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III. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ  ΤΗ Ν  ΑΝΑΣΚΑΦ Η  ΤΟ Τ Π ΑΝ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ Ν  ΑΜ Ο ΡΓΟ  (ΛΕΥΚΕΣ - Α Γ ΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ 1981)*

Συνεχίστηκε τό 1981 για τρίτη χρονιά ή άνασκαφική ερευνά στις Λεϋκες 
’Αμοργού στή θέση 'Αγία Ειρήνη1. Παρ’ δλες τις δυσχέρειες πρόσβασης στον 
άπόμερο χώρο τής άνασκαφής2, έκτος άπό τό έπιστημονικό3 προσωπικό και 
τούς φύλακες άρχαιοτήτων ’Αμοργού, αρκετοί φοιτητές και μερικοί άμοργια- 
νοί έργάτες πήραν μέρος στήν έφετεινή άνασκαφική περίοδο4.

* ’Εκτός άπό τις συντομογραφίες του D A I, Archaologische Bibliographie, ΑΑ 1982 
χρησιμοποιώ καί τις ακόλουθες:

I. ’Έκθεση  1 9 7 9 =  Έ κθεση  γιά τήν άνασκαφή τοΰ Παν /μίου Ίωαννίνων στήν ’Αμοργό 
(Λεϋκες - 'Α γία  Ειρήνη 1979), Δωδώνη τόμ. Θ ', 1980, σελ. 175 κ.έ.

II. "Εκθεση 1 9 8 0 =  II Έ κθεση  γιά τήν άνασκαφή του Παν /μίου Ίωαννίνων στήν ’Α μο
ργό (Λεϋκες -  'Α γία  Ειρήνη 1980), Δωδώνη, τόμ. Γ , 1981, σελ. 491 κ.έ.

Marangou, Reliefkeramik =  Lila Marangou, Reliefkeramik aus Amorgos, τιμητικός 
τόμος Praestant Interna, Festschrift Ulrich Hausmann, W asm uth -  Verlag, T iibin - 
gen 1982, σελ. 186 κ.έ.

1. Γιά τις δυό προηγούμενες χρονιές βλ. I ’Έκθεση  1979, σελ. 175 κ.έ. καί II. “Εκ
θεση 1980, σελ. 491.

2. Βλ. I. ’Έκθεση  1979, σελ. 176 σημ. 10 καί II. *Εκθεση 1980, σελ. 491.
3. Βασιλική Παππά, έπιστημ. συνεργάτις τής Β ' Έ δ ρ α ς  κλασικής ’Αρχαιολογίας, Κ ω ν/- 

νος Ρακατσάνης, έπιμελητής Σπουδαστηρίου 'Ιστορίας τής Τέχνης καί Δημήτρης Κοκ- 
κώνης, πτυχιοΰχος τοΰ κλασικού τμήματος. Πολύτιμη ήταν ή βοήθεια τής Β. Παππά καί 
τοϋ Δ. Κοκκώνη τόσο κατά τή διάρκεια τής άνασκαφής 8σο καί κατά τήν τακτοποίηση καί 
ταξινόμηση τοϋ ύλικοϋ στις άποθήκες τοΰ Μουσείου. Σ έ δλους έκφράζω θερμές ευχαριστίες.

4. Θά ήθελα νά εύχαριστήσω θερμά δλους δσους έργάστηκαν κάτω άπό ιδιαίτερα σκλη
ρά συνθήκες: τόν Γυμνασιάρχη Μιχάλη ΜωραΙτάκη, ιδιοκτήτη τοΰ χωραφιοΰ στό όποιο 
γίνεται ή άνασκαφή, τόν σχεδιαστή τοΰ Παν /μίου Γιάννη Διαμαντόπουλο, τόν φοιτητή 
Πέτρο Σαμσάρη πού εκαμε καί δλες τις φωτογραφίες τοΰ χώρου, τόν τοπογράφο Γιάννη 
Λεμονή, τούς φύλακες Μανόλη Δεσποτίδη  καί Σίμο Γιαννακό, τούς φοιτητές τοϋ Γ ' 
Ά ρ χ /κ ο ΰ  τμήματος Παρασκευή Καραχάλιου (υπεύθυνη τομέα), Λεωνίδα Πυργάρη, Φω
τεινή Σπυροπούλου καί Νίκη Ζωγράφου καθώς καί τούς έργάτες: Θεόδ. Βεκρή, Εϋαγ. 
Μενδρινό, Νικ. Βλαβιανό, Μάρκο Νομικό, Γιάννη Δεσποτίδη, Σ. Κανδρή, Δ . Βαλβιανό 
καί τόν άγωγιάτη Δημήτρη ΝικητΙδη. Οί φωτογραφίες των πινάκων 27 καί 28 Ιγιναν 
άπό τόν Γ . Χουλιάρα, φωτογράφο τοΰ Παν /μίου, τοϋ πίν. 28 άπό τόν μαθητή Γιάννη 
Δεσποτίδη.
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Κατά τήν όλιγοήμερη1 άνασκαφή συνεχίσαμε τήν έρευνα των κτιριακών 
λειψάνων στούς Χώρους Α  καί Β (βλ. τοπογραφικό παρένθετος πίν. Α ) καί πα
ράλληλα άρχίσαμε τή συστηματική εξερεύνηση του άσκαφου τμήματος νότια 
άπό τό Χώρο Β (βλ. παρένθετος πίν. Α  καί πίν. 1-25).

Στο Χώρο Α, δυτικά άπό τον ελληνιστικό2 τοίχο μέ τή 
χ ώ ρ ο ς  α  λαξευτή τοιχοδομία (πίν. 1-5 καί παρένθ. πίν. Α ), οΐ

δοκιμαστικές τομές βόρεια καί νότια άπο τον προχει- 
ροκτισμένο τοίχο πού συμβατικά είχαμε ονομάσει «κυκλικό»3, έδειξαν δτι ό 
τοίχος δεν είναι άπόλυτα εύθύγραμμος καί καμπυλώνεται έλαφρά προς τά νο
τιοδυτικά, δπου απολήγει καί συνδέεται μέ τούς φυσικούς βράχους καί τό με
ταξύ αύτών κτισμένο τοιχάριο (παρένθ. πίν. Α  καί πίν. 2 -4 ). Ά π ό  τον καθαρι
σμό καί τήν έρευνα γιά τήν άποσαφήνιση του πάχους καί τών ορίων του έν λό
γω  τοίχου διαπιστώθηκε, δτι συνδέεται στά άνατολικά μέ τή σημερινή βόρεια 
άπόληξη του ελληνιστικού τοίχου μέ τή λαξευτή τοιχοδομία4 (παρένθ. πίν. Α ) 
καί τά δυτικά δριά του βρίσκονται σέ άπόσταση 9.10 μ., στά κτιριακά λεί
ψανα μεταξύ τών ριζιμιών βράχων (πίν. 3-5 καί παρένθ. πίν. Α ). 'Η  παρουσία 
οικοδομικών λειψάνων στή νοτιοδυτική άπόληξη του τοίχου αύτοϋ φαίνεται δτι 
ύπαγορεύθηκε άπό τήν κατηφορική κλίση τοΰ εδάφους καί άπό τούς εύμεγέθεις 
ριζιμιούς βράχους (πίν. 3 -5 ), τούς όποιους καί έκμεταλλεύτηκσν ώς συνδετικό 
υλικό. Τό τοιχάριο Α  - Δ , μέ κατεύθυνση άπό Α  προς Δ , μεταξύ τών φυσικών 
βράχων (πίν. 4 ), πιθανώς χρησίμεψε ώς ένα είδος προστατευτικού άναλημμα- 
τικοϋ τοίχου στή νότια άπόληξη του «κτίσματος».

Τά ευρήματα άπό τις τομές5 καί τούς έπιφανειακούς καθαρισμούς κυρίως 
στή νοτιοδυτική άπόληξη τοΰ «κυκλικού» τοίχου, μετά άπό τήν κοπή τών θά
μνων (πίν. 1), οί ρίζες τών οποίων είχαν εισχωρήσει βαθειά στις φυσικές σχι
σμές τών βράχων καί είχαν μετατοπίσει καί τά λιθάρια τοΰ τοιχαρίου, ήταν λι
γοστά καί τυπολογικά καί χρονικά συγγενικά μέ εκείνα πού συγκεντρώσαμε ώς 
τώρα στις δυο πρώτες άνασκαφικές περιόδους6. Έ κτος άπό τά δστρακα άπό 
μικρά καί μεγάλα άβαφα άγγεΐα, τά όποια καί έφέτος ήταν τά πολυαριθμότε-

1. Ή  άνασκαφή λόγω τοΰ ίσχυροϋ βορείου άνέμου διήρκεσε μόνο 14 ήμέρες.
2. I. “Εκθεση 1979, σελ. 181 κέ. πίν. 7-9, II. Έ κθεση  1980, σελ. 491-493, πίν. 2-3 

καί Lila Marangou, Les Cyclades, E ditions du C N R S, 1983, σελ. 124-126 είκ. 124.
3 . I. “Εκθεση 1979, σελ. 184 σημ. 25, πίν. 14 καί I I .“Εκθεση 1980, σελ. 491-493 

πίν. 1-3 καί 7-8.
4. Βλ. II. "Εκθεση 1980, πίν. 2. Οί πέτρες πού διακρίνονται στή βορειοανατολική 

άπόληξη τοϋ τοίχου μέ τή λαξευτή τοιχοδομία προέρχονται άπό τήν προέκταση τοϋ «κυκλι- 
κοϋ» τοίχου καί είχαν μετατοπιστεί άπό τό αλέτρι στά νεώτερα χρόνια.

5. Οί δοκιμαστικές τομές έγιναν βόρεια καί νότια, παράλληλα καί κάθετα πρός τόν 
«κυκλικό» τοίχο.

6. Πρβλ. II. “Εκθεση 1980, σελ. 492.
Καί στην έφετεινή περίοδο βρέθηκε μόνο κεραμεική, εκτός άπό 4 θραύσματα άπό γυά

λινα αγγεία καί δυο θραύσματα άπό μολύβδινους συνδέσμους πήλινων πίθων.
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ρα, ξεχωρίζουν άρκετά θραύσματα άπό άττικά μελαμβαφή1 καί «μεγαρικά»2 κα
θώς καί μερικά κομμάτια άπο πίθους μέ γραμμική έγχάρακτη διακόσμηση στήν 
έπίθετη ζώνη3. Σημαντικό είναι ενα μικρό θραύσμα άπο πίθο ( είκ. 1 ) διακο
σμημένο μέ μαίανδρο καί σταυρόσχημο κόσμημα στά διάχωρα4. Έ κτος άπο 
τά θραύσματα των άνάγλυφων πίθων, οί όποιοι χρονολογούνται άπο δλους τούς

1. Τ ά  θραύσματα άπό μελαμβαφή άγγεϊα είναι συνολικά 22 (είκοσιδυό). ’Επειδή σύν
τομα θά δημοσιευτούν, σημειώνω έδώ πώς τά περισσότερα προέρχονται άπό βάσεις πινα
κίων, τό ενα μάλιστα άριθμ. Α Ε /Α /  1981 /28.8, σώζει διακόσμηση ϊντυπων λεπτοκαμω
μένων άνθεμίων: πρβλ. II. 'Έκθεση 1980, σελ. 495 είκ. 1.

2. Γιά τά  όστρακα της κατηγορίας των λεγομένων «μεγαρικών» άγγείων πού βρέθη
καν στις άνασκαφές στην 'Α γία  Ειρήνη άπό τό 1979 ώ ς τό 1981, βλ. τό άρθρο της Β.Δ. 
Παππά, "Οστρακα Μεγαρικά άπό τήν ’Αμοργό, στόν ϊδιο τόμο, παραπάνω σελ. 289-308 
πίν. 1-9 (σελ. 311-319), δπου κα'ι παρουσιάζεται σχεδόν τό σύνολο τοϋ ύλικοϋ σέ ομάδες, 
άνάλογα μέ τό διακοσμητικό θέμα.

’Από τά όστρακα πού προέρχονται άπό την έφετεινή άνασκαφή στό Χ ώρο Α , άναφέρο- 
νται καί άπεικονίζονται μόνον τά  άριθμ. εύρ. ΑΕ 81 /Π μ . 13 καί Π μ. 18: δ.π. σελ. 298, 
άριθμ. κατ. 33 καί 34, πίν. 6 καί είκ. 6. (Στό έξης συντομογραφία «Μεγαρικά»). Στόν Ι'διο 
χώρο, στό Β Δ  τμήμα τής τομής έξωτερικά άπό τόν «κυκλικό» τοίχο, βρέθηκαν καί τά ύπ’ 
άριθμ. Α Ε  8 1 /Π μ . 14 καί 15.

3. Γιά τήν κατηγορία καί τή διακόσμηση αύτών τών άγγείων βλ. Marangou, Relief- 
keramik, σελ. 191-193, σημ. 29-43, είκ. 1-2, πίν. 41 καί II. *Εκθεση 1980, σελ. 493.

4. Ά ριθμ . εύρ. Α Ε /Α /8 1 .2 .9 , διαστ. 0.055 X 0.063μ. Συγγενικό είναι τό θραύσμα 
πού βρέθηκε τό 1980 στό χώρο Β : II. "Εκθεση 1980 σελ. 498 είκ. 2' γιά τόν τύπο τής 
διακόσμησης καί τήν χρονολόγηση βλ. Marangou, Reliefkeramik σελ. 197, είκ. 3-5  καί 
πίν. 41.2.
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έρευνητές στήν α ρχ α ϊκ ή  περίοδο1, δλη ή χρονολογήσιμη κεραμεική ανήκει, στούς 
τρεις τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες, στήν έλληνιστική περίοδο.

Θά πρέπει νά σημειώσομε δτι καί τά χαρακτηριστικά δστρακα, δπως τά 
μελαμβαφή καί τά «μεγαρικά» δεν άποτελοϋν στο συγκεκριμένο χώρο ασφαλή 
στρωματογραφική ένδειξη γιά τή χρονολόγηση τών οικοδομικών λειψάνων έ- 
ξαιτίας τής φυσικής κατωφέρειας τοϋ έδάφους καί τών λεπτών έπιχώσεων. 
"Οπως παρατηρήσαμε κατά τή διάρκεια τής άνασκαφής πολλά δστρακα συμπα- 
ρασύρονται άπό τά νερά τής βροχής μαζί μέ τό λιγοστό χώμα άπό τά νοτιότε
ρα, υψηλότερα άνδηρα καί εΐτε σφηνώνονται μέσα στις σχισμές τών βράχων 
καί στά λιθάρια τών τοίχων, είτε συγκρατοϋνται άπό τις ρίζες τών θάμνων. 
Γιαυτό καί ή άξιολόγηση τής μαρτυρίας τών οστράκων γίνεται μέ έπιφύλαξη, 
γιά νά άποφύγουμε έσφαλμένες χρονολογήσεις, άφοϋ είναι πιθανόν πολλά άπό 
τά δστρακα νά μη βρέθηκαν στήν αρχική τους θέση2.

Τά λιγοστά στοιχεία πού διαθέτουμε δεν έπιτρέπουν χρονολόγηση τών 
κτιριακών λειψάνων με απόλυτη βεβαιότητα Μας έπιτρέπουν ωστόσο νά κά
μομε υποθέσεις προσωρινού χαρακτήρα, δπως, δτι τό τοιχάριο Α  - Δ , μεταξύ 
τών ριζιμιών βράχων (πίν. 3 -5 ), είναι σύγχρονο μέ τό «κυκλικό» κτίσμα μέ τό 
όποιο καί ασφαλώς συνδέεται. 'Η  πρόχειρη τοιχοδομία, κυρίως τά λιθάρια άπό 
σκληρό τεφρόχρωμο σχιστόλιθο, «ψαρόπετρες», καί άδούλευτες άσβεστολιθικές 
πέτρες, ή σύνδεση εν ξηρώ καί ή κεραμεική άνήκουν στις ϊδιες κατηγορίες καί 
πρέπει μέ βάση τά στοιχεία πού άναφέραμε νά χρονολογηθούν μετά άπό τον 
4ο π .Χ .3 καί πριν άπό τον Ιο π.Χ. αιώνα4. Επειδή οΰτε δ προορισμός τών

1. Γιά  τό πρόβλημα τής χρονολόγησης αύτής τής κατηγορίας τών άγγείων βλ. M a
rangou, δ.π. σελ. 196 σημ. 30 καί 36. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ή χωρίς αίτιολό- 
γηση χρονολόγηση τοϋ Robinson «στο  δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π .Χ .»  τριών τυπολογικά 
όμοιων θραυσμάτων άπό τήν Όλυνθο: Olynthus X III  (1950) σελ. 433 άριθμ. 1118, 1119 
καί 1119α πίν. 252 καί 265. Τ ά θραύσματα τών πίθων της Όλύνθου άνήκουν στήν 
κατηγορία τών εισηγμένων άγγείων, καί προέρχονται πιθανώς άπό τή γειτονική Θάσο, δ - 
που έχουν βρεθεί παρόμοια κομμάτια: βλ. L. Ghali-Kahil’La Ceramique grecque. 
Etudes Thasiennes V III (1960), σελ. 70 άριθμ. 116-118, πίν. 39 nod Marangou, Relief- 
keramik, σελ. 196 σημ. 34.

2. Πρβλ. / / .  ”Εκθεση 1980, σελ. 495.
3. Μέ βάση τήν λαξευτή τοιχοδομία τοΰ τοίχου καί τήν κεραμεική χρονολογήσαμε τό 

«μνημείο» στό Χ ώρο Α  στο τέλος τοϋ 4ου π .Χ . αιώνα: βλ. I. 'Έκθεση 1979, σελ. 181-185.
Αύτό τό χρονικό δριο αποτελεί, τουλάχιστον γιά τό Χ ώρο Α , τον terminus post quem 

κατά τήν μαρτυρία της κεραμεικής καί τών οικοδομικών λειψάνων. Τ ά θραύσματα τών ανάγλυ
φων πίθων, άν καί μποροΰν νά θεωρηθούν ώ ς ένδειξη γιά τή ζωή στή θέση ' Α γ . Ειρήνη άπό τούς 
άρχαϊκούς χρόνους, άνήκουν στήν κατηγορία τών χρηστικών ή άναθηματικών σκευών μέ 
μακρόχρονη χρήση’ αύτό άλλωστε έπιβεβαιώνεται καί άπό τούς πολλούς μολύβδινους συν
δέσμους πού βρέθηκαν μέ τά  κομμάτια ή καί χωρίς αύτά, καί δείχνουν δτι επισκευάστηκαν.

4. ’Εκτός άπό τά θραύσματα άπό τά «μεγαρικά» άγγεϊα πού μποροΰν νά χρονολογη
θούν στό τέλος τοΰ 2ου ή στις άρχές τοΰ 1ου π .Χ . αιώνα, δέν έχομε πρός τό παρόν καμμιά
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πρόχειρων οικοδομικών λειψάνων, οΰτε ο μ toe καί ή σχέση τους μέ τόν τοίχο 
μέ τη λαξευτή τοιχοδομία δέν έχουν άκόμα άποσαφηνιστεΐ, δεν είναι δυνατόν 
νά ποϋμε μέ απόλυτη βεβαιότητα άν είναι σύγχρονα ή αν πρόκειται γιά νεώτε- 
ρες κατασκευές. Θά μπορούσαμε νά υποθέσομε πώς οι προχειροκτισμένοι τοί
χοι ΐσως άνήκουν σέ νεώτερη1 οικοδομική φάση, ή όποία πιθανώς άπέβλεπε 
στή διαμόρφωση του χώρου μετά άπό τήν ανέγερση τοϋ προημου έλληνιστικοϋ 
μνημειακού τοίχου στά άνατολικά.

Γιά τήν εξακρίβωση τής χρονολόγησης τοϋ πλακό- 
χ ω ρ ο ς  β  στρωτού2 στό Χώρο Β (παρένθ. πίν. Α  καί πίν. 9-10)

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ. μετά άπό τή σχεδιαστική άποτύπωση, τήν άρίθμηση 
καί τή φωτογράφιση δλων των πλακών, άφαιρέσαμε 

στό βόρειο τμήμα 18 πλάκες καί κάμαμε δοκιμαστική τομή (διαστ. 2.40μ. X 
1.50μ.) σέ βάθος· τό δυτικό όριο τής τομής άποτελοΰσε ό άνατολικός τοίχος τοϋ 
«δωματίου Ε» («τής έστίας»). Κάτω άπό τίς πλάκες σέ στρώμα χώματος 
πάχους 0.20μ. βρέθηκαν θραύσματα άπό άβαφα άγγεϊα καί μερικά θραύσματα 
άπό πίθους· χρονολογήσιμα μέ σχετική άκρίβεια, στό τέλος τοϋ 4ου καί στόν 
πρώιμο 3ο π.Χ. αιώνα, είναι αρκετά όστρακα άπό άττικά μελαμβαφή 8πως ή 
βάση πινακίου μέ έξίτηλο γάνωμα καί άλλα3. Στήν άνατολική παρειά τής το
μής σέ βάθος +  0.30 μ., συναντήσαμε τό φυσικό βράχο καί στή βορειοδυτική 
παρειά σέ βάθος +  0.45, παρθένο χώμα καί φυσικούς βράχους4.

'Η  παρουσία τών μελαμβαφών άγγείων μας οδηγεί στό συμπέρασμα ότι 
τό πλακόστρωτο εγινε γύρω στό τέλος τοϋ 4ου ή στίς άρχές του 3ου π.Χ. 
αιώνα, είναι δηλαδή σύγχρονο μέτήν ίδρυση τοϋ μνημειακού τοίχου στό Χώρο Α.

Στό χώρο πού συμβατικά ονομάσαμε στήν πρώτη 
χ ώ ρ ο ς  β  περίοδο «δωμάτιο μέ τήν έστία))5 έρευνήσαμε τούς

«δ ω μ ά τ ιο  ε » τοίχους: βόρειο, δυτικό στή νότια άπόληξη καί νότιο
(πίν. 22-23). Ό  βόρειος6 είναι πρόχειρα κτισμένος 

άπό άκανόνιστες, μισοδουλεμένες ή άδούλευτες πέτρες κυρίως «ψαρόπετρες»

όίλλη χρονολογικά νεώτερη ένδειξη. Γιαυτό καί υποθέτομε δτι ό πρώϊμος 1ος π .Χ . άπο- 
τελεϊ τό κατώτερο χρονολογικό δριο, τόν terninus ante quem  γιά τήν ιστορία τοϋ Χώρου Α .

1. Τό πόσο «νεώτερη» είναι ή φάση αύτή δέν είναι δυνατόν νά καθοριστεί. ’Α σφαλώς 
τίποτε δέν άποκλείει οί έργασίες «διαμόρφωσης» τοϋ χώρου νά έγιναν παράλληλα μέ τήν 
άνοικοδόμηση τοϋ μνημειακοΰ τοίχου.

2. Βλ. I. "Εκθεση 1979, σελ. 190, πίν. 22-23 καί II. "Εκθεση 1980, σελ. 493-494, 
πίν. 1 καί 10.

3. Τά θραύσματα άπό τά  μελαμβαφή άγγεϊα είναι 12 (δώδεκα) καί μερικά άνήκουν 
σέ άγγεϊα πιθανώς παλαιότερα άπό τόν όψιμα 4ο π .Χ . αί., δπως μία λαβή υδρίας καί άλλα.

4. Σημειώνομε δτι μετά άπό τήν ολοκλήρωση της έρευνας οΐ πλάκες τοποθετήθηκαν 
καί πάλι στήν άρχική τους θέση (βλ. πίν. 9. 10. 24 ).

5. I. "Εκθεση 1979, σελ. 190.
6. II. "Εκθεση 1980, σελ. 496, πίν. 10 καί 16.
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καί θεμελιωμένος σέ χώμα ή καί, κατά τόπους, σέ φυσικούς βράχους. Χαρα
κτηριστική είναι καί έδώ ή εκμετάλλευση των ριζιμιών βράχων ώς οικοδομι
κού ύλικοϋ.

Ή  ερευνά στο νότιο τοίχο του «δωματίου Ε »1 (πίν. 11), στο άνατολικό 
τμήμα, παρόλο πού δέν ολοκληρώθηκε, εδειξε δτι θά πρέπει νά υποθέσομε δυο 
οικοδομικές φάσεις. Αύτό προκύπτει άπό τήν τοιχοδομία καί τά ευρήματα: τό 
άνώτερο τμήμα τοΰ τοίχου ήταν κτισμένο μέ άκανόνιστες πέτρες, άπό διαφορε
τικό ύλικό, οί περισσότερες άπό τεφρόχρωμο σκληρό σχιστόλιθο, («ψαρόπετ- 
ρες») καί θεμελιωμένο επάνω σέ χώματα κατά τόπους καμένα- διάσπαρτα βρέ
θηκαν κάρβουνα καί όστρακα άπό μικρά καί μεγάλα άγγεΐα. ’Ά ς  σημειωθεί 
δτι τά όστρακα δέν είχαν καθόλου ϊχνη φωτιάς' ή διαπίστωση αυτή μάς ο
δηγεί στήν υπόθεση δτι τουλάχιστον τά θραύσματα άπό μεγάλα άγγεΐα, πί
θους καί άμφορεΐς, πρέπει νά χρησίμεψαν ώς συνδετικό οικοδομικό ύλικό.

Ή  κεραμεική ήταν καί έδώ τυπολογικά καί χρονικά συγγενική μέ έ- 
κείνη πού βρέθηκε στο Χώρο Α  κατά τήν ερευνά τοϋ «κυκλικοϋ» τοίχου 
(βλ. παραπ. σελ. 451-2): πολλά όστρακα άπό μεγάλα, κυρίως άβαφα άγγεΐα, 
μερικά θραύσματα άπό πίθους μέ έπίθετη ζώνη διακοσμημένη μέ εγχάρακτες 
γραμμές καί έμπίεστους κύκλους2, ή μέλυράσχημο άνθέμιο ( είκ 2 ,πίν. 26,1) , άρ- 
κετά μελαμβαφή καί ((μεγαρικά))3. Καί έδώ τά χρονολογικά νεώτερα όστρακα εί
ναι τά «μεγαρικά», τά όποια άνήκουν στον ΰστερο 2ο ή πρώιμο Ιο π.Χ. αιώνα.

Είκ. 2. Χ ώ ρ ος  Β. Ν δτια  άπό τό «δω μ άτιο  Ε », νοτιοανατολικό τμήμα.

1. "Ο . π. πίν. 10 καί 16.
2. Γιά τόν τύπο της διακόσμησες βλ. παραπ. σελ. 451 σημ. 3.
3 Ά π ό  τδ Χ ώρο Β, δπου βρέθηκαν καί τά περισσότερα θραύσματα -  συνολικά 33 

κομμάτια -  περιγράφονται καί άπεικονίζονται στά «Μεγαρικά» τά καλύτερα διατηρημένα 
11 θραύσματα: βλ. «Μεγαρικά» άριθμ, κατ. 2. 3. 7. 9. 10-11. 15. 17. 35. 37. 41. Γιά  τά
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’Ανάλογες διαπιστώσεις κάναμε καί κατά τήν ερευνά τοϋ δυτικοϋ τμήμα
τος τοϋ νότιου τοίχου τοϋ «δωματίου Ε». Έ δ ώ , στήν άπόληξη τοϋ δυτικοϋ 
ορίου τοϋ τοίχου, μετά άπό τήν άφαίρεση τών προχειροκτισμένων λίθων άπο- 
καλύφθηκε τοιχάριο μέ κατεύθυνση άπό Α  προς Δ  (πίν. 12-13). Έ κτος άπό 
τήν κεραμεική ή οποία δέν διέφερε ουσιαστικά άπό έκείνη τοϋ άνατολικοΰ τμή
ματος τοϋ τοίχου, βρέθηκαν ενας μολύβδινος σύνδεσμος, θραύσματα άπό κο
νιάματα και κεραμίδια καθώς καί λατύπη, άπό τά άποπελεκήματα τών βρά
χων τούς οποίους πελεκούσαν γιά νά ισοπεδώσουν τό χώρο ή γιά νά δημιουρ
γήσουν «πατοΰρες». Σημαντική είναι ή παρουσία άρκετών θραυσμάτων πίθων, 
μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται καί δυό μέ διακόσμηση έντύπων άνθεμί- 
ων1 (είκ. 3 σελ. 456 καί πίν. 26 ,2 ).

Στό χώρο δπου άποκαλύφθηκε ή κτιστή κατασκευή 
β ό ρ ε ια  α π ο  τήν οποία συμβατικά ονομάσαμε2 «θρανίο» (βλ. π ά 

τ ο  «θ ρ α ν ί ο » ρένθ. πίν. Α ), στή γωνία πού σχηματίζει μέ τόν «έ-
γκάρσιο» τοίχο, τόν ’Απρίλιο τοϋ 1981 ή ύπογρά- 
φουσα βρήκε ενα μικρό χάλκινο νόμισμα τοϋ Φιλίπ

που Β ' χρονολογούμενο μεταξύ τοϋ 359-336 π.Χ3. Στήν πρόσθια δψη εΐκονί- 
ζεται νεανική κεφαλή ’Απόλλωνος προς άριστερά μέ πλατειά ταινία, στόν όπι- 
σθότυπο ιππέας γυμνός προς άριστερά καί έπιγραφή Φιλίππου. Παρόλο πού 
τό νόμισμα αύτό δέν βρέθηκε σέ άνασκαφικό στρώμα, άλλά πρέπει νά θεωρη
θεί ώς έπιφανειακό εύρημα4 - πιθανώς παρασύρθηκε άπό τά χειμωνιάτικα νε
ρά της βροχής άπό άλλο χώρο - καί παρόλο πού ό τύπος τοϋ νομίσματος είναι 
κοινός, πιστεύομε δτι ή παρουσία του μεταξύ τών κινητών ευρημάτων άποτε- 
λεϊ σημαντική μαρτυρία γιά τόν καθορισμό τοϋ χαρακτήρα καί γενικότερα τήν 
Ιστορία τοϋ χώρου τής άνασκαφής.

Ή  έρευνα στό χώρο βόρεια άπό τό «θρανίο» καί άπό τή θέση τής «πυράς» α

«μεγαρικά» άπό τήν έρευνα στό νότιο τοίχο τοϋ «δωματίου Ε » στό άνατολικό τμήμα βλ. 
άριθμ. εύρ. Α Ε  81 /Π μ . 2 σελ. 296, πίν. 3 άριθμ. κατ. 15, άριθμ. εύρ. Α Ε  81 /Π μ . 3, σελ. 
298, πίν. 3, άριθμ. κατ. 17’ βλ. επίσης τούς άριθμ. καταλ. 2.7 καί 10.

1. Γιά τήν κατηγορία αύτοΰ τοϋ διακοσμητικοΰ θέματος βλ. II. "Έκθεση 1980, σελ. 
497 σημ. 9. 10, είκ. 3, πίν. 22.

2. II. ’Έκθεση  1980, σελ. 502, σημ. 1, πίν. 11. 17-19. 24.
3. Εύχαριστώ θερμά τήν πάντα πρόθυμη φίλη Μάντω ΟΙκονομίδου, Διευθύντρια τοϋ 

Νομισματικού Μουσείου γιά τόν καθαρισμό τοϋ νομίσματος καί τις πληροφορίες. Ά ριθμ . 
κατ. Α Ε .Β  /81 /Ν 3 , έφθαρμένο κυρίως στήν πρόσθια δψη. Γιά τόν τύπο τοϋ νομίσματος 
βλ. Head, SNG (Μετάφραση I. Ν. Σβορώνου 1898) τόμ. I, σελ. 292. Η. Gaebler, Die 
antiken Miinzen Nordgriechenlands. Makedonia und Paionia. 1935, Τόμ. I l l ,  2, σελ. 
167-168, άριθμ. 34 κ.έ. καί πίν. X X X , 1, 9, 12.

4. "Α ς σημειωθεί δτι στήν ΐδια θέση, βόρεια άπό τό «θρανίο» βρέθηκε καί τό έλληνι- 
στικό νόμισμα τών Ά ρκεσινέων: II. Έ κθεση  1980, σελ. 500, πίν. 20, 1.2.



Ebc. 3 Χ ώ ρ ος  Β. Τομή Α /Δ 1 , βόρειο τμήμα

cn
σ>
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προχώρησε μέ δοκιμαστικές τομές μέ κατεύθυνση άπό Α  προς Δ 1 καί άπό 
Β πρόςΝ  (ΒΝΙπίν. 14, καί ΒΝ2). Στόχος μας ήταν νά παρακολουθήσομε τή 
στρωματογραφία ώς τό φυσικό βράχο ή τό παρθένο χώμα. Διαπιστώσαμε δτι 
κάτω άπό τό στρώμα (μεγ. πάχ. 0.20 μ.) μέ τά διάσπαρτα ί'χνη άνθράκων υ
πήρχε στρώση μέ λατύπη (μεγ. πάχ. 0 .25μ .) καί στρώση μέ λατύπη καί μεγα
λύτερες πέτρες άκανόνιστου σχήματος (μεγ. πάχ. 0.20 μ .). Σημειώνομε δτι 
τόσο ή λατύπη δσο καί οί πέτρες τής κατώτατης στρώσης πού εφθανε ώς τούς

φυσικούς βράχους είναι τής ϊδιας ύφής μέ τούς γύρω ριζιμιούς άσβεστολιθι- 
κούς βράχους. Παρατηρήσαμε άκόμη δτι στις σχισμές καί στις φυσικές κοιλό
τητες των βράχων μαζί μέ τά άποπελεκήματα των λίθων είχε συσσωρευθεΐ 
λεπτός κιτρινωπός πηλός μέ άσβεστοειδή τρίμματα, «άσπροκούμουλος»2, δ- 
πως χαρακτηριστικά ονομάζεται στήν τοπική γλώσσα. Στήν κατώτατη στρώ
ση μέ τις μεγάλες πέτρες καί τήν λατύπη τά δστρακα ήταν ελάχιστα: μερικά

1. Κατά τήν άφαίρεση τοϋ στρώματος μέ τή φωτιά στήν τομή A  -  Δ , βόρεια άπό τό 
«θρανίο», βρέθηκαν δύο συνανήκοντα θραύσματα άπό άγγεΐο μέ άνάγλυφη ζώνη άπό έντυπα 
άνθέμια (είκ. 4, πίν. 27 ,1 ).

2. Ό  «άσπροκούμουλος» εΖναι ενα είδος πηλάσβεστο, μίγμα λεπτοΰ χώματος, πη
λώδους υφής μέ περιτρίμματα άσβεστολιθικών πετρωμάτων" ώ ς  πριν άπό λίγα χρόνια τό

29
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μελαμβαφή καί ελάχιστα «μεγαρικά»1 άποτελοΰν σαφή χρονολογική ένδειξη 
γιά τήν κατά προσέγγιση χρονολόγηση τοϋ «μπαζώματος», το όποιο έγινε 
γιά τήν οσοπέδωση τοϋ χώρου. Τό ανώτερο στρώμα μέ τά ίχνη τής φωτιάς 
πιθανώς άνήκει στούς χρόνους τής καταστροφής καί τής έγκατάλειψης. Στή 
διαπίστωση αύτή μάς οδηγεί ή άπουσία νεωτέρων χρονολογικά ευρημάτων.

Στήν τομή ΒΝ3, βορειοδυτικά άπό τό «θρανίο» καί βόρεια άπό τον «άνα- 
λημματικό» (παρ. πίν. Α  καί πίν. 20. 23), άποκαλύφθηκε τοίχος άνισου πά
χους (μεγ. +  1.10 μ. καί έλ. +  0.85 μ .), ελαφρά κυρτός, καί σέ άπόσταση +  
2 μ. άπό τή νοτιοδυτική γωνία τοΰ «δωματίου Ε» (παρ. πίν. Α ). 'Ο  ελαφρά 
προς τά νοτιοδυτικά καμπυλούμενος τοίχος (μήκ. 3 μ .) είναι κτισμένος άπό 
μικρές καί μεγάλες άδούλευτες «ψαρόπετρες», άκανόνιστου σχήματος. Καί εδώ, 
δπως καί στό Χώρο Α  (βλ. παραπ. σελ. 450) ή μορφή καί ή κατεύθυνση 
τοΰ τοίχου υπαγορεύονται άπό τούς υπάρχοντες στό χώρο φυσικούς βράχους, 
τούς οποίους καί συνδέει. Ά π ό  τά λιγοστά ευρήματα τό πιο σημαντικό, ώς φο
ρέας πληροφοριών, είναι ένα θραΰσμα άπό τό χείλος μελανόμορφου άρχαϊκοΰ 
άνοικτοΰ άγγείου (κρατηρίσκου;), διακοσμημένο μέ σχηματοποιημένα κισσό- 
φυλλα (πίν. 28). Βρέθηκεσέ βάθος +  0.50 μ. άπότό σταθερό τοπογραφικό ση
μείο 1 (ύψομετρικό 270 μ .), σέ άπόσταση 3 μ. άπό τή νοτιοδυτική γωνία τοΰ 
«δωματίου Ε » καί 3.50 μ. άπό τή βόρεια 6ψη τοΰ «άναλημματικοΰ» τοίχου. 
Τό θραΰσμα άπό τό μελανόμορφο άγγεΐο μαζί μέ τά δστρακα τών πίθων μέ 
άνάγλυφες ζώνες καί γραμμική διακόσμηση άποτελοΰν τά χρονολογικά παλαι- 
ότερα δείγματα στό χώρο τής Α γίας Ειρήνης.

'Η  άνασκαφική έρευνα στον τομέα νότια άπό τή ΝΑ γωνία τοΰ «δωματίου 
Ε » καί άνατολικά άπό τον «έγκάρσιο» τοίχο δέν ολοκληρώθηκε- σημειώνομε 
ωστόσο ορισμένες παρατηρήσεις: εδώ οί έπιχώσεις είχαν σχετικά μεγαλύτερο 
πάχος (μεγ. ΰψ. ώς 1.35 μ .) αλλά τά χώματα ήταν διαταραγμένα. Τό σχετικά 
μεγάλο πάχος τών έπιχώσεων στό σημείο αύτό εξηγείται άπό τήν κατηφορική 
κλίση τοΰ έδάφους (βλ. τοπογραφικό μέ υψομετρικές καμπύλες, παρένθ. πίν. 
Α )  καί άσφαλώς, οχι μόνον τά χώματα, άλλά καί πολλά άπό τά ευρήματα έχουν 
κατολισθήσει άπό τά υψηλότερα άνδηρα. Αύτό τό διαπιστώσαμε καί άπό τά 
θραύσματα κονιαμάτων καί σχιστόλιθων μέ μαρμαρυγία («πασπαρόπλακες» 
καί «μολυβόπετρες») πού άσφαλώς δέν άνήκουν στό δάπεδο τοΰ χώρου πού 
έξερευνήσαμε. Άποκαλύφθηκαν καί έδώ φυσικοί βράχοι συνδεδεμένοι μέπροχει- 
ροκτισμένατοιχάρια, άκανόνιστου πάχους (πίν. 17. 9 ). Μεταξύ τών ευρημάτων 
συγκαταλέγονται, έκτος άπό μερικά δστρακα άπό μελαμβαφή καί «μεγαρικά»2

χρησιμοποιούσαν στά «δώ μ ατα» , στίς στέγες τών άγροτικών κυρίως σπιτιών καί τών σταύ- 
λων.

1. Ά ριθμ . εύρ. Α Β  81 /Π μ . 20-31- βλ. «Μεγαρικά», άριθμ. κατ. 7. 9. 11. 35. 37.
2. Ά ριθμ . εύρ. Α Ε  81 /Π μ . 9 - 1 1  καί 20 -  24.
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άγγεϊα, θραύσματα άπό πίθους άδιακόσμητους καί μέ γραμμική διακόσμη- 
ση στις έπίθετες ζώνες και έντυπα ή ανάγλυφα άνθέμια (είκ. 5, πίν. 27, 
2). Πρέπει νά τονίσομε δτι τά θραύσματα άπό τούς πίθους δέν συνανήκουν, 
πραγμα πού σημαίνει δτι δέν ήταν σέ χρήση δταν έγινε ή καταστροφή, άλλα 
ήταν ήδη δστρακα τά όποια πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν εί'τε ώς οικοδομικό υ
λικό, εϊτε γιά νά καλύψουν πυρές. Τά ί'χνη τής φωτιάς, καμένο χώμα, μερικά 
καμένα δστρακα καί λιγοστά ϊχνη ανθράκων, ήταν διάσπαρτα σ ’ δλο τό χώρο, 
κυρίως στό στρώμα επάνω άπό τό φυσικό βράχο (πάχ. +  0.20 μ.). Σέ μιά 
φυσική κοιλότητα του βράχου (δαπέδου;) (πίν. 15) βρέθηκαν κάρβουνα, ο
στά άπό ζώα και πολλοί άπανθρακωμένοι έλαιοπυρήνες. Πιθανώς πρόκειται 
γιά πρόχειρη κατάγεια εστία. 'Η  παρουσία ένός θραύσματος άπό «μεγαρικό»1 
άγγεϊο οδηγεί σέ μιά σχετική χρονολόγηση, πιθανώς στό τέλος τοϋ 2ου π.Χ. 
αιώνα.

Είκ. 5. Χ ώ ρ ος  Β . Ν ύτια άπδ τό  «δ ω μ ά τ ιο »  καί Ν Α  άπό τόν «άναλημματικό».

Σημαντικά ήταν τά αποτελέσματα τής έρευνας στό χώρο νότια άπό τόν 
άναλημματικό τοϊχο, δπου μέ δυσκολία, λόγω τής μεγάλης κλίσεως του εδά
φους καί τών σκληρών χωμάτων προχωρήσαμε μέ άργό ρυθμό. Άποκαλύφθη- 
κε χώρος διαστ. 2.90 X 2.60 μ., τό δάπεδο καί ό πλευρικός δυτικός τοίχος 
τοϋ οποίου είναι καλυμμένα μέ λευκό κονίαμα άπό λεπτό άμμοχάλικο καί άσβέ-

1. Ά ριθμ. εύρ. Α Ε  81 /πμ. 27 .
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στη (παρενθ. πίν. Α  καί πίν. 2 1 .2 2 ). Στις έπιχώσεις βρέθηκαν μόνον θραύ
σματα άγγείων: όστρακα άπό άβαφους καί άνάγλυφους πίθους καί μελαμβαφή' 
σημαντική γιά τή χρονολόγηση, τουλάχιστον γιά τόν terminus ante quem, εί
ναι καί έδώ ή παρουσία ενός «μεγαρικοϋ»1. Ή  συνέχιση της άνασκαφικής ε 
ρευνάς καί ή συστηματική μελέτη των οικοδομικών λειψάνων καί τών ευρη
μάτων, ελπίζομε πώς θά μας οδηγήσει σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα 8χι 
μόνο γιά τόν προορισμό τοΰ δωματίου μέ τά κονιάματα άλλά καί τή σχέση 
του μέ τά άλλα κτιριακά κατάλοιπα.

Θά πρέπει νά σημειώσομε άκόμα οτι στό χώρο νότια 
χ ώ ρ ο ς  Δ άπό τό δωμάτιο μέ τά κονιάματα, σέ άπόσταση + 1 1 .

20μ. άπό τή ΝΑ γωνία τοΰ «δωματίου Ε ,» κάμαμε μιά 
δοκιμαστική τομή στό άνώτερο άνδηρο (ύψομερική διαφορά 2.50 μ .). Σέ βά
θος 0.15 - 0.24 μ. άποκαλύφθηκε τοίχος (πίν. 25) μήκ. 0.80 καί πλάτ. +  0.50, 
άπό αδούλευτες πέτρες άκανόνιστου σχήματος. Ό  τοίχος φαίνεται πώς είναι 
θεμελιωμένος σέ χώμα. Τά έλάχιστα δστρακα καί ή διακοπή τών έργασιών 
δέν έπιτρέπουν άκόμα νά κάμομε οΰτε απλές υποθέσεις γιά τή χρονολόγη
σή του.

* *
*

Έ κτος άπό τήν άνασκαφική έρευνα στήν 'Αγία Είρή- 
ς η μ ε ιω ς η  νη, τό Πανεπιστήμιο ένίσχυσε οικονομικά κατά τό

1981 καί τις έπιφανειακές έρευνες στήν άρχαία Ά ρ -  
κεσίνη, πού διενεργοϋνται άπό τό 1980 σέ συνεργασία μέ τό Εθνικό "Ιδρυ
μα ’Ερευνών της Γαλλίας (C N R S )1. Οΐ έρευνες αυτές αποβλέπουν στήν άπο- 
τύπωση τοϋ τείχους της άρχαίας πόλεως της ’Αρκεσίνης, στή μελέτη της το
πογραφίας (σύνταξη τοπογραφικοΰ σχεδίου) καί στή συγκέντρωση στοιχείων 
καί πληροφοριών σχετικών μέ τήν ιστορία τοϋ χώρου2.

Μικρή οικονομική ενίσχυση έδωσε τό Παν/μιο καί γιά τήν πρώτη άνα
σκαφική έρευνα της άρχαίας πόλεως τής Μινώας ή οποία γίνεται άπό τήν ’Αρ
χαιολογική Εταιρεία υπό τήν διεύθυνση της ύπογράφουσας3.

1. ΟΙ έρευνες έντάσσονται στά πλαίσια ένδς ευρύτερου προγράμματος τοϋ C N R S, πού 
ϊχει άρχίσει άπό τδ 1980, γιά τή μελέτη τών Αρχαίων  Κυκλάδων μέ τή συνεργασία έλ- 
λήνων καί ξένων ειδικών βλ. σχετικά BCH . 105, 1981, σελ. 850-851 καί Les Cyclades, 
έκδ. τοΰ C N R S. L y on , 1983, σελ. 7.

2. Στδν έπόμενο τδμο της Δωδώνης IB ', 1982 θά δοθεί λεπτομερής έκθεση γιά τις 
άρχαιολογικές έρευνες στήν ’Αμοργό.

3. Τ ά  σημαντικά άποτελέσματα τής άνασκαφής στή Μινώα δημοσιεύτηκαν στδ "Ερ- 
γον της ’Αρχαιολογικής * Εταιρείας κατά τδ 1981, σελ. 59-61, ” Εογον 1982, σελ. 47 καί 
στά  Π Α Ε  1981, σελ. 303 -  320, πίν. 206 -  229.


