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Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι ανασκαφές που ξεκίνησαν στο Ακρωτήρι το 1967, σπάνια είχαν 
προχωρήσει  κάτω  από  τον  Υστεροκυκλαδικό  ορίζοντα  (Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού),  ο 
οποίος αντιστοιχεί προς την τελική φάση της ιστορίας του οικισμού. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια, πάνω από 120 φρέατα ανασκάφτηκαν σε βάθη 7-10 μέτρων κάτω από την επιφάνεια 
του φυσικού βράχου για την θεμελίωση των στύλων  του νέου στεγάστρου. Τα φρέατα αυτά 
αποτελούν ένα πολύ καλό στατιστικό δείγμα στρωματογραφικών τομών σε μιαν έκταση 12 
περίπου στρεμμάτων. Η ανασκαφική διαδικασία συχνά ξεπέρασε το βάθος των 15 μέτρων 
από την σημερινή επιφάνεια του εδάφους και μας βοήθησε αφ’ ενός να αποκαταστήσουμε το 
ανάγλυφο του εδάφους, επάνω στο οποίο ιδρύθηκε ο προϊστορικός οικισμός και αφ’ ετέρου 
να μελετήσουμε την μακρά ιστορία του. 

Ο οικισμός, λοιπόν, ιδρύθηκε στην άκρη μιας χαμηλής χερσονήσου γύρω στα μέσα της 5ης 
χιλιετίας π.Χ.  Σταδιακά το νεολιθικό αυτό χωριό επεκτάθηκε και κατά την Πρώιμη Εποχή 
του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) είχε αρκετά επεκταθεί, αν κρίνει κανείς από το εκτεταμένο 
νεκροταφείο θαλαμοειδών τάφων στις ομαλές πλαγιές της χερσονήσου. Τα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα στην περιοχή  αυτή είναι  πενιχρά.  Ωστόσο,  κινητά ευρήματα,  όπως κεραμική, 
μαρμάρινα  αγγεία  και  ειδώλια,  τοποθετούν  τον  οικισμό  αυτό  στην  τροχιά  του 
Πρωτοκυκλαδικού  πολιτισμού.  Η  πλήρης  ανασκαφική  εξερεύνηση  του  συνόλου  των  27 
θαλάμων  που  εντοπίστηκαν  δεν  κατέστη  δυνατή  και,  για  λόγους  ασφαλείας,  μερικοί 
παρέμειναν ανεξερεύνητοι. Η εικόνα όμως που προέκυψε είναι ότι όλοι είχαν εγκαταλειφθεί 
και ως το τέλος της 3ης χιλιετίας π. Χ. είχαν γεμιστεί  με μπάζα καταστροφής μέχρι  την 
οροφή  τους.  Στις  μεγάλες  ποσότητες  κεραμικής  που  περιλαμβανόταν  και  σημαντικός 
αριθμός μεταφορικών αμφορέων από διάφορες περιοχές του Αιγαίου αποδεικνύοντας ότι το 
Ακρωτήρι είχε ήδη καταστεί κέντρο θαλάσσιου εμπορίου στο Αιγαίο. 

Την ίδια  περίπου εποχή η Κύπρος είχε  αναγνωριστεί  ως  ανεξάντλητη  πηγή χαλκού στη 
Μεσόγειο, ενώ η στρατηγική θέση της Θήρας στο νέο δρόμο του μετάλλου μεταξύ Κρήτης 
και  Κύπρου ήταν αδιαμφισβήτητη.  Από την άλλη μεριά,  η  ανακάλυψη εκκαμινευμάτων, 
χυτευτήρων,  μητρών  και  ακροφυσίων  είναι  ενδεικτική  για  την  συστηματική  άσκηση  της 
μεταλλουργίας  στο  Ακρωτήρι.  Έτσι  πιθανώς  εξηγείται  η  ταχύτητα  των  εξελίξεων  που 
χαρακτηρίζουν το Ακρωτήρι με το πέρασμα στη 2η χιλιετία π.Χ. 

Στη διάρκεια της Μέσης Εποχής του Χαλκού (περ.  2000-1650  B.C.) ο πρωτοκυκλαδικός 
οικισμός εξελίχτηκε σε αστικό κέντρο με καταμερισμό εργασίας και κοινοτικά έργα όπως το 
οργανωμένο σχέδιο, οι λιθόστρωτοι δρόμοι, το σύστημα αποχέτευσης. Αν και ο πρωτογενής 
τομέας της οικονομίας –γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία- ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε, υπάρχουν 
άμεσες  και  έμμεσες  ενδείξεις  για  αυξανόμενη  εμπλοκή  στον  δευτερογενή  τομέα,  την 
μεταποίηση.  Η  τυποποίηση  σχημάτων  και  η  μαζική  παραγωγή  κεραμικών  σκευών 
υποδηλώνουν την ύπαρξη μεγάλων εργαστηρίων που κάλυπταν τόσο την ζήτηση της τοπικής 
κοινωνίας  όσο και  τις  ανάγκες  εξαγωγής.  Οι  αγγειοπλάστες  προφανώς αποτελούσαν μια 
μεγάλη  κατηγορία  εξειδικευμένων  τεχνιτών.  Ενδέχεται  πολλά  από  τα  μεσοκυκλαδικά 
μετάλλινα  αντικείμενα  να  είναι  εισηγμένα.  Ωστόσο,  οι  ενδείξεις  που  έχω  αναφέρει 
συνηγορούν για τοπικές μεταλλουργικές δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση. 
Υπάρχουν επίσης έμμεσες  ενδείξεις  για την ύπαρξη και άλλων εξειδικευμένων τεχνιτών, 



όπως οι βαφείς, οι ναυπηγοί, οι κτίστες, οι μαραγκοί, οι λιθοξόοι, ανεξαρτήτως του αν αυτοί  
ασχολούνταν εποχικά  ή αποκλειστικά στον δευτερογενή τομέα.
Το γεγονός ότι μόνο τμήματα των μεσοκυκλαδικών κτηρίων έχουν αποκαλυφθεί στα σκάμματα 
που ανοίχτηκαν για την θεμελίωση των στύλων του νέου στεγάστρου δεν αφήνει περιθώρια για 
την ερμηνεία τους. Ωστόσο, η μελέτη της στρωματογραφίας έδειξε ότι ο οικισμός υπέφερε από 
σεισμούς και υπήρξε αποκαλυπτική της συμπεριφοράς των κατοίκων μετά από μια σεισμική 
καταστροφή. Η δε μελέτη των Μεσοκυκλαδικών ευρημάτων τείνει να ανατρέψει τις αντιλήψεις 
μας για την περίοδο αυτή στις Κυκλάδες. Φαίνεται ότι στη αρχή της 2ης χιλιετίας π. Χ. η πόλη 
επλήγη  από  σεισμό.  Το  ρυμοτομικό  σχέδιο,  η  αρχιτεκτονική  και  η  τέχνη  της  πόλης  που 
αναδύθηκε από τα ερείπια αντανακλούν μεγάλη οικονομική ευρωστία. Η επέκταση της πόλης 
επάνω από το καταργημένο πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο και η εξυγίανση του εδάφους με την 
πλήρωση των ταφικών θαλάμων φαίνεται πως έγιναν σύμφωνα με ένα ευρύτερο σχέδιο. Οι 
θάλαμοι  καθαρίστηκαν από το ταφικό τους περιεχόμενο,  το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικές 
ιερές  περιοχές,  ενώ επάνω στο ενισχυμένο έδαφος ανεγέρθηκαν μεγάλα οικοδομήματα,  τα 
οποία ήσαν τουλάχιστον διώροφα.  

Με  τις  πρώιμες  φάσεις  της  Μεσοκυκλαδικής πόλης  σχετίζεται  κεραμική  με  μονόχρωμη 
διακόσμηση σε λευκό φόντο, όπου διαγράφεται έντονα η διάθεση να πλουτιστεί το ρεπερτόριο 
από γεωμετρικά μοτίβα με εικονιστικά θέματα. Η απόδοση δε των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
κάθε αντικειμένου διευκολύνοντας την διάγνωση του εικονιζόμενου είδους προδίδει και μιαν 
αδιαμφισβήτητη μαρτυρία ότι το ιστιοφόρο είχε ήδη μπει στην υπηρεσία των ναυτικών του 
Αιγαίου. Από την άλλη μεριά το μακρύ σώμα, η κοντή ουρά και τα νύχια στα πόδια του 
εικονιζόμενου τετράποδου σε ένα όστρακο δεν αφήνουν αμφιβολία ότι πρόκειται για σκυλί, 
ενώ τα κέρατα, το σχήμα της κεφαλής και ο τρόπος κίνησης στο τετράποδο άλλου οστράκου 
διευκολύνουν την ταύτισή του με αγρίμι και μάλιστα αρσενικό, καθώς δείχνουν τα γεννητικά 
του όργανα. Στο πιθάρι, τέλος, με γεωμετρική διακόσμηση η στήλη με ψάρια αντιστοιχείται με 
άλλη που σηματοδοτεί την εισαγωγή της ανθρώπινης μορφής στην εικονογραφία. 

Αργότερα,  στην αγγειογραφία  εισάγεται  η  χρήση δύο ή  περισσότερων χρωμάτων,  ενώ το 
θεματολόγιο πλουτίζεται με όλο και πιο φυσιοκρατικά θέματα χλωρίδας ή πανίδας. Η διάδοση 
της  διακόσμησης  σε  όλο  και  περισσότερους  τύπους  αγγείων  περιλαμβανομένων  και  των 
αποθηκευτικών  πίθων  είναι  ενδεικτική  της  απήχησης  που  είχε  η  τέχνη  αυτή  στην 
μεσοκυκλαδική κοινωνία της Θήρας. Οι μνημειώδεις γρύπες αποκαλύπτουν τις επιδράσεις  από 
την Ανατολή, ενώ  μια διάθεση για αφηγηματικά θέματα ίσως σχετίζονται με μύθους των 
οποίων το περιεχόμενο και η σημασία μας διαφεύγουν. Γιατί, μπορεί μεν πρόθεση του τεχνίτη 
να ήταν η απεικόνιση του φυσικού κόσμου ξηράς, θάλασσας και αέρα στον σχετικό ωοειδή 
πίθο, η παράσταση πουλιών και τετραπόδων να φεύγουν προς τα δεξιά, πιθανώς τρομαγμένα 
από την εμφάνιση ανδρικής μορφής (κυνηγού;), ίσως καταγράφει ιστορία γνωστή σε όσους 
έβλεπαν την παράσταση. Ακόμη πιο φλύαρη φαίνεται η παράσταση ανδρικής μορφής που από 
μία πρόχου γεμίζει το ποτήρι μιας άλλης μορφής θυμίζοντας τον μύθο του Γανυμήδη. 

Η εικόνα μας για την πόλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού είναι σαφέστερη χάρη στον 
αιφνίδιο  ενταφιασμό  της  κάτω  από  παχιά  στρώματα  ελαφρόπετρας  και  τέφρας  από  την 
ηφαιστειακή  έκρηξη.  Η  πρακτική  της  διαλογής  οικοδομικών  υλικών  από  τα  ερείπια 
προηγηθείσης σεισμικής καταστροφής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ανοικοδόμηση 
είναι σαφής, όπως είναι και η προσπάθεια των σεισμοπλήκτων να διασώσουν τα υπάρχοντά 
τους μέσα από τα ερείπια. Διάφορα σκεύη και καλάθια, συχνά με το περιεχόμενό τους, έπιπλα, 
δίχτυα  και  μπρούντζινα  άγκιστρα  φυλαγμένα  σε  πλεκτή  θήκη,  ακόμη  και  τρόφιμα  συχνά 
βρίσκονται διευθετημένα επάνω σε ισοπεδωμένα μπάζα, όπου θάφτηκαν στη ελαφρόπετρα πριν 
οι σεισμόπληκτοι προλάβουν να τα μεταφέρουν στον καταυλισμό τους.  
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Από τα ίδια τα ερείπια αναδύεται η εικόνα μιας καλά οργανωμένης κοινωνίας με υψηλό βιοτικό 
επίπεδο. Οι εγκαταστάσεις αποχωρητηρίου και το αποχετευτικό δίκτυο κάτω από τους δρόμους 
εξασφάλιζαν καλές συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, ενώ εικόνα της καθημερινότητας μας δίνουν 
οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία για το άλεσμα σιτηρών ή άλλων καρπών,  οι εστίες και τα 
μαγειρικά  σκεύη,  σκεύη  παρασκευής  και  φύλαξης  κρασιού  και  λαδιού.  Ανάμεσα  στους 
καρπούς που φυλάσσονταν σε πιθάρια είναι σιτηρά, όσπρια, αμύγδαλα και ξερά σύκα που 
φαίνεται πως αποτελούσαν τη ζάχαρη της εποχής, καθώς υποδηλώνει η συχνή εύρεση σπόρων 
μέσα στους υπονόμους του αποχετευτικού συστήματος. Η άσκηση μελισσοκομίας προφανώς 
εξασφάλιζε μέλι στην Θηραϊκή κοινωνία αλλά και το κερί που βεβαιωμένα χρησιμοποιούνταν 
για  την  στεγανοποίηση  μεγάλων  πίθων.  Τόσο  από  την  τέχνη  όσο  και  από  τα  κατάλοιπα 
πληροφορούμαστε για την εκτροφή και κατανάλωση αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών. 
Από την θαλάσσια πανίδα ψάρια διατηρούνταν είτε ξεραμένα είτε με την μορφή πάστας, ενώ 
μαλάκια  και  αχινοί  οπωσδήποτε  αποτελούσαν  μέρος  του  διαιτολογίου  των  προϊστορικών 
Θηραίων.

Η  υφαντουργία  ήκμαζε  στο  Υστεροκυκλαδικό  Ακρωτήρι  ως  οικοτεχνία  που  όμως  δεν 
φαίνεται να περιοριζόταν στην κάλυψη τοπικών αναγκών μόνο. Ανάμεσα στα αγαθά που 
αναγράφονται σε πινακίδα της Γραμμικής Α γραφής είναι  και υφάσματα, τα οποία ήσαν 
πιθανώς εμπορεύσιμα. Οι ενδυμασίες των γυναικών, οι χιτώνες και τα ζώματα των ανδρών 
αλλά και τα πανιά των πλοίων, όπως εικονίζονται στις τοιχογραφίες, μας δίνουν μιαν ιδέα 
για την ποικιλία και τις ποιότητες των υφασμάτων που κατασκευάζονταν.

Ένα  άλλο  αγαθό  που  επίσης  παραγόταν  στη  Θήρα  της  Εποχής  του  Χαλκού  και  ίσως 
εξαγόταν ήταν ο κρόκος, την συλλογή του οποίου έχει ως θέμα η περίφημη τοιχογραφία των 
Κροκοσυλλεκτριών.  Η  παρουσία  του  ως  χρωστικής  ουσίας  έχει  ήδη  εντοπιστεί  σε 
τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου, ενώ η χρήση του ως φαρμάκου, αρτύματος αλλά και για την 
βαφή υφασμάτων είναι γνωστή στη Θήρα μεταγενέστερων χρόνων. 

Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει από την μελέτη όλων αυτών των ευρημάτων είναι αν οι 
δραστηριότητες στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, στην παραγωγή 
δηλαδή και την μεταποίηση, αρκούσαν για νε εξηγήσουν τον πλούτο που αναδύεται από τα 
«αστικά μέγαρα» που αποκαλύπτονται στο Ακρωτήρι. Πιστεύω πως όχι. Οι δραστηριότητες 
που  δημιουργούσαν  πλεόνασμα  και  απέφεραν  πλούτο  πρέπει  να  αναζητηθούν  στον 
τριτογενή  τομέα,  δηλαδή  στο  εμπόριο  και  τη  ναυτιλία.  Οι  Θηραίοι  έμποροι  και 
επιχειρηματίες δεν περιορίζονταν στην διακίνηση μόνο των δικών τους προϊόντων, αλλά, ως 
μεσάζοντες,  παρείχαν τις  υπηρεσίες  τους  προς  τρίτους,  όπως έντονα υποδηλώνεται  στην 
μικρογραφική ζωφόρο του στολίσκου. Η Κρήτη και η ηπειρωτική Ελλάδα, με τις εύφορες 
πεδιάδες  τους,  ασφαλώς  διέθεταν  πλεονάσματα  αγροτικών  προϊόντων,  ο  έλεγχος  και  η 
διαχείριση των οποίων ασκείτο από τα λεγόμενα ανάκτορα. Μέρος του πλεονάσματος αυτού 
προφανώς  ανταλλασσόταν  μέσω  θαλάσσιου  εμπορίου  με  άλλα  αγαθά,  ενίοτε  εξωτικά, 
πολυτελή και πολύτιμα –τουλάχιστον τέτοια έχουν διασωθεί- πολύ πιθανώς δε και φθαρτής 
φύσης πρώτες ύλες. Η αρχαιολογική μαρτυρία υποδηλώνει ότι μικρά νησιά, και ιδιαιτέρως η 
Θήρα με τη στρατηγική της θέση, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στο σύστημα του υπερπόντιου 
εμπορίου. Τόσο το πλήθος των λεγόμενων ψευδόστομων αμφορέων που προορίζονταν για 
μεταφορά λαδιού και κρασιού και που στο Ακρωτήρι αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου 
από  όλο  το  Αιγαίο,  όσο  και  ο  θησαυρός  πήλινων  σφραγισμάτων  που  υποδηλώνουν 
διακίνηση  αγαθών,  τεκμηριώνουν  τον  ρόλο  αυτό  για  το  Ακρωτήρι.  Ρόλο  που  επίσης 
επιβεβαιώνουν  οι  άφθονες  μαρτυρίες  για  την  εφαρμογή  αναγνωρισμένων  μετρικών 
συστημάτων. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο ότι τα 2/3 του συνόλου των δισκοειδών σταθμών 
που έχουν βρεθεί σε ολόκληρο το Αιγαίο και ανήκουν στο καθιερωμένο σύστημα μέτρησης 
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βάρους  προέρχονται  από  το  Ακρωτήρι,  ή  ότι  η  χωρητικότητα  αγγείων  του  ίδιου  τύπου 
φαίνεται  να  αντιστοιχεί  σε  υποδιαιρέσεις  ή  πολλαπλάσια  μιας  καθιερωμένης  μονάδας 
μέτρησης όγκου για τα υγρά αγαθά. 

Σχέσεις  και  συναλλαγές  με  την  Ανατολική  Μεσόγειο  αποκαλύπτει  η  παρουσία  εξωτικών 
αντικειμένων στο Ακρωτήρι. Συριακής μάλλον προέλευσης είναι οι χανααναϊκοί αμφορείς, το 
χτένι   από  ελεφαντόδοντο ή τα ρυτά από αυγά στρουθοκαμήλου,  ενώ ασφαλώς από την 
Αίγυπτο προέρχονται οι ξύλινες καστανιέτες και ο αλαβάστρινος αμφορέας. Χωρίς παράλληλο 
στο Αιγαίο είναι το χρυσό ειδώλιο αιγάγρου που παραπέμπει σε Μεσοποταμιακά παράλληλα. 
Ανατολικής προελεύσεως θα μπορούσαν να είναι και τα διάφορα αντικείμενα από φαγεντιανή, 
όπως π.χ. το σκέπασμα σε μορφή ρόδακα, αν η εύρεση δοχείου γεμάτου με την πρώτη ύλη, 
κονιορτοποιημένο χαλαζία, δεν προέδιδε επιτόπια κατεργασία του.   

Στην  εικονογραφία  των  τοιχογραφιών  του  Ακρωτηρίου  περιλαμβάνονται  θέματα  που 
αποκαλύπτουν επίσης στενές επαφές με την Ανατολική Μεσόγειο.  Παραδείγματος  χάριν ο 
γρύπας, ο αγριόγατος, ο πίθηκος, η αντιλόπη δεν αποτελούν απλές επιδράσεις, αλλά με την 
ρεαλιστική τους απόδοση αποκαλύπτουν την άμεση εμπειρία των ίδιων των καλλιτεχνών με 
τον  κόσμο  που  απεικόνιζαν.  Στο  ίδιο  συμπέρασμα  καταλήγει  κανείς  συγκρίνοντας  τις 
καλλιτεχνικές συμβάσεις που εφαρμόζονται στην τέχνη της Θήρας με εκείνες στην τέχνη της 
Ανατολής.  Για  παράδειγμα,  οι  επάλληλες  ζώνες,  με  τις  οποίες  αποδίδεται  το  βάθος  στην 
αιγυπτιακή τέχνη, φαίνεται να απηχούνται στην Μικρογραφική Ζωφόρο από το Ακρωτήρι με 
επάλληλες τις σκηνές ναυαγίου, αγήματος πολεμιστών και κοπαδιού που οδηγείται στη στάνη. 
Κοινή είναι  η  σύμβαση για την απόδοση κινουμένων  ή στατικών μορφών με οριζόντια  ή 
κατακόρυφη αντίστοιχα επικάλυψη. 

Ασφαλώς δεν πρέπει να είναι τυχαία η συμβατική απόδοση του δέρματος του βοδιού στις 
τοιχογραφίες της Θήρας με τον ίδιο τρόπο που την βλέπουμε σε έργα τέχνης της Αιγύπτου ή 
της  Μεσοποταμίας,  όπως  δεν  πρέπει  να  είναι  σύμπτωση  η  παράσταση  των  αδρανών 
σωμάτων  πολεμιστών  που  έπεσαν  στο  πεδίο  της  μάχης  σε  μνημεία  αιγυπτιακής  ή 
μεσοποταμιακής  τέχνης  με  τον  ίδιο  τρόπο που  εικονίζονται  στην Θηραϊκή  τοιχογραφία. 
Οπωσδήποτε επίδραση από την τέχνη της Εγγύς Ανατολής είναι η προσωποποίηση ζώων με 
την εμπλοκή τους  σε ανθρώπινες  δραστηριότητες.  Σε αιγυπτιακή δε επίδραση πρέπει  να 
οφείλεται  η  απόδοση  της  θλίψης  στην  πληγωμένη  «λατρεύτρια»  από  το  Ακρωτήρι  που 
αντιγράφει τη στάση των θρηνωδών γυναικών στην αιγυπτιακή τέχνη. Άλλες ομοιότητες, πιο 
βαθειές  ανάμεσα στην Αίγυπτο και  το Αιγαίο υποδηλώνονται  στον τρόπο,  με τον  οποίο 
αποδίδονται τα διάφορα στάδια μύησης των παιδιών με το ιδιόρρυθμο κούρεμά τους. 

Από την δειγματοληψία των στοιχείων που παρατέθηκαν γίνεται κατανοητή η συμμετοχή 
του  Ακρωτηρίου  σε  ένα  είδος  πολιτισμικής  «κοινής»  που  χαρακτηρίζει  την  Ανατολική 
Μεσόγειο στις  αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και πιστεύω πως αιτιολογείται  ο 
τίτλος του κοσμοπολίτικου λιμανιού που του αποδίδω.

Αυτού  του  αρχαιολογικού  χώρου  την  σπουδαιότητα  αναγνωρίζοντας  από  την  αρχή  της 
ανασκαφής  του  ο  Μαρινάτος  συνέλαβε  την  ιδέα  της  προστασίας  του  κάτω  από  ενιαίο 
στέγαστρο εκμεταλλευόμενος  τα μέσα της εποχής  –γωνιακά ελάσματα  DEXION για τον 
σκελετό και φύλλα αμιαντοτσιμέντου, του γνωστού ΕΛΛΕΝΙΤ, για την στέγη. Αν και το 
ΕΛΛΕΝΙΤ αποδείχτηκε καρκινογόνο και ο μεταλλικός σκελετός βρέθηκε εκτεθειμένος σε 
εχθρικό περιβάλλον –αρμύρα της θάλασσας, διαβρωτική ηφαιστειακή σκόνη- το στέγαστρο 
αυτό  προστάτευσε  αποτελεσματικά  την  προϊστορική  πόλη  για  τουλάχιστον  τέσσερες 
δεκαετίες. Όμως δεν άντεχε περισσότερο. Η νέα τεχνολογία και τα βελτιωμένα διαθέσιμα 
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υλικά επέτρεπαν πλέον την αναβάθμιση τόσο του στεγάστρου αυτού καθ’ εαυτό και την 
καλύτερη ένταξή του στο φυσικό περιβάλλον, όσο και την αισθητική ανάδειξη των μνημείων 
καθιστώντας τα ταυτόχρονα πιο προσιτά στο κοινό. 

Τύχη  αγαθή  θέλησε  να  συναντήσω  στην  πιο  κατάλληλη  στιγμή  τον  αρχιτέκτονα  Νίκο 
Φιντικάκη,  ο  οποίος  όχι  μόνο  έδειξε  απεριόριστο  σεβασμό  για  τα  μνημεία,  αλλά 
προβληματίστηκε  για  την  αναζήτηση  των  λύσεων  που  τα  παντοειδή  προβλήματα  του 
αρχαιολογικού χώρου απαιτούσαν. Εμπνεόμενος αφ’ ενός από την προσωκρατική φιλοσοφία 
περί των πρωτογενών στοιχείων του φυσικού κόσμου -χώματος, νερού, αέρα, φωτιάς- και 
από την αριστοτελική θεώρηση των τεσσάρων βασικών ποιοτήτων –θερμού, ψυχρού, υγρού, 
ξηρού- και αφ’ ετέρου από το φυσικό περιβάλλον και την τέχνη του Ακρωτηρίου συνέλαβε 
την ιδέα για ένα βιοκλιματικό στέγαστρο. Με την υλοποίηση της ιδέας αυτής, που μόλις 
πρόσφατα  ολοκληρώθηκε,  ο  αρχαιολογικός  χώρος  και  τα  μνημεία  που  περικλείει 
αναβαθμίστηκαν και έγιναν πιο προσιτά στο κοινό, οι συνθήκες προστασίας των μνημείων 
και  άνετης  κυκλοφορίας  επισκεπτών  και  εργαζομένων  αναβαθμίστηκαν,  ενώ  παράλληλα 
αποκαταστάθηκε η αρμονία στο ήρεμο θηραϊκό τοπίο. Αυτό καθαυτό, τέλος, το στέγαστρο 
αποτελεί  μνημείο  της  σύγχρονης  ελληνικής  αρχιτεκτονικής  άξιο  θαυμασμού.  Ας  μου 
επιτραπεί  από τη θέση αυτή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον αρχιτέκτονα Νίκο 
Φιντικάκη που με την ανυπόκριτη αφοσίωσή του στο έργο και την παντοειδή και ανιδιοτελή 
προσφορά του με κάνει να νιώθω υπερήφανος ως Έλληνας πολίτης και επιστήμονας.

Γιατί, πέρα από την προστασία των μνημείων, η αντικατάσταση του στεγάστρου μας έδωσε 
την ευκαιρία αλλά και την δυνατότητα να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που επί δεκαετίες 
ταλάνιζαν τόσο την επιστημονική ομάδα και το φυλακτικό προσωπικό της ανασκαφής όσο 
και  τους  επισκέπτες  του  αρχαιολογικού  χώρου  και  τους  ξεναγούς.  Ιδού  μερικά 
παραδείγματα:

Η πιλοτική εφαρμογή της αρχικής ιδέας μας προικοδότησε με τον μικρό αυτό αμφιθεατρικό 
χώρο, παρέχοντάς μας την δυνατότητα να οργανώνουμε μικρές σεμιναριακές συναντήσεις 
σαν  την  σημερινή.  Στις  υποδομές  που  κληρονομήσαμε  από  τον  Μαρινάτο,  όπως  τα 
εργαστήρια συντήρησης και φύλαξης τοιχογραφιών και κεραμικών ευρημάτων, μέχρι την 
αντικατάσταση του στεγάστρου είχαν προστεθεί τα εργαστήρια συντήρησης μετάλλινων και 
λίθινων αντικειμένων, επεξεργασίας και μελέτης καταλοίπων χλωρίδας και πανίδας, καθώς 
και  ένα  μικρό  κυλικείο  για  τους  επισκέπτες.  Οι  υποδομές  μας  βελτιώθηκαν  ακόμη 
περισσότερο  με  την  ένταξη  στο  έργο  αντικατάστασης  του  στεγάστρου  την  κατασκευή 
αποθήκης  για  την  ασφαλή  φύλαξη/ταξινόμηση  των  συντηρούμενων  τοιχογραφιών  και 
επιστημονικής  βιβλιοθήκης  για  τους  μελετητές,  σύγχρονο  εκδοτήριο  εισιτηρίων  για  την 
εξυπηρέτηση  των  φυλάκων,  φυλακεία  και  θάλαμος  ηλεκτρονικού  ελέγχου  του 
αρχαιολογικού  χώρου,  συγκρότημα τουαλετών με εγκαταστάσεις  βιολογικού καθαρισμού 
λημμάτων.  Στις  υπαίθριες  αμφιθεατρικές  διαμορφώσεις  οι  ξεναγοί  μπορούν  να 
προετοιμάζουν τις ομάδες τους πριν από την είσοδο στον στεγασμένο αρχαιολογικό χώρο, 
ενώ στις διαδρομές μπορούν να κινούνται ακόμη και άτομα με αναπηρικά καροτσάκια, στο 
ιατρείο δε μπορούν να παρασχεθούν αξιοπρεπείς πρώτες βοήθειες σε όσους τις χρειάζονται. 
Στο  άνυδρο  νησί  της  Σαντορίνης  οι  μεγάλες  ποσότητες  νερού  που  χρειάζονται  για  την 
λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και των εργαστηρίων του σε μεγάλο ποσοστό μπορούν 
να  καλυφθούν  από  τα  όμβρια  ύδατα  που  διοχετεύονται  σε  ειδικές  δεξαμενές  από  την 
επιφάνειά του στεγάστρου που λειτουργεί και ως ομβροσυλλέκτης εξασφαλίζοντας χιλιάδες 
κυβικά μέτρα νερού. 
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Πρόσφατα,  με  την  ευκαιρία  της  αυγουστιάτικης  πανσελήνου,  η  αρμόδια  Εφορεία 
Αρχαιοτήτων  οργάνωσε  στους  υπαίθριους  χώρους  συναυλία  της  Σαντορινιάς  αοιδού 
Μαρίζας  Κωχ.  Με  τις  υποδομές  που  υπάρχουν  παρόμοιες  εκδηλώσεις  μπορούν  να 
οργανώνονται  επιλεκτικά  ακόμη  και  στο  εσωτερικό  του  αρχαιολογικού  χώρου 
τροποποιώντας τον φωτισμό που τώρα υπάρχει μόνο για λόγους ασφαλείας. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,
Προσπάθησα, πριν από την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, να σας προϊδεάσω για το 
έργο που θα δείτε αλλά και για τις ευκολίες και τις υποδομές που καθιστούν το Ακρωτήρι όχι 
μόνο ένα από τους καλύτερους πόλους έλξης για συνδυασμό παιδείας και αναψυχής, αλλά 
και ένα αξιοζήλευτο, πιστεύω, κέντρο έρευνας της προϊστορίας του νησιού και όχι μόνο. Αν 
σας κούρασα, ζητώ συγγνώμη, και ευχαριστώ για την υπομονή σας.  
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