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14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΝΑΞΩι

Κατά την εφετινήν συνέχειαν τής έν τή πόλει τής Νάξου άνασκαφής 
— από τής 17ης Αύγουστου μέχρι τής 7ης Σεπτεμβρίου 1951 διά 12 κατά 
μέσον δρον εργατών ήμερησίως— περιωρίσάημεν εις την έπέκτασιν τοΰ πέρυ- 
σιν άνασκαφέντος τμήματος τοΰ μυκηναϊκού οικισμού (ΠΑΕ 1950, 269 κέ.)> 
έσχομεν δε παραλλήλους καί την ευκαιρίαν τής άναγνωρίσεως και άλλων 
αρχαιολογικών τόπων τής νήσου έν τή προσπαθείς* ημών διά την κατά το 
δυνατόν όλοκληρωτικήν έρευναν αυτής.

Τά επί τής παραλίας κείμενα ερείπια κατά μέν την πλησίον τής θαλάσ
σης ζώνην τής ακτής, πλάτους 6-7 μέτρων, καλύπτονται υπό ελάχιστου 
μόνον ύψους έπιχώσεως εκ θαλασσίας άμμου καί κροκαλών, ένφ νοτίως τής 
λωρίδος ταΰτης έχει σχηματισθή έπίχωσις μέχρι 5 μέτρων ύψους Ινουμένη 
δι’ ίσχυράς κλίσεως προς την χθαμαλήν παραλίαν. Προς τήν ένδοτέραν ταύτην 
περιοχήν τής υψηλής έπιχώσεως έξετάθη περισσότερον ή προσπάθεια ημών 
με τήν έλπίδα, δη ένταΰθα θά άνευρίσκοντο πληρέστερον διατετηρημένα 
τά αρχαία ερείπια. Καί εδώ δμως εύρέθημεν ακόμη πολύ πλησίον τής θαλάσ
σης ώστε νά μή λείψουν καί εφέτος αί δυσχέρειαι τής έντός τοΰ ύδατος άνα
σκαφής· δτε έφθάνομεν εις το μυκηναϊκόν στρώμα, τοΰτο αμέσως μετεβάλ- 
λετο είς λίμνην.

Τό δημοσιευόμενον σχεδιογράφημα (είκ. 1) παρέχει τήν κάτοψιν τών 
πέρυσι καί εφέτος άναφανέντων οικοδομημάτων. Είς τήν πέρυσιν άναφα- 
νεΐσαν μυκηναϊκών χρόνων οικίαν, έκ τής οποίας πληρέστερον εσφζετο 
τό δωμάτιον Α (έ.ά. 271 κέ.) ανήκει και ό εφέτος άποκαλυφθείς τοίχος γ (είκ. 2), 
δστα ένοΰται καθέτως προς τον νότιον τοίχον τοΰ Α σχεδόν κατά τό μέσον 
αύτοΰ· άνεσκάφη είς έκτασιν 6 περίπου μέτρων, έχει πάχος 65 εκ., ως καί 
οί λοιποί μυκηναϊκοί τοίχοι, ολίγον δε προ τοΰ νοτίου πέρατος αύτοΰ αρχί
ζει έτερος προς δυσμάς κατά μικρόν μόνον τμήμα αναφανείς, γ'. Έπί τοΰ 
τοίχου γ, 2 μέτρα μετά τήν έναρξίν του, έκειτο, προφανώς εις τήν αρχικήν του 
θέσιν, σφαιρικός πεπλατυσμένος λίθος, διαμ. 0,80, φέρων έπί τής άνω αύτοΰ 
έπκρανείας δλμον, διαμ 15 έκ. καί βάθους 7 έκ., διά τήν στροφήν τής θύρας· 
α! έν τή περιφερείς αύτοΰ μικρότεροι δπαί (είκ. 10) προωρίζοντο ίσως 
διά τήν είς τάς παραστάδας τής θύρας στερέωσιν έκ τοΰ κατωφλιού καί τοΰ 
σχηματισμού τής θύρας ούδέν βεβαίως σφζεται.

"Εμπροσθεν τοΰ Α άπεκαλύφθη έτερον δωμάτιον, Α, σχηματιζόμενον 
διά προεκτάσεως τοΰ τοίχου β προς άνατολάς. Τό νότιον πέρας (είκ. 3) 
καλύπτεται έντελώς υπό τών τοίχων κ καί λ, δ δ5 ανατολικός τοίχος αύτοΰ, α', 
σώζεται εις ύψος 0,40 -1 μ. Τό καθαρόν άνοιγμα τοΰ βάθους τοΰ δωματίου
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είναι 3,30 μ. Όλίγον προ τοϋ νοτίου πέρατος τοΰ τοίχου τούτου υπάρχει σχεδόν 
ορθογώνιον συμπαγές κτιστόν κατασκεύασμα, πλάτους 1 περ. μ. καί μήκους 
2,20μ., στηριζόμενον επί τοΰ τοίχου, σωζόμενον εΐςΰψος 0,40-0,50 μ.' ό προορι-

Είκ. 1. Σχεδιογράφημα τοΰ άνασκαφέντος τμήματος (1950 και 1951).

σμός του δεν είναι σαφής (είκ. 3). Μεταξύ τούτου καί των τοίχων μ καί λ δεν 
σφζεται έκτου ανατολικού τοίχου τοϋ Α' είμή εις μόνον λίθος, δστις δύναται 
νά είναι τό κατώφλιον τοΰ δωματίου. Εις τό βόρειον άκρον τούτου εύρέθησαν 
ολίγοι λίθοι μέτριου μεγέθους προερχόμενοι εκ τής στρώσεως τοΰ δαπέδου 
εΰρισκομένης εις τό αυτό προς τό κατώφλιον τοΰ 4 επίπεδον. Ενδιαφέρον
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Είκ. 0. Τό νότιον τμήμα τοϋ δωματίου Α'.
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εύρημα εντός τοϋ Α' ήτο πηλίνη σφραγίς σχεδόν κωνικοί σχήματος μετά σφαι
ρικής διατρήτου άπολήξεως άνω- ό δίσκος τής σφραγίσεως, διαμ. 2,7 εκ., φέρει 
εντός κύκλου εγχάρακτον διπλοΰν σταυρόν, τοΰ οποίου τα τεταρτημόρια επα
ναλαμβανόμενα πληροϋσι τάς τέσσαρας γωνίας. Τό κόσμημα τούτο πολύ σύνη- 
θες και εις τούς ύπομυκηναϊκούς και τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους ενισχύει 
την χρονολόγησιν τοϋ A' εις τούς μεταμυκηναϊκοΰς, πιθανώτατα τούς ύπο-

Είκ. 4. Ή ΒΑ γωνία τοϋ Α' έπικαθημένη επί τής ΝΔ 
γωνίας τής οικίας Β, έφ’ ής άλλοι μεταμυκηναϊκοί τοίχοι.

μυκηναϊκούς χρόνους. Ότι είναι μεταγενέστερα προσθήκη εις τό Α άπο- 
δεικνύεται ασφαλώς εκ τοϋ γεγονότος δτι ή βορειοανατολική γωνία τοϋ 
Α' ηατεΐ ακριβώς επί τής νοτιοδυτικής γωνίας τής οικίας Β, ήτις είναι σύγ
χρονος προς την οικίαν Α.

Ή οικία Β (είκ. 4), τής οποίας άπεκαλύφθη εφέτος μόνον ή ΝΔ. γωνία, 
είναι ασφαλώς σύγχρονος προς την Α: άμφότεραι κεΐνται εις τό αυτό επί
πεδον, οί τοίχοι, τής αυτής κατασκευής καί πάχους, ±60 εκ., καί τα εύρε- 
θέντα όστρακα είναι τής αυτής περιόδου. Εις τήν προ τής προσθήκης 
τοϋ Α’ περίοδον, ή νοτία πλευρά τής Β καί ή ανατολική πλευρά τής οικίας Α, 
επί τών οποίων πλευρών εύρίσκονται αί είσοδοι τών οικιών, άποτελοίσι τρό
πον τινά τάς αντιστοίχους πλευράς προ αυτών εΰρισκομένης πλατείας. Ό 
δυτικός τοίχος τής οικίας Β, η, μόλις αναφαίνεται (είκ. 4). Εις τον νότιον 
Τοΐχον, π' καί εις άπόστασιν μόνον 1,50 μ. από του δυτικοί αυτοί πέρατος 
εύρίσκεται μονόλιθον κατώφλιον εκ σχιστού (εικ. 5), μήκους 1,20 μ., πάχους
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Εΐκ. 6. ΟΙ τοίχοι τοϋ οικοδομήματος J από δυσμών.

λο; προς τον τοίχον β, άφ’οΰ απέχει 1,20 περ. μ. καμπτόμενος πρός βορραν 
εις τό ανατολικόν του όίκρον, κα'ι εις ετερος ν, ακολουθών την κατεύθυνσιν 
τοϋ τοίχου α' πρός βορραν παχών επί τοϋ μ δεν έξηρευνήθησαν περαιτέρω. 

Κυρίως δμως κατά την νότιον περιοχήν τής άνασκαφής, ένθα σχηματί

0,60 μ. καί υψους 0,25 μ. Μολονότι δεν άνεσκάφη εις άπαν τό μήκος ό τοίχος 
οΰτος, ό'μως ή οπωσδήποτε μικρά άπόστασις τοϋ κατωφλιού από τοϋ δυτι
κού ά'κρου τοϋ τοίχου δεικνύει δτι τό κατώφλιον δεν εύρίσκεται εις τό μέσον 
τοϋ τοίχου' όμοίαν τοποθέτησιν εχομεν καί εις τό κατώφλιον τοϋ Α (πρβ.

Εΐκ. 5. Τό κατώφλιον τής οικίας Β.

έ.ά. 271). Οι τοίχοι καί ενταύθα δεν σώζονται παρά εις ύψος μή ύπερβαΐνον 
τά 25-35 εκ., ολόκληρον δε τό άνασκαφέν τμήμα καλύπτεται υπό περίπλο
κων τοίχων (εικ. 4) έκ δύο τουλάχιστον περιόδων είς τοίχος, μ, παράλλη-
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ζεται ή υψηλή επίχωσις, σώζονται περισσότερον οι μεγαλύτεροι οΰτοι τοίχοι, 
οϊτινες όμως οπωσδήποτε δεν είναι νεώτεροι τών γεωμετρικών χρόνων 
(είκ. 6 καί 7 )■ Σαφές και εκ τοϋ σχεδιογραφήματος είναι ότι οί τοί
χοι οΰτοι κατελάμβανον απασαν την έκτασιν τοϋ άνασκαφέντος μυκηναϊκού 
οικισμού.

Εις μήκος 11 μ. παρηκολουθήθη ό δυτικώτερος τών τοίχων τούτων, δ, 
καμπτόμενος προς δυσμάς κατά τό βό
ρειον αΰτοΰ πέρας, τό οποίον έπικάθη- 
ται λοξώς επί τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ 
δωματίου Α (έ.ά. 277 είκ. 9)· δ τοίχος 
οΰτος έχει πάχος 0,50 μ. σώζεται δε εις 
ύψος μέχρι 1,70 μ. κατά τό νότιον άνα- 
σκαφέν πέρας. Ή εξωτερική, δυτική, 
παρειά τοϋ τοίχου δ έπικάθηται επί 
ετέρου παλαιοτέρου ύψους 40 εκ. καί 
φαινομένου πάχους 42-44 εκ.' και ό 
κατώτερος οΰτος τοίχος είναι μεταγε
νέστερος τών μυκηναϊκών, διότι ή κα- 
τεΰθυνσίς του είναι λοξή ως προς ιήν 
οικίαν Α καί κυρίως τέμνει τήν προέ- 
κτασιν τοΰ τοίχου γ. Ή διπλή χρονική 
περίοδος είναι καταφανής καί εις τους 
άλλους τών τοίχων τούτων τό κατώτερον τμήμα τοΰ ζ προεξέχει επίσης ώς τοι- 
χοβάτης τοΰ ΰπερτέρου τμήματος, καλώς δέ διακρίνεται ό ανάλογος σχηματισμός 
καί εις τον τοίχον η, ώς επίσης καί εις τήν συνένωσιν τών τοίχων ι καί κ Τό 
μέγα πάχος τοΰ τοίχου κ καί λ εξηγείται ακριβώς έκ τοΰ ότι πρόκειται περί 
δυο παρακειμένων τοίχων. Όμοίως παχεΐς τοίχοι ανευρίσκονται καί εις τήν 
Φυλακωπήν τής Μήλου, Pbylacopi σ. 53, εις τάς μεσοτοιχίας· καί εκεί πρό
κειται περί δυο ενουμένων παρακειμένων τοίχων. Οί τοίχοι η, τ, κ, αποτε
λούν έν μέγα έπίμηκες δωμάτιον, Ι) όπισδεν τοΰ οποίου σχηματίζεται έν 
μικρότερον, Ι\ άσχετον όμως άρχικώς προς τό I, έφ’ όσον 6 τοίχος λ είναι 
άσχετος προς αυτό. Ό τοίχος λ είναι μάλιστα καί κατά τινα εκατοστά τεθε- 
μελιωμένος ΰψηλότερον ή δ κ' δεν είναι πολύ σαφές εις ποιον οικοδόμημα 
ανήκει ή αρχική περίοδος τοΰ λ κατά τήν δευτέραν όμως, άφ’ενός μέν άπετε· 
λέσθη τό δωμάτιον I', άφ’ετέρου δέ δ έπικαθήσας κατά τό ανατολικόν μεΐζον 
αΰτοΰ τμήμα τοίχος διά κάμψεως προς βορράν ήτοι προς τό εσωτερικόν τοΰ 
δωματίου Α (έ’.ά. 276 είκ. 8) άπετέλεσεν έ'ιερον οικοδόμημα’ άπόδειξις τής 
μεταγενεστέρας ταΰτης διαρρυθμίσεως είναι ότι ή προς βορράν προέκτασις τοΰ 
άνωτέρου τοίχου τοΰ λ έστηρίζετο επί χωμάτων, 0,70 μ. ΰψηλότερον τοΰ δαπέ-

Είκ. 7. ΟΙ τοίχοι λ καί κ άπό νότου.
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δου τοΰ Α, επίσης δέ ό παλαιότερος τοίχος λ σχηματίζει είδος τοιχοβάτου 
υπό τον νεώτερον λ (έ'.ά. 276 κέ.).

Ή προς άνατολάς προέκτασις τών τοίχων « καί λ είχε καταστραφή εις 
μεσαιωνικούς χρόνους, καθώς καί ολόκληρον τό ανατολικόν πέρας τοΰ I, διότι 
άνεφάνη εκεί τοίχος έκτισμένος δι“ ασβέστου, άντιθέτως δέ προς την υπόλοιπον

Εΐκ. 8. Ή μαρμάρινη βάσις τοΰ κίονος υπέρ τούς τοίχους τοΰ J.

έκτασιν τής άνασκαφής, ή επίχωσις ενταύθα ήτο ανάμεικτος καί μετά νεω- 
τέρων αντικειμένων.

'Οπωσδήποτε τό διά τών μεταμυκηναϊκών τούτων τοίχων σχηματιζόμε- 
νον οικοδόμημα έχει σχήμα μεγάρου, τοΰ όποιου ό μείζων χώρος I έχει μήκος 
7 περ. μ. καί πλάτος 4.30 μ., ό δέ μικρότερος I' μήκος βορείως μεν 1,85 μ. καί 
2,30 μ. νοτίως, ένεκα τής λοξής κατευθΰνσεως τοΰ ό, πλάτος δέ 4,80 μ. Οΰτω 
ένφ είς την υπομυκηναϊκήν ή πρωτογεωμετρικήν περίοδον άποδεικνΰεται ή 
ΰπαρξις μεγαροσχήμου οικίας, όμως είς τάς καθαρώς μυκηναϊκάς οικίας A 
καί Β δέν παρατηροΰμεν τουλάχιστον μέχρι σήμερον τό σχήμα τοΰτο. Είναι 
πρόωρος όμως ακόμη ή συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Ό τοίχος β1 
(έ'.ά. 275) παρηκολουθήθη επί 5 ακόμη μέτρα προς νότον κατά τό τέρμα
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τοΰτου καθώς καί βορείως τοΰ Α ανεφάνησαν καί άλλα τμήματα τοίχων, των 
οποίων δεν έξηκριβώθη ή συνάρτησις.

Κατά τό ΝΔ άκρον τής άνασκαφής, 1,50 μ. από τοΰ νοτίου πέρατος τοΰ 
δ καί ολίγον μόνον ΰψηλότερον αΰτοΰ, άπεκαλΰφθη μαρμαρίνη βάσις κίονος- 
αΰτη ευρισκόμενη 1,80 μ. υπό την σημερινήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους 
(είκ. 8) καί έ'χουσα ύψος 0,40 μ., μήκ. 1,06 μ. καί πλάτ. 0,84 μ. στηρίζεται 
αμέσως επί τών χωμάτων διά τής πα
ρεμβολής μικρού στρώματος ασβεστο
κονιάματος μετά λίθων προς ίσχυρο- 
τέραν στήριξιν καί άποτέλεσιν τής επι- 
πεδικότητος' επί τής άνωτέρας επιφά
νειας ταΰτης σψζεται ή διά την στερέ- 
ωσιν τοΰ κίονος γενομένη περιμολυβδο- 
χόησις, ήτις κατέλαβε τό έμπόλιον καί 
τά μεταξύ τής βάσεως καί τοΰ κίονος 
κενά· οΰτω έκ τής πλακός ταΰτης τοΰ 
μόλυβδου (είκ. 9) μετρεΐται ή διά
μετρος τοΰ κίονος 43 έκ. Εις άπόστασιν 
1,58 μ. άνατολικώς ταΰτης, αλλά 0,23 μ, 
ΰψηλότερον καί 0,18 μ. ένδοτέρω τής 
πρώτης, κεΐται δευτέρα μαρμαρίνη 
βάσις μήκους 1,07 μ., ΰ'ψους 0,35 μ. 
καί πλ. 0,64 μ. κάτω καί 0,52 μ. άνω, διότι ή εσωτερική ό'ψις ταΰτης 
είναι λοξώς τετμημένη. Αί βάσεις αΰται δεν δΰνανται νά είναι παλαιότεραι 
τών υστέρων ελληνιστικών χρόνων. Δυστυχώς οΰτε ή μεταξύ τών δΰο βάσεων 
σχέσις είναι σαφής οΰτε ή γενικωτέρα αυτών συνάρτησις, καθ’δσον τουλά
χιστον έξετάθη ή άνασκαφή’ ή βορεία πλευρά τής πρώτης βάσεως φέρει άνα- 
θΰρωσιν καί ίσως άνήκεν εις συνεχή στυλοβάτην έ'χοντα κατεΰθυνσιν Β - Ν, 
έξ οΰ δμως οΰδέν έ'τερον έχει διασωθή βορείως, ένφ όπισθεν ταΰτης, νοτίως, 
ΰπήρχον μεταγενέστεροι τάφοι. Ό εις άπετελεΐτο έκ πλακών άδρώς λελεασμέ- 
νων με μονολίθους τον πυθμένα καί τάς παρειάς, τέσσαρας δέ πλάκας τό κά
λυμμα· κεΐται 1 μ. νοτίως τής βάσεως- αί εσωτερικαί διαστάσεις: μήκ. 1,85 μ., 
πλ. 0,75 μ. καί βάθος 0,71 μ.· οί αρμοί έκλείοντο δι° ίσχυροτάτου κονιάματος· 
περιεΐχεν ένα σκελετόν άνευ οΰδενός κτερίσματος· ό έτερος επίσης έκ πλακών 
προσκεκολλημένος εις τήν βάσιν τοΰ κίονος είναι μικρότατος: μήκ. 0,60 μ., 
πλ. 0,25 μ., βάθος 0,21 μ. ’Αμέσως όπισθεν τής βάσεως καί υπέρ αυτήν ΰπήρ
χον δΰο ακατέργαστοι σχεδόν πλάκες τοποθετημέναι ως πρόχειροι βαθμίδες. 
Έφ οσον οί τάφοι καί αί βάσεις τών κιόνων άνευρέθησαν εις τό αυτό

Είκ. 9. Ή πλάξ τοΰ μολύβδου έπί 
της μαρμάρινης βάσεως.
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στρώμα, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δη αί βάσεις εΐχον ήδη επιχωσθή κατά 
την κατασκευήν των τάφων.

Ή χρονολόγησις των μεταμυκηναϊκών τοίχων εις τούς προ του τέλους 
τής γεωμετρικής περιόδου χρόνους, ήτις ήτο φανερά και πέρυσιν ήδη (έ.ά. 278 
κέ.), διεπιστώθη εφέτος σαφέστερον. "Αντικείμενα μεταγενέστερα των γεωμε
τρικών χρόνων άνευρέθησαν μόνον εις την ύψηλοτέραν άνάμεικτον έπίχωσιν, 
ύπεράνω τών τοίχων. Ούτω εις τό ΝΔ τέρμα τής άνασκαφείσης περιοχής, 
0,80 μ. μόνον κατωτέρω τής σημερινής επιφάνειας, άνευρέθη τμήμα τής δεξιάς 
κνήμης κούρου έκ τών μέσων περίπου τοϋ 6ου π.Χ. αι. μεταξύ δ’ Άλλων και 
όστρακον τοΰ 7ου π.Χ. αι. Είς την αυτήν ύψηλοτέραν στρώσιν αλλά κατά 
τό ανατολικόν πέρας τής άνασκαφής άνευρέθησαν τεμάχιον τής αριστερός 
κνήμης τοϋ αύτοϋ κούρου — εις άπόστασιν δηλ. 15 και πλέον μέτρων από τής 
ετέρας —, τό άνω τμήμα γυμνού άκεφάλου ανδρικού κορμού και βάσις 
ερμαϊκής στήλης· επίσης εις τό ανατολικόν πέρας τού τοίχου λ άνευρέθησαν 
δύο πρωτογεωμετρικά ληκύθια. ’Ήτοι τά και εις τον 7ον π.Χ. αι. και εξής 
άνήκοντα ανευρίσκονται μόνον εκτός κα'ι νχρηλότερον τών οικοδομημάτων. 
Είς τό υπό τών μεταμυκηναϊκών τοίχων δριζόμενον στρώμα ήτοι εις βάθος 
2 3 μέτρων υπό τήν ύψηλοτέραν σφζομένην σημερινήν επιφάνειαν τοΰ 
εδάφους ανευρίσκονται γεωμετρικά μετ’ ολίγων μυκηναϊκών, κατωτέρω δε 
μόνον μυκηναϊκά ό'στρακα. Ύπό τήν επιφύλαξιν βεβαίως δτι ή συνέχεια 
τής άνασκαφής δεν πρόκειται νά τροποποιήση τάς διαπιστώσεις ταύτας, δυ
νάμεθα κατόπιν τών άνωτέρω παρατηρήσεων νά συμπεράνωμεν δτι ή παρά 
τήν θάλασσαν έκτασις κατφκεϊτο συνεχώς άπό τής παλαιοτάτης κυκλαδικής πε
ριόδου (βλ. ΠΑΕ 1949, 112 κέ.) μέχρι τών γεωμετρικών χρόνων. Παρ’ δλον 
δτι αί μεταξύ τών διαφόρων περιόδων τομαί είναι άρκούντως έντονοι — οί 
μεταμυκηναϊκοι τοίχοι άγνοούν εντελώς τήν ΰπαρξιν τών μυκηναϊκών, ως 
φαίνεται και έκ τού σχεδίου τής είκ. 1 — δμως ή κατοίκησις εξακολουθεί είς 
τήν αυτήν περιοχήν. Κατά τήν γεωμετρικήν δμως εποχήν αύτη έγκαταλεί- 
πεται εντελώς μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων. Είναι πιθανόν δτι ή έγκατά- 
λειψις τής παρά θάλασσαν οίκήσεως σχετίζεται προς τήν ΐδρυσιν ή μάλλον 
άνάπτυξιν τής αρχαϊκής πόλεως τής Νάξου επί τού δεσπόζοντος τής πόλεως 
οχυρού λόφου, δστις προφανώς κατά τον 6οναί. ήτο ή έ'δρα τού Λυγδάμιος 
καθώς καί τών Ενετών δουκών άπό τοΰ 1204 μ.Χ. ’Απομένει οπωσδήποτε 
ως γεγονός, δτι οί γεωμετρικοί χρόνοι τής Νάξου συνεχίζονται είς τήν περιο
χήν τής μυκηναϊκής εποχής, ενώ μετά ταύτην άρχίζει ή νέα περίοδος. Σαφέ
στερον έλπίζομεν δτι θά μάς διαφώτιση ή συνέχεια τής άνασκαφής.

Άνατολικώς τής βαρείας παραλίας τής πόλεως καί μετά μικρόν χείμαρ
ρον σχηματίζεται άρκετής έκτάσεως λόφος, δστις φαίνεται ώς ή καταλληλο- 
τάτη τοποθεσία διά νεκροταφεΐον τής πρωίμου πόλεως τής Νάξου- μικρά 
δοκιμαστική σκαφή επί τοΰ λόφου τούτου, ένεκα τής εύρέσεως τεμαχίου μυκη
ναϊκού άγγείου μετά παραστάσεως ιχθύος ύπό τήν λαβήν, έσχεν ως άποτέ-
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λεσμα την άνεύρεσιν δυο μαρμάρινων ειδωλίων πλησίον μικροΰ κατεστραμ
μένου τοίχου. Οΰτω ή λεπτομερής έρευνα τοϋ λόφου επιβάλλεται. Επ’αύτοϋ 
παρατηρούνται καί ίχνη τοίχων έκ μικρότερων οικοδομημάτων κλασσικών ή 
Ιλληνιστικών χρόνων.

Έξακολουθήσας και εφέτος την έρευναν τής νοτίως τοΰ χωρίου ΣαγγρΙ 
εκτεινόμενης κοιλάδος, ένδιαφεροΰσης ένεκα τοϋ πλήθους των βυζαντινών 
ναών, οι όποιοι ό εις μετά τον άλλον αναφαίνονται επί λοφίσκων ή εντός

Είκ. 10. Άρχαΐον οικοδόμημα μετά συγχρόνου τοίχου 
έπικαθη μόνου έπ’ αύτοϋ εις ΣαγγρΙ Νάξου.

τών αγρών—τινές τούτων διασφζουν καί λίαν άξιολόγους τοιχογραφίας—ειχον 
τήν τύχην νά άνεΰρω έν εντελώς άγνοτστον μέχρι τοΰδε άρχαΐον οικοδόμημα 
(είκ. 10) αποτελούν τήν πηγήν—ή μίαν τών πηγών—τοϋ πλήθους τών 
αρχαίων μαρμάροτν τών άνευρισκομένων εις τήν περιοχήν. Έπί τών ερει- 
πείων τούτων έχει άνεγερθή σήμερον ή μικρά εκκλησία τοϋ 'Αγ. ’Ιωάνναν 
τοϋ Γνρονλα, διάδοχος μεγαλοπρεπεστέρων βυζαντινών έκκίνησιών, 20' τής 
ώρας νοτίως τοϋ Σαγγρίου. Έλπίζων δτι τό προσεχές έτος (1952) θά έχω 
τήν ευχέρειαν τής άνασκαφικής έρεύνης τοΰ οικοδομήματος τούτου θεωρώ 
άσκοπον τήν επί τοΰ παρόντος κατ’ ανάγκην ελλιπή περιγραφήν τών εμφα
νών αύτοϋ μερών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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