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Συμβολή στη μελέτη του προϊστορικού
τοπίουτηςΘηρασίας:
οοικισμόςτης3ηςκαιπρώιμης2ηςχιλιετίας
π.Χ.στηθέσηΠαναγιάΚοίμηση

Κώστας Σμπόνιας, Ίρις Τζαχίλη, Μάγια Ευσταθίου, Κλαίρη Παλυβού, Κώστας 

Αθανασίου, Εmeri Farinetti & Μαρία Συρίγου

Η διερεύνηση του προϊστορικού τοπίου της Θηρασίας στη διάρκεια 
της επιφανειακής έρευνας αποτέλεσε μία από τις προκλήσεις του 
προγράμματος, καθώς η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας στην Ύστερη 
Εποχή του Χαλκού μετέβαλε τη μορφολογία και κάλυψε την επιφάνεια 
του προϊστορικού εδάφους κάτω από ένα παχύ στρώμα ηφαιστειακής 
τέφρας. Το προϊστορικό οικιστικό σχήμα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 
συνολικά, όμως είναι ενδιαφέρον ότι τόσο οι πρώτες έρευνες στα ορυχεία 
Αλαφούζου (Τζαχίλη 2006, 111-145 και Τζαχίλη στον παρόντα τόμο) όσο 
και τα αποτελέσματα της έρευνας επιφανείας (Σμπόνιας, Farinetti & 
Κορδατζάκη 2015, 50-51, εικ. 16), εντόπισαν τις κύριες προϊστορικές 
εγκαταστάσεις κατά μήκος της σημερινής νότιας πλευράς του νησιού, 
επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα της περιοχής για την προϊστορική 
κατοίκηση. Πρόκειται για το προσφορότερο για κατοίκηση μέρος της 
Θηρασίας εκείνης της εποχής, στις παρυφές μιας πεδινής περιοχής που 
εκτεινόταν νότια της σημερινής Θηρασίας προς το Ασπρονήσι, με εγγύτητα 
στη θαλάσσια δίοδο προς το εσωτερικό της καλντέρας (Βουγιουκαλάκης 
2015, 26∙ Βουγιουκαλάκης, Farinetti & Χριστοπούλου στον παρόντα 
τόμο).
 Η θέση του οικισμού της Κοίμησης στην κορυφή και τα πρανή ενός 
φυσικά οχυρού λόφου ανταποκρίνεται στις συνθήκες των πρωιμότερων 
περιόδων της Εποχής του Χαλκού της 3ης χιλιετίας π.Χ., όταν η οχυρή 
θέση αποτελούσε μια σημαντική παράμετρο στη χωροθέτηση των 
οικιστικών εγκαταστάσεων. Τα φυσικά αυτά χαρακτηριστικά της θέσης του 
οικισμού συνέβαλαν στην ορατότητα και τον εντοπισμό των προϊστορικών 
καταλοίπων στο λόφο της Κοίμησης, αφού οι αποθέσεις της μινωικής 
έκρηξης δεν διατηρήθηκαν στα επικλινή άνδηρα της νοτιοανατολικής 

Αριστερή 
σελίδα: Άποψη 
του ανασκαφικού 
χώρου (δωμάτιο 
Χ3) στην παρυφή 
της μινωικής 
καλντέρας (Φωτ.: 
Κ. Σμπόνιας).
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και ανατολικής πλαγιάς, όπου διασώζεται σήμερα στην επιφάνεια η 
προεκρηξιακή μορφολογία (εικ. 1). Ο εντοπισμός του οικισμού στη 
διάρκεια της επιφανειακής έρευνας έγινε στη βάση κυρίως οστράκων 
σκοτεινόχρωμης κεραμικής με λειασμένες ή στιλβωμένες επιφάνειες 
που εμφανίζονται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού επιφανειακού 
υλικού και συσχετίζονται με την τοπική παραγωγή της Πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού (Κορδατζάκη 2015, 68). Σε μικρότερο βαθμό παρούσα 
είναι η ανοιχτόχρωμη κεραμική, με θραύσματα με αμαυρή ή δίχρωμη 
γραπτή διακόσμηση της ύστερης ΜΚ περιόδου, που εντοπίστηκαν στα 
διαβρωμένα στρώματα των πρανών της νοτιοανατολικής κυρίως πλαγιάς 
του λόφου.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Η διερεύνηση του προϊστορικού οικισμού στη διάρκεια της έρευνας 
επιφανείας κινήθηκε σε τρεις άξονες εφαρμογής μη επεμβατικών 
μεθόδων: α) την κατανόηση της γεωμορφολογίας της θέσης του 
οικισμού και του αναγλύφου της Θηρασίας πριν τη μινωική έκρηξη 
(Βουγιουκαλάκης 2015∙ Βουγιουκαλάκης, Farinetti & Χριστοπούλου 
στον παρόντα τόμο), β) την καταγραφή των ορατών καταλοίπων μέσω της 
επιφανειακής έρευνας και γ) τη διερεύνηση του υπεδάφους, στο βαθμό 

που αυτό ήταν δυνατό, με τη διεξαγωγή γεωφυσικής έρευνας (Sarris, 
Kalayci & Papadopoulos στον παρόντα τόμο). Η συγκριτική αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων συνέβαλε στην κατανόηση της τοπογραφίας και 
στην οριοθέτηση του οικισμού, που εκτείνεται περιμετρικά στην κορυφή 
και στις πλαγιές του λόφου σε μια εκτιμώμενη έκταση περίπου 0,35 
εκταρίων, στο τμήμα που διατηρείται σήμερα (Sbonias et al. 2020, 111-
113). 
 Η γεωλογική έρευνα ανέδειξε τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 
της ευρύτερης περιοχής και τους τρόπους προσαρμογής στο ηφαιστειακό 
τοπίο. Από την ιστορία των εκρήξεων και των γεωλογικών στρωμάτων που 
διαμόρφωσαν τη Θηρασία συνυπάρχουν σε σχέση με τον προϊστορικό 
οικισμό τρία κύρια γεωλογικά χαρακτηριστικά. Οι θόλοι και τα 
ρεύματα λάβας των Λαβών Θηρασίας, που χρονολογούνται 45.000-
25.000 χρόνια πριν από σήμερα, δεσπόζουν στο ανώτερο τμήμα των 
πρανών της καλντέρας (Βουγιουκαλάκης 2015, 24). Στην περιοχή της 
Κοίμησης το γεωλογικό αυτό υπόβαθρο αναδύεται σε όλη την επιφάνεια 
του αναγλύφου, ορίζει τα άνδηρα της πλαγιάς και διαμορφώνει με 
τους προεξέχοντες ηφαιστειακούς βράχους τις διαθέσιμες για δόμηση 
επιφάνειες. Στο στοιχείο αυτό προσαρμόστηκε η προϊστορική κατοίκηση 
και κατά τόπους ενσωματώθηκαν οι κατασκευές. 
 Η έκρηξη του ακρωτηρίου Ρίβα, η προτελευταία μεγάλη 
καταστροφική έκρηξη της Σαντορίνης 21.000 χρόνια πριν από σήμερα, 
διαμόρφωσε την τοπογραφία των προϊστορικών χρόνων (Βουγιουκαλάκης 
2015, 24-25, πίν. 1). Τα πρανή της νοτιοανατολικής και ανατολικής 
πλευράς του λόφου της Κοίμησης διατηρούν την προεκρηξιακή 
μορφολογία, με διαδοχικά άνδηρα που φτάνουν αρκετά χαμηλά, σχεδόν 
ως το ακρωτήριο Τρυπητή στο νοτιοανατολικό άκρο της Θηρασίας. Ο λόφος 
της Κοίμησης, που διασώζει σήμερα στο νοτιοανατολικό και ανατολικό 
τμήμα του τα όρια της καλντέρας της έκρηξης της Ρίβας, αποτελούσε 
ένα χαρακτηριστικό τοπόσημο της προϊστορικής τοπογραφίας στο 
νοτιοανατολικό άκρο του τότε νησιωτικού συμπλέγματος. Διαφορετική 
μορφή είχε το κατακρημνισμένο σήμερα νότιο τμήμα του λόφου, που 
αποτελεί μέρος του μινωικού καλδερικού βυθίσματος (Βουγιουκαλάκης 
Farinetti & Χριστοπούλου στον παρόντα τόμο). Η γκριζωπού χρώματος 
ελαφρόπετρα από την έκρηξη της Ρίβας συναντάται στο λόφο της Κοίμησης 
στα σημεία που διασώζουν στην επιφάνεια το προεκρηξιακό ανάγλυφο 

Εικ. 1: Άποψη του λόφου της Κοίμησης. Διακρίνεται το πλάτωμα της κορυφής καλυμμένο από τις αποθέσεις της μινωικής 
έκρηξης και το προεκρηξιακό ανάγλυφο στα πρανή της ανατολικής και νοτιοανατολικής πλαγιάς του λόφου. Ο κρημνός στο 
νότιο όριο της σημερινής καλντέρας διαμορφώθηκε κατά τη μινωική έκρηξη. Διακρίνονται οι ανασκαφικές τομές της περιόδου 
2014-2018.
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και, όπως έδειξε στη συνέχεια η ανασκαφική έρευνα, χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως ως δομικό υλικό, ως υπόστρωμα των δαπέδων του οικισμού 
και για την επιπεδοποίηση των επιφανειών. Το χαρακτηριστικό αυτό 
στοιχείο του προεκρηξιακού αναγλύφου διαφέρει από τη λευκωπού 
χρώματος κίσσηρη της μινωικής έκρηξης, που μαζί με το ανώτερο 
στρώμα της ηφαιστειακής στάχτης καλύπτει τη σημερινή επιφάνεια της 
Θηρασίας, και αποτέλεσε έναν οδηγό κατά την επιφανειακή έρευνα για 
την οριοθέτηση των ορατών στην επιφάνεια προεκρηξιακών στρωμάτων. 
Τα αδιατάρακτα στρώματα της τελευταίας μεγάλης έκρηξης του 17ου αι. 
π.Χ. (Βουγιουκαλάκης 2006 και 2015, 26-28) καταλαμβάνουν σήμερα 
την κορυφή του λόφου της Κοίμησης, καθώς και τμήματα των ανδήρων 
που βρίσκονται εγγύτερα στο πλάτωμα της κορυφής και στα σημεία 
αυτά, όπως είναι αναμενόμενο, το προϊστορικό υλικό ήταν εξαιρετικά 
περιορισμένο.
 Ο κάναβος της επιφανειακής έρευνας για την καταμέτρηση και 
περισυλλογή του υλικού αναπτύχθηκε στα νότια, νοτιοανατολικά και 
βορειοανατολικά πρανή του λόφου. Η εικόνα 2 αποτυπώνει τη διασπορά 
της προϊστορικής κεραμικής στην επιφάνεια, η χρονολόγηση της οποίας 
βασίστηκε σε μικρό αριθμό διαγνωστικών οστράκων και την παράλληλη 
μελέτη των κεραμικών υλών (Kordatzaki et al. 2018). Η προϊστορική 
κεραμική εντοπίστηκε στα άνδηρα της νότιας και νοτιοανατολικής 
πλαγιάς του λόφου, καθώς και περιμετρικά του πλατώματος της κορυφής, 
στα βορειοανατολικά και βόρεια, στα σημεία κυρίως της παρυφής του 
πλατώματος, όπου είναι ορατή η διεπαφή των προ- και εκρηξιακών 
στρωμάτων και όπου μέσω της διάβρωσης έρχεται στην επιφάνεια το 
προϊστορικό υλικό. Ας σημειωθεί πως τα στρώματα της μινωικής έκρηξης 
στο λόφο της Κοίμηση δεν είναι ιδιαίτερα βαθιά, καλύπτουν την κορυφή 
του πλατώματος σε ορατό ύψος 2 περίπου μέτρων, μειώνονται βαθμιαία 
στα ανώτερα άνδηρα της πλαγιάς με μέγιστο πάχος 90 εκ. περίπου και 
απουσιάζουν εντελώς στα χαμηλότερα κλιμακωτά άνδηρα του λόφου.
 Η γεωφυσική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται 
στον παρόντα τόμο (Sarris, Kalayci & Papadopoulos), πέρα από 
το συσχετισμό της επιφανειακής κεραμικής με πιθανά οικοδομικά 
κατάλοιπα στα νότια άνδηρα της πλαγιάς, που αποτέλεσαν στη συνέχεια 
οδηγό για τη διάνοιξη των ανασκαφικών τομών, εντόπισε επίσης πιθανές 
υπεδάφιες δομές και στην ανατολική και βόρεια πλευρά του πλατώματος 

Εικ. 2: Κάναβος της επιφανειακής έρευνας στο λόφο της Κοίμησης και αποτύπωση της πυκνότητας της προϊστορικής 
κεραμικής στην επιφάνεια, σε συνδυασμό με τους τομείς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής έρευνας 
(μία στιγμή ισούται με 1 όστρακο).
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(εικ. 2), όπου καταγράφηκε λιγοστή προϊστορική κεραμική κατά την 
επιφανειακή έρευνα. Οι ισχυρές υπεδάφιες δομές, που εντοπίστηκαν 
στο εσωτερικό της αυλής του μοναστηριού και συσχετίστηκαν με την 
πιθανή ύπαρξη αρχαίου ιερού στην κορυφή του λόφου, δεν αποκλείουν 
έναν πιθανό συσχετισμό με την προϊστορική φάση κατοίκησης, όπως 
υποδεικνύει ο εντοπισμός ισχυρών κατασκευών στην ανασκαφή, στο 
άνδηρο αμέσως νοτιότερα του αύλειου χώρου του μοναστηριού (βλ. 
κατωτέρω). 
 Συνολικά η έρευνα επιφανείας, πέρα από τον εντοπισμό του 
προϊστορικού οικισμού, προσδιόρισε τις κύριες φάσεις κατοίκησης κατά 
την ΠΚ και ύστερη ΜΚ περίοδο και έδωσε στοιχεία για την οριοθέτηση 
της έκτασης καθώς και για την πιθανή συρρίκνωση του οικισμού κατά 
την ύστερη ΜΚ εποχή. Επίσης, μέσα από τη μελέτη των τεχνολογικών 
χαρακτηριστικών της κεραμικής από την επιφανειακή έρευνα 
προσδιορίστηκαν οι κεραμικές ύλες που συναντώνται στη θέση και 
διερευνήθηκαν ζητήματα παραγωγής και κατανάλωσης της κεραμικής 
στις προϊστορικές κοινότητες της Θήρας-Θηρασίας και ευρύτερα των 
Κυκλάδων, και τέθηκαν ερωτήματα για την προέλευση και τη σχέση της 
κεραμικής από τη Θηρασία με τη θηραϊκή παραγωγή και τις εισαγωγές 
από διάφορα νησιά των Κυκλάδων (Κορδατζάκη 2015∙ Kordatzaki et 
al. 2018). H ανασκαφή που ακολούθησε από το 20141 στόχο είχε την 
ενδελεχέστερη διερεύνηση της αρχιτεκτονικής, της στρωματογραφίας και 
των υλικών καταλοίπων του οικισμού.

ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
Οι ανασκαφικές τομές διανοίχτηκαν τόσο στα προεκρηξιακά άνδηρα 
της νοτιοανατολικής πλαγιάς, όσο και στα νότια άνδηρα που βρίσκονται 
πλησιέστερα στην κορυφή του λόφου και καλύπτονται σήμερα από τις 
αποθέσεις της μινωικής έκρηξης (εικ. 1). Αποκαλύπτουν τα κατάλοιπα 
μιας εγκατάστασης της 3ης χιλιετίας π.Χ. (της ΠΚ ΙΙ και ΙΙΙ περιόδου), 
καθώς και την κατοίκηση στο λόφο κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., στη 

1 Η συστηματική ανασκαφή εντάσσεται σε πρόγραμμα έρευνας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Εφορείας Κυκλάδων στη 
θέση του προϊστορικού οικισμού, υπό τη διεύθυνση των Κ. Σμπόνια, Ίρ. Τζαχίλη 
και Μ. Ευσταθίου, με τη συνεργασία της Κ. Παλυβού και διεπιστημονικής 
ομάδας συνεργατών.

διάρκεια της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Η εγκατάλειψη του οικισμού 
τοποθετείται στην ύστερη ΜΚ περίοδο, 80 περίπου χρόνια πριν τη μεγάλη 
μινωική έκρηξη, η οποία κάλυψε τα ερείπια του ήδη εγκαταλειμμένου 
οικισμού κάτω από τα στρώματα της ηφαιστειακής τέφρας. Η ανάλυση 
ανθρακολογικού υλικού, που αποκαλύπτεται σε διάφορα σημεία μετά 
την αφαίρεση των στρωμάτων της ηφαιστειακής έκρηξης, επιβεβαιώνει 
τις υπάρχουσες ραδιοχρονολογήσεις από τη Σαντορίνη και συμβάλλει με 
νέα στοιχεία στη συζήτηση για την απόλυτη χρονολόγηση της έκρηξης 
του ηφαιστείου της Σαντορίνης (βλ. κατωτέρω και Sbonias et al. 2020, 
116-118, εικ. 10).
 O οικισμός διαρθρώνεται σε οριζόντια επίπεδα που ακολουθούν 
το ανάγλυφο του εδάφους. Οι ανασκαφικές τομές στο ανώτερο άνδηρο 
αμέσως νότια του πλατώματος της κορυφής (τετράγωνα ΑΑ, ΒΒ και βόρειο 
ήμισυ ΑΒ) καλύπτονταν από τα στρώματα άσπας και ελαφρόπετρας 
της μινωικής έκρηξης, που εγκιβώτισε τις υπάρχουσες κατασκευές 
και διαμορφώσεις του χώρου και σφράγισε την εικόνα του οικισμού 
την ώρα της μινωικής έκρηξης (εικ. 3 και 4). Οι τομές που βρίσκονται 
νοτιοανατολικά (νότιο τμήμα ΑΒ, ΑΖ, Η) και στα πρανή της ανατολικής 
πλαγιάς (Θ, ΙΚ, Κ1), καθώς και οι τομές στα χαμηλότερα άνδηρα της 

Εικ. 3: Αρχιτεκτονική κάτοψη του δυτικού και κεντρικού τομέα της ανασκαφής (Σχέδιο Κ. Αθανασίου & Κ. Κανδύλας).
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νοτιοανατολικής πλαγιάς (Ο και Π), διατηρούν στην επιφάνεια την 
προεκρηξιακή μορφολογία και κατά τόπους έχουν υποστεί σημαντική 
διάβρωση, ιδιαίτερα στα περισσότερο επικλινή πρανή της ανατολικής 
πλαγιάς.
 Ας σταθούμε αρχικά στις ανασκαφικές τομές που καλύπτονταν 
από το στρώμα αποθέσεων της μινωικής έκρηξης στο άνδηρο αμέσως νότια 
του πλατώματος της κορυφής (εικ. 3: τομές ΒΒ, ΑΑ, ΑΒ). Οι αποθέσεις 
αυτές σφράγισαν την επιφάνεια του προϊστορικού εδάφους και συνέβαλαν 
στη διατήρηση των καταλοίπων του οικισμού, που επηρεάστηκε μεν από 
τις συνθήκες της έκρηξης αλλά δεν μεταβλήθηκε από τις μεταποθετικές 
διαδικασίες στη διάρκεια των ιστορικών χρόνων. Στην τομή ΒΒ, στο δυτικό 
τομέα της ανασκαφής, το ιδιαίτερο στοιχείο που αποκαλύφθηκε είναι η 
παρουσία ισχυρών λίθινων κατασκευών που οριοθετούν τη νότια πλευρά 
του λόφου με τοίχους που φτάνουν σε μεγάλο ύψος, έως και δύο μέτρων 
(εικ. 4). Αναπτύσσονται με παράλληλη φορά, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, και 
υποστήριζαν ή οριοθετούσαν τις κατασκευές των χώρων Χ1 και Χ3-Χ4, που 
εκτείνονται αμέσως βορειότερα σε διάφορα επίπεδα (εικ. 3). Οι ισχυροί 
αντιστηρικτικοί τοίχοι συσχετίζονται με πρωτοκυκλαδική κεραμική, 
καθώς και με κεραμική της ΜΚ περιόδου στο ανώτερο ανασκαφικό 
στρώμα. Είναι χτισμένοι βαθμιδωτά στην πλαγιά και μερικοί βρίσκονται 
σε επαφή μεταξύ τους. Ανάμεσα στους τοίχους διαμορφώνονται μικροί 
ελεύθεροι χώροι (Χ3 και Χ4) ακανόνιστα ορθογώνιοι, που εκτείνονται σε 

διαδοχικά επίπεδα.
 Το χαμηλότερο επίπεδο 
καταλαμβάνει ισχυρός τοίχος 
που σώζεται σε ύψος άνω των δύο 
μέτρων και μοιάζει εξωτερικός (εικ. 
5). Εφάπτεται σε δεύτερο τοίχο 
που αναπτύσσεται σε υψηλότερο 
επίπεδο και άρα η λειτουργία 
του είναι και αναλημματική. Ο 
βορειότερα ευρισκόμενος χώρος 
Χ1 ορίζεται επίσης από ισχυρό-
τατους ευθύγραμμους τοίχους, 
επιμελημένης κατασκευής, εκ των 
οποίων ο ένας (με προσανατολισμό 
ΒΔ-ΝΑ) έχει μήκος περίπου 7 
μέτρων και πλάτος 70 εκατοστών, 
με κατά τόπους ύψος έως δύο 
μέτρα (εικ. 6). Στο μεσαίο επίπεδο 
διαμορφώνονται οι μικροί χώροι 
των δωματίων Χ3 και Χ4, που 
συνδέονται μεταξύ τους με 
άνοιγμα θύρας που διασώζει την 
παραστάδα. Ο χώρος Χ4, που 
βρίσκεται στο όριο της σημερινής 
καλντέρας, σώζεται τμηματικά και 
συνεχιζόταν στο νότιο τμήμα του 
λόφου που κατακρημνίστηκε κατά 
τη μινωική έκρηξη (εικ. 4). Οι 
τοίχοι των δωματίων Χ3 και Χ4 βρί-
σκονταν εντός του προεκρηξιακού 
στρώματος εδάφους, καστανού 
χώματος, και στο ανώτερο τμήμα 
τους καλύπτονταν με λιθοσωρό, που 
σκεπάστηκε από τις αποθέσεις της 
μινωικής έκρηξης. Αποτελούσαν 
δηλαδή χώρους που ήταν ήδη 

Εικ. 4: Αεροφωτογραφία του δυτικού τομέα της ανασκαφής. Διακρίνονται οι χώροι Χ1-Χ5.

Εικ. 5: Ισχυρός αντιστηρικτικός τοίχος στο χαμηλότερο 
επίπεδο της τομής ΒΒ.

Εικ. 6: Γενική άποψη των ισχυρών κατασκευών της τομής ΒΒ. 
Αριστερά διακρίνεται ο ευθύγραμμος τοίχος του χώρου Χ1, 
δεξιά στο χαμηλότερο επίπεδο ο εξωτερικός αντιστηρικτικός 
τοίχος και ενδιάμεσα οι μικροί χώροι Χ3 και Χ4.
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ερειπωμένοι και μη ορατοί την ώρα της έκρηξης. Σε αυτό συνηγορεί και 
το ότι ο χώρος του δωματίου Χ3 βρέθηκε γεμισμένος με λιθορριπή, χωρίς 
να διατηρεί το εσωτερικό πρόσωπο του βορειοανατολικού τοίχου του. 
Είναι πιθανή η εγκατάλειψή του μετά από μία κατάρρευση του τοίχου 
του δωματίου, σε ένα στάδιο προγενέστερο από την τελευταία φάση του 
οικισμού στην ύστερη ΜΚ περίοδο. Η κεραμική από τους χώρους αυτούς 
είναι κυρίως της ΠΚ ΙΙ-ΠΚ ΙΙΙ περιόδου και τεκμηριώνει μια ενδιάμεση 
χρονική φάση του οικισμού. Το σημαντικότερο εύρημα από αυτή την 
περιοχή είναι το θραύσμα από σώμα μεγάλου σκοτεινόχρωμου αγγείου 
με κάθετη ταινιωτή λαβή που φέρει δύο διαφορετικά σφραγίσματα 
σε κάθε άκρο της απόφυσης της λαβής, το ένα με σημεία γραφής, η 
προέλευση και τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι υπό μελέτη. 
 Οι χώροι Χ2 και Χ5 διασώζουν κατά χώραν τα κτιριακά κατάλοιπα 
της ύστερης μεσοκυκλαδικής φάσης του οικισμού, και δίνουν την 
εντύπωση χώρων που προσαρτήθηκαν σε παλαιότερες κατασκευές (εικ. 3 
και 4). Οι τοίχοι των δωματίων αυτών στέκονταν σε ύψος κατά τη μινωική 
έκρηξη και εγκιβωτίστηκαν στις ηφαιστειακές αποθέσεις. Πρόκειται για ένα 
από τα λίγα σημεία του ανασκαμμένου, ως τώρα, τμήματος του οικισμού 

που επιτρέπει τον συσχετισμό της 
ύστερης μεσοκυκλαδικής φάσης με 
δάπεδα και κτιριακά κατάλοιπα. Το 
τμήμα της οικίας που αναπτύσσεται 
στο σημείο αυτό περιλαμβάνει το 
σχεδόν ορθογωνισμένο δωμάτιο 
Χ2, στο οποίο διασώζεται, στη 
νότια πλευρά του, ένα θρανίο με 
επίπεδη, καλοφτιαγμένη επιφάνεια 
στην άνω όψη (εικ. 7). Ο βόρειος 
τοίχος του δωματίου διατηρείται 
σε ύψος άνω των δύο μέτρων. 
Το δωμάτιο διασώζει επίσης 
τμήμα της πεσμένης οροφής που 
καλυπτόταν με ανδεσιτικές πλάκες. 
Στο βορειοανατολικό σημείο του 
δωματίου διαμορφώνεται θύρα με 
παραστάδες που οδηγεί στον αύλειο 
χώρο Χ5. Εδώ, σε επαφή με τον 
εξωτερικό τοίχο του δωματίου Χ2 
και με πρόσωπο προς την αυλή, 
διαμορφώνεται ένα δεύτερο θρανίο, 
όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα 
οικοτεχνικής δραστηριότητας (εικ. 
8). Στη συνέχεια του χώρου της 
αυλής προς τα νοτιοανατολικά 
ανοίγεται ένας διάδρομος, που 
ορίζεται από πλευρικούς τοίχους 
και οδηγεί στο λιθόστρωτο δρόμο 
που διασχίζει τον οικισμό από 
ΒΔ προς ΝΑ, ακολουθώντας 
τις υψομετρικές καμπύλες της 
προϊστορικής πλαγιάς (εικ. 9). 
 Σε υπερκείμενο άνδηρο 
που εκτείνεται βορειοανατολικά του 
δρόμου, στο χώρο της τομής ΑΒ, 

Εικ. 7: Δωμάτιο Χ2 της τομής ΒΒ με κτιστό θρανίο στο νότιο τοίχο του. Διακρίνονται οι ανδεσιτικές πλάκες της πεσμένης 
οροφής στο ανατολικό τμήμα του δωματίου.

Εικ. 8: Εξωτερικό θρανίο στον αύλειο χώρο Χ5 της τομής 
ΑΑ.

Εικ. 9: Διάδρομος από τον αύλειο χώρο Χ5 της τομής ΑΑ 
προς το λιθόστρωτο δρόμο του οικισμού (λήψη από ΒΔ).
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εκτείνεται ένας υπαίθριος χώρος που ήταν σχετικά επιπεδοποιημένος 
με πακτωμένη λιθορριπή και μοιάζει να είχε κοινόχρηστο χαρακτήρα 
(εικ. 10-11). Εδώ εδραζόταν μεγάλο γουδί από ηφαιστειακό λίθο, 
ύψους 0,67 μ. και μέγιστης διαμέτρου 0,43 μ., που είχε εντοπιστεί, 
ορατό τμηματικά, κατά την επιφανειακή έρευνα, και στη συνέχεια είχε 
αποσπασθεί από τη θέση του από ιδιώτη (Βαρσάνης στον παρόντα τόμο, 
εικ. 2). Δίχρωμη γραπτή κεραμική της ύστερης ΜΚ περιόδου στην 
επιφάνεια του ανδήρου2, η οποία σφραγίστηκε από τις αποθέσεις της 
μινωικής έκρηξης, τεκμηριώνει την τελευταία φάση χρήσης του χώρου. 
Η αρχική διαμόρφωση, ωστόσο, ανάγεται στην ΠΕΧ, όπως υποδηλώνει 
το ελλειψοειδές κτίριο της ΠΚ περιόδου που εφάπτεται στο άνδηρο αυτό 
σε χαμηλότερο επίπεδο. Από το χώρο ΑΒ προέρχεται επίσης το τμήμα 
απανθρακωμένου κορμού ελιάς που εντοπίστηκε αμέσως κάτω από το 
στρώμα ελαφρόπετρας της μινωικής έκρηξης, σε γραμμική διάταξη, 
μεταξύ των τοπικά καμένων λίθων. Η καύση του μικρού δέντρου, που 
φυόταν σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο, είναι τοπική και πιθανότατα συνδέεται 

2 Βλ. κατωτέρω εικ. 16β.

με τις συνθήκες της μινωικής έκρηξης (Sbonias et al. 2020)3.
 Προς τα ανατολικά του υπαίθριου χώρου της τομής ΑΒ 
αναπτύσσονται βαθμιδωτά δύο κτιριακά σύνολα (εικ. 10 και 11). Το 
πρώτο περιλαμβάνει το ελλειψοειδές κτίριο που βρίσκεται σε επαφή 
και εν μέρει εγκιβωτισμένο στο λιθόστρωτο άνδηρο της τομής ΑΒ. Το 
κτίριο αυτό, συνολικού εμβαδού 5,85 τ.μ., είναι κτισμένο από μεγάλους 
ηφαιστειακούς λίθους και εντάσσεται σε μια παράδοση αρχιτεκτονικής 
της ΠΕΧ γνωστής τόσο από τη Θήρα όσο και από άλλα νησιά των 
Κυκλάδων4. Χωρίζεται με εγκάρσιο τοίχο σε δύο χώρους, έναν βόρειο 

3 Για τη ραδιοχρονολόγηση δειγμάτων από τα μικρότερα κλαδιά του δένδρου, 
που έσωζαν τμήματα του φλοιού, με τη μέθοδο φασματοσκοπίας μάζης στα 
εργαστήρια ραδιοχρονολόγησης και δενδροχρονολόγησης του Πανεπιστημίου 
της Αριζόνα βλ.: Hodgins et al. 2018∙ Sbonias et al. 2020, 516-518, εικ. 10. 
Τα αποτελέσματα έδωσαν μέσο όρο ραδιοχρονολόγησης των δειγμάτων από τον 
εξωτερικό φλοιό στα 3318 +/- 12 έτη ραδιάνθρακα BP (μη βαθμονομημένη 
χρονολογία), μια παρόμοια χρονολογία σε έτη ραδιάνθρακα με αυτή της 
ανάλυσης άλλων οργανικών υλών από τη Θήρα και το Ακρωτήρι, που προέρχονται 
από περιβάλλοντα αμέσως πριν την ηφαιστειακή έκρηξη (Friedrich et al. 2006∙ 
Manning et al. 2006).
4 Ελλειψοειδής κάτοψη σε υπόσκαφα οικοδομήματα οι τοίχοι των οποίων 
είναι επενδυμένοι εσωτερικά με λιθόκτιστο τοίχο είναι γνωστή από το κτίσμα 

Εικ. 10: Αρχιτεκτονική κάτοψη του κεντρικού και ανατολικού τομέα της ανασκαφής -τομές ΑΒ, ΑΖ, Η, Θ, ΙΚ, Κ1 (Σχέδιο Κ. 
Αθανασίου).

Εικ. 11: Γενική άποψη του κεντρικού και ανατολικού τομέα της ανασκαφής.



160 161

διαστάσεων 0,60 x 1,55 μ. και έναν νότιο, διαστάσεων 2,55 x 1,90 μ. 
Το δάπεδο είναι από πατημένο πηλόχωμα με μικρά χαλικάκια και τα 
ευρήματα, κυρίως κεραμική και λίθινα εργαλεία, έχουν χαρακτήρα 
οικιακής σκευής. Ένα άνοιγμα πλάτους 1 μ., πλαισιωμένο από δύο 
μεγάλες παραστάδες, οδηγεί στον υπαίθριο/αύλειο χώρο ΑΖ, που ορίζεται 
από μεγάλους βράχους στη νότια και βόρεια πλευρά του και από τοίχους 
στην ανατολική και δυτική. Εντυπωσιακή στη διαμόρφωση του χώρου 
αυτού είναι η ενσωμάτωση των μεγάλων ηφαιστειακών ριζιμιών βράχων 
που δημιουργούν υψηλό μέτωπο προς Βορρά, οι οποίοι επενδύθηκαν 
από τοιχοποιία, που ακολουθεί τη φυσική πορεία του βράχου. Ο χώρος 
είναι σχεδόν τετραγωνικός με διαστάσεις 3 x 2,95 μ., και εμβαδό 8,7 
τ.μ. Η αφαίρεση των επιχώσεων, που φτάνουν σε μέγιστο βάθος τα τρία 
μέτρα, αποκάλυψε στα βαθύτερα στρώματα επάλληλα δάπεδα της ΠΕΧ 
από πατημένο χώμα με υπόστρωμα μικρών λίθων5.
 Το δεύτερο συγκρότημα στη συνέχεια του πλατώματος προς τα 
ανατολικά, σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, περιλαμβάνει χώρους που 
αποκαλύφθηκαν στις επί μέρους ανασκαφικές τομές του τετραγώνου Η 
(Η1-Η6). Στο κτίριο της τομής Η διακρίνονται τρεις χώροι, δύο στεγασμένοι, 
πιθανότατα εσωτερικοί, και ένας εξωτερικός. Το μεγαλύτερο δωμάτιο 
είναι το Η1, που ορίζεται από τρεις τοίχους με τον τέταρτο να βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα του σκάμματος στο όριο της σημερινής καλντέρας. Έχει 
σχήμα τραπεζίου με διαστάσεις 2,73 μ. (ΒΔ-ΝΑ), 3,54 μ. και 2,45 μ. 
(ΒΑ-ΝΔ) με εμβαδό 8 τ.μ. Ο δεύτερος στεγασμένος χώρος (Η5 και Η6) 

του Φτέλλου στα ορυχεία των Φηρών, που χρονολογείται στην ΠΚ ΙΙΙ-πρώιμη 
ΜΚ περίοδο (Μαρθάρη 1982∙ Μαρθάρη 2001, 106-109, εικ. 1-3) και από 
τη φρεατοειδή λιθόκτιστη κατασκευή του τέλους της ΠΚ ΙΙ στα Χριστιανά 
(Σωτηρακοπούλου 1999, 239-240 και 257-258). Ίσως συνεχίζουν μια παράδοση 
κατασκευών ελλειψοειδούς σχήματος με ορυγματική μορφή, που συναντάται και 
σε προγενέστερες χρονολογικές περιόδους (βλ. Γιαννούλη 2006). Οι υπόγειοι 
λαξευμένοι θάλαμοι στα κατώτατα στρώματα των φρεάτων του Ακρωτηρίου, 
που έδωσαν πρωτοκυκλαδικά ευρήματα, θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε 
παρόμοια στοιχεία ορυγματικής εγκατοίκησης, αν και ο ακριβής χαρακτήρας τους 
παραμένει αμφισβητούμενος (Doumas 2008, 165-168∙ Sotirakopoulou 2008β, 
131-133). Υπέργεια αψιδωτά κτίσματα απαντούν στον ΠΚ οικισμό του όρους 
Κύνθος στη Δήλο (MacGillivray 1980, 4-8, εικ. 1-2) και σε άλλους πρωτοχαλκούς 
οικισμούς, όπως στο Παλαμάρι κατά την ΠΧ ΙΙ περίοδο (Μπονάτσος & Ρωμανού 
2015, 51-60, εικ. 2-8). 
5 Για τη στρωματογραφία της τομής ΑΖ βλ.: Sbonias et al. 2020, 120-121, fig. 
13.

είναι ορθογωνικός και ορίζεται στα βόρεια από το βράχο της πλαγιάς, τον 
οποίο είχαν επενδύσει με αργολιθοδομή στη νότια πλευρά του και από 
το χώρο Η1 στο νότο. Ο ανατολικός τοίχος είναι είτε κατεστραμμένος, 
είτε δεν υπήρχε, καθιστώντας το χώρο αυτό ημιυπαίθριο. Οι διαστάσεις 
του είναι 3,65 μ. (ΒΔ-ΝΑ) x 1,65 μ. (ΒΑ-ΝΔ), με εμβαδό 5,4 τ.μ. Ο τρίτος 
χώρος (Η2) ήταν εξωτερικός και ορίζεται από βράχους στα βόρεια και 
στα ανατολικά και από τοίχο στα δυτικά. Οι διαστάσεις του είναι 3,5 
x 1,8 μ., με εμβαδό 5,8 τ.μ. Χαρακτηριστικό του χώρου αυτού είναι 
η φρεατοειδής, ελλειψοειδής κατασκευή στα νότια, βάθους 0,90 μ. και 
διαστάσεων 0,90 x 1,20 μ. (Sbonias et al. 2020, 122, fig. 16 και 126, 
fig. 20).
 Σε σχέση με τη στρωματογραφία των χώρων αυτών, κάτω από 
το αναμοχλευμένο επιφανειακό στρώμα, εντοπίστηκε σε όλες τις 
ανασκαφικές τομές ένα ανώτερο στρώμα που περιλαμβάνει κεραμική της 
ύστερης ΜΚ περιόδου με χαρακτηριστική δίχρωμη γραπτή διακόσμηση, 
που όμως στο τμήμα αυτό του οικισμού δεν συνδέεται με σαφήνεια με 
δάπεδα και κτιριακά κατάλοιπα, αλλά αποτελεί προϊόν επίχωσης. Κατά 
χώραν μοιάζει να σώζεται σε διάφορα σημεία το υποκείμενο στρώμα 
της ΠΚ ΙΙΙ-πρώιμης ΜΚ περιόδου, που περιλαμβάνει το λιθοσωρό 
του στρώματος καταστροφής. Στο κατώτερο στρώμα, στο επίπεδο των 
σωζόμενων τοίχων και των δαπέδων, κυριαρχεί η κεραμική της ΠΚ ΙΙ 
περιόδου με ισχυρή την παρουσία της φάσης Καστρί. Στην τομή ΑΖ 
εντοπίστηκαν διαδοχικά δάπεδα με κεραμική της ΠΚ ΙΙ περιόδου, ενώ σε 
εξωτερικό χώρο απόρριψης, στο άνδηρο της τομής Ο, εκτός των ορίων του 
οικισμού, εντοπίστηκε κεραμική της ΠΚ ΙΙ περιόδου, της φάσης Κέρου-
Σύρου και της φάσης Καστρί (Sbonias et al. 2020, 123-124, fig. 17).
 Δάπεδα έχουν βρεθεί σχεδόν σε όλα τα ανασκαμμένα δωμάτια, 
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επάλληλα δάπεδα προσφέρουν ενδείξεις για 
τις διαφορετικές φάσεις συνεχόμενης κατοίκησης. Ο τρόπος κατασκευής 
των πατωμάτων ήταν κοινός και αποτελούνταν από τρεις κύριες στρώσεις. 
Πρώτη μέριμνα ήταν να δημιουργήσουν μία οριζόντια επιφάνεια στο 
ανάγλυφο της πλαγιάς, γεμίζοντας τις εσοχές των βράχων του εδάφους 
με αργούς λίθους μεσαίου και μικρού μεγέθους διαστάσεων 10-20 εκ. 
Στη συνέχεια ακολουθούσε μια στρώση με χώμα και πακτωμένες σε αυτό 
πέτρες μικρού μεγέθους διαστάσεων 4-7 εκ. Η τρίτη και τελική στρώση 
αποτελούνταν από πατημένο πηλόχωμα το οποίο σε μερικές περιπτώσεις 
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είχε ψιλό χαλικάκι διαστάσεων 1 εκ. Το πάχος της τελικής στρώσης δεν 
υπερβαίνει τα 1-2 εκ. Σε περιπτώσεις με παραπάνω από ένα δάπεδο, 
όπως στους χώρους Η5-Η6 και ΑΖ, εντοπίζονται επάλληλες στρώσεις από 
πηλόχωμα και λεπτά πετραδάκια (Sbonias et al. 2020, 122, figs. 15-
16).    
 Οι τοιχοποιίες των κτιρίων ήταν κατασκευασμένες με 
αργολιθοδομή και πηλοκονίαμα, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις 
έχει χαθεί. Οι τοιχοποιίες εξυπηρετούσαν τρεις βασικούς σκοπούς: α) να 
ορίσουν και να διαχωρίσουν χώρους, β) να δημιουργήσουν άνδηρα και 
αναλημματικούς τοίχους και γ) να επενδύσουν τις ανάγλυφες παρειές 
των βράχων, δημιουργώντας κατακόρυφους τοίχους με λίθους μικρών 
προς μεσαίων διαστάσεων που συγκρατούνταν με πηλοκονίαμα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι τοίχοι εξυπηρετούσαν παραπάνω από ένα 
σκοπό. Οι διαστάσεις των τοίχων και το μέγεθος των λίθων εξαρτιόταν 
από την εκάστοτε λειτουργία του τοίχου και τη θέση του στην κατασκευή. 
Οι τοίχοι που οριοθετούσαν τα κτίρια, δηλαδή οι εξωτερικοί, είχαν 
πλάτος 0,70 μ. και αποτελούνταν από λίθους μεσαίου προς μεγάλου 
μεγέθους. Οι εσωτερικοί τοίχοι δεν ξεπερνούσαν τα 0,45 μ. πλάτος και 
ήταν κατασκευασμένοι με μικρότερες πέτρες. Στην πλειοψηφία τους 
οι τοίχοι ήταν διπλής όψης, ωστόσο, σε περιπτώσεις με έντονη κλίση 
εδάφους, ο τοίχος διαμορφωνόταν μέσα στο έδαφος, λειτουργώντας και 
ως αναλημματικός, όπως στην περίπτωση της βορειοδυτικής πλευράς του 
ελλειψοειδούς κτιρίου στην τομή ΑΒ. Τόσο ως συνδετικό κονίαμα στις 
τοιχοποιίες, όσο και για επιχρίσματα χρησιμοποιούσαν πηλοκονιάματα, 
με καλύτερο παράδειγμα αυτά που έχουν βρεθεί στον τοίχο ανάμεσα 
στους χώρους Η1 και Η5-Η6. 
 Από τις στέγες δεν έχει βρεθεί καμία στη θέση της, ωστόσο, 
πλήθος από ανδεσιτικές πλάκες6 σε στρώματα καταστροφής πάνω 
από τα δάπεδα παραπέμπουν στον τρόπο στέγασης (εικ. 7). Λόγω του 
εύθρυπτου χαρακτήρα του ανδεσίτη βρίσκονται κυρίως θραύσματα των 
πλακών αυτών. Το αρχικό μέγεθός τους πρέπει να ήταν σχετικά μεγάλο, 
με διαστάσεις που μπορεί να ξεπερνούσαν τα 0,50 x 0,50 μ. 

6 Για το συσχετισμό των ανδεσιτικών αυτών πλακών με τα στρώματα των Λαβών 
Σημαντήρι, που εμφανίζονται στο ομώνυμο ακρωτήριο της Θηρασίας στο επίπεδο 
της θάλασσας βλ. Βουγιουκαλάκης, Farinetti & Χριστοπούλου στον παρόντα 
τόμο.

 Η έντονη κλίση του λόφου, πάνω στον οποίο ήταν κτισμένος ο 
οικισμός, είχε ως συνέπεια να κατασκευαστεί πληθώρα από άνδηρα και 
αναλημματικούς τοίχους. Ιδιαίτερη είναι η διαμόρφωση της ανατολικής 
πλαγιάς στην τομή Θ και ΙΚ, στο πιο ψηλό επίπεδο του οικισμού κοντά 
στο πλάτωμα της κορυφής, σε ύψος 188 μ. Το κύριο χαρακτηριστικό εδώ 
αποτελεί η διαμόρφωση τεχνητών ανδήρων στην επικλινή πλαγιά, μεταξύ 
των οποίων περνά ο προϊστορικός δρόμος (187,8 μ.). Η ισοπέδωση 
της ανώμαλης επιφάνειας στο χώρο των ανδήρων αυτών έχει γίνει με 
λιθορριπές μικρών αργών λίθων μεγέθους 5-7 εκ. και υποκείμενο 
στρώμα μεγαλύτερων λίθων κάτω από το πακτωμένο χαλίκι. Δύο ισχυροί 
τοίχοι, που αναπτύσσονται εγκάρσια μεταξύ της σειράς των ηφαιστειακών 
βράχων στα νότια και των τεχνητών ανδήρων προς Βορρά, δημιουργούν 
μεταξύ τους πέρασμα και οριοθετούν την πρόσβαση προς την κορυφή 
του λόφου. Οι τοίχοι αυτοί είναι κατασκευασμένοι από μεγάλους 
ηφαιστειακούς λίθους, των οποίων η τοποθέτηση στο σημείο αυτό είναι 
ανθρωπογενής. Η κεραμική είναι χονδροειδής, σκοτεινόχρωμη της ΠΚ 
περιόδου και υποδεικνύει την πρώιμη διαμόρφωση του χώρου αυτού 
κατά τη φάση αυτή. Παρόλο που δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε μια 
πιθανή διάβρωση των ανώτερων στρωμάτων που ήταν εκτεθειμένα στην 
επιφάνεια, είναι πιθανό πως αυτό το τμήμα της πλαγιάς, αλλά και τα 
κατώτερα άνδηρα στα νοτιοανατολικά (τομές Ο και Π), που έδωσαν 
περιορισμένα ευρήματα της ΜΚ περιόδου, δεν αποτελούσαν τμήμα της 
ύστερης μεσοκυκλαδικής φάσης του οικισμού.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στις κύριες κατηγορίες ευρημάτων από την ανασκαφή περιλαμβάνεται 
η κεραμική, λίθινα τριπτά εργαλεία (Βαρσάνης στον παρόντα τόμο) 
και προϊόντα της λιθοτεχνίας του αποκρουσμένου λίθου (Συρίγου υπό 
έκδοση). Μικρή ομάδα διαμορφώνουν επίσης τέχνεργα που σχετίζονται 
με τη νηματουργία. Άλλες κατηγορίες ευρημάτων, όπως μετάλλινα, 
λίθινα σκεύη και ειδώλια, εμφανίζονται μεμονωμένα. 
 Η κεραμική περιλαμβάνει αγγεία διαφόρων μεγεθών και 
σχημάτων, κυρίως φιάλες και βαθιά ανοικτά αγγεία, μαγειρικά 
σκεύη, πιθοειδή και άλλα αποθηκευτικά κλειστά αγγεία, πρόχους και 
αγγεία με λαιμό. Το μεγαλύτερο ποσοστό της προέρχεται από αγγεία 
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στρώματα της ΠΚ ΙΙ περιόδου. 
Έχει προταθεί με βάση τόσο το 
υλικό από το Ακρωτήρι8 όσο και 
από τη Θηρασία (Kordatzaki et 
al. 2018, 13-14) η μετάβαση 
από την σκοτεινόχρωμη 
τοπική κεραμική στη χρήση 
περισσότερο ασβεστιούχων 
κεραμικών υλών στις αρχές της 
ΜΚ περιόδου και η επικράτηση 
της λευκωπής κεραμικής ως 
κύρια κατηγορία της θηραϊκής 
κεραμικής στην ύστερη ΜΚ περίοδο. 
 Στον οικισμό της Κοίμησης η σκούρα ερυθρή κεραμική, η οποία 
συνδέεται με μια χαμηλά ασβεστιούχο κεραμική ύλη με θραύσματα 
ηφαιστειακών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων9, αποτελεί την 
επικρατούσα κεραμική της ΠΚ περιόδου (εικ. 12α και 13). Η κεραμική 
ύλη είναι συμβατή με τη γεωλογία της Θήρας και χαρακτηρίζει τις τοπικές 
παραγωγές του νησιού (Κορδατζάκη 2015, 61-62 και 67∙ Kordatzaki et 
al. 2018, 6-8 και 12). Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό (άνω του 
50%) της συνολικής κεραμικής στον οικισμό και συνδέεται με μεσαία 
και μεγάλα αγγεία, ανοικτές φιάλες διαφόρων μεγεθών, μαγειρικά 
σκεύη και άλλα ευμεγέθη ανοιχτά αγγεία, λεκάνες, πιθοειδή και άλλα 
αποθηκευτικά αγγεία, καθώς και κλειστά σκεύη. Στα βαθύτερα στρώματα 
η κεραμική είναι χονδροειδής από μεγάλα και μεσαία αγγεία, ερυθρωπά 
και τεφρά, μερικά με στίλβωση, με μεγάλο αριθμό πλατειών κάθετων 
σωληνωτών λαβών, που χαρακτηρίζουν την ΠΚ ΙΙ περίοδο10. 
 Σε σχέση με τη σκοτεινόχρωμη κεραμική, αξιόλογο είναι το 
ποσοστό της εισηγμένης ναξιακής ερυθρόχρωμης κεραμικής (κεραμική 

8 Βλ. σχετικά: Nikolakopoulou et al. 2008∙ Müller, Kilikoglou & Day 2015, 38∙ 
Day, Müller & Kilikoglou 2019, 337-339.
9 Κεραμική ύλη Α στην πετρογραφική ανάλυση της κεραμικής από την έρευνα 
επιφανείας στη θέση της Κοίμησης (Κορδατζάκη 2015, 61-62∙ Kordatzaki et al. 
2018, 6-8).
10 Για παράλληλα από το Ακρωτήρι βλ.: Σωτηρακοπούλου 1999, 206-208∙ 
Καριώτης 2003, 420 και εικ. 5.

μονόχρωμα με επίχρισμα στη μία ή και τις δύο επιφάνειες και λιγότερα 
αβαφή, με επιφάνειες λειασμένες ή στιλβωμένες και σπανιότερα 
αδρές (Κορδατζάκη 2015, 60). Ένα μικρό ποσοστό διατηρεί γραπτή 
διακόσμηση (αμαυρόχρωμη ή δίχρωμη) καθώς και εγχάρακτη. Σε σχέση 
με την τοπική θηραϊκή κεραμική, που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό 
της κεραμικής στη θέση, μια βασική διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ 
της σκοτεινόχρωμης κεραμικής που κυριαρχεί στην ΠΚ περίοδο (εικ. 
12α) και της ανοιχτόχρωμης υψηλά ασβεστιούχου κεραμικής, που 
επικρατεί στη ΜΕΧ και συνδέεται με τη γραπτή κεραμική της περιόδου, 
όσο και με ακόσμητα αγγεία διαφόρων τύπων και μεγεθών (εικ. 12β-
γ)7. Η βασική αυτή διάκριση επιβεβαιώνεται στρωματογραφικά, καθώς 
η ανοιχτόχρωμη θηραϊκή κεραμική απουσιάζει από τα κατώτερα 

7 Βλ.: Kordatzaki et al. 2018, 6-10 για τις θηραϊκές κεραμικές ύλες Α και Β 
στην κεραμική από τη Θηρασία. Day, Müller & Kilikoglou 2019, 327-331 και 
Hilditch 2019, 404-412 για την πετρογραφική ανάλυση της υψηλά ασβεστιούχου 
κεραμικής από το Ακρωτήρι.

Εικ. 12: Παραδείγματα τοπικής κεραμικής: α) σκοτεινόχρωμο αποθηκευτικό αγγείο, β-γ) ανοιχτόχρωμη ασβεστιούχος 
κεραμική της ΜΚ περιόδου – μόνωτο κύπελλο με γωνίωση και ημισφαιρικό κύπελλο.

Εικ. 13: Φιάλη.
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ύλη Γ της πετρογραφικής ανάλυσης)11, που συνδέεται κυρίως με μεγάλα 
σκεύη και συναντάται σε εισαγωγές που σχετίζονται με την ΠΚ περίοδο, 
αλλά συνεχίζουν και στη διάρκεια της ΜΚ περιόδου12. Ένας αριθμός 
θραυσμάτων οριζόντιων λαβών με ακτινωτές εγχαράξεις στη ράχη, της 
ΠΚ ΙΙ περιόδου, που ανήκουν πιθανότατα σε δίωτους στάμνους και άλλα 
αποθηκευτικά αγγεία, συνδέονται με εισηγμένη ναξιακή κεραμική13. Οι 
οριζόντιες λαβές με ακτινωτές εγχαράξεις απαντούν επίσης στην τοπική 

11 Η κεραμική ύλη Γ, με ναξιακή προέλευση, αντιπροσωπεύει το 12% του συνόλου 
του υλικού από την έρευνα επιφανείας στον οικισμό της Κοίμησης (Kordatzaki 
et al. 2018, 10 και 12).
12 Βλ. Müller, Kilikoglou & Day 2015, 39 για την παρουσία στο Ακρωτήρι 
εισαγωγών μαγειρικών σκευών αποκλειστικά από τη Νάξο κατά τη ΜΚ και ΥΚ 
περίοδο. Για τις ναξιακές εισαγωγές στο Ακρωτήρι στη ΜΚ περίοδο βλ. επίσης 
Hilditch 2019, 446-448.
13 Επίσης, μεγάλα είναι τα ποσοστά εισαγωγών κεραμικής με πιθανή προέλευση 
την Ίο (κεραμική ύλη Η) και σε μικρότερο βαθμό η παρουσία κεραμικών υλών 
που συνδέονται με την παραγωγή άλλων νησιών των Κυκλάδων (Kordatzaki et al. 
2018, 10-13).

κεραμική της Θηρασίας και του Ακρωτηρίου και χαρακτηρίζουν την ΠΚ 
ΙΙ και τη φάση Καστρί του τέλους της ΠΚ ΙΙ περιόδου14. 
 Στην εισηγμένη κεραμική της ΠΚ ΙΙ περιόδου αντιπροσωπεύονται 
επίσης χαρακτηριστικές ομάδες, όπως η κατηγορία των μεσαίων 
και μεγάλων αγγείων με σαπωνοειδή υφή (talc ware), που είναι είτε 
ακόσμητα είτε φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση (εικ. 14α). Στο υλικό 
της επιφανειακής έρευνας αντιπροσωπεύουν το 3% και αποτελούν μια 
αξιοσημείωτη κατηγορία εισαγόμενων κεραμικών, που συνδέονται με 
κάποιο κέντρο παραγωγής στις Δυτικές Κυκλάδες, όπως η Σίφνος ή η 
Σέριφος (Kordatzaki et al. 2018, 10, 13). Στην εισηγμένη ΠΚ ΙΙ κεραμική 
της θέσης περιλαμβάνεται επίσης με πολύ μικρά ποσοστά η λεπτότεχνη 
γραπτή κεραμική με μελανή βαφή επί ανοικτού εδάφους και διακόσμηση 
δικτυωτών και άλλων γραμμικών θεμάτων, θραύσματα φιαλών με επίθετη 
σχοινοειδή διακόσμηση, εισηγμένα urfirnis, θραύσματα από μελανές 
στιλπνές κύμβες και κεραμική με εμπίεστη διακόσμηση. Το κυάθιο 
με τη γραπτή δικτυωτή διακόσμηση της εικόνας 14 (β-γ) αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα ομάδας λεπτότεχνων μόνωτων κυπέλλων με πόδι 
και γραπτή διακόσμηση που συναντάται αποκλειστικά στις Κυκλάδες, 
και συνδέεται τόσο με την ύστερη φάση Κέρου-Σύρου καθώς και με τη 
φάση Καστρί του τέλους της ΠΚ ΙΙ περιόδου15.
 Η ανοιχτόχρωμη κεραμική της κατηγορίας των Κυκλαδικών 
Λευκών, που συσχετίζεται με τη μεσοκυκλαδική φάση του οικισμού, 
εντοπίζεται στα ανώτερα ανασκαφικά στρώματα και έχει μικρότερη 
διασπορά περιμετρικά του λόφου, ενώ απουσιάζει από τα επικλινή πρανή 
της ανατολικής πλαγιάς και τα χαμηλότερα άνδηρα. Η πηγή της υψηλά 
ασβεστιούχου πρώτης ύλης συνδέεται επίσης με την ευρύτερη περιοχή 
του Ακρωτηρίου, αν και παρόμοιες κεραμικές ύλες απαντούν επίσης στο 

14 Για παράλληλα από το Ακρωτήρι βλ.: Σωτηρακοπούλου 1999, 210-212∙ 
Καριώτης 2003, 422-423, εικ. 6.
15 Για τα παραδείγματα από την περίοδο ΙΙ και ΙΙΙ της Αγίας Ειρήνης Κέας βλ.: 
Wilson 1999, 81-82, pl. 20: II-714, 136, pl. 35: ΙΙΙ-455 και ΙΙΙ-457. Άλλα 
παραδείγματα είναι γνωστά από τη Χαλανδριανή Σύρου (Hekman 2003, 126, fig. 
32:438, 130), το Δασκαλειό Κέρου (Sotirakopoulou 2008α, 118, εικ. 13.8) και 
άλλες θέσεις, όπως το Ακρωτηράκι Σίφνου, η Φυλακωπή Μήλου, ο Σκάρκος Ίου 
και το Ακρωτήρι Θήρας (Wilsοn 1999, 81-82∙ Σωτηρακοπούλου 1999, 131-132∙ 
Marthari 2008, 74-75, fig. 9.10 για τον Σκάρκο Ίου με αναφορές∙ Day, Müller 
& Kilikoglou 2019, 338, fig. 3.34 για ένα παράδειγμα τοπικής παραλλαγής από 
το Ακρωτήρι Θήρας). 

Εικ. 14: Εισηγμένη κεραμική της ΠΚ περιόδου: α) θραύσμα από αποθηκευτικό αγγείο με τάλκη που φέρει εγχάρακτη 
διακόσμηση, β-γ) θραύσμα λεπτότεχνου κυπέλλου με μελανή ταινία στο κατώτερο τμήμα και γραπτή διακόσμηση παράλληλων 
γραμμών που τέμνονται χιαστί στο ανώτερο τμήμα του σώματος.
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ηφαιστειογενές νησί της Μήλου, δυσχεραίνοντας τη διάκριση16. Οι τύποι 
αγγείων συσχετίζονται τόσο με την πρώιμη (εικ. 15) όσο και με την ύστερη 
ΜΚ περίοδο (εικ. 16), κατ’ αντιστοιχία με τις φάσεις Α και τις φάσεις Β 
και Γ του μεσοκυκλαδικού οικισμού του Ακρωτηρίου (Nikolakopoulou et 
al. 2008). Η κεραμική από τα ανώτερα στρώματα επιχώσεων της ύστερης 
MK περιόδου περιλαμβάνει μονόχρωμη απλή και γραπτή κεραμική 
σκοτεινού επί ανοιχτό (εικ. 16α), δίχρωμη κεραμική (εικ. 16β) και σε 
μικρότερα ποσοστά κεραμική με ερυθρό επίχρισμα. H γραπτή κεραμική 
της κατηγορίας των Κυκλαδικών Λευκών έχει διακόσμηση ευθύγραμμων 
και καμπύλων ταινιών, σπειροειδών και σιγμοειδών διακοσμήσεων, 
γραμμικών και φυτικών κοσμημάτων, μεταξύ των οποίων και δίχρωμα 
μοτίβα με στιλβωμένο κόκκινο επίχρισμα του τέλους της ΜΚ περιόδου, 
που είναι η φάση εγκατάλειψης του οικισμού (Sbonias et al. 2020, 120, 
fig. 13a)17. Το θραύσμα της δίχρωμης πρόχου με διακόσμηση ανόμοιων 
σπειρών σε κατακόρυφα πεδία (εικ. 16β), ακριβές παράλληλο του οποίου 
συναντάται στο Ακρωτήρι και συνδέεται με τη φάση C της ύστερης ΜΚ 
περιόδου (Nikolakopoulou 2019, τόμ. I, 280, fig. 3.6 και τόμ. II, 24-
25, πίν. 104:1048), βρέθηκε στην επιφάνεια του λιθόστρωτου χώρου στο 

16 Βλ. Day, Müller & Kilikoglou 2019, 332-334 και 339-340 για τον τοπικό 
θηραϊκό χαρακτήρα αυτής της κεραμικής ύλης και Kordatzaki et al. 2018, 8-10. 
17 Στο Ακρωτήρι η δίχρωμη γραπτή κεραμική με τη χρήση στιλβωμένου κόκκινου 
επιχρίσματος και αμαυρής καστανόμαυρης διακόσμησης συνδέεται κυρίως με 
τη Φάση C του οικισμού της ύστερης ΜΚ περιόδου (Nikolakopoulou et al. 2008, 
317). 

σκάμμα ΑΒ σφραγισμένο από τις αποθέσεις της μινωικής έκρηξης και 
συνδέεται με τον ορίζοντα εγκατάλειψης του οικισμού. Όσον αφορά τις 
εισαγωγές αναφέρουμε την παρουσία εισηγμένης μινωικής κεραμικής, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα θραύσματα κυπέλλων με μελανό 
επίχρισμα και λευκή διακόσμηση ταινιών και κύκλων με επίθετο λευκό 
χρώμα, της ΜΜΙΙΒ-ΙΙΙΑ περιόδου18. Τα παραδείγματα αυτά υποδεικνύουν 
την ευρύτερη διασπορά και κατανάλωση στο νησί μινωικών εισαγωγών 
και ιδιαίτερα των προϊόντων της λεπτότεχνης μινωικής κεραμικής –όπως 
τα κύπελλα– πέρα από το κύριο οικιστικό κέντρο στο Ακρωτήρι19.
 Σε σχέση με την οργάνωση της παραγωγής τίθενται ερωτήματα 
τόσο ως προς την προέλευση της τοπικής θηραϊκής παραγωγής από τη 
Θηρασία όσο και σε σχέση με την εισηγμένη κεραμική που καταναλώνεται 
στην Κοίμηση. Αργιλικά ιζήματα που να μπορούν να υποστηρίξουν την 
παραγωγή κεραμικών έχουν εντοπιστεί στο νότιο τμήμα της Θήρας, δυτικά 
του Ακρωτηρίου, όπου θα πρέπει να αναζητηθεί η περιοχή προέλευσης 
των πρώτων υλών (Müller, Kilikoglou & Day 2015, 38-39, εικ. 3.1∙ Day, 
Müller & Kilikoglou 2019, 332-334, εικ. 3.27∙ Kordatzaki et al. 2018, 
4), ενώ αντίθετα η γεωλογία της Θηρασίας δεν διαθέτει προηφαιστειακούς 
σχηματισμούς που να επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε αποθέσεις 

18 Βλ. Nikolakopoulou et al. 2008, 37-38 και Knappett 2019, 299 για παρόμοιες 
εισαγωγές στο Ακρωτήρι στη διάρκεια της φάσης C.
19 Βλ. Knappett & Nikolakopoulou 2008 για τη συζήτηση των μινωικών εισαγωγών 
στο Ακρωτήρι στη φάση C της ύστερης ΜΚ περιόδου.

Εικ. 16: Γραπτή κεραμική της ύστερης ΜΚ περιόδου.Εικ. 15: Ακόσμητη λευκή κεραμική της πρώιμης ΜΚ περιόδου: α) άωτο κύπελλο, β) φιάλη.
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αργίλου (Βουγιουκαλάκης 2015, 22-23). Στο τμήμα του οικισμού της 
Κοίμησης που έχει ανασκαφεί δεν εντοπίστηκαν ως τώρα ενδείξεις που να 
τεκμηριώνουν κεραμική παραγωγή στο επίπεδο του οικισμού. Παρ’ όλα 
αυτά, για την ΠΚ περίοδο μπορούμε να υποθέσουμε έναν μεγαλύτερο 
βαθμό αυτονομίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα δίκτυα ανταλλαγών και τη 
διακίνηση των εισηγμένων κεραμικών (Kordatzaki et al. 2018, 14), ενώ η 
οργάνωση της κεραμικής παραγωγής στο επίπεδο της ευρύτερης Θήρας-
Θηρασίας χρήζει μεγαλύτερης διερεύνησης. Σημειώνονται οι ομοιότητες 
με το Ακρωτήρι στους τύπους των αγγείων και τη διακόσμηση, τις πρώτες 
ύλες και τις τεχνικές κατασκευής, χωρίς να είναι απολύτως σαφές αν 
οφείλονται στη διοχέτευση των κεραμικών μέσω ενός κεντρικού οικισμού 
όπως το Ακρωτήρι ή αποτελούν μέρος των κοινών πρακτικών στο νησί. 
Στην ύστερη ΜΚ περίοδο η τυποποίηση και ο βαθμός ομοιότητας των 
τύπων και των διακοσμήσεων με την κεραμική του Ακρωτηρίου είναι 
εμφανής και παραπέμπει στο μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το Ακρωτήρι, 
όσον αφορά την οργάνωση της τοπικής παραγωγής και τη διακίνηση της 
κεραμικής20. 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ
Στην ανασκαφή της Κοίμησης βρέθηκαν ορισμένα τέχνεργα που 
παραδοσιακά, κυρίως λόγω σχήματος, σχετίζονται με εργασίες του 
ευρύτερου κύκλου της κατασκευής υφασμάτων και στην προκειμένη 
περίπτωση σχεδόν αποκλειστικά με τη νηματουργία. Κατατάσσονται σε 
3 κατηγορίες: 
 Α. Η σημαντικότερη είναι μία σειρά από διάτρητα στο κέντρο 
πήλινα δισκία, επιμελώς κατασκευασμένα, με λειασμένη επιφάνεια και 
στρογγυλευμένες άκρες. Εμπίπτουν σε δύο τάξεις μεγέθους. Η πρώτη 
έχει διάμετρο 6 με 7 εκ. Αναφέρουμε τέσσερα τεμάχια, δύο ακέραια και 
δύο θραύσματα, με διάμετρο από 6 έως 7 εκ., πάχος 7 χιλ. και διάμετρο 
οπής 9 χιλ. Υπάρχουν ίχνη φθοράς στην περιφέρεια μάλλον από χρήση. 
Ένα από αυτά παρουσιάζει ερυθρωπό επίθημα. Η δεύτερη τάξη μεγέθους 
παρουσιάζει ακριβώς το ίδιο σχήμα επίπεδων δισκίων με κεντρική οπή, 

20 Για τη μεσοκυκλαδική κεραμική παραγωγή στο Ακρωτήρι βλ.: Μαρθάρη 1993, 
23-41∙ Papagiannopoulou 2008∙ Nikolakopoulou et al. 2008∙ Nikolakopoulou 
2019. 

αλλά με λίγο μικρότερη διάμετρο από 4 έως 5 εκ. Είναι 10 δείγματα, 
δηλαδή αρκετά περισσότερα από τα λίγο μεγαλύτερης διαμέτρου, από 
τα οποία μόνο δύο είναι ακέραια. Το πάχος τους είναι ίδιο 9 χιλ. και η 
διάμετρος οπής 8 χιλ. (εικ. 17). 
 Τα δισκοειδή αυτά αντικείμενα, που ερμηνεύουμε ως σφονδύλια, 
φαίνονται τυποποιημένα ως προς τις διαστάσεις και καταβλήθηκε 
προσπάθεια για να γίνουν ομοιόμορφα και να έχουν μία ομοιόμορφη, 
υψηλή όπτηση για να είναι ανθεκτικά στις κρούσεις. Στην περιφέρεια 
σε ένα σημείο φαίνεται να έχουν όλα δύο εγκοπές ή οδοντώσεις, άλλες 
περισσότερο και άλλες λιγότερο τονισμένες. Σαν να προορίζεται να 
περάσει και από εκεί κλωστή ή σπάγκος. Στην επιμελημένη κεντρική 
οπή που έγινε πριν την όπτηση δεν φαίνεται να υπάρχει ίχνος τριβής. 
Τα δισκάρια αυτά, χρησιμοποιούμενα ως σφονδύλια, θα ενίσχυαν την 
περιστροφική δύναμη του αδραχτιού. Το αδράχτι δεν θα ήταν πολύ 
μακρύ διότι τα σφονδύλια είναι σχετικά ελαφριά. Τα περισσότερα 
δείγματα αυτής της κατηγορίας προέρχονται από την τάφρο Η, και από 
ένα από την ΑΖ και τη ΒΒ, καθώς και ένα ακέραιο από την τάφρο Θ. 
Η κατηγορία αυτή φαίνεται να είναι ομάδα και ανταποκρίνεται σε μία 
ενιαία χρονικά φάση παραγωγής νημάτων που προκαταρκτικά φαίνεται 
να εμπίπτει στην ΠΚ ΙΙ περίοδο. Ποσοτικά, όμως, η ομάδα δεν είναι πολύ 

Εικ. 17: Εργαλεία νηματουργίας: δισκοειδή σφονδύλια, εξάρτημα του αδραχτιού για την ενίσχυση της περιστροφικής του 
κίνησης.



172 173

ευρεία σε σχέση με ευρήματα σε αντίστοιχους οικισμούς, όπως π.χ. στην 
Αμοργό (Gavalas 2006). Μεγάλο μέρος της βρέθηκε συγκεντρωμένο στην 
τάφρο Η. Επομένως εμφανίζεται μία πύκνωση αυτών των δραστηριοτήτων 
σε ένα σημείο του οικισμού. 
 Β. Η δεύτερη κατηγορία είναι σφονδύλια κυλινδρικά ή κωνικά 
ή ημικωνικά που είναι επαρκώς γνωστά στον αιγαιακό χώρο, από την 
Πρώιμη Κυκλαδική περίοδο ΙΙ και ΙΙΙ (Vakirtzi 2018 και 2019). Έως 
τώρα υπάρχουν μόνο δύο (εικ. 18). Το σφονδύλι της εικόνας 18α είναι 
κυλινδρικής διατομής, διαμέτρου 2,5 εκ. και ύψους 3 χιλ. και προέρχεται 
και αυτό από την τάφρο Η. Το δεύτερο αυτού του τύπου προέρχεται 
από το θρανίο του χώρου Χ5, που ταυτίζεται με έναν αύλειο χώρο, και 
είναι ημικωνικό (εικ. 18β). Προς το παρόν αυτός ο τύπος δεν φαίνεται να 
σχηματίζει ομάδα. 
 Γ. Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται δύο σφονδύλια των 
δύο προηγούμενων τύπων που όμως έγιναν από ελαφρόπετρα. Το ένα 
είναι κυλινδρικό με στρογγυλεμένες τις ακμές και την κεντρική οπή, 
διαμέτρου 5 εκ. και ύψους 4 εκ. Έγινε από ελαφρόπετρα που προήλθε 
από την έκρηξη του ακρωτηρίου Ρίβα. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει να 
φέρει ίχνη στην περιφέρεια αλλά μπορεί και να είναι λόγω της φύσης 

του πετρώματος (εικ. 19α). Το δεύτερο είναι ένα δισκάριο με κεντρική 
οπή που μοιάζει πολύ με αυτά της κατηγορίας Α, αν και είναι λίγο 
μικρότερων διαστάσεων με διάμετρο 4 εκ. και πάχος 5 χιλ. (εικ. 19β). 
Η κεντρική οπή έγινε με τρυπάνι και έχει διάμετρο 9 χιλ. Οι δύο όψεις 
δεν είναι αντίστοιχες, φαίνεται να μπορεί να ακουμπά στη μία, και έχει 
διάφορες φθορές και ίχνη χρήσης στην επιφάνεια και περιφέρεια. Το 
πέτρωμα, από το οποίο έγινε, καθιστά δύσκολο να θεωρήσουμε ότι έχει 
σχέση με τη νήση γιατί δεν είναι καθόλου βαρύ, όπως χρειάζεται για τη 
λειτουργία του αδραχτιού, είναι επίσης από ελαφρόπετρα ανοιχτότερου 
χρώματος από αυτήν της Ρίβας (εικ. 19β). Η μορφή και των δύο ταιριάζει 
με των γνωστών σφονδυλιών του οικισμού μας, αλλά δυσκολεύει στο να 
θεωρηθούν σφονδύλια (χωρίς αυτό να αποκλείεται) το ελαφρύ υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε. Οι θέσεις εύρεσης είναι στις τάφρους Η και ΑΒ. 
 Τόσο στρωματογραφικά όσο και τυπολογικά τα στοιχεία για 
τα σφονδύλια συγκλίνουν σε μία χρονολόγηση στην ΠΚ περίοδο και 
ιδιαιτέρως τα δισκοειδή. Τα ημικυκλικά απαντώνται τυπολογικά και 
στις αρχές της ΜΚ περιόδου. Σε σχέση με την κατανομή τους, ίσως το 
πρώτο που μπορούμε να επισημάνουμε είναι η σαφής συγκέντρωση 
των δισκοειδών σφονδυλίων στην τάφρο Η. Βρέθηκαν και σε άλλα 

Εικ. 18: Εργαλεία νηματουργίας: α) κυλινδρικό μικρό σφονδύλι, πιθανότατα για τη νηματοποίηση λεπτής κλωστής, β) ημικωνικό 
σφονδύλι.

Εικ. 19: Eργαλεία νηματουργίας: α) ημικωνικό σφονδύλι από ελαφρόπετρα της έκρηξης του ακρωτηρίου Ρίβα, β) δισκοειδές 
σφονδύλι από ελαφρόπετρα με ίχνη χρήσης.
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σημεία του οικισμού, αλλά συνολικά λίγα και μεμονωμένα. Επομένως, 
έχουμε μαρτυρίες για μία εργασία, μέρους της παραγωγής υφασμάτων, 
που όπως λέγεται ανήκει στην τριτογενή παραγωγή και προϋποθέτει 
εξειδίκευση. Κάποιοι, κάποια ομάδα, σε ένα συγκεκριμένο μέρος του 
οικισμού έκλωθε νήματα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η 
τυποποίηση των τεχνέργων δείχνει ότι η νηματουργία δεν ήταν σε στάδιο 
πρωτόλειο. Αυτοί που έγνεθαν είχαν παράδοση και επαρκή έλεγχο στη 
μορφή των εργαλείων τους και άρα στις κινήσεις και στη δουλειά τους. 
Αν οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι ορθές μπορούμε να μιλήσουμε για 
κατά χώραν ειδικεύσεις που αποτελούν τμήμα των γενικών εργασιών 
κατασκευής υφασμάτων.
 Ο τρόπος της νήσης με αδράχτι και σφονδύλι δεν είναι ο μόνος 
για αυτή τη νηματουργία, απλώς είναι αυτός που τα μέσα, τα εργαλεία 
με τα οποία γίνεται, αφήνουν υλικά κατάλοιπα. Υπάρχουν πολλοί 
άλλοι τρόποι, όπως γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες της Αιγύπτου 
(Barber 1991, 89, fig. 3.8) και από εθνολογικά παράλληλα, και πολλές 
φορές χωρίς καν εργαλεία, μόνο από το στρίψιμο των χεριών. Στην 
προκειμένη περίπτωση οι ίνες που στρίβονταν σε κλωστή ήταν πολύ 
λεπτές και η κλωστή λεπτή, πιθανότατα μαλλί. Όπως ωστόσο ξέρουμε 
από το Ακρωτήρι, όπου βρέθηκαν κατάλοιπα υφασμάτων από ποικίλα 
διαφορετικά φυτά που χρησιμοποιούνταν για τις ίνες τους, δεν είχε 
ακόμη παγιωθεί η χρήση του λιναριού κατά πρώτο λόγο. Επομένως, 
θα ήταν εύλογο να εικάσουμε ότι η πρώτη ύλη της νηματουργίας στην 
προκειμένη περίπτωση είναι το μαλλί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή 
κοπάδια ζώων στα λιβάδια του νησιού που εκτρέφονται για το μαλλί τους, 
ειδικοί κτηνοτρόφοι, και ειδικές συμπληρωματικές εργασίες, όπως οι 
βαφές. Αλλά μία άλλη πιθανότητα είναι κάποια συμπληρωματικότητα 
ως προς τα τελικά προϊόντα, δηλαδή η ύφανση να γινόταν σε άλλο σημείο 
του οικισμού ή, πολύ πιθανόν, σε άλλον οικισμό. 
 Δεν έχουμε αρχαιολογικά στοιχεία για να εικάσουμε πώς 
διεξαγόταν η επόμενη φάση, η καθαυτό ύφανση. Κατά πάσα πιθανότητα 
ο αργαλειός που χρησιμοποιούνταν δεν άφηνε υλικά κατάλοιπα, δεν ήταν 
αργαλειός με βάρη. Τέτοια βάρη, αγνύθες, δεν βρέθηκαν στον οικισμό 
της Κοίμησης, εκτός από μία, αλλά δεν είναι αυτό επαρκές τεκμήριο. Η 
έλλειψη αγνύθων είναι και αυτό στοιχείο χρονολόγησης στην ΠΚ περίοδο, 
οπότε ίσως ήταν σε χρήση άλλων τύπων αργαλειοί, ο οριζόντιος αργαλειός 

εδάφους ή ο κάθετος χωρίς βάρη. Αυτό είναι και το πιθανότερο, δηλαδή 
να λειτουργούσαν άλλοι τρόποι ύφανσης που να μην αφήνουν υλικά 
κατάλοιπα. 
 Εν κατακλείδι αναφέρουμε δύο άλλες πρακτικές σημαντικές στον 
οικισμό, που δεν άφησαν ίχνη, οι οποίες συγγενεύουν με την υφαντική. 
Η πρώτη είναι η καλαθοπλεχτική, αποτυπώματα από ψάθες και καλάθια 
υπάρχουν στη βάση μεσοκυκλαδικών αγγείων. Η καλαθοπλεχτική θα 
κάλυπτε ανάγκες αποθήκευσης, μεταφοράς και ίσως θα παρήγαγε 
καλύμματα δαπέδων και παραπετάσματα. Η δεύτερη είναι η σχοινοποιία, 
κρίσιμη βιοτεχνία για τη ζωή στη στεριά και τη θάλασσα, στη γεωργία, 
στην κτηνοτροφία, στα μεγάλα και μικρά πλοία με πανιά ή χωρίς. 
Συνδέσεις, μεταφορές, ενώσεις είχαν ανάγκη από σχοινιά και σπάγκους 
κάθε είδους. Ανάλογα βρέθηκαν στο Ακρωτήρι (Moulherat, Σπαντιδάκη 
& Τζαχίλη 2004) και ασφαλώς θα υπήρχαν άφθονα και στον οικισμό της 
Κοίμησης. 

Η ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΟΥΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ
Yπό το πρίσμα της ανασύστασης των επιμέρους σταδίων της τεχνολογικής 
αλυσίδας (Sellet 1993, 106-112), μελετήθηκαν μακροσκοπικά από 
τις ανασκαφικές περιόδους των ετών 2014-2016 140 αποκρούσματα 
οψιανού (εικ. 20) και 32 αποκρούσματα ντόπιας υαλώδους οψιανικής 
λάβας με συνολικό βάρος 753 γραμμάρια21.
 Όσον αφορά την υαλώδη οψιανική λάβα, όλα τα αποκρούσματα 
είναι προϊόντα απλής απόκρουσης και αποσπάστηκαν με την τεχνική της 
άμεσης και έμμεσης επίκρουσης. Χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία και 
στην πλειονότητά τους φέρουν περιθωριακή φθορά της κόψης, η οποία 
επισημαίνεται από ασυνεχείς, ακανόνιστες μικροαπολεπίσεις. Ξεχωρίζει 
το μοναδικό εργαλείο με την αυστηρή έννοια του όρου: ένα στέλεχος 
λεπίδας με συστηματική επεξεργασία οδοντωτού περιγράμματος στη μία 
πλευρά (εικ. 21). 
 Η λιθοτεχνία του οψιανού παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά 

21 Η μελέτη των εργαλείων αποκρουσμένου λίθου από τη θέση της Κοίμησης 
πραγματοποιείται από την αρχαιολόγο Μαρία Συρίγου, που συνέταξε την 
παρούσα συνοπτική παρουσίαση με βάση τη μελέτη του υλικού των ανασκαφικών 
περιόδων 2014-2016 (Συρίγου υπό έκδοση).
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των λιθοτεχνιών της ΠΚ/ΜΚ περιόδου στο Αιγαίο (εικ. 20). Αφορά σε 
αποκρούσματα με μικρό βαθμό επεξεργασίας των υποβάθρων (μόλις 
το 1/5 της λιθοτεχνίας μορφοποιήθηκε με δευτερεύουσα επεξεργασία) 
και ευρεία χρήση των φυσικών τους ακμών (44,3%). Αποτελείται κυρίως 
από λεπίδες πίεσης (50,8%), δηλαδή υπόβαθρα προκαθορισμένης 
μορφολογίας (Pelegrin 1984, 93-103). Είναι αξιοσημείωτο ότι από τη 
σύγκριση του μέσου όρου του πλάτους και του πάχους των επεξεργασμένων 
και ανεπεξέργαστων λεπίδων και μικρολεπίδων προέκυψε ότι οι 
επεξεργασμένες λεπίδες έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο πλάτος, ενώ 
οι αντίστοιχες μικρολεπίδες έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο πλάτος 
και πάχος. Πρόκειται για διαπίστωση σχετιζόμενη αδιαμφισβήτητα με το 
χρηστικό τους προσανατολισμό, η οποία έχει επισημανθεί και σε άλλες 
αιγαιακές λιθοτεχνίες (πρβλ. Karabatsoli 1997, 160: πίν. 2, 194: πίν. 3, 
264: πίν. 3 και 249: πίν. 5).
 Τόσο η απουσία αποθεμάτων οψιανού, όσο και το χαμηλό 
ποσοστό πρωτογενών και δευτερογενών αποκρουσμάτων (συναποτελούν 
το 3,5% του γενικού συνόλου), είναι στοιχεία ενδεικτικά της έμμεσης 
πρόσβασης της θέσης στα λατομεία της Μήλου. Το χαμηλό ποσοστό των 
τεχνικών αποκρουσμάτων υποδηλώνει προμήθεια μικρής κλίμακας και 

επιτόπια κατεργασία, η οποία, ωστόσο 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εντατική, 
ενώ το γεγονός ότι αντιστοιχούν σε όλες 
τις φάσεις της τεχνολογικής αλυσίδας 
ενισχύει την υπόθεση ότι η κατάτμηση 
του οψιανού γινόταν κοντά στον 
οικισμό. Η δε αναχρησιμοποίηση του 
78,6% των τεχνικών αποκρουσμάτων, 
των πυρήνων και των φλοιωδών 
τεχνέργων απλής απόκρουσης, είναι 
ενδεικτική της σημασίας και της 
αξίας αυτής της πρώτης ύλης για τους 
κατοίκους της Κοίμησης. 
 Η λιθοτεχνία του οψιανού 
χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό 
τυποποίησης, αφού συνίσταται 
από προϊόντα που υπάγονται στο 
βασικό υπόβαθρο τεχνογνωσίας της 
εποχής της. Η απουσία εργαλείων με 
στερεότυπη μορφολογία (π.χ. βλητικές 
αιχμές, οδοντωτά) καθιστά δύσκολη 
τη χρονολόγηση του υλικού. Από τα 
μορφολογικά στερεότυπα εργαλεία 
ξεχωρίζει ο οπέας, που βρέθηκε στο 
σκάμμα ΑΒ (εικ. 22). Μορφοποιήθηκε 
σε μία μερικώς φλοιώδη λεπιδόμορφη φολίδα με φλοιώδη φτέρνα και 
έχει τα τυπικά ίχνη φθοράς από περιστροφική κίνηση στο ενεργό άκρο 
του. Το χαρακτηριστικό που τον καθιστά ξεχωριστό είναι οι τέσσερεις σε 
σειρά μικρότατες οπές στον άξονα του μήκους στο κάτω άκρο, εκ των 
οποίων μόνο μία είναι διαπερατή (εικ. 22).
 Η ενδο-οικισμική εξέταση του συνόλου θα παρουσιαστεί 
επαρκώς μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής συνδυαστικά με τα 
συνευρήματα. Πρόκειται για εξοπλισμούς που βρέθηκαν σε περιβάλλοντα 
χρήσης, αναχρησιμοποίησης και απόρριψης, πιθανότατα στα πλαίσια 
τροφοπαρασκευαστικών και οικοβιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Η 
μελλοντική έρευνα θα εξετάσει τις διαφοροποιήσεις των συχνοτήτων τους 

Εικ. 22: Οπέας σε φλοιώδη λεπιδόμορφη φολίδα, 
φλοιώδης φτέρνα, μερική, ορθή, συνεχής, επιμήκης 
αμφίπλευρη επεξεργασία στο άνω άκρο, σε ημιαπότομη 
γωνία με υποπαράλληλη μορφολογία. Τέσσερεις οπές 
εν σειρά στον άξονα του μήκους στο κάτω άκρο, εκ των 
οποίων μόνο μία είναι διαπερατή. Θηρασία, Κοίμηση, 
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, οψιανός, αρ. κατ. Θ90.

Εικ. 21: Μεσαίο τμήμα λεπίδας με οδοντωτό 
περίγραμμα στη μία πλευρά, που διαμορφώνεται από 
δύο ημιαπότομες εγκοπές. Θηρασία, Κοίμηση, Μουσείο 
Προϊστορικής Θήρας, υαλώδης οψιανική λάβα, αρ. κατ. 
Θ148.

Εικ. 20: Η λιθοτεχνία του οψιανού από τη θέση της Κοίμησης. Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, αρ. κατ. Θ1- 141.
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στο χώρο και ενδέχεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις συνθήκες παραγωγής και χρήσης αυτών των αντικειμένων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνολικά η αρχαιολογική έρευνα στο λόφο της Κοίμησης τεκμηριώνει 
τα κατάλοιπα μιας εγκατάστασης της ΠΚ και ΜΚ περιόδου που 
διαθέτει στοιχεία σχεδιασμού. Η γενική διάταξη του οικισμού και η 
δόμηση στην κορυφή ενός φυσικά οχυρού λόφου με χρήση τεχνητών 
ανδήρων και αντιστηρικτικών και αναλημματικών τοίχων, στους 
οποίους ενσωματώνονται επίσης οι ακανόνιστες παρειές των υψηλών 
ηφαιστειακών βράχων, αποτελούν χαρακτηριστικά της πρωτοκυκλαδικής 
οργάνωσης του χώρου του οικισμού, που δημιουργούσε μια βαθμιδωτή 
διάταξη με τη χρήση ενός συστήματος κλειστών και υπαίθριων χώρων. 
Η χρήση ελλειψοειδών κτισμάτων ως οικιστικών ή και αποθηκευτικών 
χώρων αποτελεί επίσης ένα χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής. Οι 
αλλαγές που παρατηρούνται στην ύστερη ΜΚ περίοδο σχετίζονται με 
την εγκατάλειψη των απότομων πρανών του λόφου και την οικοδόμηση 
περισσότερο ορθογωνισμένων χώρων, όπως τεκμηριώνεται στα κτίρια στη 
δυτική συνοικία του οικισμού, αν και εδώ επίσης η διαρρύθμιση του 
χώρου με την κατασκευή υψηλών αναλημματικών τοίχων ανάγεται στην 
ΠΚ περίοδο. 
 Η μακρά διάρκεια του οικισμού υποδεικνύει έναν τρόπο ζωής και 
σχέσεων ισορροπημένο. Η βραχεία διάρκεια, η πολιτική και πολιτειακή 
οργάνωση, φαίνεται στις υπερπόντιες σχέσεις (Νάξος, Δυτικές Κυκλάδες, 
Κρήτη) και κυρίως στις αλλαγές που παρατηρούνται στην αρχαιολογική 
μαρτυρία. Κάποιες αλλαγές έφεραν τη συρρίκνωση του οικισμού στις 
μεσοκυκλαδικές φάσεις (δημογραφία, τρόποι παραγωγής και ζωής, 
εντατικοποίηση των ναυτικών δραστηριοτήτων με κεντρικό σημείο 
αναφοράς τη μεσοκυκλαδική πόλη του Ακρωτηρίου) ή την ολοσχερή 
εγκατάλειψη και τη μεταφορά της κατοίκησης στα δυτικά, σε ένα σχήμα 
που ομοιάζει με αυτό της νότιας Θήρας γύρω από το Ακρωτήρι και ίσως 
σε μινωικές επιρροές, όπως φαίνεται από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της 
οικίας του πλατώματος Αλαφούζου-Φουκέ (Τζαχίλη στον παρόντα τόμο).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην Εφορεία Κυκλάδων, σε όλους 
τους συντελεστές της έρευνας και τους φορείς που στηρίζουν το 
πρόγραμμα, το Δήμο Θήρας και την Κοινότητα Θηρασίας, τη Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο 
Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP). Η γεωφυσική και γεωλογική έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» του Α.Π.Θ. 
με τίτλο «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας». 
Για την πραγματοποίηση της ανασκαφής ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
συμβολή των τεχνιτών Γ. Δρουδάκη και Β. Περδίκα. 
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Contribution to the study of the prehistoric landscape 
of Therasia: the settlement of the 3rd and early 2nd 
millennium BC at the site of Panagia Koimisis

Kostas Sbonias, Iris Tzachili, Maya Efstathiou, Clairy Palyvou,

Kostas Athanasiou, Εmeri Farinetti & Maria Syrigou

The prehistoric settlement of Koimisis is one of the centres of 
habitation identified along the east caldera of the island during the 
Therasia Island Archaeological Field Survey project. The settlement 
occupies the top and the upper terraces of the hill at the SE end of the 
present-day island. The site was studied using non-invasive methods, 
such as intensive surface survey and the application of geophysical 
methods, combined with the systematic excavation launched in 2014 
in order to investigate the part of the installation preserved on the 
upper terraces of the hill. The geological study, the surface survey and 
the geophysical survey helped clarify the topography and limits of the 
settlement. The trenches opened as part of the systematic excavation 
are located in the pre-eruption soils of the south and southeast 
hillsides and are partially sealed by the deposits of the Minoan 
eruption. They reveal the small natural and artificial terraces, which 
were the setting for the architectural structures and open-air human 
activities of the settlement. The site is laid out on horizontal levels and 
in the excavated part was organized in three main levels of use. The 
paper presents the main spaces observed in the excavation trenches, 
with an emphasis on the buildings excavated at the western sector 
of the site. The main aspects of the material culture are also briefly 
discussed, such as pottery, obsidian tools and loomweights. Marble 
schematic figurines and vases occur rarely, while metal implements, 
with the exception of a bronze plate, have not been found to date. A 
preliminary discussion of the millstones and grinders from the site is 
presented by G. Varsanis, in this volume.
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