
29, ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΞΟΥ

Κατά τήν εφετινήν περίοδον των έν Νάξω άνασκαφών1 ή ερευνά έσυνεχίσθη 
Α) Εις τήν περιοχήν τής μυκηναϊκής πόλε ω ς, εις τήν Γκρότταν, ένθα 

άπεκαλύφθησαν περαιτέρω τμήματα (είκ. I, πίν. 150α καί β) των κατάτδ 1959 
(πρβ.’Έργον 1959, 128, εΐκ. 141) άναφανέντων οικοδομημάτων: Έξ αυτών

Είκ. L. Τό άποκαλυφ^έν τμήμα οικιών τής μυκηναϊκής πόλεως.

τδ βαθύτερον κείμενον (πρβ. εΐκ. 2) είναι άρκετά έκτεταμένον χωριζόμενον 
δι’ έσωτερικών παραλλήλων τοίχων εις περισσότερα δωμάτια, δύο μέν κατά 
τό βόρειον ήτοι τδ έφέτος άνασκαφέν τμήμα αότοϋ, εν δέ—τουλάχιστον καθ’δσον

1 Εις τήν άνασκαφήν ελαβον μέρος οί πτυχιοϋχοι της ’Αρχαιολογίας κκ. Άνδρ. Γα- 
βρίλης καί Γ. Δεσποίνης, είς τόν όποιον καί οφείλονται τα σχεδιογραφήματα της άνα- 
σκαφής.
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εΐχεν άνασκαφή τό 1959—κατά το νοτιώτερον. Τά δύο ταΰτα τμήματα διακρί- 
νονται διά του γεγονότος δτι ό μακρύς δυτικός εξωτερικός τοίχος του δλου 
οικοδομήματος κατά τό νοτιώτερον αύτοϋ μέρος εύρίσκεται έσωτερικώτερον 
ή εις τό βόρειον διά του σχηματισμού μικρας γωνίας. Θύρα δεν παρετηρήθη 
κατά τό άνασκαφέν τμήμα του οικοδομήματος τούτου- Ισωτερικώς μόνον του 
βορειοτάτου τοίχου, τοποθετημένη δίκην βαθμΐδος παρ’ αυτόν, υπάρχει 
μία πλάξ πρασίνου σχιστόλιθου, τής οποίας έ'χει άποκρουσθή τό δεξιόν 
άκρον" φαίνεται δτι ή πλάξ αυτή δεν κεΐται εις τήν αρχικήν αυτής θέσιν 
καί ίσως ήτο κατώφλιον. Οί τοίχοι του οικοδομήματος τούτου είναι πά-

ο 1 < i 1 1 * i «

χους 0.80 καί σώζονται εις ύψος 50-60 έκ. Άνασκαφέν μήκος του δυτικού 
τοίχου 11 μ., τού βορείου 4.5 μ.

’Επί τού οικοδομήματος τούτου, τού 1, έπικάθηται νεώτερον, 2 (βλ. είκ. 1 
πίν. 150α καί β), τού οποίου κατέστη δυνατόν έφέτος νά άποκαλυφθούν ό τοίχος 
τής ανατολικής πλευράς καί έν μικρω μέρει ό μετά τούτου γωνιούμενος τής βο
ρείου. Οί τοίχοι οδτοι, πάχους 0.50μ., έπικάθηνται επί τού δυτικού κυρίως 
καί, έν μέρει, τού βορείου τοίχου τού οικοδομήματος 1, χιαζόμενοι δέ προς τούς 
τοίχους τού παλαιοτέρου τούτου οικοδομήματος, ώστε νά είναι άπολύτως σαφής 
ή μεταξύ των δύο οικοδομημάτων σχέσις. Μέ δμοιον χιασμόν έπάτουν οί ύπερκεί- 
μενοι έπί των υποκειμένων τοίχων καί εις τά οικοδομήματα τά άνασκαφέντα 
κατά τό 1950 ( ΠΑΕ 1950, 276, είκ. 8 καί αύτ. 1951, 214, είκ. 1). Εις τό μέ
σον τού άνατολικοΰ τοίχου τού νεωτέρου τούτου οικοδομήματος ήτο προσκεκολ- 
λημένον — έξωτερικώς φυσικά —τραπεζιόσχημον δωμάτιον (πρβ. είκ. 1), 
πιθανώτατα κάπως ύστερώτερον χρονικώς καί μέ άμελεστέραν τοιχοποιίαν.Τοϋ- 
το έν τή προόδω τής άνασκαφής κατέστη άνάγκη νά διαλυθή διά τήν έρευναν των 
υπ’ αυτό παλαιοτέρων τοίχων, έξ οδ καί δέν φαίνεται εις τόν πίν. 150α και β.
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Τά περισυλλεγέντα πολυπληθή όστρακα ανήκουν εις τήν τρίτην μυκη
ναϊκήν περίοδον, κατά μεγαλύτερον δέ ποσοστδν εις τήν τελευταίαν αυτής φάσιν- 
άλλα βεβαίως αντιπροσωπεύονται καί αί περίοδοι III Β καί III Α μέ ολίγα 
όστρακα. Δυστυχώς ή μέχρι σήμερον έλλειψις τής δυνατότητος προς μελέτην 
του πλήθους των οστράκων δεν επιτρέπει άπόλυτον άποκλεισμόν όπάρξεως 
καί ολίγων ΐσως παλαιοτέρων οστράκων, άλλ’ ή χρονολόγησις δλων των μυκη
ναϊκών περιόδων, δσαι διακρίνονται εις τά ήδη άνασκαφέντα οικοδομήματα, εις 
τήν ΤΕ III εποχήν φαίνεται ασφαλής. Διότι σημαντική είναι ή έφέτος σαφέ- 
στερον γενομένη διαπίστωσις δτι τά μυκηναϊκά ταΰτα οικοδομήματα έχουν 
θεμελιωθή επί στρώματος άμμου καί χαλίκων, εντός του οποίου άνευρίσκονται 
όστρακα στιλπνά μαϋρα, ώς καί μινύεια, εις μικρόν δμως άριθμόν καί οπωσδή
ποτε άνευ οίασδήποτε σχέσεως προς οικοδομικήν τινα περίοδον του οικισμού- 
πρόκειται προφανώς περί απορριμμάτων έντός τοϋ στρώματος τούτου, τό 
όποιον εύρίσκεται πλησίον τής κατά τούς προμυκηναι'κούς χρόνους κατωκη- 
μένης περιοχής. Εύλογον είναι τό συμπέρασμα δτι τό στρώμα τούτο άμμου 
καί χαλίκων άνήκει είς τό δέλτα τοϋ παραρρέοντος χειμάρρου, δστις χωρίζει 
σήμερον τήν πόλιν άπό τού λόφου τών 'Απλωμάτων καθώς καί δτι ή περιοχή 
αδτη τοϋ δέλτα έχρησιμοποιήθη τό πρώτον προς οίκοδόμησιν οικιών κατά 
τούς μυκηναϊκούς χρόνους.

’Εκτός τών άγγείων—οστράκων φυσικά—άνευρέθη καί εν είδώλιον ελλιπές 
σχήματος Ψ (πίν. 154α δεξιά), ένω εις τήν «γεωμετρικήν» έπίχωσιν άνευρέθη καί 
είς άρτιος χυτροειδής άμφορεύς.Καμπύλοι τοίχοι, ελάχιστα σωθέντες καί ευτελούς 
μάλλον κατασκευής, άνευρέθησαν είς βάθος 2 περίπου μέτρων ύπό τήν σημερινήν 
επιφάνειαν, είςτό βάθος στρώματος άρχίζοντος 1.50 περίπου άπό τού σημερινού 
έδάφους καί είς τό όποιον υπάρχουν άναμίξ ύστεροελληνιστικά-ρωμαϊκά καί γεω
μετρικά όστρακα. Κατωτέρω δέ τούτου μόνον άρχίζουν νά υπάρχουν καθαρά μυ
κηναϊκά. Οΰτω, ώς διεπιστώθη καί παλαιότερον, ό οικισμός ένταΰθα διατηρείται 
μέχρι τών γεωμετρικών χρόνων, μόνον δέ κατά τούς υστέρους ελληνιστικούς 
χρόνους κατοικείται καί πάλιν διά νά έγκαταλειφθή δμως κατά τον μεσαίωνα.Ή 
ύπάρχουσα σήμερον μεγάλη έπίχωσις δέν είναι άρχαία. Είς τό έλληνιστικόν τούτο 
στρώμα άνήκουν σφόνδυλοι κιόνων, δμοιοι προς τούς πέρυσιν άναφανέντας: 
ό είς κατά τό ΝΔ. καί ό έτερος κατά τό ΒΔ. άκρον τής τάφρου τής άνασκαφής 
είναι εμφανείς είς τήν εικόνα, πίν. 150α (ό πρόσθιος έχει μετατοπισθή είς 
τό Ν. άκρον τού τοίχου 2, ύπέρ τον οποίον άρχικώς εϊχεν άναφανή ).Κατά τό 
1951 (ΠΑΕ 1951, 221 είκ. 8 καί 9) είχον άνευρεθή βάσεις κιόνων, αί όποΐαι 
άσφαλώς δέν είναι άσχετοι- άγνοώ αν σχετίζωνται προς τήν ύπό τού 
G. Welter καί τού ΚΑ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ παρατηρηθεΐσαν στοάν, ήτις πρέπει νά 
κεΐται ολίγον δυτικώτερον καί ήτις πρέπει νά έρευνηθή έκ νέου.
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Β) Κατά την συνέχειαν της άνασκαφής εις την παρυφήν των 'Απλω
μάτων ήρευνήθη, ως δεικνύεται έν τω σχεδιογραφήματι, εΐκ. 3. I)

I) πρώτον μέν ή έν τφ σχεδίω τούτω ώς I σημειουμένη περιοχή 
οικοδομημάτων μεταγενεστέρων χρόνων και δή έξωτερικώς του ανατολικού
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μακροΰ τοίχου, έσωτερικώς του όποιου εΐχεν εΰρεθή τό 1960 ό ανάγλυφος 
κούρος (Έργον 1960, είκ. 213 καί 214). Άπεκαλύφθη τό κατώφλιον μιας 
θύρας (πίν. 150γ), ώς καί τό έτερον άνοιγμα—τό εν εΐχεν άνακαλυφθή τό 1960— 
τής δεξαμενής, ευρισκόμενον πλησίον του κατωφλιού τούτου. Κάτοψιν καί 
τομήν τής δεξαμενής δημοσιεύομεν είς τήν εικόνα 4. Τα έκ ταύτης ευρήματα 
ήσαν άσήμαντα. Ή έπίχωσις δμως έν τή περιοχή ταύτη ήτο πολύ μεγάλη καί 
δεν έθεωρήθη σκόπιμος ή περαιτέρω έρευνα κατά τό ένεστώς έτος.

II) Μεταξύ τής όδοΰ καί του ποταμού είς τήν περιοχήν τήν σημειουμένην 
διά II έν τω σχεδίω τής είκ. 3 ήνοίχθη λάκκος όσον ήτο δυνατόν μεγαλύτερος 
διά τήν έρευναν κυρίως τού παλαιού νεκροταφείου, τό όποιον κατά μέγα 
μέρος κατέστρεψεν ή ένταΰθα κατά τούς τελευταίους χρόνους τής άρχαιότη- 
τος έπεκταθεΐσα «πόλις»- ή έπίχωσις προς τον ποταμόν ήρευνήθη μέχρι 
βάθους πλέον των 3 μ. χωρίς νά έξαντληθή. Τά μεταγενέστερα οικοδομήματα 
έμφανίζονται καί έδώ (είκ. 5 καί 6), άλλά λόγω τής οδού, ήτις μεσολαβεί, 
δεν ήτο δυνατόν νά έρευνηθή ή προς τά οικοδομήματα τού 1960 σχέσις. Σημαν
τικότερος είναι τοίχος Β.-Ν. κατευθύνσεως, τεθεμελιωμένος έπί χωμάτων 
καί τού οποίου σφζεται μία μόνον σειρά γρανίτινων πλακών, αΐτινες ΐνα ορι
ζοντιωθούν έπί τού έπικλινοϋς έδάφους στηρίζονται κατά τήν προσθίαν αυτών 
δψιν έπί ύποκειμένης σειράς μικροτέρων λίθων.

“Εν δμως μέτρον βαθύτερον, άμέσως έπί τού φυσικού έδάφους στηριζό- 
μενος, άπεκαλύφθη τοίχος, τού οποίου δμως δεν σώζεται παρά μία μόνον σειρά 
λίθων έξ έκατέρας δψεως- είς τό βόρειον άκρον τού τοίχου τούτου έμφανίζονται 
καί άλλοι περαιτέρω τοίχοι, οί όποιοι δμως δεν ήτο δυνατόν νά παρακολουθη- 
θοΰν. Θεμελιωμένος έπί τού φυσικού έδάφους ήτο έπίσης καί ό έγκάρσιος 
τοίχος ό φθάνων είς τό μέσον περίπου τού έκ γρανίτινων πλακών. ’Εάν συνα- 
νήκη μέ τον όπό τον τελευταΐον τούτον άρχαιότερον, δεν διεπιστώθη—άλλ’ 
είναι πιθανόν. 'Οπωσδήποτε βορείως τού έγκαρσίου τούτου τοίχου διεκρίνετο 
είς τό φυσικόν έδαφος μικρά αδλαξ μέ κεκαυμένα χώματα, ένω πέριξ αυτής 
ύπήρχον έρυθρά έκ πυρακτώσεως χώματα, περιέργως δμως ούδέν—ούτε δστρα- 
κόν τι—ύπήρχεν είς τό στρώμα αύτό.Τά έρυθρά χώματα προήρχοντο πιθανώς έκ 
διαλελυμένων πήλινων πλίνθων, διότι συγχρόνως άνευρέθησαν μεγαλύτερα 
τεμάχια άλλων, αΐτινες έψήθησαν έκ τής πυρακτώσεως ταύτης. Πρωτογεω
μετρικόν είδώλιον ( πίν. 154α άριστερα ) εύρεθέν πλησίον δεν φαίνεται 
νά σχετίζεται άμέσως προς τήν πυράν καθώς καί τά άλλα γεωμετρικά καί 
άνατολίζοντα όστρακα δσα εύρέθησαν είς τήν περιοχήν, πάντα άνευ ούδεμιάς 
συνοχής. Πλησιέστερον προς τον ποταμόν άνευρέθησαν δμοια όστρακα καθώς 
καί μεμονωμένα τινά μυκηναϊκά.

Πιθανότατα άδιατάρακτοι, πλησιέστερον προς τον ποταμόν, έντός στρώ
ματος ίλύος καί είς βάθος 3 μ. άπό τής έπιφανείας, έκειντο πλαγίως δύο
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χυτροειδεΐς άμφορεΐς περιέχοντες μικρά οστά, εις άλλον δέ, προφανώς παι
δικόν τάφον, κείμενον πλησίον καί κατεστραμμένον άνήκον τεμάχια πρωτο
γεωμετρικών άγγείων.

Κατά την βόρειον παρειάν της άνοιγείσης τάφρου εύρέθη όρθιος εις 
ολόκληρος μέν, αλλά χωρισμένος εις τεμάχια καί άκόσμητος πίθος : προφανώς

Είκ. 4. Ή δεξαμενή τής οικίας I τοΰ σχεδιογρ. είκ. 3.

παιδικός τάφος ουδέν πλέον περιέχων, καθώς καί τεμάχια πλειόνων αναγλύφων 
άμφορέων μέ σπειροειδή κυρίως κοσμήματα (πίν. 154γ καί δ).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οί άναφανέντες παλαιοί τοίχοι άνήκουν εις 
ταφικά κατασκευάσματα—ταφικόν περίβολον πιθανώς. Ή συνέχεια της άνα- 
σκαφής πιθανώτατα θά διασαφήση την δλην εικόνα της νεκροπόλεως ταύτης.

III) Τό έν τώ σχεδιογραφήματι της εΐκόνος 3 διά τοΰ III σημειούμενον 
τμήμα της άνασκαφής είναι τό οικοδόμημα, έν τω όποίω άπεκαλύφθη το
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μωσαϊκδν δάπεδον και τά λείψανα τοιχογραφιών. Άνεσκάφησαν τρία δωμάτια 
του δλου οικοδομήματος. Τδ διά του Ψ σημειούμενον είναι τδ δάπεδον μέ την 
μωσαϊκήν διακόσμησιν. Πρδς τούτο συνέχεται τετράγωνον σχεδδν δωμάτιον— 
οί τοίχοι του σημειοϋνται μέ διακεκομμένην γραμμήν,—μέ δάπεδον έκ 
χονδροτέρου μωσαϊκού έκ θραυσμάτων λευκού μαρμάρου, οί τοίχοι δέ αυτού

φέρουν ζωγραφικάς παραστάσεις λίαν έξιτήλους καί σωζομένας φυσικά μόνον 
κατά τδ κατώτερον αύτών μέρος. 'Ο τρίτος μεγαλύτερος χώρος φέρει εις τδ 
μέσον μίαν ορθογώνιον κατασκευήν έκ λίθου καί άσβέστου, προφανώς υπο
στήριγμα μικράς δεξαμενής (;), ήτις έσώζετο εις ύψος 0.80 περίπου μ. Εις την 
νοτίαν πλευράν ταύτης υπήρχε κατακόρυφος πήλινος σωλήν υδραγωγού συνε
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χιζόμενος επί τοϋ εδάφους. Τδ δωμάτιον τοϋτο ήτο άνευ ούδεμιας στρώ
σεως—πιθανώς αυλή. 'Ο ανατολικός τοίχος αύτοϋ ήτο συγχρόνως καί άνάλημμα 
του όπερθεν φυσικοΰ εδάφους.

Κινητά ευρήματα, πλήν τεμαχίων χονδροειδούς μεταγενεστέρας κεραμει- 
κής, δεν έγένοντο βεβαίως' καί ενταύθα όμως, όπου ήτο δυνατόν νά σκάψωμεν 
βαθύτερον τοΰ οικοδομήματος, άνευρέθησαν μερικά όστρακα γεωμετρικής 
εποχής.

Τής εις τά σωζόμενα μέρη των τοίχων καί επί τοϋ έπιχρίσματος αύτών 
ύπαρχούσης συνεχοΰς ζωγραφίσεως διά νωπογραφίας (πίν. 151 καί 152) ίκανο- 
ποιητικώτερον σώζεται ή ΒΑ. γωνία, ήτις δεικνύει καί τό δλον σύστημα τής 
τοιχογραφήσεως: ζώνη άνοικτόχρωμος εις τό κατώτατον μέρος τοΰ τοίχου μέ 
λεπτοτέραν έρυθράν γραμμήν είς άπόληξιν. Έπί τοΰ τοιχοβάτου τούτου πατοΰν 
αί πλαισιώνουσαι την γωνίαν δύο κατακόρυφοι φαιαί ζώναι, τό κάτω μέρος των 
οποίων ένώνεται μέ τέσσαρας οριζοντίους γραμμάς. 'Υπέρ ταύτας εν έπίμη- 
κες κατακόρυφον ορθογώνιον έουθροϋ χρώματος έκατέρωθι τής γωνίας αποτε
λεί ώσεί εν ιδιαίτερον ένθετον έξ έρυθροΰ μαρμάρου τμήμα ορθοστάτου.

Τό αυτό κόσμημα έπαναλαμβάνεται καί είς την ΝΑ. γωνίαν άλλ’ ελάχιστα 
σωζόμενον. Έν συνεχεία τούτου είς τον νότιον ’τοίχον σώζεται τό κατώτερον 
μέρος δύο κατ’ ενώπιον ίσταμένων μορφών μέ ποδήρη άμφίεσιν : Τής πρώτης 
φαίνεται ό κίτρινος χιτών καί έπ’αύτοϋ μικρόν ΐμάτιον, αΐ σχηματιζόμεναι άδραί 
πτυχώσεις παρέχουν την έντύπωσιν ότι άνήκουν εις εν καί ούχί δύο ενδύματα. 
'Η δευτέρα μορφή φαίνεται ότι φορεΐ χιτώνα μόνον μέ πολλάς λεπτοτέρας 
καί περισσότερον κεκινημένας πτυχώσεις. 'Υπό τον χιτώνα άμφοτέρων προ
βάλλονται έρυθρά υποδήματα.

Τοΰ μωσαϊκοΰ παρέχω ενταύθα όλίγας μόνον εικόνας. Συνολικήν όψιν παρέχει 
ή είκών τοΰ πίνακος 153α. Πρόκειται περί ορθογωνίου μήκους 3.51 Χ3.70 πλαι- 
σιουμένου, πρώτον μέν ύπό ζώνης κατεχομένης ύπό πολύπλοκου μαιάνδρου, 
ειτα δέ διά ζώνης κισσού. Αί γωνίαι τοΰ κεντρικοΰ ορθογωνίου άποχωρίζονται 
πλαισιούμεναι διά τεταρτοκυκλίων κοσμουμένων έναλλάξ ύπό πλοχμών ή 
άστραγάλου ούτως ώστε μεταξύ τών τεταρτοκυκλίοίν τούτων άπομένει 
είς ρόμβος μέ κυρτάς πλευράς, έν αύτώ δέ ύπάρχει τό κύριον θέμα : Νηρηίς 
ίππεύουσα θαλάσσιον τέρας, τοΰ όποιου τό πρόσθιον μέν μέρος είναι ταΰρος, 
κήτος δέ θαλάσσιον τό οπίσθιον. 'Η Νηρηΐς, γυμνή μέχρι τής κοιλίας, καλύπτε
ται ύπό ίματίου κατά τό κατώτερον μέρος τοΰ σώματος. Δύο ιχθύες δηλώνουν 
τό θαλάσσιον τοπίον. Είς τά τεταρτοκύκλια τών γωνιών παρίστανται: 1) έλαφος 
τρέχουσα έμπροσθεν άπιδέας καί ροιας (πίν. 153β). 2) διαγωνίως προς αύτήν 
άλλη διωκομένη ύπό κυνός. 3) καί 4) άνά εν παγώνιον (πίν. 153α).

Τό μωσαϊκόν καί αί τοιχογραφίας δύνανται νά χρονολογηθούν είς τον 4»ν
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περίπου μ.Χ. αΐ. Δυστυχώς επί του προορισμού του δεν δύναται νά λεχθή 
σήμερον ούδέν.

Τά όστρακα των πίν. 155α καί β άνήκουν εις πρωτογεωμετρικά αγγεία, επί 
των όποιων οΐ άνάγλυφοι εγχαράκτους διακοσμούμενοι δακτύλιοι αποτελούν νέαν 
ποικιλίαν, προφανώς ναξιακήν. Τό τεμάχιον πίν. 155γ δεικνύει ίππον κάπως 
παλαιότερον των έν Delos XV, πίν. 43 καί 44, ασφαλώς ναξιακών. Τά τε
μάχια, πίν. 155δ (γεωμετρικόν) καί 156α καί β ( άνατολίζοντα), άνήκουν είς 
τά χαρακτηριστικώτερα δείγματα της ναξιακής κεραμεικής. Άντιθέτως οί

-------------^ -====!=:----------- -I------

Είκ. 6. Τομή II Α-Β καί Γ-Δ των τοίχων.

ίπποι τών θραυσμάτων πίν. 156γ καί δ άνήκουν εις τά τέως «παριακά» αγ
γεία, περί ών πβλ. τήν εκθεσιν τού 1960.Ό ίππος πίν. 156δ δεν είναι άσχετος 
προς τον ίππον Delos XV πίν. 17, άρ. 19a' οί ίπποι ούτοι άποτελοΰσι 
τούς προδρόμους τών ίππων τών εικονιζομένων επί τού πίν. 156γ, οίτινες 
πρέπει νά ταχθώσιν άναμφιβόλως παρά τούς ίππους τών άμφορέων Delos 
XVII, όμάς G ( πίν. 15b παραδείγματος χάριν), περί τών οποίων συνεζητεΐτο
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καί έάν ήσαν ναξιακής ή «παριακής» καταγωγής. ’Ασφαλώς οί άμφορεϊς ούτοι 
ήτοι ή όμάς C είναι ή κατά τά μέσα τοϋ 7°υ αι. καί έξης συνέχεια των «πα- 
ριακών» άμφορέων, οίτινες άποφασιστικώς πλέον πρέπει να χωρισθοΰν από 
την Πάρον καί νά σχετισθοϋν στενότερον προς την Νάξον, ως δηλοϋται εις την 
έκθεσιν τοϋ 1960 καί εις AM 73, 1958, σ. 137. Ή στενή σχέσις των «πα- 
ριακών» άγγείων—τουλάχιστον των νεωτέρων αύτών φάσεων — προς την Νάξον 
ήτο ή αιτία δι’ ήν τόσον είχε δυσχερανθή ό εντοπισμός των άγγείων της 
όμάδος G.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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α Τά άποκαλυφβ-έντα λείψανα οικιών τής Μυκηναϊκής 
πόλεως τής Νάξου.
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ΠΑΕ 1961. — 29. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΞΟΥ

Ή ΒΑ. γωνία του δωματίου των τοιχογραφιών (”Υδατ. κ. Γ. Δεσποινη;.
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α. Μωσαϊκόν δάπεδον έκ τής αυτής οικίας έν Νάξφ.

β. Λεπτομέρεια έκ τοϋ ανωτέρω μωσαϊκού δαπέδου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:46 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 151 ΠΑΕ 1961. —29. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΞΟΥ

α. καί β. Ειδώλια, Μυκηναϊκόν (δεξι,ά) καί πρωτογεωμετρικόν (αριστερά) είδώλιον
έκ Νάξου.

γ. καί δ. Τεμάχια αναγλύφων αμφορέων έκ Νάξου.
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Πρωτογεωμετρικά (α - β) καί γεωμετρικά (γ · δ) όστρακα έκ Νάξου.
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ΠίΝΑΞ 156 ΠΑΕ 1961.—29. αναςκαφαι ναξου

Όστρακα έκ Νάξου.
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