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13· ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΝΑΗΩι

Την από Ιβ1^ Αύγουστου μέχρι 2“ς Σεπτεμβρίου 1950 διαρκέσασαν άνα- 
σκαφήν εν Νάξω ήρχισα από τοϋ κατά την τελευταίαν ημέραν τής περυσινής 
άνασκαφής, ΠΑΕ 1949, σ. 119, άναφανέντος οικοδομήματος τοϋ καί έκ τής 
τοιχοδομίας και έκ των άνευρεθέντων οστράκων ως μυκηναϊκού χαρακτηριζο- 
μένου κατά την περιοχήν τής βορείου παραλίας τής πόλεως, τής Γκρόττας 
ως λέγεται, πεντήκοντα περίπου μέτρα άνατολικώτερον τοϋ «κυκλαδικού» 
οικισμού ΠΑΕ 1949, 112 κέ.

Καί τά εφέτος άνασκαφέντα οικοδομήματα κεΐνται κατά μέγα μέρος έπι 
τής αμμώδους παραλίας έν άμέσω συνεχεία τής θαλάσσης. Αλλά καί καθ’ δσον 
ή άνασκαφή έξετείιετο προς νότον, ήτοι προς τό μέρος τής ξηράς, δ άγων 
προς τό άκρατήτως είσρέον θαλάσσιον ύδωρ ήτο έξ ίσου δυσχερής, διότι τό 
επίπεδον τών μυκηναϊκών λειψάνων προχωρεί καί κατά τήν κατεΰθυνσιν ταύ- 
την εντελώς οριζόντιον καί ισοϋψές σχεδόν προς τήν στάθμην τής θαλάσσης. 
Αί παρατιθέμεναι εικόνες δεικνύουν σαφώς τάς καί κατά τό παρόν έτος έκ 
τού θαλασσίου ϋδατος δυσκολίας τής άνασκαφής. Ή έπίχωσις επί 2 - 3 μ. 
άπό τής θαλάσσης άπετελεΐτο έκ μόνης τής ά'μμου, ένώ μετά ταΰτα έφθανε 
μέχρι 4 μ. ύψους.

Τά άποκαλυφθέντα ερείπια άποτελοϋν μέρος μόνον οικοδομικού συνόλου 
καί άποδεικνύουν ότι ολόκληρος ή βόρειος άκτή τής σημερινής πόλεως, καί 
δ'χι μόνον ή παρά τήν νησίδα τών «Παλατιών» έκτασις, κατέχεται υπό τών 
λειψάνων τών παλαιοτέρων περιόδων τής πόλεως. Σαφώς δέ έφάνη έπίσης 
δτι τά λείψανα ταϋτα εκτείνονται καί προς νότον ήτοι τήν σημερινήν πόλιν. 
Ευτυχώς υπάρχει άκόμη, έκτος τής άκτής, άρκετόν τμήμα έν ιή περιοχή ταΰτη 
έλευδερον προς άνασκαφικήν έρευναν. Οΰτω επιτρέπεται ή έλπίς διι διά τής 
συνεχίσεως τής άνασκαφής θά γνωσθή έν μέρει τουλάχιστον ή πόλις τής 
μεγαλυτέρας καί σημαντικωτέρας νήσου τών Κυκλάδων, δι’ήν ήδη άπό τών 
άρχών τοϋ παρόντος αΐώνος υπήρξε μέγα τό ένδιαφέρον τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, εις τήν οποίαν οφείλονται αί μακροχρόνιοι άνασκαφαί τού Κλώνος 
Στεφάνου1 έξερευνήσαντος πρώτου έκτος τών καθ’δλην τήν νήσον προϊστο
ρικών νεκροταφείων καί οικισμών καί τό μέγα στοϊκόν οικοδόμημα έν τή 
πόλει τής Νάξου πλησίον τής Μητροπόλεως, ΠΑΕ 1908, 114 καί Arch. 
Anz. 1930, 135 εϊκ. 13 καί 14. Τά τελευταία προ τού πολέμου έτη έπανήρ-

1 Πρβ. τάς εκθέσεις αϋτοΰ έν ΠΑΕ 1903 σ. 52-57, αύτ. 1904 σ. 57-61, αύτ. 1906 
σ. 87-89, αύτ. 1908 σ. 114-117, αύτ. 1909 σ. 209-210, αύτ. 1910 σ. 270-273, αύτ. 1911 
σ. 357 καί τήν άνακοίνωσιν έν Comptes - rendus du Congres d’archeologie..., 
Athenes 1905, σ. 216 κε.
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270 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

χισαν αί άνασκαφαί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας εν Νάξω υπό τοΰ 
κ. X. Καροΰζου1 καί Ιμοϋ. Ή εν Νάξφ ουτω ύπ’ εμοϋ επανάληψης των άνα- 
σκαφών από τοΰ παρελθόντος έτους 2 αποτελεί την συνέχειαν τοΰ προ πεντή-

Είκ. 1. Τό δωμάτιον Α.

κοντά ετών άρξαμένου άνασκαφικοϋ έργου τής ’Αρχαιολογικής ημών Εται
ρείας έν Νάξω. Την κατά την περιοχήν τής Γκρόττας έναρξιν των άνασκαφών 
κατά την νΰν περίοδον έπέβαλλον, ως καί έν τή περυσινή μου εκθέσει εση-

1 ΠΑΕ 1937 σ. 115-122 καί αύτ. 1939 σ. 119-124. Συστάδα τάφων τοΰ 5ου π.Χ. 
αιώνος εΐχον ερευνήσει ήδη τό 1935 κατόπιν των ευρημάτων τα όποια έσημείωσα ΑΡΧ. 
Δελτ. 14, παράρτ. σ· 50. Τό έν Νάξφ άπολειφθέν έν κιβωτίοις μέγα μέρος των ευρημάτων 
τοΰ Κ. Στεφάνου είχε μεταφέρει εις Μύκονον πρός καθαρισμόν καί συγκόλλησιν ό 
μακαρίτης Δ. Πίππας. Τά άποτελεσθέντα αγγεία κυρίως καί άλλα αντικείμενα είχε μετα
φέρει εις Νάξον ό κ. X. Καροϋζος ολίγον πρό τοΰ πολέμου. Ταΰτα κατεστράφησαν 
σχεδόν πλήρως έκ βομβαρδισμού κατά τόν πόλεμον χωρίς νά έ'χη καταστή δυνατή 
ή μελέτη καί φωτογράφησις των αντικειμένων τούτων. Ευτυχώς ότι τό μεϊζον μέρος 
των νεωτέρων ευρημάτων είχε παραμείνει έν Μυκόνφ. Μεταξύ των καταστραφέντων 
ήτο καί ό άμφορεύς τής ’Αφροδίτης Jdl 1937, 166 κέ.

1 "Αλλων τινών τυχαίων ευρημάτων μου έκ Νάξου σύντομον μνείαν βλ. έν BCH 
1947-48 σ. 440 καί αύτ. 1949 σ. 533 καί JHS 66 (1946) σ. 115.
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μείωσα, ΠΑΕ 1949 σ. 112, τά Ινταΰθα γενόμενα τυχαία κεραμικά ευρήματα 
υπό τοΰ ίκανωτάτου φύλακος των Αρχαιοτήτων κ. Ν. Γαβαλά.

Έκ τών άναφανέντων εφέτος ερειπίων πλήρως διακρίνεται μέγα όρθο-

Εΐκ. 2. Τό μαρμάρινον κατώφλιον τοΰ δωματίου Α.

γώνιον σχεδόν δωμάτιον, Α, (είκ. 1) τοΰ οποίου αΐ έσωτερικαί διαστάσεις 
είναι 7 περίπου μ. κατά τάς μακράς ήτοι την ανατολικήν και δυτικήν πλευράς, 
4 μ. κατά τήν νότιον και 3,80 κατά τήν βόρειον. Ή είσοδος εΰρίσκεται κατά 
τήν ανατολικήν μακράν πλευράν ή οΰχί δε εις τό μέσον αυτής αλλά πλησιέστε- 
ρον προς τήν ΒΑ γωνίαν, άφ’ ής απέχει 2,10 μ. Έκ τής εισόδου ταΰτης σώζε
ται εις τήν αρχικήν αΰτοΰ θέσιν τό μαρμάρινον κατώφλιον (εικ. 2), κανονικώς 
είργασμένον παραλληλεπίπεδον, μήκους 1,30 μ., πλάτους 0,63 μ. καί ΰψους 
14 15 έκ. Ή άνω επιφάνεια τοΰ κατωφλιού σχηματίζει εμπρός κατά 2 έκ. 
χαμηλοτέραν ταινίαν, πλάτους 0,20 μ.' εις άπόστασιν 40 έκ. από τοΰ βορείου 
άκρου του υπάρχουν δυο μικραί κοιλότητες, εξ ών ή μεγαλυτέρα, διαμέτρου 
4 έκ., εις τό μέσον, ή δ’ έτέρα μικροτέρα επί τής αυτής γραμμής επί τής 1

1 Ής προσεχέστερον παράδειγμα εΰρυμετώπου οικίας έκ τών αυτών μυκηναϊκών 
χρόνων αναφέρω ήδη ενταύθα τήν οικίαν Phylakopi, σ. 54 είκ. 48.
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Είκ. 4. Ό βόρειος τοίχος τοΰ δωματίου Α.
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πρόσθιας ταινίας. Ίο δάπεδον τοΰ δωματίου ήτο εστρωμένον διά λευκού 
κονιάματος εκ τοΰ οποίου έσώζοντο αρκετά τεμάχια (είκ. 3), αλλά τό εις 
ίλύν μεταβάλλον τό δάπεδον θαλάσσιον ύδωρ δεν επέτρεψε την άκριβεστέραν 
άποκάλυψιν αύτοϋ. Οί τοίχοι αποτελούνται έκ κανονικώς μάλλον εΐργασμένων

Είκ. 5. Ή «εύθυντηρία» τοΰ τοίχου τής είκ. 4.

λίθων γρανίτου κυρίως, ενίοτε όμως καί μαρμάρου, μέτριων διαστάσεων, 
27-30 έκ. πλάτους καί 15 έκ. ύψους, σπανιώτερον δέ μεγαλύτερων, σχηματι- 
ζόντων δέ ευθείς σχεδόν δόμους. Γενικώς τό πάχος τών τοίχων είναι 60 ή 
καί περισσοτέρων έκατοστών, άνευ τής κατά 17 περίπου έκ. προεξεχούσης 
κατά την εξωτερικήν επιφάνειαν βάσεως, έφ’ ής πατεΐ ό βόρειος καί τό 
βόρειον τμήμα τού ανατολικού τοίχου (είκ. 4 καί 5). Ή έν εΐδει εύθυντη- 
ρίας προεξοχή αύτη, ύψους 20-25 έκ., είναι έκτισμένη ως καί ό υπέρ αυτήν 
τοίχος, κατέληγεν όμως ά'νω εις σειράν πλακών σχιστού, έξ ών σώζονται δύο 
(είκ. 5) ένφ αί λοιπαί έλειπον έσχηματίζετο δηλαδή ούτω πραγματική εύθυν- 
τηρία αποτελούσα τήν ακριβή όριζοντίαν επιφάνειαν, έφ’ ής έπάτει ό τοίχος. 
Ό βόρειος ούτος τοίχος σώζεται εις δύο δόμους υπέρ τήν εύθυντηρίαν καί 
ύψος 40 περίπου έκ. Εις τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τοΰ τοίχου τούτου φαί
νονται μόνον οί δύο ούτοι δόμοι (είκ. 6) υπέρ τό δάπεδον τού δωματίου

18
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Α, τής εύθυντηρίας μή εξικνουμένης μέχρι τής εσωτερικής δψεως τοΰ τοίχου, 
άλλ’ άποτελούσης τρόπον τινά βάσιν τοΰ τοίχου καί ανάλημμα των υπό 
τούτον χωμάτων. Ό ανατολικός τοίχος σώζεται εις έλάχιστον ύψος, βορείως 
όχι ύψηλότερον τοΰ κατωφλιού (εικ. 6), νοτίως δέ μέχρι 30 εκ. Τοΰ αύτοΰ

Είκ. 6. Ή ΒΑ γωνία τοΰ δωματίου Α.

πάχους, ως καί ό βόρειος καί| 6 ανατολικός, είναι καί δ δυτικός τοίχος 
ήτοι 60 εκ. (είπ. 7), δστις εις τό μέσον σφζεται μέχρι ύψους 80 έκ., ενώ 
κατά τήν ΒΔ γωνίαν σώζεται εις τό αυτό, εις δ καί τό κατώφλιον ύψος 
ήτοι 15 περίπου εκ.- ούχί ύψηλότερον σώζεται καί κατά τό νότιον πέρας 
αύτοΰ ένθα έπικάθηνται μεταγενέστεροι τοίχοι, ως καί επί τοΰ νοτίου τοίχου, 
τοΰ οποίου επίσης σφζεται μόνον ό κατώτατος δόμος έ'χων πάχος 80 εκ. 
“Από τής εξωτερικής επιφάνειας τοΰ τελευταίου τούτου τοίχου καί εις άπό- 
στασιν 1,80 από τής ΝΔ γωνίας τοΰ δωματίου Α εκκινεί έ'τερος όμοιος 
τοΐχοςΙ μή έρευνηθεις περαιτέρω. Τον βόρειον τοίχον τοΰ Α συνεχίζει σειρά 
λίθων προς άνατολάς· αλλά ταύτης καθώς καί ά'λλων συγχρόνων, ως φαί
νεται, τμημάτων τοίχων άναφανέντοίν ΒΑ τοΰ Α, ή έρευνα άπέμεινε διά τό 
προσεχές έ'τος1.

1 Σχεδιογράφημα θά δημοσιευθή είς τόν επόμενον τόμον τών Πρακτικών.
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Δυτικώς τοΰ Α σχηματίζεται μικρότερον δωμάτων, Β, (είκ. 7) τραπεζιό- 
σχημον με την στενοτέραν πλευράν προς δυσμάς. Αί εσωτερικά! διαστάσεις 
τοΰ δωματίου τοΰιου είναι 3,05 μ. κατά την βόρειον καί την νότιον, 3,60 
την ανατολικήν καί 3,40 την δυτικήν πλευράν. Τά δύο δωμάτια διαχωρίζει

Είκ. 7, Ή ΒΔ γωνία τοΰ δωματίου Α καί όπισθεν τό 
δωμάτων Β.

τό βόρειον μέρος τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ Α, αλλά δεν υπάρχει θύρα μεταξύ 
τούτων, τουλάχιστον εις τό επίπεδον τοΰ Α. Τοΰ δωματίου Β ό βόρειος τοΐ- 
χος, Ρ, δεν αποτελεί εύθύγραμμον έπέκτασιν τοΰ β, τοΰ βορείου δηλ. τοίχου 
τοΰ Α, άλλ’ ιδιαίτερον τοίχον τερματιζόμενον εξωτερικούς τοΰ τοίχου β προς 
τον οποίον εφάπτεται εις μήκος 65 εκ. Τό πάχος τοΰ β' είναι 60 εκ. ενω 
ή εφαπτομένη εις τον β άπόληξις (εικ. 7) έχει πάχος 40 έκ. Ή τοιαύτη σύν- 
δεσις δεικνύει δτι δεν πρόκειται περί ενιαίας κατασκευής, άλλ’ ότι, πιθανώ- 
τατα, δ β' προσετέθη βραδύτερου άλλ’ εντός τής αυτής γενικής περιόδου, 
ως δεικνύει ή όμοιότης τής κατασκευής. 'Ότι δέ τό δωμάτων Β είναι μετα
γενέστερον τοΰ Α φαίνεται κυρίως έκ τοΰ νοτίου αυτού τοίχου, δστις είναι 
θεμελιωμένος εις τό ύψος σχεδόν τοΰ κατωφλιού έ'χων πάχος 50 έκ. Ό δυτικός 
τοίχος τοΰ Β είναι μέν παχύτερος, άλλ’ είναι καί οΰτος υψηλότερου τεθεμε- 
λιωμένος. Ό τοίχος β' συνεχίζεται καί πέραν τοΰ δωματίου Β.
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Λοξώς επί τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ Α επικάθηται μάκρος τοίχος (είκ. 8) 
παρακολουθηθείς εις μήκος 6 μέτρων οΰτος διέρχεται επί τής ΝΑ γωνίας 
καί τοΰ ανατολικού ήμίσεος τοϋ νοτίου τοίχου άπολήγων 60 έκ. νοτίως τής 
ΝΔ γωνίας τοΰ Α, επί τής οποίας ως καί επί μέρους τοϋ νοτίου πέρατος τοΰ

Είκ. 8. ΟΙ λοξώς επί τοϋ νοτίου τοίχου (τοΰ χαμηλότερου, 
έφ’ οϋ πατεϊ τό πτύον) τοΰ δωματίου Α έπικαβήμενοι 

γεωμετρικοί τοίχοι.

δυτικοΰ τοίχου τοϋ Α (είκ. 9) επικάθηται έ'τερος τοίχος άρχόμενος από τοΰ 
επί τοΰ νοτίου τοίχου έπικαθημένου καί δστις επίσης κάμπτεται προς δυσμάς· 
ή τελευταία αυτή προέκτασις σχηματίζει ελεύθερον χώρον μεταξύ ταΰτης καί 
τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ δωματίου Β.

Τό πάχος τών μεταγενεστέρων τούτων τοίχων είναι 50 εκατοστών τό δέ 
σφζόμενον αυτών ύψος υπέρ τούς τοίχους τοΰ Α είναι 70 έκ. Ή τοιχοδομία 
των άποτελείται έκ μικρών ακανόνιστων λίθων. Εις έ'τι μεταγενεστέραν περίο
δον φαίνεται δτι ανήκουν 6 επί τοΰ τέμνοντος τον νότιον τοίχον τοΰ Α Ιπι- 
καθήμενος είσέχων αύτοΰ κατά 20 περίπου έκ. και σψζό μένος εις ΰψος 35 έκ 
Οΰτος κατά τό μέσον τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ Α έκάμπτετο κατ’ ορθήν γωνίαν 
προς τό εσωτερικόν τοΰ Α. Ή προέκτασις αυτή δεν έφθανε μέχρι τοΰ δαπέδου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:54 EEST - 54.161.213.156



Νικολάου Μ. Κοντολέοντος: Άνασκαφή έν Νάξφ 277

τοϋ Α άλλα περί τά 50 έκ. ΰψηλότερον. ’Όπισθεν, νοτίως, τού υψηλότερου 
τοΰτου τοίχου εΰρίοκεται έ'τερος συνηνωμένος προς αυτόν, δστις συνεχίζεται 
επί 7 μ. εΐσέτι προς δυσμάς καί ειτα κάμπτεται κατ’ ορθήν γωνίαν προς 
νότον (είπ. 8).

Είκ. 9. Ό δυτικός τοίχος τοΰ δωματίου Α καί οί επ’ αύτοΰ 
έπικαδήμενοι γεωμετρικοί τοίχοι.

Ουτω τό δωμάτιον Α καί τά σύγχρονα αΰτοΰ εΐχον καλυφθή διά των 
οικοδομημάτων, εις α άνήκον οί μεταγενέστεροι οΰτοι τοίχοι. Εις ταϋτα άνή- 
κον ίχνη πλακοστρώτου άναφανέντα 0,70-1 μ. υπέρ τό δάπεδον τοΰ Α. 
Άλλ’, ώς εΐδομεν, οί μεταγενέστεροι τοίχοι ανήκουν εις δυο περιόδους. 
Τό επίπεδον τής παλαιοτέρας τούτων ευρίσκετο 30 - 40 εκ. ύψηλότερον τοϋ 
δωματίου Α.

Την χρονολογίαν τοΰ Α παρέχουν τά πολυπληθή μυκηναϊκά αγγεία τά 
εύρεθέντα εις δλην την περιοχήν καί επί τοΰ δαπέδου τοΰ Α. Γεωμετρικά 
όστρακα άνευρίσκοντο ιδιαιτέρως εις τήν νότιον καί δυτικήν περιοχήν και εις 
στρώμα άρχόμενον 0,80-1 μ. υπέρ τό δάπεδον τοΰ Α. Ή τοιαύτη διάκρισις 
εγένετο μόνον πολΰ γενικώς διότι ή έ'λλειψις επιχώσεως εις τό βόρειον μέρος 
καί κυρίως τά αμέσως μετά τήν άψαίρεσιν τών χωμάτων είσρέοντα ΰδατα, τά 
όποια μετέβαλλον εις λίμνην τήν άνασκαφήν, εδυσχέραινον τήν ακριβή διά-
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Είκ. 10. Μυκηναϊκά Αγγεία κοσμούμενα διά σπειρών·

Εϊκ. 11. Τεμάχια μυκηναϊκών αγγείων.

Είκ. 12. Θραύσμα μαρμαρίνου~άγγείου.
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κρισιν. Μεταγενέστερα των γεωμετρικών όστρακα άνευρέθησαν μόνον πολύ 
υψηλά, ενώ τά γεωμετρικά άνευρίσκοντο εις τό αντίστοιχον προς τούς μετα
γενεστέρους τοίχους στράιμα κα'ι μέ σποραδικά μόνον μυκηναϊκά όστρακα, 
ενώ τό αμέσως υπέρ τό δάπεδον τοΰ δωματίου Α στρώμα περιείχε μυκηναϊκά 
όστρακα. Κατά την δυτικήν περιοχήν τής άνασκαφής εν στρώμα ύψους ολίγων 
εκατοστών άποτελούμενον έκ μαύρης γης, ούχ'ι τέφρας, 30-40 εκ. υπέρ τό 
ύψος τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου Α και προερχόμενον έκ τής βραδείας έν τή 
γή καύσεως οργανικών ουσιών, έχαρακτήριζε τήν διαδοχήν από τοΰ μυκη- 
ναϊκοΰ εις τό γεωμετρικόν στρώμα. Ώς μυκηναϊκά χαρακτηρίζω καί τά ύπο- 
μυκηναϊκά, γεωμετρικά δέ καί τά πρωτογεωμετρικά όστρακα.

Αΐ εΙκόνες 10-11 παρουσιάζουν ολίγα δείγματα έκ τών εύρεθέντων 
αγγείων, τά όποια κατά κύριον λόγον ανήκουν εις τάς παλαιοτέρας κατηγο
ρίας τής τρίτης μυκηναϊκής περιόδου. Έκτος τών αγγείων, μεταξύ τών οποίων 
καί μεγάλοι πίθοι καί εις τριποδικός έκ φαιοΰ πηλού λέβης, άνευρέθησαν έν 
άποκεκρουμένον μυκηναϊκόν είδώλιον, τό θραύσμα τής είκ. 12 έκ πρασινο- 
φαίου μαρμάρου διάστικτου υπό λευκών σωματίων τό όποιον ένθυμίζει 
όμοια κρητικά (ΞανθοϊΛΙΔΙΙΣ Vaulted Tombs σ. 46 άρ. 687, πίν. 31’ τοΰ 
αυτού μαρμάρου αγγεία συνήθη καί εις τάς νήσους, KCH 1947-48 σ. 240) 
καί ή κεφαλή τών είκ. 13 · 14 έκ πρασίνου σχιστού, έπιτοπίου προφανώς, 
ήτις έχει ύψος προσώπου 3 έκ., 6,5 δέ έκ. μετά τοΰ συμφύτου στέρνου. 
Υπέθεσα άρχικώς ότι πρόκειται περί λαβής (πρβ. π.χ. BOSSERT 3 άρ. 310), 
αλλά πιθανώτατα πρόκειται περί κεφαλής «άκρολίθου» άγαλματίου, ώς μοι 
ύπέδειξεν ό κ. Σ. Μαρινάτος. Λύτη εύρέθη έξωθι τοΰ τοίχου β' μετά μυκη
ναϊκών οστράκων καί δέν άφίνει αμφιβολίαν περί τής χρονολογήσεώς της 
εις τήν έποχήν αυτήν. ’Αλλαχού θά κάμω έκτενέστερον περί αυτής λόγον, 
ήδη όμως έκ τών φωτογραφιών είναι φανερόν ότι πρόκειται περί σημαντικού 
συνδέσμου τής πλαστικής τής μυκηναϊκής προς τήν πρώιμον ελληνικήν πλα
στικήν. Ή ύπαρξις τοΰ ύπογενείου, ό σχηματισμός τών ώτων καί ή όλη δια- 
μόρφωσις έπανευρίσκονται εις τάς μυκηναϊκός κεφαλάς, άλλ’ ή αύστηρότης 
τής έκφράσεως είναι περισσότερον «ελληνική», ό σχηματισμός τοΰ ανωτέρω 
ιδία μέρους τοΰ προσώπου καί ή χαρακτηριστική υπέρ τό μέτωπον στεφάνη, 
μολονότι όχι έντελώς άγνωστος κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους (πρβ. τάς 
κεφαλάς τής κύλικος τών Μυκηνών Εφ. Αρχ. 1888 πίν. 7, άρ. 2, BOSSERT 3 
άρ. 153 -155) είναι όμως κυρίως άμεσος προβαθμίς γνωστών κεφαλών τής 
πρωίμου ελληνικής πλαστικής.

Μικράν σκαφικήν έρευναν ένήργησα έπίσης εις τό κτήμα τοΰ Άντ. 
Γαβαλά παρά τό έξωκκλήσιον 'Αγ. Παρασκευή, ύπερθεν τής αμαξιτού προς 
τό χωρίον Ποταμιές. Άνεφάνησαν δύο κυκλαδικοί τάφοι άλλά δυστυχώς 
κατεστραμμένοι' τοΰ ένός έσψζετο τμήμα μόνον έκ πλακών σχιστού, τοΰ
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ετέρου έλειπεν ή πλάξ τής μιας μακράς πλευράς. Είχε μήκος 80 έκ. κα'ι πλάτος 
40 εκ. Ούδέν ετερον ΰπήρχεν εν αυτή εϊμή οστά τινα καί ολίγα τεμάχια εξ 
εγχαράκτου σφαιρικής πυξίδος κοινοΰ ναξιακού τνπου.

Τέλος σημειώνω ενταύθα την ϋπαρξιν αναθηματικής επιγραφής εις ήρει-

Είκ. 13. Μικρά κεφαλή εκ πρασί
νου σχιστού.

Είκ. 14. Πλάγιά οψις τής κεφαλής 
είκ. 13.

πωμένον εκκλησίδιον πλησίον των παρά την «βρύσιν τοϋ Λαθρίνου» δυο 
άλλων εκκλησιών. Ή επιγραφή αποτελεί νϋν ΰπέρθυρον παράθυρου τοϋ ναΐ
σκου ώστε νά μη δυνηθώ κατά την έκεϊθεν διέλευσίν μου νά άναγνώσω ταϋτην 
μετά τής άπαιτουμένης ακρίβειας. Όπωςδήποτε πρόκειται περί άφιερώσεως 
Δήμψρι, Κόρψ, Δα ΕυδονλεΙ καί Βανβοΐ, τοϋ 3ου ή 2ου π. X. αΐ. Ή Τριάς 
Δήμητρος, Κόρης καί Διός Εϋβουλέως ήτο ήδη γνωστή εκ τής πόλεως Νάξου, 
ΑΔ 14, παράρτ. σ. 50 IG XII Suppl. σ. 104 άρ. 196, ή δε προσθήκη 
τής Βαυβοϋς εις τήν Τριάδα ήτο μεμαρτνρημένη εκ Πάρου IG XII 5 άρ. 227.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝ
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