
15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΑΞΟΥ

Ό χαρακτήρ των εφετινών άνασκαφών 1 εις την πόλιν τής Νάξου κα- 
θωρίσθη κατά κύριον λόγον υπό «υπηρεσιακών» αναγκών. Ή μέχρι πρό 
τίνος αραιότατα φκοδομημένη βορεία περιοχή τής σημερινής πόλεως, όπου 
καί διεξάγεται ή άνασκαφή, ήρχισεν εσχάτως νά άποτελή τομέα γοργής οικο
δομικής άναπτΰξεως, ώστε νά μη ΰπάρχη πλέον ή αναγκαία άνεσις διά την 
συνέχισιν τής έρεύνης συμφώνως προς τά εξ αυτής δεδομένα. Ήτο οϋτω 
άναγκαΐον νά άνασκαφώσι, κατά τό δυνατόν, τά οικόπεδα, δι’ όσα είχε ζη- 
τηθή άρμοδίως παρά τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή όσων εΐχεν αρχίσει 
ήδη, ά'νευ χορηγήσεως τής άπαιτουμένης άδειας, όπως εις την περίπτωσιν 
τοϋ Ειρηνοδικείου, ή οΐκοδόμησις, τής οποίας όμως εγκαίρως είχε διαταχθή 
ή διακοπή προς διεξαγωγήν τής έρεύνης. Ένεκα τούτου δεν ήτο δυνατόν νά 
συνεχισθ'ή συστηματικώς ή περυσινή άνασκαφή.

'Ως προς τήν τύχην τών άνασκαπτομένων ερειπίων, ας σημειωθή 
ενταύθα ή γενική παρατήρησις ότι διά τήν διατήρησιν τών άνασκαπτομένων 
ως ορατών ερειπίων ούδεμία δυνατότης υπάρχει, έφ’ όσον ταϋτα, ευρισκό
μενα κατά μέγα μέρος υπό τήν στάθμην τής εν άμέσω συνεχεία αυτών κει- 
μένης θαλάσσης (πίν. 217β), ευθύς μετά τήν άποκάλυψιν κατακλύζονται καί 
πάλιν ύπ’ αυτής. 'Όθεν καί μετά τήν λήξιν εκάστης άνασκαφικής περιόδου 
έπιχώνεται άναγκαστικώς ολόκληρος ή άνασκαφεΐσα περιοχή καί δή καί μέχρι 
τοΰ ύψους έξ ου ήρχισεν ή σκάφη, διότι ά'λλως θά έδημιουργοΰντο επικίν
δυνοι καί άχρηστοι λάκκοι. Έκ τής αιτίας ταυτης καί επειδή αί σύγχρονοι 
οίκοδομαί, καί αί ήδη υπάρχουσαι καί αί νϋν τό πρώτον άνεγειρόμεναι, λόγιρ 
τοϋ μεγάλου ύψους τής επιχώσεως θεμελιοϋνται σημαντικώς υψηλότερου τών 
άρχαίων οικοδομημάτων, έθεωρήθη ύφ’ ημών ότι δεν είναι παράλογος ή 
παροχή άλλ’ υπό τον αυστηρόν όρον τής προηγουμένης έρεύνης τής άδειας 
οίκοδομήσεως.

Χαρακτηριστική είναι ή είκών (πίν. 210α), τών ξυλοτύπων τών έκ σι" 
δηροσκυροκονιάματος πεσσών προς στήριξιν τοϋ υπό άνέγερσιν κτηρίου τοΰ

1 Εις ταΰτας συνειργάσύησαν ή Ύφηγήτρια Δίς Χρ. Καρδαρά καί οί αρχαίο 
λόγοι κκ. Άνδρ. Γαβρίλης, Βασ. Λαμπρινουδάκης καί ή Δίς Κωνστ. Κόκκου. 
Ή άνασκαφή διήρκεσεν άπό 15 ’Ιουλίου μέχρι 14 Αύγουστου 1965.
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Ειρηνοδικείου : Αί βάσεις — τά «πέδιλα» — των πεσσών τούτων ευρίσκονται 
δΰο περίπου μέτρα υψηλότερου τής άνω επιφάνειας των σωζομένων αρχαίων 
τοίχων' ή αυτή κατάστασις παρουσιάζεται εις ολόκληρον την περιοχήν τής 
άνασκαφής ημών. Ή διά τον λόγον τούτον προτιμηθεΐσα λΰσις — εις δσας 
περιπτώσεις δεν ήτο δυνατή ή αγορά τοΰ οικοπέδου — χωρίς βεβαίως νά 
είναι ή ιδεώδης, εξασφαλίζει τουλάχιστον τήν διάσωσιν τών ερειπίων, έστω 
υπό τήν γήν αλλά γνωστών.

ΟΙΚΟΠΕΛΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ. ^ «νασκ«Φ% ° X“Q°S ^V
εκσκαφή διά τήν θεμελίωσιν τοΰ Ειρηνοδικείου 

μέχρι βάθους 90 περίπου εκατοστών, 2 δέ περίπου μέτρων εις τάς κοιλότη
τας διά τήν θεμελίωσιν τών έξ πεσσών, οί όποιοι θά έστήριζον τό κτήριον, 
ενώ ή στάθμη τής θαλάσσης εύρίσκεται εις βάθος 4.10 περίπου μ. από τής 
σημερινής επιφάνειας. "Ημισυ περίπου μέτρον υπό τήν στάθμην έκειτο ή 
κατωτάτη γραμμή τών αρχαίων τοίχων.

'Ως είναι εύνόητον ή ίσχυροτάτη αΰτη επίχωσις με τό κατά μέσον όρον 
4.50 ύψος της επροχώρει προς τά κάτω με όστρακα ανάμεικτα πασών τών 
εποχών από τής Κυκλαδικής μέχρι και τής σημερινής σχεδόν εποχής. Ύψη- 
λότερον ευρίσκονται σύγχρονα μόνον και μεταγενέστερα βεβαίως άλλ’ εις τό 
βάθος 1 μέχρι 2 μ. ήρχισαν νά άναφαίνωνται καί αρχαία όστρακα, ανάμει
κτα οπωσδήποτε" εις ωρισμένσς περιοχάς, ιδία κατά τό δυτικόν τμήμα ή 
ανάμεικτος επίχωσις έφθανε μέχρι καί τών κατωτάτων στρωμάτων. Γενικώς 
ενταύθα ή επίχωσις παρουσιάζει μεγάλην μεΐξιν λόγω τοΰ σχηματισμού της 
προφανώς εκ μεταφερθέντων χωμάτων.

Συνολικήν εικόνα τού άνασκαφέντος τμήματος παρουσιάζουν αί φωτο- 
γραφίαι (πίν. 210-214) καί τό σχεδιογράφημα τής είκ. 1 (= είκ. 2, δεξιά), 
έφ’ ου ορίζονται διά γραμμάτων τά τμήματα καί οί τοίχοι τών άνασκαφέν- 
των ερειπίων.

Έκ τούτων εις μεγαλυτέραν έκτασιν διεκρίθη ό τοίχος θ (πίν. 210 - 211), 
κατευθύνσεως Β.-Ν., τοΰ οποίου όμως ουδέτερον τών τερμάτων άνεφάνη" 
τό βόρειον τμήμά του έχει καταστραφή υπό μεταγενεστέρου φρέατος, ενώ 
τό νότιον κατά τό πλεΐστον αυτού δεν ήτο δυνατόν νά παρακολουθηθή, διά 
λόγους ασφαλείας, είμή εντός στενής μόνον τάφρου (πίν. 211α) άποκαλυφθεί- 
σης ούτω μόνον τής δυτικής του όψεως. Ό τοίχος οΰτος σωζόμενος εις 
ύψος 0.40 μ. κατά τήν γωνίαν του μέ τον τοίχον ε φθάνει μέχρις 
ύψους 1.70 μ. κατά τό έκτος τής τάφρου νότιον τέρμα του (πίν. 211β). Εις 
τήν εντός τής τάφρου άπόληξίν του γωνιούται προς τον τοίχον μ, τού οποίου 
μικρότατου μόνον μέρος άνεφάνη. Τοιουτοτρόπως ό τοίχος θ αποτελεί κατά
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τό μεταξύ των τοίχων ε κα'ι μ τμήμα του, μήκους 6 περίπου μέτρων, τον 
ανατολικόν τοίχον τοϋ χώρου Ε (πίν. 210 καί 211β).

Την βορείαν πλευράν, μήκους 5.50 μ., τοϋ χώρου τούτου Ε σχηματίζει 
δ τοίχος ε (πίν. 210, 211β καί 212α) σωζόμενος εις ύψος 0.40 - 0.85 μ. Εις 
άπόστασιν 1.39 από την γωνίαν του μέ τον τοίχον β υπάρχει άνοιγμα θύρας 
έχον μίαν απλήν, άδρομερώς ειργασμένην πλάκα κατωφλιού κατέχουσαν τό 
εξωτερικόν μόνον μέρος τοϋ ανοίγματος' τό υπόλοιπον κατέχεται έκ μικρο- 
τέρων απλών λίθων' μεγαλύτεροι άλλ’ ακατέργαστοι λίθοι άπετέλουν τάς 
παρειάς τοϋ ανοίγματος (πίν. 211β καί 212α).

Ή θύρα τοϋ χώρου Ε εύρίσκετο οΰτω καί ενταύθα ούχί εις τό μέσον 
τοϋ τοίχου άλλα πλησιέστερον προς τό έτερον των άκρων του. Αί διαστάσεις 
τοϋ δωματίου τό καθιστούν σχεδόν τετράγωνον.

Τήν δυτικήν του πλευράν αποτελεί ό τοίχος ζ (πίν. 212β) παρακολουθη- 
θείς εις μήκος 2.60 μόνον μ. Οΰτος όμοΰ μετά τοϋ β άποτελοϋντος μικράν 
προέκτασιν τοϋ ε ως καί τοϋ μικροΰ τμήματος η, παραλλήλου προς τον ζ 
άλλ’ ΰψηλότερον κάπως τεθεμελιωμένου άπετέλει τον στενότερον χώρον Β. 
Περαιτέρω προέκτασις τής ενταύθα άνασκαφής ήτο άδύνατος. 'Οπωσδήποτε 
ή διατήρησις τοϋ η ήτο τόσον κακή, ώστε νά είναι άδύνατος ό άκριβέστερος 
προσδιορισμός τοϋ Β, πιθανώτατον όμως είναι, δτι πρόκειται διά στενόν 
διάδρομον καί οχι διά πρόδομον τοϋ Ε.

Τού χώρου Α έσκάφη επίσης μικρόν μόνον μέρος. Οΰτος χωρίζεται 
τού Ε διά τοϋ τοίχου ε. Γνωστή είναι επίσης καί ή δυτική πλευρά, τοί
χος λ, δστις έχει μέν τήν αυτήν κατεύθυνσιν, ως καί ό τοίχος ζ αλλά δεν 
άποτελεϊ συνέχειαν αυτού' τό νότιον άκρον τού τοίχου λ προσκεκολλημένον 
άρχικώς εις τον β κατεστράφη άργότερον, εξ ειδικού, ως θά ίδωμεν, λόγου. 
Τήν άνατολικήν πλευράν τού Ε έκλειεν ή προέκτασις τού τοίχου θ, ήτις 
δμως ελάχιστα σώζεται. Οϋτω οί χώροι Ε καί Α άνήκουσι προφανώς εις έν 
ένιαΐον οικοδόμημα. Τοϋ βορείου τοίχου τού χώρου Α διεκρίθη κατά τό 
βόρειον πέρας τού τοίχου λ, ή προς τούτον γωνιουμένη αρχή τού τοίχου £· 
Αί διαστάσεις τού χώρου Α είναι οϋτω 6.30 (τοίχος ε) X 4.45 (τοίχος λ). 
Τό εσωτερικόν τού χώρου Α άνεσκάφη μόνον πλησίον τών άποκαλυφθέντων 
τμημάτων τών τοίχων αυτού.

Εις άλλο οικοδόμημα ανήκει ή διά τών τοίχων κ καί ί σχηματιζομένη 
γωνία' εκ τούτων ό τοίχος t εφάπτεται τοϋ βορείου τμήματος τού τοίχου θ. 
Τού τοίχου t, ως καί τού θ, έχει επίσης καταστραφή ή προς Άνατολάς 
προέκτασις υπό τού εκεί άνευρεθέντος μεταγενεστέρου τών τοίχων τούτων 
άλλ’ αρχαίου φρέατος.

Πάντες οί άναφανέντες τοίχοι είναι τεθεμελιωμένοι εις τό αυτό σχεδόν 
βάθος τών — 0.30 μέχρι 0.60 μ., υπό τήν στάθμην δηλ. τής θαλάσσης'
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ή μικρά αΰτη διαφορά των 30 εκ. οφείλεται ίσως και εις την κλίσιν τοϋ 
εδάφους, ως διεπιστώθη εις τον τοίχον ε παρουσιάζοντα μίαν διαφοράν είς 
τό βάθος των θεμελίων του μεταξύ τοΰ ανατολικού και τοϋ δυτικού του 
τμήματος. Μόνον ό τοίχος η είναι ύψηλότερον τεθεμελιωμένος (— 0.05).

Τό πάχος των τοίχων είναι είς πάντας τό αυτό σχεδόν, 55 - 60 περί
που εκ., σώζονται δέ είς ύψος 40-70 εκ., πλήν μιας περιπτώσεως κατά τό 
νότιον ά'κρον τοΰ τοίχου θ, ένθα τό σφζ. ύψος είναι 1.70 (πίν. 211β).

Τά άνευρεθέντα τμήματα των οικοδομημάτων ανήκουν εις την παλαιο- 
τέραν εκ τών δυο σαφώς ήδη εν τή άνασκαπτομένη περιοχή διαπιστωθεισών 
περιόδων τής μυκηναϊκής 1 εποχής. Μεταξύ τών περισυλλεγέντων οστράκων 
ύπάρχουσι καί παλαιότερα «κυκλαδικά», ούδέν δμως ίχνος παλαιοτέρου τοί
χου άνεφάνη : Είς τό βάθος τών 5 περίπου μ. και πλέον υπήρχε στρώμα 
ά'μμου καί κροκαλών έκ τών προσχώσεων τοΰ παραρρέοντος χειμάρρου" 
ύπό τούτο ή άνασκαφή ήτο αδύνατος αλλά είναι άπίθανον δτι υπάρχει τι 
εκεί. Έκ τής νεωτέρας περιόδου προέρχεται ίσως έν μικρόν τμήμα τοίχου, 
α (μή σημειωθέν εν τφ σχεδιογραφήματι τής είκ. 1) άναφανέν 1.90 μ. δυ- 
τικώτερον τοΰ τοίχου η, έχον μήκος 0.68, ύψ. 0.35 και πλ. 0.45 τεθεμελιω- 
μένον δέ -f- 0.50 μ., υπέρ την στάθμην τής θαλάσσης.

Είς την μεταξύ τών τοίχων ν καί μ γωνίαν καί είς βάθος 3.50 από 
τοΰ εδάφους (-{- 0.65 μ. υπέρ τήν θάλασσαν δηλ.) καί κάτωθι στρώματος 
σκληράς γής μέ ολίγα ίχνη ανθράκων ύπήρχον μεγάλα τεμάχια πίθων καί 
αγγεία κοινής χρήσεως, μία χύτρα π. χ. καθώς ά'λλα ό'στρακα μυκηναϊκά 
καί έν γεωμετρικόν.

Περισσότερον σημαντικά ήσαν τά ευρήματα κατά τό δυτικόν τμήμα τής 
άνασκαφής. Ή μεγαλυτέρα δέ έκπληξις ήτο ή άποκάλυψις τοΰ ως βόθρου 
χαρακτηρισθέντος κυκλικού ορύγματος κατά τό τμήμα τής συνενώσεως τών 
τοίχων ε λ, β (πίν. 213, 214 καί 215γ), καταστραφέν δέ ακριβώς διά τήν 
ό'ρυξιν τοΰ βόθρου. Άνεφάνησαν δηλαδή ενταΰθα είς βάθος 2.85 (-J- 1.30) μ. 
τεμάχια μυκηναϊκών αγγείων κατά χώραν προφανώς κείμενα, κάτωθι τών 
οποίων εύρίσκετο μάζα σκληροτέρας γής ανάμεικτος μέ σεσαθρωμένους λί
θους υποκίτρινου ή υπερύθρου χρώματος. Πέριξ τής σκληροτέρας ταύτης 
μάζης, εις βάθος 3.40 (-{- 0.75), έ'κειντο εν κύκλφ μέ τήν ράχιν προς τήν 
περίμετρον αυτού, αντιμέτωποι, δύο σκελετοί χοίρων, βορείως ό εις καί νο- 
τίως ό έτερος" έκάτερος κατείχε τέταρτον περίπου κύκλου (πίν. 213β καί 215γ).

1 Ή εξ αρχής χρησιμοποίησις ύφ1 ημών τοΰ ορού «μυκηναϊκή» εποχή είς τήν
Νάξον οΰδεμίαν υποδηλώνει έκ τών προτέρων άμεσον έξάρτησιν άπό τών Μυκηνών
καί τής ήπειρωτικής Ελλάδος.
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Όπισθεν και τοΰ ενός και τού ετέρου έκειτο δ σκελετός μικρού άρτιγεν- 
νήτου χοιριδίου. Ή διατήρησις των σκελετών ήτο σχεδόν άρτια' ό νότιος 
μόνον παρουσίαζε μίαν σκολίωσιν όφειλομένην ίσως εις καταπεσόντας λί
θους. Ό βόρειος έκειτο 10 - 20 εκ. βαθΰτερον. Κάτωθι των τεσσάρων σκε
λετών υπήρχε λεπτόν στρώμα, 2-3 εκ., ύποφαίου πηλώδους γης. Εις τό βάθος 
τών 3.90 (-f- 0.25) άνεφάνη και τρίτος σκελετός χοίρου μετά δέλφακος επί
σης, δλιγώτερον καλής διατηρήσεως. Εντός τοΰ λάκκου, εκτός τών σκελετών, 
άνευρέθη μικρός ψευδόστομος άμφορεΰς, ύψους 0.14 μ. (πίν. 215α), υδρία 
τής αυτής εποχής (φανερά εν πίν. 213) και αρκετά ά'λλα όστρακα τής αυτής 
εποχής, ώς καί τινα (πρωτο)γεωμετρικά. Πολλά έξ αυτών ήσαν κεκαλυμμένα 
δι’ αιθάλης. Επίσης λευκά μικρά χαλίκια, ερυθρωπά χώματα, μικρά τεμά
χια ανθράκων κ. ά. άνευρίσκοντο μεταξύ τών σκελετών και τών οστράκων. 
Χαμηλότερον τά όστρακα ήσαν μόνον μυκηναϊκά, κεκοσμημένα και ακό
σμητα, μεταξύ δέ αυτών καί δυο ολόκληροι σκύφοι. Ή αυτή είκών έξηκο- 
λοΰθει καί κάτωθι τών οστών τοΰ τρίτου χοίρου, ένθα τά ευρήματα ήσαν 
επίσης γενικώς όμοια- αξιοσημείωτα : κΰαθος άρτιος καί δυο τριποδικαί χύ- 
τραι εις βάθος 4.40 (—0.25)' επίσης παρετηρήθησαν καί τεμάχια εκ κερά
των. Ό λάκκος έγίνετο στενότερος προς τά κάτω καί δη καί κατά τό βό
ρειον αύτοϋ άκρον.

Είναι ούτω αναμφίβολον ότι δ λάκκος οΰτος έσκάφη εϊδικώς διά να 
περιλάβη τά ασφαλώς προς την λατρείαν σχετιζόμενα ζφα καί τά μετ’ αυτών 
συνευρεθέντα. Τούτο άποδεικνΰει υπέρ πάντα δ τρόπος μέ τον όποιον 
εΰρέθησαν κείμενοι οι σκελετοί τών χοίρων' διότι άλλως δεν δύναται νά 
έρμηνευθή ή κανονικότης τοΰ κύκλου, τον όποιον εσχημάτιζον' ούτε επίσης 
δύναται νά θεωρηθή ότι πρόκειται περί ζφων προερχόμενων εκ συνήθους 
θυσίας, έφ’ όσον οί σκελετοί εΰρέθησαν άρτιοι, όπως ακριβώς καί οι σκελε
τοί τών ίππων π. χ. εις τον θολωτόν τάφον τού Μαραθώνος (’Έργον 1958, 24, 
είκ. 23, ΠΑΕ 1958, 16, πίν. 17α) καί τούς τάφους τής Σαλαμΐνος τής 
Κύπρου (BCH 89, 1965, 273, είκ. 63, ιδία 274 (τάφ. 49) κέ., είκ. 69). 
Βεβαίως εις τάς δύο περιπτώσεις, χοίρων ενταύθα καί ίππων εκεί, έχομεν 
διάφορον αιτίαν, άλλ’ εις άμφοτέρας έχομεν μίαν «ταφήν» καί όχι καΰσιν1.

1 Διά τούς ίππους τών τάφων τής Κόπρου πρβ. περιγραφήν τής θανατώσεως 
εν Archaeology 18, 1965, ο. 282 κέ. «The first animal was killed with one 
stroke and fell flat on the ground. At this the second animal took fright and 
tried to escape. It was buried alive or while in its death’throes. ‘Επίσης 
(τάφ. 47), αΰτ. 287 : «... the second horse may have been killed struggling. . . 
it is not easy to determine the method of killing, though the twisted neck 
of the second horse may suggest its throat was cut». Διά τούς 'ίππους τοΰ
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Διά τήν περίπτωσιν των χοίρων τής Νάξου παραμένει πάντοτε τό μικρόν 
πρόβλημα εάν τά ζώα έρρίφθησαν είς τον βόθρον, άφοϋ πρότερον ειχον θανα- 
τωθή, ή ζώντα: τό τελευταΐον είναι πιθανώτερον συμφώνως προς τά παρα- 
δεδομένα περί τής ρίψεως χοίρων εις τά άδυτα ή μέγαρα τής Δήμητρος.

’Άλλως δέ και ή διαπιστωθεΐσα σκληρότης των τοιχωμάτων τοϋ λάκκου 
τά οποία άπετελοΰντο έκ σκληράς γής ανάμεικτου μετά κροκαλών καθιστά 
αναμφίβολον δτι έχομεν ένα λάκκον σκαφέντα καθ’ ήν εποχήν τά άνευρε- 
θέντα οικοδομήματα ειχον ήδη καταστραφή.

Ό λάκκος είχε σκαφή είς τήν σκληράν γήν ήτις ειχεν άποτελέσει τό υπέρ 
τούς άνευρεθέντας τοίχους έδαφος. Είς τό βάθος των 3.40-3.50 (-)- 0.35) 
ήτοι υπέρ τήν άνω επιφάνειαν τών διατηρηθέντων τοίχων ή σκληρά αυτή γή 
έξετείνετο καί εις τήν πέριξ περιοχήν. Προφανώς δέ κατά τήν ό'ρυξιν τοΰ 
βόθρου κατεστράφησαν τά άκρα τών τοίχων ε β καί λ, καθ’ ο ακριβώς ση- 
μεϊον ήνοϋντο μεταξύ των, είς εποχήν δέ καθ’ ήν δεν ήσαν πλέον ορατοί. 
Είναι λοιπόν αναγκαστικόν τό συμπέρασμα, ότι ό βόθρος ώρύχθη, δταν τά 
άποκαλυφθέντα ερείπια δέν ήσαν πλέον εν χρήσει ή οπωσδήποτε ειχον αλλά
ξει μορφήν. Ή άνεύρεσις καί (πρωτο)γεωμετρικών οστράκων όμοϋ μετά τών 
υστάτων μυκηναϊκών εντός τοΰ βόθρου χρονολογεί τήν δρυξιν αύτοϋ είς 
τούς χρόνους τής στροφής από τοϋ Μυκηναϊκού προς τον Ελληνικόν κό
σμον. 'Ότι είς τήν εποχήν αυτήν αναφαίνεται πράξις λατρείας σχετιζομένη 
προς τήν Δήμητρα, είναι γεγονός δπερ δέν δύναται νά εκπλήξη.

Τήν απόλυτον δμως έπιβεβαίωσιν δτι πρόκειται περί βόθρου σκαφέντος 
επί τοϋ εδάφους τοϋ καλύψαντος τά οικοδομήματα Ε καί Α άπετέλεσεν ή 
άποκάλυψις μιας 2.20 μ. βορείως τοΰ βόθρου, πατούσης δέ επί τοΰ τοίχου λ 
καί έκτεινομένης δυτικώς αύτοϋ, κυκλικής εστίας είς βάθος 3.40 - 3.50 
(ή- 0.75 - + 0.65) ήτοι εις τό αυτό επίπεδον τής σκληράς γής (δαπέδου), τό 
όποιον διεπιστώθη καί ύπεράνω τών τοίχων ζ β καί ε, καί είς ο άνεσκάφη 
ό βόθρος. Ή εστία αύτη (πίν. 214 καί 216β), διαμέτρου 1.20-1.30 περίπου μ., 
έχει πάχος 10 περίπου έκ. Άποτελεΐται έκ σκληράς συμπαγοϋς κεκαυμένης 
γής μετά μικρών λίθων καί οστράκων διακόσμων (πίν. 215β) ή μή, τών υστά
των μυκηναϊκών χρόνων' επίσης άνευρέθησαν καί δύο γεωμετρικά δ'στρακα 
ως καί κεκαυμένα οστά ζφων, μικρά τεμάχια ανθράκων καί δστρεα. Ή 
πλησίον άλλήλων ϋπαρξις βόθρου καί εστίας δέν είναι περίεργος.

Έκτος τοϋ βόθρου καί τής εστίας, σαφής πως ήτο ή κατάστασις καί είς 
τον χώρον Β, ένθα τό στρώμα τής σκληράς γής έγίνετο περισσότερον σκλη

τάφου τοΰ Μαραθώνος οΰδεμία σχετική παρατήρησις έχει σημειωθή. Βεβαίως οί 
χοίροι δέν θανατώνονται διά δειροτομήσεως — ή κεφαλή άποκόπτεται κατόπιν, πρά
γμα οπερ δέν είχε συμβή ένταΰθα, θά έγίνετο δμως εάν έπρόκειτο περί θυσίας.
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ρόν προς τά κάτω και περιείχεν ανάμεικτα όστρακα και λίθους. ‘Υπό τό 
στρώμα τοΰτο εύρίσκοντο μυκηναϊκά όστρακα μαζί μέ τεμάχια χονδρών αγ
γείων, ελάχιστα μικρά τεμάχια οστών μέ αμφίβολα ίχνη καύσεως : εις βά
θος 4.30 (—0.15) διεκρίθησαν πλάκες, ούχί απολύτως κανονικού σχήματος, 
άνήκουσαι άναμφιβόλως εις στρώσιν δαπέδου, οπερ φαίνεται δτι είναι τό 
πραγματικόν δάπεδον — τουλάχιστον μάς παρέχει την στάθμην τοϋ δαπέδου 
των άποκαλυφθέντων ερειπίων, ενφ τό «δάπεδον» έφ’ οΰ κεΐται ή εστία 
καί τό χείλος τοϋ βόθρου είναι τό σχηματισθέν εις την άκολουθήσασαν 
περίοδον. Ή διαφορά μεταξύ των δυο τούτων δαπέδων έξ 90 περ. έκ. 
(—|— 0.75, —0.15) δεν άντενδείκνυται εις την τοιαΰτην ερμηνείαν. Καί εις 
τον χώρον Β τό κατώτατον ερευνηθέν στρώμα περιείχε μυκηναϊκά καί πα- 
λαιότερα όστρακα μέχρι βάθους 4.50 (—0.35), ενφ κατωτέρω ήρχιζε στρώμα 
καθαράς άμμου μέ ελάχιστα εντός αυτής όστρακα.

Εις τό άκρον τής αυτής περιοχής περισυνελέγησαν επίσης κϋαθοι, σια- 
γών ζώου μέ δδόντας, καθώς καί τινα κεκαυμένα όστρακα' παρουσιάζετο 
δηλαδή ή αυτή περίπου είκών, όπως καί εις τό βάθος τοϋ βόθρου. Διό καί 
είναι ίσως δυνατόν νά σκεφθώμεν δτι καί εις τήν περιοχήν ταΰτην, τήν καί 
περισσότερον τεταραγμένην, ήτο τό κεντρικώτερον τμήμα τοϋ οικοδομήμα
τος τό περιέχον τήν εστίαν τής οικίας, ύπεράνω τής οποίας καί εσκάφη δ 
βόθρος.

Έκ τής περιοχής ταΰτης προέρχεται καί ό σφραγιδόλιθος (πίν. 216α) 
εΰρεθείς εις σχετικώς υψηλόν, τεταραγμένον δμως άναμφιβόλως, στρώμα εις 
βάθος 3.45 (-(-0.70) όμοΰ μεθ’υστάτων μυκηναϊκών καί τινων γεωμετρικών 
οστράκων. Πρόκειται διά φακοειδή σφραγιδόλιθον «λακωνικού» λίθου, 
πρασίνου χρώματος μέ άνοικτοχρώμους κηλΐδας, φέροντα έσχηματοποιημένην 
παράστασιν ζώου προς τά δεξιά, μέ έστραμμένον προς τά δπίσω τον λαιμόν 
καί τήν κεφαλήν. Ό μεταξύ κορμοΰ καί λαιμού εξωτερικώτερος χώρος κατέ- 
χεται υπό τρικλώνου' πιθανώς πρόκειται περί δορκάδος. Διάμ. 2.5 έκ., 
μέγ. πάχ. 1.3 έκ. Τών εσχάτων μυκηναϊκών χρόνων.

Προς καταρτισμόν του πλήρους σχεδιογραφη-
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 1950 - 1901. . , , , ,

ματος ολου του μέχρι σήμερον ανασκαφεντος 
τμήματος τής προϊστορικής πόλεως τής Νάξου (είκ. 2) έγένετο μία μικρά 
συμπληρωματική έρευνα εις τήν κατά τά έτη 1950 καί 1951 άνασκαφεΐσαν 
περιοχήν (βλ. ΠΑΕ 1950, 269 κε. καί αύτ. 1951, 214 κέ.) διά τήν ακριβή 
τοπογραφικήν συσχέτισιν αυτής προς τήν άνασκαφήν τοϋ 1959 (ΠΑΕ 1959, 
185) καί 1961 (ΠΑΕ 1961, 191 κέ.)' επ’ ευκαιρία, μικρά έπέκτασις τής τότε 
άνασκαφής έγένετο προς Δυσμάς καί Νότον (πίν. 217).

Τών κεραμεικών ευρημάτων άμφοτέρων τών τομέων τής άνασκαφής
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δεν είναι δυνατόν νά παρασχεθή ενταύθα ουδέ γενική τις εΐκών. 'Οπωσ
δήποτε εις τούς πίνακας 218 - 220 παρέχονται χαρακτηριστικά τινα δείγματα. 
«Κυκλαδικά» όστρακα εϊκονίζονται εν πίν. 218β, ενφ εν πίν. 218α είκονί- 
ζεται τεμάχιον τοΰ «ερυθρού καί μελανός» ρυθμού γνωστού ιδία εκ τής 
Μήλου.

Τά παλαιότερα μυκηναϊκά ως καί τά κυκλαδικά ταύτα όστρακα, ευ
ρισκόμενα άνευ ούδεμιάς στρωματογραφικής ένδείξεως — γενικώς μόνον δυ- 
νάμεθα νά εΐπωμεν δτι εύρίσκονται εις τά χαμηλότερα στρώματα —, δεν δύ- 
νανται εν ούδεμιφ περιπτώσει νά χρονολογήσουν τά οικοδομήματα, τά οποία 
άναγκαστικώς είναι σύγχρονα προς τά ίσχυρώς ύπερτεροΰντα ό'στρακα τής 
τελευταίας μυκηναϊκής περιόδου, οΐα τά έν πίνακι 219 καί 220, άποτε- 
λοΰντα τυχαίαν επιλογήν. Θά ήθελον μόνον νά σημειώσω ιδιαιτέρως τό 
θραύσμα κρατήρος (πίν. 21δβ), ένθα αί σφζόμεναι κνήμαι άνδρός, χωρίς 
τό γραμμικόν αυτών πλαίσιον, εμφανίζουν ήδη τον τρόπον παραστάσεως 
τής γεωμετρικής εποχής.

«Υπηρεσιακή» ήτο ή άνασκαφή καί εις τό οΐκόπεδον
Η «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΣΤΟΑ». 11 ,

Έπιτροπακη, ΒΑ. τού ναού τής Μητροπολεως και 
πλησίον τού χειμάρρου τού χωρίζοντος την πόλιν από τοΰ λόφου τών 'Απλω
μάτων. Διά τής ενταύθα άνασκαφής άπεκαλύφθη τμήμα τής υπό τοΰ μακαρίτου 
Gabriel Wetter έν μέρει έρευνηθείσης, διά σκαφής δέ γενομένης κατά τμή
ματα, «Τετραγώνου Στοάς» (βλ. Arch. Anzeiger 1930, στ. 135, είκ. 13 καί 14), 
όρμηθεις έκ τής υπό τοΰ Κλώνος Στέφανου άποκαλύψεως κιόνων κατά την 
προσθίαν άριστεράν, βορειοανατολικήν, γωνίαν τού περιβόλου τού Μητροπο- 
λιτικού ναού (ΠΑΕ 1908, 114). Τό εφέτος άποκαλυφθέν τμήμα, άνήκον 
εις την ανατολικήν πλευράν τής στοάς (είκ. 3), προφανώς δεν ειχεν άνα
σκαφή υπό τού Welter. ’Ασφαλώς δμως οΰτος θά ειχεν άνασκάψει εις 
ά'λλο σημεΐον τής πλευράς ταΰτης εις τό όποιον δεν θά έσώζετο ό στυλοβά- 
της, έξ ου καί συνεπλήρωσε τήν στοάν μέ εσωτερικήν κιονοστοιχίαν εις τάς 
τρεις ά'λλας, πλήν τής ανατολικής πλευράς (είκ. 4 = Arch. Anz. έ. ά. είκ. 14). 
Διότι όντως ό στυλοβάτης οΰτος σώζεται εις τμήμα μόνον τής άνασκαφείσης 
έκτάσεως (είκ. 3, πίν. 220β, 221β καί 222β).

Ό στυλοβάτης άποκαλυφθείς εις μήκος 10.25 μ. άποτελεϊται έκ μεγάλων 
μαρμάρινων πλακών κατά τήν εΰθυντηρίαν αυτού (είκ. 5, πίν. 221β καί 222β), 
ενώ εις τούς ΰπ’ αυτόν δόμους αί ΰπάρχουσαι πλάκες (πίν. 221 καί 222β) έκ 
σχιστόλιθου είναι μικρότεροι καί ποικίλλουν κατά τάς διαστάσεις, μεταξύ 
δ’ αυτών παρεμβάλλονται καί ά'λλοι λίθοι ή μάρμαρα. Τής εΰθυντηρίας σώ
ζονται τρεις πλάκες από Βορρά προς Νότον, ενώ περαιτέρω ό τοίχος εΰρέθη
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διαλελυμένος (πίν. 221β). Έπί τών τριών τούτων πλακών σώζονται ευκρι- 
νώς οί τόρμοι τής γομφώσεως — εντός τινων των οποίων σώζεται καί τμήμα 
τοΰ γόμφου καί τής περιμολυβδοχοήσεως. Σαφής είναι ή γραμμή, 5 - 6 εκ.

Είκ. 3. Σχεδιογράφημα τοΰ άνασπσφέντος τμήματος τής Τετραγώνου Στοάς.

έσωτερικώτερον τής ακμής τής ευθωντηρίας, ή αποτελούσα τό οριον των πλα
κών τής κρηπΐδος. Πιθανώτερον είναι δτι ή κρηπίς άπετελειτο εκ μιας 1 μό
νον βαθμίδος καί τοΰ επ’ αυτής στυλοβάτου.

1 ΠΑΕ 1908, σ 114: «Ή βάσις αΰτη (τ. έ. ο στυλοβάτης) μικρόν ύπερέ- 
χουσα τής επιφάνειας τής θαλάσσης φέρεται μια μαρμάρινη βαθμίδι προς έδαφος 
ταπεινότερου . . .». 'Οπωσδήποτε υπάρχει ασάφειά τις εις τάς σχετικάς περιγραφάς 
καί τοΰ Κ· Στέφανου καί τοΰ G. Welter.

Περίεργος είναι ή από κίονος εις κίονα διδόμενη άπόστασις υπό τοΰ 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 1.80- 1.83 έν σχέσει προς τάς έν τή ανατολική πλευρά διαπι- 
στωΟείσας αποστάσεις.

12
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Τό μήκος των πλακών τής ευθυντηρίας 1.25 - 1-30 (πλάτος 0.90 - 1 μ., 
ύψος 12 - 15 έκ. είκ. 5, πίν. 221α) ήτο προφανώς κα'ι μήκος τών πλα
κών τοΰ στυλοβάτου ώς είναι φανερόν Ικ τών τόρμων.

Ό οπίσθιος τοίχος τής στοάς (είκ. 6, πίν. 222), πάχους 0.75 μ., άπε-

Είκ. 4. Ή Τετράγωνος Στοά κατ’ άναπαράστασιν τοΰ G. Welter 
(=Arch. Anz. 1930, 135 είκ. 14).

καλΰφθη εις μήκος 5.75 μ. Ή εξωτερική του όψις απέχει από τής είιθυντη- 
ρίας 5 περίπου μέτρα. Σώζεται εις ύψος 1 περίπου μ. διατηρουμένων τριών 
δόμων' οί δυο κατώτεροι άνήκοντες εις τήν θεμελίωσιν αποτελούνται έκ 
παραλληλεπιπέδων σχιστόλιθου, εναλλάξ μεγάλων, δρομικών κα'ι μικρών,
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εγκαρσίων, ένφ ό τρίτος, άνήκων εις τό ορατόν αϋτοΰ τμήμα, άποτελειται 
εκ λίθων γρανίτου βραχύτερων εις την εσωτερικήν καί μακροτέρων εις την 
εξωτερικήν ό'ψιν' ήτο δηλαδή από τοϋ τρίτου δόμου διπλούς πληροΰμενος 
διά μικρών λίθων καί χώματος κατά τον μεταξύ χώρον (πίν. 222α καί είκ. 6 : 
άνω ή εξωτερική, κάτω ή εσωτερική ό'ψις).

Εις τό νότιον άκρον τοϋ άνασκαφέντος τμήματος άπεκαλύφθη ή θεμε- 
λίωσις τοίχου τέμνοντος εγκαρσίως τό εσωτερικόν τής στοάς (πίν. 222β, δεξιά).

Είκ. 5. Αί πλάκες τής εύθυντηρίας τοΰ στυλοβάτου τής Τετραγώνου Στοάς.

Τό σχετικώς μέγα πάχος τοϋ τοίχου τοϋτου καί ή περίεργος κατασκευή του 
άποκλείουσι προφανώς τήν ΰπόθεσιν δτι πρόκειται περί άπλοΰ τοίχου 
χωρίζοντος μετ’ άλλων όμοιων τήν στοάν εις σειράν δωματίων. Τό πρό
βλημα θά φωτίση ή συνέχισις τής άνασκαφής. Πιθανώς εις φρέαρ ανήκει 
τό πλησίον αϋτοΰ κατασκεύασμα (είκ. 3, Γ).

’Έμπροσθεν τοϋ τοίχου τοΰ στυλοβάτου καί σχεδόν έφαπτόμενα προς αυτόν 
άπεκαλϋφθησαν δυο «βάθρα». Τό βόρειον (είκ. 3, A 7, πίν. 220β, 221α καί 
223α) είναι τεθεμελιωμένον χαμηλότερου τοΰ τοίχου τοΰ στυλοβάτου, ένφ 
ή άνω αϋτοΰ επιφάνεια εϋρίσκεται εις τήν στάθμην σχεδόν τής κρηπΐδος: Τό 
βάθρον στηρίζεται επί μιας βάσεως ορθογωνίου εκ πλακών γρανίτου κυ
ρίως αλλά καί μαρμάρου (είκ. 7), έφ’ ου στηρίζονται δρθοστάται έκ πλα
κών γρανίτου επίσης. Ύψος τής βάσεως 15 περίπου έκ., τών ορθοστατών 
50 έκ.- εις τήν προσθίαν όψιν υπάρχει εις μάκρος ορθοστάτης μεταξύ τών 
απολήξεων τών ορθοστατών τών πλαγίων ό'ψεων, εις τήν βορείαν στενήν 
πλευράν εις μόνος, εις τάς δύο άλλας άνά δυο. Τό διά τών ορθοστατών 
ούτωσί άποτελοΰμενον ορθογώνιον καλύπτεται διά τεσσάρων πλακών, 
ύψους 0.13 (πίν. 223α), δύο εις τήν δυτικήν κατά πλάτος καί δύο εις τήν 
ανατολικήν πλευράν κατά μήκος. Εις τό άκρον τής άνω επιφάνειας τών 
πλακών τούτων υπάρχει περιτένεια πλ. 6 - 6.5 έκ. εις τάς τρεις άλλας,
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32 δέ εκ. εις την προσθίαν μακράν πλευράν, ένφ ή οΰτωσ'ι περικλειόμενη 
επιφάνεια είναι άδρώς μόνον εξεσμένη’ εν έξεργον δέ έχει άπομείνει εν 
τώ μέσιο, μήκους 1.02, πλ. 15 καί ΰψους 3 έκ. Τό εσωτερικόν τοϋ μνη
μείου ήτο πεπληρωμένον δι’ αδρών λίθων.

Τό μνημεΐον τοΰτο είναι λίαν περίεργον. Διότι τό κατώτερον αυτοϋ μέρος, 
ήτοι οί εκ γρανίτου όρθοστάται, ήτο προφανώς κεχωσμένον' εάν ήτο βάθρον 
αγαλμάτων τό γεγονός τοΰτο είναι δυσερμήνευτον Οΰτω, παρά την βαθυτέραν 
του θεμελίωσιν δεν είναι άρχαιότερον τοΰ τοίχου τοϋ στυλοβάτου, ό οποίος, 
καθ’ δ τμήμα του κρύπτεται υπό τοϋ βάθρου, είναι άμελέστερον κατεσκευασμέ- 
νος : Οϋσιαστικώς πρόκειται περί μιας επί ορθοστατών μνημειώδους πως στη- 
ρίξεως μαρμάρινης βάσεως όφειλομένης δ’ εις ένα ιδιαίτερον λόγον, ακριβώς δέ

Είκ. 7. Τό βόρειον «βάθρον». Δυτική (μέσον), βόρεια (άριστ.) 
καί νοτία (δεξ.) πλευρά.

ό λόγος ουτος είχεν επιβάλει την τοιαΰτην κατασκευήν τοΰ μνημείου καί την 
βαθυτέραν θεμελίωσιν αυτοϋ.. Τό γεγονός περαιτέρω δτι ή περιτένεια-εις την 
προσθίαν δψιν έχει τό εύρος βαθμϊδος εν άντιθέσει προς τό στενόν περιθώριον 
τών άλλων πλευρών δεικνύει άναμφιβόλως δτι, έστω καί εάν έπρόκειτο νά 
λειανθή τό αδρόν τμήμα, οπωσδήποτε επί τουτου θά έτοποθετεΐτο κατασκεύα
σμα, τοϋ οποίου οΰτω ήτο προδιαγεγραμμένη ή κατά μήκος καί πλάτος έκτασις. 
Πάντα ταΰτα καθιστώσιν αδύνατον την ύπόθεσιν δτι επ’ αυτοϋ θά έτοποθε- 
τοΰντο απλώς αναθηματικά ή τιμητικά αγάλματα. Ή τοποθέτησις ενός 
βωμοΰ επί τοϋ βάθρου τουτου είναι βεβαίως ϋπόθεσις μόνον. Άσφαλεστέρα 
κατά την γνώμην μου είναι ή ϋπόθεσις δτι τό κεχωσμένον, γρανίτινον δηλ. 
τμήμα, ήτο εις εικονικός τάφος, εν ήρώον. Τοιοϋτοι τάφοι δέν έλειπον ώς 
γνωστόν εκ τών αγορών ή τών κεντρικών οπωσδήποτε οικοδομημάτων τών 
αρχαίων πόλεων. Βεβαίως ακριβώς όμοια περίπτωσις μοϋ είναι ά'γνωστος, 
νοείται δμως πλήρως εξ δσων γνωρίζομεν περί τών λατρειών τών τελουμέ
νων εις τάς αρχαίας αγοράς.

Τό δεύτερον «βάθρον», 3.15 μ. περαιτέρω (είκ. 3, Β, πίν. 221β δεξιά καί 
222β δεξιά)), εν μέρει άνασκαφέν, είναι λίαν έπίμηκες. Ή θεμελίωσίς του 
είναι εις τό αυτό βάθος, ως καί ή τοΰ τοίχου τοΰ στυλοβάτου. ’Αποτελεί
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ται έκ κατωτέρας σειράς ορθοστατών ύψους 35 εκ. εκ γρανίτου και υπέρ 
αυτήν έτέρας εκ μαρμάρου ύψους 0.45 μ., ής σώζονται δυο πλίνθοι. Κατά 
την ΒΔ. αυτού γωνίαν το βάθρον έχει (άποκαλυφθέν) μήκος 5 μ. καί πλά
τος 1 περίπου μ. Έξωτερικώς τής γωνίας ταΰτης (πίν. 221β), έμπεπηγμένη 
εις την γην, ϊστατο στήλη μαρμάρινη συνεχίζουσα προς Βορράν την εξω
τερικήν γραμμήν τοϋ βάθρου (δεν σημειώνεται έν τφ σχεδίφ τής εϊκ. 3, 
δπου ή εκεί προς Δυσμάς σημειουμένη πλάξ άπεδείχθη ως μή κατά χώραν). 
Ή στήλη (πίν. 223β), ολίγον ελλιπής άνω, έχει ύψος 0.60 καί πλάτος 0.25 έκ. 
'Αδρόν ήτο τό 35 έκ. έν τή γή έντεθειμένον κατώτερον τμήμα αυτής. 
Έφθαρμένα είναι τα γράμματα τοϋ αριστερού ήμίσεος των δυο στίχων

[Άρτ]εμι<5ος

... ομεδείας

Δυστυχώς δεν κατώρθωσα να άνιχνεΰσω τά έλλείποντα γράμματα τοϋ δευτέ
ρου στίχου. Έπίθετον Άρτέμιδος μέ τοιαΰτην κατάληξιν δέν είναι παραδε- 
δομένον. Εις τον ’Απόλλωνα αποδίδεται εις μεταγενεστέρους χρόνους τό έπί
θετον 'Ωρομέδων. Τά υπάρχοντα δμως ολίγα ίχνη δέν φαίνονται νά ευνοούν 
τήν συμπλήρωσιν 'Ωρομέδεια. Ή λατρεία τής ’Αρτέμιδος εις τήν Νάξον δέν 
είναι άγνωστος. Οϋχί μακράν εΰρέθη πρό τινων ετών επιγραφή Άρτέμιδος 
Τεμενίης (BCH 71/72, 194748, 440 άρ. 4, JHS 66, 1948, 115). Λαμβα- 
νομένου ύπ’ όψιν δτι ή λατρεία τής θεάς τελείται έν δημοσίφ οίκοδομή- 
ματι είναι αναμφίβολον δτι αυτή θά ήτο γενικωτέρου Ναξιακοϋ διαφέρον- 
τος' άλλ’ οϋδεμία ϋπόθεσις ώς προς τήν ιδιότητα τήν κρυπτομένην έν τφ 
έλλιπώς διασωθέντι έπιθέτφ τοΰτφ δυναται έπί τοϋ παρόντος νά εύρη στή
ριγμά τι, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω.

Τήν χρονολόγησιν τοϋ οικοδομήματος ό G. Welter είχε τάξει όρθώς 
εις τούς πρωίμους Ελληνιστικούς χρόνους. Τά γράμματα τής έπιγραφής 
άνήκουσιν ασφαλώς εις τον 3°ν π. X. αί., ομοίως δέ καί ή τοιχοδομία.

Τήν ονομασίαν τής στοάς θά καθορίση έλπίζομεν ή συνέχισις τής άνα- 
σκαφής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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ΠίΝΑΞ 210 ΠΑΕ 1965.—15. αναςκαφη ναξου

α. Τά άνασκαφέντα οικοδομήματα υπό τούς ξυλοτύπους 
τοΰ ύπό άνέγερσιν Ειρηνοδικείου Νάξου.

β. Ό χώρος Ε από Δυσμών. Τοίχος ε (αριστερά) 
καί θ εις τό βάθος εγκαρσίους.
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α. Ή εντός τής τάφρου δυτική προέκτασις τοΰ τοίχου θ.

β, Ό χώρος Ε άπ’ 'Ανατολών. Τοίχος ε δεξιά καί θ εϊς τό βάθος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:22:01 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 212 ΠΑΕ 1965.—15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΑΞΟΥ

α. 'Ο τοίχος ε. Διακρίνεται έν τφ μέσφ αϊτού Φάρα.

β. ’Αριστερά ό τοίχος ζ, δεξιά, παραλλήλως δ τοίχος η, μεταξύ ό τοίχος β.
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α. Τμήμα τοΰ βόθρου.

β. ‘Ο βόθρος μέ τούς σκελετούς τών χοίρων καί τά αγγεία.
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'Ο βόΰρος (εμπρός) καί ή κυκλική εστία (ατω).
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εκ τοΰ βόθρου. Εκ τής εστίας.

γ. Τό έ'τερον τμήμα τοΰ βόθρου.
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ΙΙΐΝΑΞ 216 IIAE 1965.—15. αναςκαφη ναξου

α. Σφραγιδόλιθος.

β. Ή κυκλική εστία.
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Πιναξ 218 ΠΑΕ 1965.—1δ. αναςκαφη ναξΟυ

β. Προϊστορικά όστρακα τής άνασκαφής.
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ΠΑΕ 1965.—15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΑΞΟΥ

β. 'Ο ατυλοβάτης τής Τετρα
γώνου Στοάς καί τά πρό αυ

τοί βάθρα.

220

Τεμάχια αγγείων έκ τής άνασκαφής.

γ. Τμήμα κρατήρος.
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α. Αί πλάκες τοϋ στυλοβάτου καί τοΰ δυτικού «βάθρου».

β. 'Ο στυλοβάτης, τό ανατολικόν βάΟρον καί ή επιγραφή.
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Πιναξ 222 ΠΑΕ 1965.—15. αναςκαφη ναξου

β· 'Η Τετράγωνος Στοά και δεξιά ό εγκάρσιος τοίχος.
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β. 'Η επιγραφή τής Άρτέμιδος.
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