότο και ο άλλος με προσανατολισμό ανατολικά-δυτικά, οι οποίοι γωνιάζουν στο μέσον περίπου της δυτικής
παρειάς της τομής. Ειδικά ο τοίχος με προσανατολισμό ανατολικά-δυτικά
μοιάζει να αποτελείται από τρίστρωτη τοιχοποιία.
Στην τομή Η2 ο λιθοσωρός, ο οποίος καλύπτει το δυτικό και το βόρειο
τμήμα της τομής, φαίνεται να αποτελεί συνέχεια του στρώματος κατάρρευσης
της τομής Η1, με προσανατολισμό ανατολικά-δυτικά. Ένας ακόμη εγκάρσιος
(με προσανατολισμό βορρά-νότο) λιθοσωρός (ή λιθοκατασκευή) καλύπτει το
δυτικό ήμισυ της τομής και εφάπτεται με τον προαναφερθέντα λιθοσωρό στο
βόρειο πέρας του. Ένα χαμηλό βραχώδες έξαρμα (το οποίο δεν είναι ορατό
κατά την αρχή της ανασκαφής) ορίζει το ανατολικό πέρας της τομής. Κατά
τον καθαρισμό του βραχώδους εξάρματος, στο εσωτερικό πτύχωσης βρέθηκε
σφηνωμένο τμήμα πυρήνα οψιανού. Ενδεχομένως ο βράχος αυτός να χρησιμοποιήθηκε ως αντιστήριγμα κατά την κατασκευή λεπίδων οψιανού. Το κενό,
το οποίο δημιουργείται από τους δύο λιθοσωρούς και τον βράχο, καλύπτεται
από μικρούς αργούς λίθους που δίνουν την εικόνα λιθόστρωτου (δαπέδου;).
Η τομή Μ καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το φυσικό γεωλογικό υπόβαθρο, το οποίο αναδύεται στην επιφάνεια. Μόνο στο βορειοδυτικό
τέταρτο της τομής ο φυσικός βράχος βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα (περί το
1 μ. από την επιφάνεια). Το νοτιοδυτικό τέταρτο καλύπτεται από μια κοίλανση του εδάφους, γεμάτη με τεφρή αποσαθρωμένη ελαφρόπετρα. Σε αυτή
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τη φάση δεν κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί αν η κοίλανση είναι τεχνητή ή
φυσική. Ελήφθη δείγμα του τεφρού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η
προέλευσή του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το βόρειο πέρας της
κοίλανσης αυτής υποστηρίζεται (;) από ένα τεχνητό τοιχάριο (προσανατολισμού ανατολικά-δυτικά) κατασκευασμένο από μικρούς αργούς λίθους.
Στις τρεις τομές προέκυψε άφθονη κεραμεική χονδροειδής, χειροποίητη,
ερυθροβαφής ή μελανή, συνήθως από μεγάλα ανοιχτά αγγεία με στιλβωμένη
πολύ συχνά την εσωτερική επιφάνεια. Στην τομή Η1 και Η2 υπήρχε και ισχυρή
μεσοκυκλαδική συγκέντρωση κεραμεικής στα ανώτερα στρώματα. Η χρονολόγηση βάσει κεραμεικής υποδεικνύει διάφορες φάσεις της Πρωτοκυκλαδικής
περιόδου (κυρίως ΠΚΙΙ) και της Μεσοκυκλαδικής με αντιστοιχίες προς την
καλύτερα γνωστή κεραμεική του Ακρωτηρίου. Σχετικά λίγα ήταν τα ευρήματα
από οργανικά υλικά, κυρίως οστά και όστρεα.
Β. Το ανώτερο άνδηρο (δεύτερο άνδηρο)
Η τομή στο ύψος του μοναστηριού, που χαρακτηρίστηκε ως ΙΚ (3x3), και η
προς νότο κατά 1 μ. επέκτασή της τομή Θ (3x1) έχουν ελαφρώς διαφοροποιημένο προσανατολισμό (βορειοδυτικά-νοτιοανατολικά), προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ορατά –σε σειρά– τεμάχια βράχου. Και σε αυτό το άνδηρο,
μετά την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος (20-40 εκ.), απαντήθηκε το
στρώμα των Προϊστορικών χρόνων. Από την τομή συλλέχθηκε αρκετή κεραμική (κυρίως ΠΕΧ και λιγότερο ΜΕΧ), πήλινα σφονδύλια, τεμάχια οψιανού και
άλλα λίθινα εργαλεία (κυρίως τριπτήρες).
Σε σχέση με τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ήδη από την αφαίρεση του πρώτου στρώματος κατέστη σαφές ότι οι ορατοί στην επιφάνεια λίθοι σε σειρά
σχηματίζουν ισχυρή κατασκευή, με προσανατολισμό ανατολικά-δυτικά. Νότια
του τοίχου αυτού εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός συνανηκόντων οστράκων,
προερχόμενων από μεγάλου μεγέθους (αποθηκευτικά;) αγγεία. Ένας ακόμη
εγκάρσιος τοίχος, προσανατολισμού βορρά-νότου, χτισμένος με μικρότερους
λίθους, τέμνει τον ισχυρό τοίχο περίπου στο μέσον του και αποτελεί πιθανότατα αναλημματικό τοίχο, ενδεχομένως μεταξύ δύο ανδήρων.
Η συμβολή του Γ. Βουγιουκαλάκη, γεωλόγου του προγράμματος, ήταν
καίρια στην αναγνώριση των ηφαιστειακών συμβάντων που καθόρισαν τη
στρωματογραφία και το τοπίο στην ανασκαφή, όπως επίσης και τα υλικά της
κατασκευής των εργαλείων.
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Προκαταρκτικά συμπεράσματα
Η νέα αρχαιολογική έρευνα της Θηρασίας επιβεβαιώνει πρώτα-πρώτα τη σημασία του νότιου τμήματος του νησιού για την προϊστορική κατοίκηση, με
τον εντοπισμό ενός σημαντικού οικισμού της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του
Χαλκού στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού. Παράλληλα, διαπιστώθηκε μια
ευρύτερη διασπορά μεμονωμένων προϊστορικών οστράκων στο νότιο τμήμα
του νησιού, τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης, υποδηλώνουν όμως ενδεχομένως ένα περισσότερο διάσπαρτο σχήμα σε σχέση με αυτό της Ύστερης
Εποχής του Χαλκού, η παρουσία της οποίας –με εξαίρεση την ΥΚ οικία στα
ορυχεία Αλαφούζου– είναι περιορισμένη.
Ως προς την ανασκαφή στη Μονή Κοίμησης, στη διάρκεια της πρώτης ανασκαφικής περιόδου εντοπίστηκε σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους «καθαρό» στρώμα Προϊστορικών χρόνων με χρηστική κυρίως κεραμική,
εργαλεία και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που παραπέμπουν σε οικιστική εγκατάσταση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Η κεραμεική της Μέσης Εποχής
του Χαλκού, που εντοπίστηκε κυρίως στο ανώτερο στρώμα, μοιάζει εκ πρώτης
όψεως να αποτελεί προϊόν διάβρωσης. Καθώς δεν πραγματοποιήθηκε αφαίρεση των λιθοσωρών και καθορισμός των λιθοκατασκευών, τόσο στο δεύτερο
όσο και στο τρίτο άνδηρο, δεν μπορούν να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι φυσικές εξάρσεις του βράχου χρησιμοποιήθηκαν,
επικουρικά, για την οριοθέτηση ανθρώπινων κατασκευών, κατά την Πρώιμη
Εποχή του Χαλκού, διαπίστωση που διευκολύνει την ανάγνωση του ανθρωπογενούς τοπίου της θέσης.
Με τη συνέχιση της ανασκαφής και τη μελέτη των ευρημάτων απώτερος
στόχος είναι να αναδειχθούν οι σχέσεις του οικισμού με την υπόλοιπη Θήρα
και το Ακρωτήρι,26 και να ενταχθεί η Θηρασία στο δίκτυο των οχυρών οικισμών των Κυκλάδων. Επίσης, λόγω της θέσης του οικισμού στο νότιο άκρο
της Θηρασίας, απέναντι από το Ασπρονήσι και τον Φάρο Ακρωτηρίου, η γεω
λογική έρευνα θα φωτίσει την εικόνα της εκρηξιακής βύθισης αλλά και τη
δημιουργία και τα όρια της καλδέρας.
26. Βλ. Μαρθάρη 2001, 114-115 για το σχήμα εγκατάλειψης οικισμών στη Θήρα στην ΠΚ ΙΙ
περίοδο και την ίδρυση νέων οικισμών στην ΠΚ ΙΙΙ στα δυτικά, στην περιοχή της καλδέρας
(Φτέλλος, Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων), παράλληλα με την κατοίκηση στα νότια, στην περιοχή
του Ακρωτηρίου. Η Μαρθάρη επισημαίνει επίσης την αλλαγή του οικιστικού σχήματος στην
Ύστερη ΜΚ με την εγκατάλειψη των θέσεων της καλδέρας, την ακμή ενός νέου οικισμού στο
Μεγαλοχώρι και την περαιτέρω ανάδειξη του Ακρωτηρίου ως κύριου οικιστικού κέντρου του
νησιού.
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