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Εισαγωγικάλ Αί έργασίαι έπανεκθέσεως τής Κυκλαδικής συλλογής, τάς όποιας 
ή Διεύθυνσις τοΟ Έθνικοΰ Μουσείου άνέθεσεν ύπό τήν έποπτείαν της εις τον γράφοντα, 
ήρχισαν τό 1954 καί έπερατώθησαν μετά τριετίαν. Τό μεγαλύτερον μέρος του χρονικού 
τούτου διαστήματος κατηναλώθη εις τήν επεξεργασίαν τοϋ ύλικοϋ τής έκθέσεως ήτοι 
εβρεσιν, άναγνώρισιν καί ταύτισιν, καθαρισμόν καί συγκόλλησιν, μελέτην καί έπι- 
στημονικήν κατάταξιν τών ύπερδισχιλίων αντικειμένων τής είρημένης συλλογής, άτινα 
κατά κύριον λόγον, εκτός τυχαίων ευρημάτων ή μικροτέρας έκτάσεως ερευνών, προέρ
χονται έκ τών κατά τάς Κυκλάδας νήσους εκτεταμένων άνασκαφών πρώτον τοϋ άει- 
μνήστου θεμελιωτοΰ τής Προϊστορικής ’Αρχαιολογίας έν Έλλάδι Χρ. Τσούντα κατά 
τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, άργότερον δέ κατά τάς άρχάς τοϋ παρόντος τοϋ μα
καρίτου Κλ. Στεφάνου, Διευθυντοϋ τότε τοϋ Άνθρωπολογικοϋ Μουσείου τοϋ Πανεπι
στημίου.

Ή συνεχής επαφή μέ τά άντικείμενα τής όλης συλλογής, άλλά καί ό εντελώς 
ίδιάζων χαρακτήρ τών εύρημάτων, άπό άπόψεως τόσον τεχνικής όσον καί καλλιτεχνι
κής, ώθησαν τό ένδιαφέρον τοϋ γράφοντος, πέραν τής πρός έκθεσιν έπιλογής τών άξιο- 
λογωτέρων έκ τούτων, εις τήν τακτοποίησιν καί μελέτην ολοκλήρου τοϋ εις τό Εθνι
κόν Μουσεΐον άποκειμένου ύλικοϋ τής Κυκλαδικής έποχής, μέγα μέρος τοϋ όποιου έγ
κλειστον εις κιβώτια, διά πρώτην φοράν μετά παρέλευσιν ήμίσεος αίώνος άπό τής εύ- 
ρέσεώς του είδε καί πάλιν τό φώς.Ή μελέτη τοϋ ύλικοϋ τούτου καίήέν συνεχείμ τμημα
τική δημοσίευσις αυτοϋ, αν καί πολλά ζητήματα επιστημονικής φύσεως, κυρίως ώς πρός 
τόν τρόπον καί τήν θέσιν τής εύρέσεως, παραμένουν σκοτεινά ή άβέβαια, είναι λίαν 
ένδιαφέρουσα καί πιστεύομεν ίκανώς χρήσιμος διά τήν έν γένει διερεύνησιν τοϋ Κυ
κλαδικού πολιτισμού. 1

1. Ευχαριστώ ένταϋθα θερμώς τόν Διευθυντήν τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου κ. Χρήστον Καροϋζον, ό
πως έπίσης καί τήν Έφορον κ. Σέμνην Καρούζου, τόσον διά τήν παραχώρησιν πρός μελέτην τοϋ ύλι- 
κοϋ τής παρούσης δημοσιεύσεως όσον καί διά τήν πολύτιμον παντοειδή βοήθειαν, ήν μοΐ παρέσχον διά 
τήν όλοκλήρωσιν ταύτης.

Θερμάς έπίσης εύχαριστίας έκφράζω πρός τόν Γενικόν Γραμματέα τής έν Άθήναις Αρχαιολογι
κής Εταιρείας Καθηγ. κ. Άναστ. Όρλάνδον διά τήν χορηγηθεϊσαν μοι άδειαν τής μελέτης έν τώ Άρ- 
χείφ τής Εταιρείας τών χειρογράφων έκθέσεων τοϋ Κλ. Στεφάνου.

Εύχαριστίαι έπίσης όφείλονται είς τήν καλλιτέχνιδα δ. Αΐγλην Πλάτωνος διά τήν σχεδίασιν τών 
τριών έγχρώμων πινάκων, είς τόν φωτογράφον τοϋ Έθν. Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλον διά τήν φω- 
τογράφησιν τών εύρημάτων, είς τούς Άρχιτεχνίτας τοϋ Έθν. Μουσείου κκ. X. Χατζηλιοϋ καί Ά. 
Μαυραγάνην καί ιδιαιτέρως είς τόν κ. Τριαντάφυλλον Κοντογιώργην. Είς τήν ικανότητα καί εύσυνει- 
δησίαν του οφείλεται ή συγκόλλησις καί συντήρησις άπάντων σχεδόν τών πηλίνων άντικειμένων 
καί τής Κυκλαδικής Συλλογής τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου.
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Τούτον ακριβώς τόν σκοπόν επιδιώκει ή παρούσα μελέτη, κύριον θέμα τής όποιας 
είναι ή παρουσίασις τής έπιτευχθείσης άνασυστάσεως τού περιεχομένου άνω των τεσ
σαράκοντα τάφων τής Νάξου, μέχρι τοΰδε άδιαγνώστων ( πλήν δύο ) έκ τών άνασκαφών 
τού Κλ. Στεφάνου.

Διά τήν έπιστημονικήν κατάταξιν τών άντικειμένων καί τήν έν συνεχείς μερικήν 
άνασύστασιν τών ταφικών τούτων συνόλων έχρησιμοποιήθη δ,τι ήδύνατο νά ύποβοη- 
θήση εις τήν έπίτευξιν τούτου.

Οΰτω πολύτιμος όδηγός ύπήρξεν κατ’ άρχήν τό Εύρετήριον τής Προϊστορικής 
Συλλογής τού Εθνικού Μουσείου, εις τό όποιον, παρά τάς άτελείας τής περιγραφής καί 
τήν έλλειψιν μνείας τής είδικωτέρας προελεύσεως, έχει όπωσδήποτε καταγραφή τό με- 
γαλύτερον μέρος τών εύρημάτων τών άνασκαφών τού Κλ. Στεφάνου.

Επίσης ύπεβοήθησε τό έργον τής άνασυστάσεως ό υπό τού Βαλ. Στάη δημοσιευ- 
θείς κατάλογος τών έκθεμάτων τής Προϊστορικής Συλλογής τοδ Εθνικού Μουσείου, 
είς τόν όποιον περιγράφονται πολλά τών εύρημάτων τού Κλ. Στεφάνου έκ Νάξου, δύο 
δέ τάφων ( κατωτέρω ύπ. άριθ. 10 καί 26) δίδεται όλόκληρον τό περιεχόμενον2.

Άτυχώς ό Κλ. Στέφανος, ένδιαφερόμενος κυρίως διά τήν εϋρεσιν καί μελέτην άν- 
θρωπίνων σκελετών τής άπωτάτης άρχαιότητος, άνέσκαψε μέν κατά τήν διάρκειαν τών 
έτών 1903-1910 πλείστας Κυκλαδικής έποχής νεκροπόλεις τής Νάξου, αΐτινες καί άπέ- 
δωσαν πλουσιώτατα ευρήματα, ελάχιστα όμως περί αυτών έδημοσίευσεν. Τά άτελή πο
ρίσματα τών έρευνών του αύτών έδημοσιεύοντο κατ’ έτος είς τά Πρακτικά τής έν Άθή- 
ναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατά τήν διάρκειαν τών άνασκαφών του 3. Έκ τών πλη
ροφοριών τών δημοσιευμάτων τούτων έβοηθήθημεν ίκανώς είς τό έργον τής άνασυστά
σεως καί ταυτίσεως τών κατά κανόνα μή άπεικονιζομένων κτερισμάτων ύπερτριάκοντα 
τάφων. Επίσης έμελετήθησαν αί είς τό Άρχεΐον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ευρι
σκόμενοι σύντομοι χειρόγραφοι έτήσιαι έκθέσεις τού Κλ. Στεφάνου περί τών άποτελε- 
σμάτων τών άνασκαφών του, περιέχουσαι ένίοτε στοιχεία περισσότερον διαφωτιστικά 
περί τής εύρέσεως τών άντικειμένων άπό τά δημοσιευόμενα είς τά ΠΑΕ.

Ή είς τό έν Άθήναις Διεθνές ’Αρχαιολογικόν Συνέδριον τού έτους 1905 άνακοι- 
νωθεΐσα έκθεσις τών μέχρι τότε άνασκαφών τού Κλ. Στεφάνου παρέχει έπίσης όλίγα 
στοιχεία διά τήν άνασύστασιν τού περιεχομένου μικρού άριθμοΰ τάφων4.

Ό πολυτιμότερος δμως βοηθός διά τήν έπίτευξιν τής άνασυστάσεως τού περιεχο
μένου τών τάφων τής Νάξου ύπήρξεν ή έπί πλείστου άριθμοΰ αύτών τούτων τών άντι- 
κειμένων άναγραφή διά τής χειρός τού άνασκαφέως τού άριθμοΰ τού τάφου ή τής το
ποθεσίας τής άνασκαφής, έπαναλαμβανομένων συνήθως καί έπί τού χάρτου περιτυλί- 
ξεως, ιδία τών μικροτέρου μεγέθους άντικειμένων.

Ή Νάξος, ή εύφορωτέρα καί μεγαλυτέρα τών Κυκλάδων, εύρισκομένη είς τό κέν. 
τρον τού Νοτίου Αιγαίου καί είς τήν διασταύρωσιν τών θαλασσίων όδών, αΐτινες συν
δέουν τήν Μικράν ’Ασίαν καί τήν Κρήτην μετά τού κυρίως κορμού τής χερσαίας Έλ-
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2. Myeenean Collection of the National Museum3 1926 σελ. 197-214.
3. ΠΑΕ 1903, 52 κ.έ. 1904,57 κ.έ. 1906,86 κ.έ. 1908,114 κ.έ. 1909. 209 κ.έ. 1910,270 κ.έ. καί 1911,

357.
4. Comptes Rendus du Congres Archeologique a Athenes 1905. 216-225. Κατωτέρω παρα- 

πέμπομεν εις τήν δημοσίευσιν ταύτην μέ τήν συντομογραφίαν CR. Congr. Arch. Ath.
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λάδος, εύλογον είναι δτι ήδη άπό τής άπωτάτης άρχαιότητος εϊλκυσε τό ένδιαφέρον 
τών προϊστορικών ανθρώπων προς μόνιμον εν αυτή έγκατάστασιν.

Ύπενθυμίζομεν, ότι κατά την άρχαίαν παράδοσιν ή Νάξος δέχεται κατά την διάρ
κειαν τής προϊστορικής εποχής τρεις μεγάλας έπιδρομάς. Άπό βορρά κατέρχονται οί 
Θράκες, οΐτινες καί θεωρούνται, πάντοτε κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν, ώς οί πρώτοι 
κάτοικοι τής νήσου. Τούτους άκολουθοϋν οί άπ’ άνατολών καί δή έκ τών παραλίων τής 
Μικράς ’Ασίας όρμηθέντες Κάρες, ών ό ήγεμών Νάξος, καταλαβών τήν νήσον, δίδει 
τό όνομα εις ταύτην τούτου ό υίός Λεύκιππος καί ό έγγονος Σμέρδις διαδέχονται άλ- 
λήλους εις τήν διακυβέρνησιν τής χώρας. Ή άρχαία παράδοσις μετά τήν βασιλείαν 
αυτών μνημονεύει επιδρομήν έκ νότου καί κατάκτησιν τής νήσου Οπό τών Μινωικών 
Κρητών. Βεβαία έξ άλλου πρέπει νά θεωρήται καί ή άπό τών ’Αχαιών κατάκτησις τής 
νήσου κατά τήν διάρκειαν τής Μυκηναϊκής εποχής.

Ή Νάξος συνεπώς είναι κέντρον άλλά καί συγχρόνως γέφυρα διά τήν επικοινω
νίαν ’Ανατολής καί Δύσεως, Βορρά καί Νότου.

Δέν είναι δέ άνευ ενδιαφέροντος διά τήν σπουδαιότητα τής νήσου τό ότι εις πολύ 
μεταγενεστέρους χρόνους ό Πίνδαρος άποκαλεΐ ταύτην λιπαράν καί ό Άγαθήμερος 
μικράν Σικελίαν. Έξ άλλου, ή Νάξος είναι μία τών περιοχών, αί όποΐαι όχι μόνον διε- 
ξεδίκησαν τήν γέννησιν τοϋ Διονύσου άλλά καί τήν άνατροφήν καί ένηλικίωσιν αύτοϋ 
τούτου τοϋ Διός.

Ή Νάξος διχάζεται άπό Βορρά πρός Νότον εις δύο άνισομεγέθη ήμίση διά τής 
επιβλητικής βραχώδους ράχεως τοϋ όρους Ζάς (Zeus εις τούς παλαιούς χάρτας ).

Αί ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου άνασκαφεΐσαι, έρευνηθεΐσαι ή άπλώς έπισημανθεΐσαι 
περιοχαί καί θέσεις Κυκλαδικής εποχής εύρίσκονται άφ’ ένός εις τά νότια τής Νήσου 
δυτικώς τοϋ όρους Ζά καί άφ’ έτέρου κατά μήκος τών παραλίων τοϋ άνατολικοϋ της ήμί- 
σεος. Αυται έχουν ώς άκολούθως :

Καρβουνόλακκοι : Θέσις εύρισκομένη « μεταξύ τοϋ νοτιωτάτου τής νήσου άκρω- 
τηρίου Στιβοϋ καί τοϋ άνατολικώτερον κειμένου όρμου Καλλαντοϋ»5. Ένταΰθα ό Κλ. 
Στέφανος διεπίστωσε τήν ΰπαρξιν όγδοήκοντα δύο τάφων, έξ ών οί εϊκοσιδύο άσύλη- 
τοι, τούς όποιους καί άνέσκαψεν6. Έκ τούτων άνεγνωρίσθη τό περιεχόμενον μόνον έξ 
τάφων, ήτοι τών ύπ’ άριθμ. 1 - 6 τοϋ παρόντος καταλόγου.

Κέλη : Θέσις κειμένη πλησίον τής θαλάσσης, πρός άνατολάς τής προηγουμένης 
«μεταξύ τοϋ νεκροταφείου τών Καρβουνολάκκων καί τοϋ όρμου Καλλαντοϋ»7. Ένταΰθα 
ό Κλ. Στέφανος εδρε καί άνέσκαψε δέκα άσυλήτους τάφους. Έκ τούτων άνεγνωρίσθη 
τό περιεχόμενον τριών, ήτοι τών ύπ’ άριθμ. 7-9 τοϋ παρόντος καταλόγου.

Σπεδό : Θέσις παρά τόν ομώνυμον όρμίσκον ένθα άφ’ ένός μέν «μικρά προϊστορι
κή άκρόπολις έπί λόφου έρυμνοΰ ύπέρκειται τής θαλάσσης», τής όποιας ό Κλ. Στέφανος 
δέν έπεχείρησεν άνασκαφήν, καί άφ’ έτέρου νεκροταφείου πλησίον τής άκροπόλεως 
«ού μακράν τοϋ μυχοϋ τοϋ όρμίσκου έπί χθαμαλής κλιτύος»8. Ένταΰθα ό Κλ. Στέφα
νος άνέσκαψε δύο συστάδας τάφων, μίαν τό έτος 1903 έξ έννέα άσυλήτων τάφων καί 
έτέραν τό έτος 1906, άποτελουμένην έκ δέκα έξ τάφων.Έξ όλων τούτων άνεγνωρίσθη τό

5. ΠΑΕ 1903, 53.
6. ΠΑΕ έ.ά.
7. ΠΑΕ δ.ά.
8. ΠΑΕ έ.ά καί 1906, 88.
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περιεχόμενον δέκα τριών, ήτοι τών ύπ’ άριθμ. 10 - 22 τοϋ παρόντος καταλόγου.
Άϊλά : Θέσις κειμένη βορειότερον τής προηγουμένης «εις τήν περί τον άρχαΐον 

πύργον τοΟ χειμάρρου περιοχήν... επί χθαμαλής κλιτύος... εντός ρευματιας...»9. ΌΚλ. 
Στέφανος εδρεν ενταύθα μικράν συστάδα τάφων. Έκ τούτων τριών τό περιεχόμενον 
άνεγνωρίσθη, ήτοι τών ύπ’ άριθμ. 23 - 25 τοϋ παρόντος καταλόγου.

Λοϋρο; Άθαλάσσου : 'Ως προς τήν θέσιν ταύτην ό Κλ. Στέφανος σημειώνει ότι 
« πολλά καί σπουδαία κτερίσματα, όσον όλίγοι νησιωτικοί τάφοι τής περιόδου ταύτης, 
παρέσχε τάφος άσύλητος τής σεσυλημένης συστάδος τοϋ Λούρου έγγύς τοϋ νεκροτα
φείου τών Φυρρογών»10 11.Ό τάφος οδτος έντώ παρόντι καταλόγω έλαβε τόν αριθμόν 26.

Φυορόγες : Θέσις εύρισκομένη « έν χωρίφ πεδινώ μεταξύ τών περιοχών Άθα
λάσσου καί Ποταμίδων, ού μακράν τής θαλάσσης »u. Ένταΰθα ό Κλ. Στέφανος έπε- 
σήμανε μέγα, άθικτον σχεδόν, νεκροταφεϊον έξ έκατόν περίπου τάφων, ούς καί άνέσκα- 
ψεν. ’Επίσης πλησίον τοϋ νεκροταφείου έπεσήμανε τήν υπαρξιν « προϊστορικών λει
ψάνων τειχών καί οικημάτων»12. Έκ τών πολυαρίθμων τούτων τάφων έπετεύχθη ή 
άνασύστασις τοϋ περιεχομένου μόνον δύο. Οδτοι είναι οί ύπ’ άριθ. 27 καί 28 τοϋ πα
ρόντος καταλόγου.

Μνημούρια Πολνχνίου : Θέσις εύρισκομένη πλησίον τής κώμης τοϋ Πολυχνίου. 
Ένταϋθα διεπιστώθη, έν μέρει σεσυλημένη, συστάς τάφων13. Έκ τούτων άνεγνωρίσθη 
τό περιεχόμενον δύο, ήτοι τών ύπ’ άριθμ. 29 καί 30 τοϋ παρόντος καταλόγου.

Καμμένο Μιτατο Ψαρρα : Θέσεις περί τών όποιων άορίστως ό Κλ. Στέφανος 
άναφέρει ότι εύρέθησαν σεσυλημέναι συστάδες τάφων14 15.

Καατράκι : Θέσις έν τή περιφερείς τοϋ Πολυχνίου. Ένταϋθα διεπιστώθη ή υ- 
παρξις προϊστορικής άκροπόλεως, ήν ό Κλ. Στέφανος τμηματικώς άνέσκαψεν16.

Κάμπος Μάκρης : Εύρίσκεται άνατολικώς τής νήσου «ού μακράν τοϋ όρμου 
Μουτσούνας έν παρακτίφ πεδίφ ». Ένταϋθα ό Κλ. Στέφανος ήρεύνησε νεκροταφεΐ- 
ον έκ πεντήκοντα εξ τάφων1β. Έκ τούτων άνεγνωρίσθη τό περιεχόμενον μόνον έξ, ήτοι 
τών ύπ’ άριθμ. 31-36 τοϋ παρόντος καταλόγου.

Λνγαρίδια : Θέσις νοτιώτερον τοϋ προηγουμένου νεκροταφείου, ένθα ήρευνή- 
θη συστάς πέντε τάφων17.

Κλειδός : Θέσις εύρισκομένη έτι νοτιώτερον τής προηγουμένης, παρά τόν ομώ
νυμον όρμίσκον, έν τή όποίς ήρευνήθη συστάς δέκα τάφων17.

Πάνορμος : Θέσις κατά τήν νοτιοανατολικήν έσχατιάν τής νήσου, παρά τόν 
ομώνυμον λιμένα, ένθα ό Κλ. Στέφανος ήρεύνησε συστάδα πέντε τάφων18. Έκ τού
των ενός μόνον τό περιεχόμενον, ήτοι τοϋ ύπ’ άριθ. 37 τοϋ παρόντος καταλόγου, άνευ- 
ρέθη καί άνεγνωρίσθη.

9. ΠΑΕ 1903, 53-54.
10. ΠΑΕ 1904, 58.
11. ΠΑΕ 1904, 57.
12. ΠΑΕ ε.ά.
13. ΠΑΕ 1904, 58.
14. ΠΑΕ ε.ά.
15. ΠΑΕ 1904, 60 έξ. 1908, 117 καί 1909, 209 έξ.
16. ΠΑΕ 1906, 86 έξ.
17. ΠΑΕ 1906, 86 έξ.
18. ΠΑΕ 1906, 87 έξ.
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Φεραντάκη : Θέσις κατά τά βόρεια τής νήσου « παρά τήν πολίχνην Κωμιακήν». 
Ένταϋθα δ Κλ. Στέφανος ήρεύνησε μικράν, έν μέρει σεσυλημενην, συστάδα τάφων18.

"Ορμος Απόλλωνος : Εΰρίσκεται κατά τό βόρειον άκρον τής νήσου. Ό Κλ. 
Στέφανος εδρε πλησίον τοϋ όρμου διπλοϋν άθικτον τάφον κάτωθι άλλου σεσυλημέ- 
νου19. Ό διπλοϋς οδτος τάφος, περιληφθεΐς έν τώ παρόντι καταλόγω, έλαβε τόν άριθμόν 
38Α, διά τήν άνω μοίραν αύτοΟ, καί 38Β, διά τήν κατωτέραν.

Ροόν : Θέσις εδρισκομένη κατά τά δυτικά τής νήσου έν τή όποίςι εύρέθη μικρά, 
έν μέρει σεσυλημένη, συστάς τάφων20. Ό Κλ. Στέφανος άναφέρεται εϊς τό εύρημα 
ένός μόνον τάφου, δπερ άναγνωρισθέν περιελήφθη είς τόν 39ον τάφον τοϋ παρόντος 
καταλόγου.

Μελάνες : Θέσις είς τό κεντρικόν μέρος τής νήσου καί δυτικώς τοϋ όρους Ζδ, 
παρά τήν όμώνυμον κώμην, έν ή εδρέθη μικρά συστάς τάφων21.

’Αφεντικά : Θέσις κειμένη παρά τό χωρίον Κάτω Σαγγρί, έν τή οποία άπεκαλύ- 
φθη έκτεταμένον νεκροταφεΐον άποτελούμενον έξ έκατόν έβδομήκοντα τάφων, μεταξύ 
τών όποιων εύρέθη καί είς, όστις είναι «έκ τών έπισημοτάτων τοϋ νεκροταφείου, περι
βαλλόμενος ύπό διπλής σειράς πλακών»22. Οδτος έλαβεν έν τώ παρόντι καταλόγω τόν 
άριθμ. 40, είς δέ άλλος τόν άριθμ. 41.

Ριζοκαστελλιά : ’Ονομασία τής φυσικής άκροπόλεως τής εύρισκομένης πλησίον 
τοϋ χωρίου Τριπόδων. Ένταϋθα ό Κλ. Στέφανος έπεσήμανε καί ήρεύνησε προϊστο
ρικόν συνοικισμόν22.

Ό τρόπος, ό όποιος ήκολουθήθη διά τήν άρίθμησιν τών τάφων τής Νάξου κατά 
τήν κατάρτισιν τοϋ παρόντος καταλόγου, είναι άνάλογος μέ έκεΐνον τόν όποιον έχρησι- 
μοποίησεν ό Χρ. Τσούντας διά τήν άρίθμησιν τών ύπ’ αύτοΰ άνασκαφέντων τάφων 
τής Άμοργοϋ, Πάρου, ’Αντιπάρου κ.ά. νήσων, είς τούς όποιους έδωσεν άτομικόν αυξον- 
τα άριθμόν, μή διακοπτόμενον έκ τής άλλαγής τής νήσου άλλά συνεχώς αύξανόμενον23. 
Τοϋτο δέν έπραξεν ό Κλ. Στέφανος καί οΰτω έπηκολούθησεν άτυχώς καθολική σχεδόν 
σύγχυσις τοϋ περιεχομένου τών έκατοντάδων τάφων τούς όποιους άνέσκαψεν.

"Οθεν έν τώ παρόντι καταλόγφ τών τάφων τής Νάξου, καί πρός άποφυγήν περαι
τέρω συγχύσεως, έχρησιμοποιήθη συνεχής άρίθμησις διά τούς τάφους έκείνους μόνον, 
ών τό περιεχόμενον έπανασυνεστήθη. Ή άρίθμησις ήκολούθησεν άφ’ ένός μέν τήν 
χρονολογικήν πορείαν τών άνασκαφών, άφ’ έτέρου δέ περιέλαβεν έν σειρά τούς είς 
έκάστην ταφικήν συστάδα ή νεκροταφεΐον άνήκοντας τάφους, χωρίς νά ληφθή ύπ’ δψιν 
ή χρονολογία τών άντικειμένων, περί τής οποίας θά γίνη λόγος είς τό δεύτερον μέρος 
τής παρούσης μελέτης.

Κατωτέρω δίδομεν πίνακα έμφαίνοντα τό έτος τής άνασκαφής, τήν έν τώ παρόντι 
καταλόγφ άρίθμησιν τών σχετικών τάφων καί τήν τοποθεσίαν αυτών :
1903 τάφοι 1— 6 Καρβουνόλακκοι (έκτεταμένον νεκροταφεΐον)

» » 7— 9 Κέλη (συστάς τάφων)

19. ΠΑΕ 1908, 115.
20. ΠΑΕ 1908, 115 σημ. 2.
21. ΠΑΕ 1909, 209.
22. ΠΑΕ 1910, 272.
23. ΠΑΕ 1899. 74 σημ. 2,
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1903 και 1906 τάφοι 10—22 Σπεδό (μικραί συστάδες τάφων)
» » 23—25 Άϊλά ( μικρά συστάς τάφων )

1904 » 26 Λούρος Άθαλάσσου ( συστάς τάφων )
» » 27—28 Φυρρόγες (έκτεταμένον νεκροταφεΐον )
» » 29—30 Μνημούρια Πολυχνίου (συστάς τάφων )

1906 » 31—36 Κάμπος Μάκρη ( νεκροταφεΐον )
» » 37 Πάνορμος ( συστάς τάφων )

1908 » 38Α-38Β "Ορμος ’Απόλλωνος ( συστάς τάφων )
» » 39 Ροόν ( συστάς τάφων )

1910 » 40—41 ’Αφεντικά ( έκτεταμένον νεκροταφεΐον )

Σχετικώς μέ τήν τύχην των έκ τών άνασκαφών τοΰ Κλ. Στεφάνου προερχομέ- 
νων εύρημάτων, σημειοΰμεν δτι κατά κανόνα ταΰτα μετήχθησαν ύπό τού άνασκαφέως 
καν κατετέθησαν είς τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον. Πλήν δμως μέγα μέρος 
των εύρημάτων έκ τής άνασκαφής τοΰ 1909 είς τήν θέσιν Καστράκι, ίδια τεμάχια μεγά
λων άγγείων, κατέθεσεν ό Κλ. Στέφανος είς τήν τοπικήν άρχαιολογικήν συλλογήν 
τής πόλεως Νάξου24. Επίσης έν τή αύτή συλλογή κατετέθησαν καί τά ευρήματα έκ τής 
άνασκαφής τοΰ μεγάλου νεκροταφείου τών ’Αφεντικών τοΰ έτους 1910, έκτός τών όλί- 
γων μαρμάρινων καί λίθινων εύρημάτων, άτινα κατετέθησαν είς τό ’Εθνικόν Μουσεΐον25. 
Τό πλεΐστον έπίσης των εύρημάτων έκ τής άνασκαφής τοΰ προϊστορικού συνοικισμού 
τής Ριζοκαστελλιας, προσετέθη ωσαύτως είς τήν τοπικήν Συλλογήν τής Νάξου26.

Τέλος, παρέχομεν τήν έξήγησιν δτι είς τήν κατωτέρω περιγραφήν οί έν παρενθέ
σει άριθμοί, οί άκολουθοΰντες ένίοτε τούς προτασσομένους έκάστου άντικειμένου άρι- 
θμούς τοΰ Εύρετηρίου τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου (ΕΜ.), κατέστησαν άναγκαΐοι, δχι 
μόνον ένταΰθα, άλλά ήδη καί κατά τήν διάρκειαν των έργασιών τής έπανεκθέσεως, χάριν 
τοΰ διαχωρισμού των άντικειμένων, διότι πολλά τούτων περιλαμβάνονται είς τόν αυ
τόν άριθμόν τοΰ Εύρετηρίου.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΚΑΡΒΟΥΝΟΛΑΚΚΩΝ

Τάφος 1ος

ΕΜ. 6110(1) Π ί ν. 41 α. "Υψος : 0.17 μ. Διάμ. στομίου : 0.086 μ.
Μαρμάρινη «κανδήλα» άκεραία, τής όποιας ή άλλοτε λεία έπιφάνεια είναι κατά 

μέγα μέρος έλαφρώς διαβεβρωμένη. Μάρμαρον Πάριον μετά κυανοχρόων φλεβών. Ό 
εύρύς κωνικός λαιμός,έχων όλίγον προς τά έξω καμπτόμενα χείλη, έπικάθηται τοΰ ήμι- 
σφαιρικοΰ σώματος, τό όποιον σχηματίζει έπίπεδον πλατύν ώμον. Περί τό μέσον τής 
κοιλίας εύρίσκονται συμμετρικώς διατεταγμένα τέσσαρα κάθετα μηνοειδή ώτία, όριζον- 
τίως τετρημένα, ίκανώς έξέχοντα τοΰ περιγράμματος, χρησιμεύοντα προφανώς δι’ άνάρ- 
τησιν. Πούς κυλινδρικός κωνοειδής μικρός καί κοίλος έσωτερικώς. Ή έσωτερι- 
κή κοιλότης, έπί τής όποιας έμφανή ίχνη χρήσεως πρωτογόνου τόρνου, είναι πλατυ
τέρα τής διαμέτρου τοΰ λαιμού, εύρύνεται όλίγον ύπό τούς ώμους καί άκολουθοΰσα πε

24. ΠΑΕ 1909, 210.
25. ΠΑΕ 1910, 273 καί 1911, 357.
?6. ΠΑΕ 1910, 273,
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ρίπου τό περίγραμμα τής κοιλίας, φθάνει σχεδόν μέχρι τοΟ πυθμένος. Εμφανή επίσης 
ί'χνη έργαλείου έπί τής κοιλότητος τής βάσεως καθώς καί παρά τάς όπάς τών ώτίων. Ή 
λεπτότης τών τοιχωμάτων του λαιμοΟ (πάχους 0.005 μ. - 0.008 μ.) ώς καί ή 6λη κατα
σκευή παρουσιάζουν εργασίαν άρκετά έπιμελημένην.

ΕΜ. 6133 (3) Πίν. 41 β. Ύψος : 0.0121 μ. Διάμ. στομίου : 0.077 μ.
Μαρμάρινη «κανδήλα» άκεραία, όμοιου ώς ή προηγουμένη σχήματος. Μάρμα- 

ρον Πάριον. Φέρει έλαφράς άποκρούσεις έπί τών χειλέων, ώς καί εις τι σημεΐον άνωθεν 
ένός τών ώτίων, ή δέ άλλοτε λεία έπιφάνεια είναι μερικώς άποκεκρουμένη καί κατά μέ- 
γα μέρος διαβεβρωμένη. Τά χείλη έδηλώθησαν^ύποτυπωδώς, τά δέ μηνοειδή ώτία, δρώ
μενα έκ τών πλαγίων, έλάχιστα έξέχουν τής καμπύλης τοΟ σώματος. Έπί τής έσωτε- 
ρικής κοιλότητος ίχνη τοϋ χρησιμοποιηθέντος τόρνου. Τό δλον σχήμα τής κοιλίας εί
ναι έμφανώς άκανόνιστον καί ή έν γένει έργασία όλιγώτερον έπιμελημένη.

Άμφότεραι αί ανωτέρω «κανδήλαι» έφερον έπί τών τοιχωμάτων αύτών τήν ένδειξιν «Καρβ. τάφ. 3». 
Επειδή δέ ό Κλ. Στέφανος εύρεν εις τό Νεκροταφείον Καρβουνολάκκων «δύο μαρμάρινα άγγεία μετά 
σώματος σικυοειδοϋς καί ποδός...»27, αύται περιελήφθησαν έν τώ παρόντι καταλόγφ ώς τά μόνα γνωστά 
άντικείμενα τοΟ τάφου.

Τάφος 2ος

ΕΜ. 6133 (2) Πίν. 42 α. Ύψος: 0.123 μ. (μετά τοϋ πώματος)
Ύψος : 0.119 μ. (άνευ τοϋ πώματος)

Άπιόσχημον δοχεΐον μετά πώματος έκ Παρίου λευκοΰ μαρμάρου, άκέραιον28. 
Έλάχισται άποκρούσεις είς τήν περιφέρειαν τοϋ πώματος καί εις τήν βάσιν τοϋ ποδός. 
Τό έλαφρώς κυρτούμενον είς τήν άνω αύτοϋ έπιφάνειαν πώμα έφάπτεται ακριβώς έπί 
τών λεπτοτάτων καί λίαν έντέχνως κατεσκευασμένων λοξοτμήτων χειλέων τοϋ στομίου, 
( διαμ. 0.066 μ.) κάτωθι τοϋ όποιου ήρέμα κατέρχεται ό κωνικός λαιμός, σχηματίζων 
άνεπαίσθητον κοιλότητα. Ούτος έφάπτεται μέ τήν ήμισφαιρικήν κοιλίαν, ήτις έλάχιστον 
προέχουσα, σχηματίζει υποτυπώδη ώμον. ’Ολίγον κάτωθι τούτου εύρίσκονται τέσσαρα 
οριζόντια συμμετρικώς διατεταγμένα άτρητα ραβδόσχημα ώτία, έλαφρώς κοίλα κατά 
τό μέτωπον αύτών. Ή έσωτερική κοιλότης πιστώς άκολουθεϊ τό περίγραμμα. Ύπό τήν 
βάσιν υπάρχει έπίσης έλαφρά κοιλότης. Τά λεπτότατα διαφανή τοιχώματα τοϋ άγγείου 
ένθυμίζουν καλήν έργασίαν άλαβάστρου, ό δέ ίσχυρώς προς τήν βάσιν του πλατυνό- 
μενος κωνικός πούς, έπαυξάνει τήν όλην κομψότητα τοϋ σχήματος τοϋ άγγείου, τό 
όποιον διακρινόμενον διά τήν άψογον καί έπιμελημένην αύτοϋ έργασίαν καθίσταται 
έξαιρετικόν δείγμα τής ώριμου Κυκλαδικής άγγειογλυφίας.

Τό άγγεΐον τοΟτο, φέρον τόσον έπί τοΟ πώματος όσον καί έπί τών έξωτερικών τοιχωμάτων τήν έν- 
δειξιν «Καρβ. τάφ. 5» περιελήφθη έν τώ παρόντι καταλόγφ είς ιδιαίτερον τάφον ώς τό μόνον γνωστόν 
άντικείμενον αύτοΟ 29.

27. ΑΕ 1903, 55. CR. Congr. Arch. Ath. 221 είκ. β' ( 3ον καί 4ον άνω σειράς).
28. L’Art des Cyclades, είκ. 10 (Zervos).
29. Βλ. έκθεσιν Κλ. Στεφάνου πρός τήν Άρχαιολογ. Εταιρείαν άριθ. 1095/28.8.903 καί CB. 

Congr. Arch. Ath. 221 είκ. β' (2ον άνω σειράς).
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Τάφος ·3ος

ΕΜ. 6133 (5) Πίν. 42 β. Ύψος : 0.087 μ. (μετά τοΰ πώματος)
Ύψος : 0.075 μ. (άνευ τοϋ πώματος)

Σφαιρική πυξίς μετά πώματος εκ Παρίου μαρμάρου, άπαρτισθεΐσα έξ εννέα έν 
όλφ τεμαχίων ( έξ καί τριών ).Έλλείπει μικρόν παρά τό χείλος τμήμα καθώς επίσης καί 
έτερον έκ τής περκρερείας τοΰ πώματος. Επιφάνεια μερικώς διαβεβρωμένη καί άποκε- 
κρουμένη. Τό έλαφρώς κοιλόκυρτον πώμα, άπολήγον κατά τήν περιφέρειαν είς προεξέ- 
χουσαν λεπτοτάτην όξεΐαν άκμήν, έφάπτεται άψόγως τοϋ στομίου τής πυξίδος, τό όποιον 
φέρει πρός τοϋτο καταλλήλως γεγλυμμένην αυλακωτήν ύποδοχήν. Κατά τήν περιφέ
ρειαν έχει τό πώμα δύο ζεύγη μικρών όπών, τά όποια άντιστοιχοΰν πρός έτερα όμοια 
ζεύγη, εύρισκόμενα έπί τών δύο κατά τό μέσον τής κοιλίας, δίκην λαβών, μικρών όρι- 
ζοντίων ώτίων. Πιθανώς διά τών όπών τούτων διήρχετο σχοινίον ή σύρμα, διά τήν 
πρόσδεσιν τοϋ πώματος έπί τής πυξίδος. Ύπό τόν πυθμένα έγκοιλος κύκλος έλαφρώς 
γεγλυμμένος χρησιμεύων ώς βάσις. Κατά τό ύψος τών ώτίων τό σφαιρικόν τής πυξίδος 
σχήμα θλαται, σχηματίζον έλαφρώς αισθητήν άκμήν. Ή έσωτερική κοιλότης, έπί τής 
όποιας σαφή ίχνη τοΰ τόρνου, άκολουθεϊ σχεδόν τό περίγραμμα καί φθάνει μέχρι τοϋ 
πυθμένος. Ίχνη έργαλείου έπίσης έπί τής έξωτερικής έπιφανείας ώς καί έπί τοϋ πώμα
τος. Ή πυξίς έχουσα άψογον καί λίαν έπιμελημένην έργασίαν είναι έκ τών καλυτέρων 
δειγμάτων τής Κυκλαδικής άγγειογλυφίας.

Ό Κλ. Στέφανος αναφέρει δτι εις τό Νεκροταφεΐον τών Καρβουνολάκκων εύρέθη μεταξύ άλ
λων καί «πυξίς μαρμαρίνη σφαιρική είς τεμάχια»· αΰτη άσφαλώς είναι ή άνωτέρω 6133 (5), είς τά τοι
χώματα τής όποιας άλλωστε άνεγνώσθη ή ενδειξις «Καρβ. τάφ. II»30.

Τάφος 4ος

ΕΜ. 6135 (8) Πίν. 43 α. Ύψος : 0.03 μ. Διάμ. χείλ. : 0.127 μ.
Μαρμαρίνη άβαθής φιάλη, έκ τριών τεμαχίων συγκεκολλημένη, έχουσα έλαχί- 

στας άποκρούσεις έπί τών χειλέων. Μάρμαρον Πάριον. Τοιχώματα σχετικώς λεπτά, 
άπολήγοντα άνω είς έλαφρώς πρός τά έσω διαμορφούμενα χείλη. Ύπό τόν έλαφρώς 
έπιπεδούμενον πυθμένα μικρός έγκοιλος κύκλος, διά τήν στήριξιν τοΰ άγγείου.

Ή ανωτέρω φιάλη είναι τό μοναδικόν δυνάμενον νά άναγνωρισθή εύρημα τοϋ τάφου τούτου, 
διότι έφερεν έπ’ αύτής τήν ένδειξιν «Καρβ. τάφ. 15», τοιαύτας δέ μαρμαρίνας φιάλας άναφέρει ό 
Κλ. Στέφανος δτι εύρεν εις τό Νεκροταφεΐον τών Καρβουνολάκκων31.

Τάφος 5ος

ΕΜ. 6135 (10) Πίν. 43 β. Ύψος : 0.05 μ. Διάμ. χειλ. : 0.124.
Μικρά μαρμαρίνη φιάλη άκεραία έχουσα τήν έπιφάνειαν έλαφρώς διαβεβρωμέ- 

νην. Μάρμαρον Πάριον. Έχει έπίπεδον εύρύν πυθμένα, είναι δέ δυσαναλόγως πρός τό 
ύψος της άβαθής. Τοϋτο όφείλεται είς τά λίαν παχέα τοιχώματά της (πάχος κατά τόν

30. ΠΑΕ 1903, 55 καί CR. Congr. Arch. Ath. 221 είκ. β' (5ον άνω σειράς).
31. ΠΑΕ 1903, 55.
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πυθμένα : 0.025 μ.) τά όποια, ελαφρώς λεπτότερα κατά τήν περιφέρειαν του στομίου, 
άπολήγουν είς αδιαμόρφωτα επίπεδα χείλη. Τό δλον σχήμα είναι όλίγον άκανόνιστον, 
καί ή έργασία ήμελημένη. "Ισως νά έχρησίμευεν ώς έργαλεϊον (ίγδίον ή τριπτήριον ).

Ή ανωτέρω φιάλη, φέρουσα τήν ένδειξη» «Καρβ. τάφ. 16» περιελήφθη έν τώ παρόντι τάφψ, διά 
τούς αύτούς λόγους ώς καί ή προηγουμένη τοΟ 4ου τάφου.

Τάφος 6ος

ΕΜ. 6140(16) Πίν. 43 γ. Σωζ. ΰψος : 0.18 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον συγκεκολλημένον είς τό μέσον τού λαιμοϋ καί 

έλλιπές τούς πόδας άπό τών σφυρών. Μάρμαρον Πάριον. Διατήρησις καλή πλήν στρώ
σεως ίζημάτων, ή όποια καλύπτει τό μεγαλύτερον μέρος τής όπισθίας όψεως.

Ή κεφαλή είναι ώοειδής όλίγον πεπλατυσμένη άνω καί έχει έλαφράν άνάτασιν 
μετ’ άνακάμψεως· λεπτή τριγωνική ρίς. 'Ο λαιμός είναι κυλινδρικός πεπλατυσμένος 
κατά Ιδιάζοντα τρόπον, διότι δρώμενος κατ’ ένώπιον είναι λεπτός καί ευρύτερος άνω, 
άντιθέτως δέ έκ τών πλαγίων είναι ίκανώς παχύτερος καί ευρύτερος κατά τήν ρίζαν. 
Οδτος άνω περιθέεται ύπό έγχαράκτου γραμμής.

Οί ώμοι είναι γωνιώδεις, όλίγον άνυψωμένοι, αί δέ χεΐρες τών όποιων οί δάκτυ
λοι δεν έδηλώθησαν,εύρίσκονται είς τήν τυπικήν έπί τού στήθους θέσιν,περιβάλλουσαι 
τούς έλαφρώς έξέχοντας καί πλησίον άλλήλων εύρισκομένους μαστούς.

Είς τό κάτω μέρος τής κοιλίας άντί τοΰ ήβικοΟ τριγώνου υπάρχει έγχάρακτος καμ
πύλη γραμμή, ήτις όρίζει συγχρόνως καί τό πέρας τών μηρών. Ούτοι έμπροσθεν μέν εί
ναι πεπλατυσμένοι, κατά τό πλάγιον όμως περίγραμμα ίκανώς κυρτοί καί εύρεϊς, προσ- 
δίδοντες οΰτω έκτασιν είς τήν λεκάνην.

Τά σκέλη, ίσχυρώς κατάτά γόνατα καμπτόμενα, είναι σχεδόν συμφυή διαχωριζό
μενα δΤ αυλακος, βαθείας μέν έμπροσθεν, άβαθεστέρας δέ όπισθεν. Ταύτα, παρά τό 
σαρκώδες τών μηρών, έχουν τάς κνήμας βραχείας, λεπτάς καί άσθενικάς. Έπί τών νώ
των καί υπό τήν στρώσιν τών ίζημάτων, διακρίνεται κατά μήκος τής σπονδυλικής στή
λης έγχάρακτος γραμμή, έγκαρσία δέ πρός ταύτην χάραξις ύπάρχει είς τήν γλουτιαίαν 
χώραν.

Τό είδώλιον τούτο φέρον έπ’ αύτοΟ τήν ένδειξιν « Καρβ. τάφ. 8» άναμφισβητήτως προέρχεται έξ 
ώρισμένου τάφου, συμφωνεί δέ τούτο μέ τό ότι ό Κλ. Στέφανος, άνασκάψας τάφους έν τφ Νεκρο- 
ταφείφ τών Καρβουνολάκκων, εύρε μεταξύ άλλων καί «τρία ειδώλια γυναικεία, ών δύο τού τελείου 
νησιωτικού τύπου καί έτερον άχειρ, άπουν, όξύληκτον πρός τά κάτω» °2. Δι’ δ καί τό άνωτέρω πε- 
ριγραφέν είδώλιον άπετέλεσε τό περιεχόμενον ίδιου τάφου περιληφθέν έν τφ παρόντι καταλόγφ. 
Σημειωτέον ότι τών δύο άλλων ειδωλίων δέν έπετεύχθη ή άναγνώρισις καί ταύτισις.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΚΕΛΗΣ

Τάφος 7ος

ΕΜ. 6101 (7) Πίν. 44. Ύψος : 0.105 μ. μετά τού πώματος.
"Υψος : 0.085 μ. άνευ τού πώματος.

Διάμ. χειλέων : 0.105. 32

32. ΠΑΕ έ.ά.
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Πηλίνη εγχάρακτος κυλινδρική πυξίς μετά πώματος, άκεραία. Πηλός χονδρός 
καστανέρυθρος μετά κόκκων άμμου καί μίκας, καλώς ώπτημένος.Τά τοιχώματα τής πυ
ξίδος είναι κάθετα μετά χειλέων κοιλοτμήτων, κάτωθι τών όποιων αί τυπικαΐ διάτρητοι 
αποφύσεις, όδέ πυθμήν επίπεδος έλαφρώς έξέχων τοϋ σώματος. Τό πώμα άψόγως έφαρ- 
μόζον έπΐ τοϋ σώματος είναι κυρτόν έξωτερικώς καί κοΐλον έσωτερικώς μετά καθέτων 
λεπτών χειλέων. Φέρει κατά τήν περιφέρειαν έκατέρωθεν δύο όπάς, αΐτινες άντιστοι- 
χοΟν πρός τάς έπί τού σώματος τής πυξίδος εόρισκομένας, προφανώς διά τήν πρόσδε- 
σίν του μετ’ αυτής, κοσμείται δέ έξωτερικώς διά δέκα εύθυγράμμων λωρίδων, πλήρων 
λοξών έγχαράκτων πυκνών γραμμών έναλλασσομένης φοράς, ώστε νά σχηματίζεται έκά- 
στοτε ΐχθυάκανθα. Έπί τών χειλέων τοϋ πώματος πυκναί λοξαί παράλληλοι γραμμαί. 
Τό σώμα τής πυξίδος περιχέει υπό τά χείλη παρομοία ζώνη, ής αί γραμμαί είναι άντι- 
θέτου φοράς πρός έκείνας τών χειλέων τοϋ πώματος, δτε δέ τοϋτο εόρίσκεται εις τήν θέ- 
σιν του, άποτελεΐται μετ’ έκείνων πλήρης ΐχθυάκανθα. Κάτωθεν ταύτης τρεις ζώναι 
ίχθυακάνθης καλύπτουν τό ύπόλοιπον σώμα τοϋ άγγείου. ’Εργασία έπιμελημένη.

'Η άνωτέρω πυξϊς έφερεν έπϊ μέν τοΟ πυθμένος τήν ένδειξιν «Κέλη», έπΐ δέ τού εσωτερικού 
τοΟ πώματος «Κέλη τάφ. 4». Επειδή ό Κλ. Στέφανος έν τή συστάδι τής Κέλης εύρε μεταξύ άλ
λων καί πυξίδας, αΟτη περιελήφθη έν τφ παρόντι καταλόγφ ώς τό μόνον γνωστόν εύρημα τού τάφουas.

Τάφος 8ος

ΕΜ. 6122 (26) Πίν. 45 α. "Υψος : 0.080 μ. ( μετά τοϋ πώματος )
"Υψος : 0.072 μ. ( άνευ τοϋ πώματος)
Διάμ. πώματος : 0.102 μ.

Πηλίνη μετά πώματος κυλινδρική πυξίς. ’Ελλείπουν μικρόν μέρος τοϋ σώματος 
καί άμφότεραι αί κάθετοι διάτρητοι άποφύσεις αύτοϋ- έλλείπει έπίσης τό μεγαλύτερον 
μέρος τών χειλέων τοϋ πώματος καθώς καί ή μία τών καθέτως διατρήτων αποφύσεων 
αύτοϋ. Πηλός χονδρός καστανόφαιος μετά κόκκων άμμου καί μίκας. Σφζονται, ϊδίςι 
έπί τοϋ πώματος, ίχνη τής άλλοτε έστιλβωμένης έπιφανείας.

Τά λεπτά κάθετα τοιχώματα τής πυξίδος έλαφρώς ευρύνονται πρός τά κάτω. Πυ
θμήν έπίπεδος. Αί έπί τής έπιφανείας τής πυξίδος μελανόφαιαι άποχρώσεις όφείλον- 
ται εις άνομοιομερή καί άτελή δπτησιν.

ΕΜ. 8807. Σωζ. μήκος : 0.035 μ. Μέγιστον πάχος : 0.037 μ.
Τό κάτω μέρος τριπτήρος λίθου τεφρόχρου όψιανοϋ, σχήματος άκανονίστου 

πολυπλεύρου κυλίνδρου. Αί άκμαί τών πλευρών κατά τά άκρα έχουν άπαλυνθή πιθα
νώς έκ τής χρήσεως.

Επειδή τόσον έπϊ τής 6122 (26) πυξίδος, όσον καί έπί τού χάρτου περιτυλίξεως τού τριπτήρος, 
ύπήρχεν ή ένδειξις «Κέλη τάφ. 6» άμφότερα άπήρτισαν τό μόνον γνωστόν περιεχόμενον τού πα
ρόντος τάφου. 33

33. ΠΑΕ 1903, 56.

8
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Τάφος 9ος

EM. 6100 (1) Π ί v. 45 β. Ύψος : 0.085 μ. Διάμ. χειλ. : 0.06 μ.
Μικρά σφαιρική πυξίς,ής έλλείπει τό πώμα, άκεραία. Διατήρησις καλή πλήν έλα- 

φρών άποκρούσεων εις τα χείλη και ρωγμών τινών έπί τοΰ σώματος.
Πηλός χονδρός, καστανέρυθρος, μετ’ άφθονων κόκκων άμμου καί μίκας, άτελώς 

ώπτημένος. Τά τοιχώματα είναι παχέα καί φέρουν υπό τά κοιλότμητα χείλη δύο λοξά 
κυλινδρικά διάτρητα ώτία, ών τό εν άποκοπέν συνεκολλήθη, καταλήγουν δέ εις έπί- 
πεδον πυθμένα διαμέτρου 0.04 μ. Ή έπιφάνεια είναι λεία, χρώματος έρυθροκιτρίνου έως 
μέλανος, λόγφ άνομοιομεροϋς όπτήσεως, σφζει δέ επ’ αυτής ίχνη τού έργαλείου στιλ- 
βώσεως.

Ή πυξϊς έφερεν έπί τοΟ σώματος τήν ένδειξιν «Κέλη τάφ. 5», δι’ δ καί περιελήφθη είς ίδιον τά
φον ώς τό μόνον δυνάμενον νά άναγνωρισθίί άντικείμενον τοϋ περιεχομένου αύτοΟ.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΣΠΕΔΟΥ

Τάφος 10ος

ΕΜ. 6195 Πίν. 46 α. Ύψος : 0.587 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον άκέραιον34. Μάρμαρον Πάριον. Διατηρείται 

είς άρίστην κατάστασιν. Λεπτή στρώσις ιζημάτων καλύπτει τό μεγαλύτερον μέρος τής 
πρόσθιας δψεως.

Ή κεφαλή έχουσα τήν συνήθη μετ’ άνακάμψεως άνάτασιν είναι έλαφρώς ώοειδής 
πλατυνομένη άνω. Έπί τοϋ προσώπου καί δή όλίγον άνωθεν τής ρίζης τής ίσχυρώς έξε- 
χούσης ρινός, άμυδρά ίχνη μέλανος χρώματος.

Ό λαιμός είναι υψηλός, κυλινδρικός, λεπτότερος άνω καί έλαφρώς πεπλατυσμέ
νος. Οί ώμοι είναι εύρεΐς, όλίγον γωνιώδεις, αί δέ χεΐρες, ών τά δάκτυλα έδηλώθησαν δι’ 
έγχαράξεων, είς τήν συνήθη έπί τοϋ στήθουςθέσιν, έχουσαι τά άντιβράχια είς ικανήν 
άπό τών μαστών άπόστασιν.

Ό άνωθεν τοΰ έγχαράκτου ήβικοϋ τριγώνου κοιλιακός χώρος παρουσιάζει αισθη
τήν κυρτότητα καί ικανήν κατά τό περίγραμμα μείωσιν, ένφ παραλλήλως τά κατά τήν 
λεκάνην μέρη τών μηρών όλίγον κυρτοϋνται.

Τά έλαφρώς καμπτόμενα σκέλη είναι καθ’ όλοκληρίαν συμφυή, άπλώς διαχωρι
ζόμενα διά βαθείας αΰλακος έπί τών δύο όψεων, μόνον δέ κατά τούς πόδας, τών όποιων 
οί δάκτυλοι έδηλώθησαν δι’ έγχαράξεων, άποχωρίζονται τελείως.

Ή σπονδυλική στήλη έδηλώθη δι’ άβαθοϋς αϋλακος έξ ής άρχονται έλαφρώς κυρ- 
τούμενα τά δύο ήμίση τοϋ κορμοΰ, τοϋ όποιου τό περίγραμμα παρουσιάζει αίσθητήν 
περί τό μέσον μείωσιν.

Εγχάρακτοι γραμμαί περιθέουν άνω καί κάτω τόν λαιμόν έπίσης έγχαράξεις δια
χωρίζουν τούς πόδας άπό τών κνημών, όπισθεν δέ, τούς μηρούς άπό τά γαστροκνήμια.

"Αξια μνείας είναι ή έντονος άναγλυφική έξαρσις τών χειρών, ή παρά τήν γεωμε- 
τρικότητα αισθητή τάσις άπαλύνσεως τών άκμών κατά τά συναντώμενα έπίπεδα καί ή 
σχετική τήρησις τών φυσικών άναλογιών τοΰ άνθρωπίνου σώματος.

34. CR. Congr. Arch. Ath. 221 είκ. α' (τό πρώτον), L’Art des Cyclades είκ. 113 ( Zervos ).
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EM. 6140 (22) Πίν. 46 β. Ύψος : 0.435 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον έλαφρώς άποκεκρουμένον κατά τον λαιμόν καί 

συγκεκολλημένον εις τήν ρίζαν τοΰ λαιμοϋ, τά γόνατα, τά κάτω μέρη των κνημών, είς 
τό ύψος των σφυρών, ώς και εις τό μέσον τοΰ δεξιού ποδός. Ελλείπει τό άκρον τοϋ 
άριστεροϋ ποδός, νΰν γύψω συμπεπληρωμένον33. Στρώσις ιζημάτων καλύπτει τό δεξιόν 
ήμισυ τής πρόσθιας όψεως. Ή κεφαλή, εύρυτέρα άνω, έχουσα τήν συνήθη μετ’ άνα- 
κάμψεως άνάτασιν είναι ώοειδής, πεπλατυσμένη καί ομοιάζει με τήν τοΰ προηγουμέ
νου ειδωλίου. Ό λαιμός είναι υψηλός, κυλινδρικός καί όλίγον πεπλατυσμένος.

Αί χείρες, ών οί δάκτυλοι δέν έδηλώθησαν, εύρίσκονται είς τήν συνήθη έπί του 
στήθους θέσιν- οί βραχίονες συγκλίνουν αϊσθητώς προς τό έσωτερικόν τοϋ κορμοϋ, ή 
κοιλία έλαφρώς όγκοϋται άνερχομένη πρός τό στήθος καί έχει είς τό κάτω μέρος αυ
τής τό τυπικόν ή βίκον τρίγωνον.

Τά σκέλη είναι σχεδόν συμφυή, διαχωριζόμενα έπί τών δύο όψεων διά βαθείας 
αΰλακος καί μόνον κατά τούς πόδας, ών οί δάκτυλοι έδηλώθησαν διά χαράξεως, τελείως 
άποχωρίζονται, καθώς έπίσης κατά τάς κνήμας μεταξύ τών οποίων ύπάρχει στενή έπι- 
μήκης σχισμή.

Έπί τών νώτων άβαθής αδλαξ κατά μήκος τής σπονδυλικής στήλης καί λοξαί 
έντομαί διαχωρίζουσαι άπό τοΰ σώματος τούς βραχίονας, οΐτινες ουτω άποκτοϋν όπίσω 
περίγραμμα τριγωνικόν.

"Αξιόν μνείας ότι τό είδώλιον, έν πολλοΐς δμοιον μέ τό προηγούμενον τοϋ αύτοϋ 
τάφου, δέν δύναται νά άποδοθή εις τον αυτόν μέ έκεΐνο τεχνίτην διότι αί διαφοραί έπί 
τών λεπτομερειών είς άμφότερα είναι πολλαί καί σημαντικοί. Έν τούτοις ταϋτα είναι 
έργα άσφαλώς έκ τοΰ αύτοϋ έργαστηρίου παραχθέντα.

ΕΜ. 6135 (5) Πίν. 47 α. "Υψος: 0.10 μ. Διάμ. χειλέων : 0.26 μ.
Μαρμάρινη βαθεΐα φιάλη ακέραια35 36. Μάρμαρον λευκόν μετά κυανοφαίων φλε

βών.
Τοιχώματα παχέα (πάχους 0.01 μ. παρά τό χείλος καί 0.02 μ. παρά τον πυθμένα) 

άπολήγοντα άνω είς έλαφρώς πρός τά έσω κύπτοντα χείλη. Ύπό τον έπιπεδούμενον 
πυθμένα έγκοιλος κύκλος σχήματος έλαφρώς ακανόνιστου.

ΕΜ. 6135 (4) Πίν. 47 β. "Υψος : 0.05 μ. Διάμ. χειλέων : 0.295 μ.
Εύμέγεθες μαρμάρινον πινάκιον έλαφρώς άποκεκρουμένον τά χείλη, έχον τοι

χώματα παχέα, έξωτερικώς άνερχόμενα καί χείλη έσωτερικώς μόνον ένδεικνυόμενα, εύ- 
ρύν δέ έπίπεδον πυθμένα διαμέτρου 0.19 μ.37.

ΕΜ. 6136 (4) Πίν. 47 γ. Ύψος: 0.052 μ. Διάμ. χειλέων : 0.115.
Μαρμάρινη βαθεΐα φιάλη άκεραία πλήν τής έλλειπούσης καί γύψφ συμπεπλη- 

ρωμένης προχοής38. Ελλείπει έπίσης μικρόν τμήμα έκ τών χειλέων. ’Επιφάνεια έλα
φρώς διαβεβρωμένη καί διατηρούσα ίχνη ιζημάτων. Φέρει έπί τοϋ όπισθίου μέρους,

35. CR. Congr. Arch. Ath. 221 εΐκ. α' (τό δεύτερον). L’Art des Cyclades είκ. 115 (Zervos).
36. CR. Congr. Arch. Ath. 221 εΐκ.
37. έ.ά.
38. έ.ά.
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όλίγον κάτωθι τοϋ στομίου, έπιμήκη ραβδοειδή όριζοντίαν άπόφυσιν, δίκην λαβής.
Τά τοιχώματα είναι σχετικώς λεπτά (πάχους 0.005 — 0.007 μ.) καταλήγουν δέ 

είς έπίπεδον έλαφρότατα κοΐλον πυθμένα, διαμ. 0.045 μ.

ΕΜ. 6134 Πίν. 48 α καί β. "Υψος : 0.083 μ.
Μαρμάρινον όμοίωμα τριμύξου λύχνου μετά κωδωνοειδούς ποδός, άκέραιον καί, 

πλήν έλαχίστων άποκρούσεων κατά τήν περιφέρειαν τού ποδός, είς άρίστην κατάστα- 
σιν διατηρούμενον39. Μάρμαρον Πάριον.

Τό σώμα είναι συμπαγές, έντόνως άμφικωνικόν, έχον έν κατόψει σχήμα τριγωνι
κόν μέ άπεστρογγυλωμένας τάς γωνίας, καί φέρον άνω περί τό μέσον κοΐλον ψευδοστό- 
μιον μετά λεπτού ταπεινού χείλους.

Έπί τών ώμων καί άκριβώς άνωθεν τών τριών έστρογγυλωμένων γωνιών τού σώ
ματος, έκφύονται ισάριθμοι κυλινδρικοί, ελαφρώς πεπλατυσμένοι συμπαγείς άποφύσεις 
(μύξαι), έχουσαι άβαθεΐς κοιλότητας έπί τής θέσεως τών στομίων των.

Ό πούς είναι κωδωνοειδής, ίσχυρώς πεπλατυσμένος κατά τήν περιφέρειαν τής 
βάσεως, άνευ εσωτερικής κοιλότητος, μετ’ έπιπέδου πυθμένος.

ΕΜ. 6108 Πίν. 49 α καί παρένθετος Π ί ν α ξ Α. Σωζ. ύψος: 0.189 μ.
Σύμπλεγμα τριών πήλινων λύχνων συνηνωμένων διά τού όπισθίου μέρους αυτών 

εις άκτινοειδή διάταξιν, στηριζομένων δέ διά ισαρίθμων κυλινδρικών βραχιόνων εις 
βάσιν κυκλικήν40. Τό δλον, ίκανώς ελλιπές,άπηρτίσθη έκ δώδεκα συγκεκολλημένων 
τεμαχίων, συμπληρωθέν κατά τά έλλείποντα μέρη διά γύψου.

Έπί τών ραμφοειδών προχοών τών λύχνων, ών μία μόνον σφζεται, ύπήρχον καλα- 
θοειδεΐς λαβαί μή διασωθεΐσαί' τούτο καθίσταται φανερόν έκ τών έπί τών χειλέων τής 
σφζομένης προχοής ύπαρχουσών άπολήξεων. Οί τρεις λύχνοι, όλίγον ανισομεγέθεις, 
συγκοινωνούν μεταξύ των ήτοι έκαστος λύχνος, φέρων είς τό όπίσθιον μέρος δύο όπάς» 
συγκοινωνεί μετά τών δύο άλλων.

Ό πηλός είναι ροδόχρους, λεπτός, καλώς ώπτημένος, φέρει δέ έπάλειψιν χρώμα
τος άνοικτοΰ κιτρινωπού, έπί τής όποιας γραπτή διακόσμησις, κατά τό πλεΐστον έξί- 
τηλος, χρώματος βαθέος καστανού έχουσα ώς άκολούθως : λεπτή ταινία, πλήρης δι- 
κτυωτοΰ, κοσμεί τό έσωτερικόν τών λύχνων ύπότά χείλη, έτέρα δέ,πληρουμένη διά ίχθυ- 
ακάνθης, εύρίσκεται έπίσης ύπό τά χείλη έκάστου λύχνου, έξωτερικώς.

Έκαστος τών τριών βραχιόνων τής βάσεως περιθέεται, κατ’ΐσας άποστάσεις, ύπό 
έπτά σειρών άλυσιδωτοΰ κοσμήματος. Τό κάτω ήμισυ τής κυκλικής βάσεως περιθέει 
ταινία πληρουμένη δικτυωτοΰ.

Περί τής σημασίας τού λύχνου τούτου, ώς καί τού προηγουμένου άρ. 6134, τών 
όποιων τά σχήματα είναι πρωτότυπα καί μοναδικά μέχρι τούδε μεταξύ τών εύρημάτων 
τών Κυκλαδικών τάφων, ώς καί περί τής χρήσεως άμφοτέρων ώς λατρευτικών σκευών, 
θά γίνη λόγος είς τό δεύτερον μέρος τής έργασίας ταύτης.

ΕΜ. 6107 Πίν. 49 β καί παρένθετος Πίναξ Β. Ύψος: 0.19 μ.
Μεγάλη πηλίνη, βαθεΐα, γραπτή, ραμφόστομος φιάλη μετά δακτυλιοειδούς βά-

39. έ.ά. καί L’Art des Cyclades είκ. 13 (Zervos).
40. CR. Congr. Arch. Ath. 221, είκ. α' καί L’Art des Cyclades είκ. 154 (Zervos),
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σεως,συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων καί ελλιπής τήν λαβήν, ώς καί είς τμήματα 
τής προχοής καί τοϋ σώματος, νΰν γύψω συμπεπληρωμένα41.

Πηλός χρώματος άνοικτοϋ έρυθροκιτρίνου, λεπτός, καλώς ώπτημένος. Τοιχώμα
τα λεπτά.

Ό γραπτός διάκοσμος τοϋ άγγείου χρώματος βαθέος καστανού, εν μέρει έξίτηλος, 
έχει ώς ακολούθως: έσωτερικώς,άκριβώς ύπό τά χείλη, υπάρχει συνεχής ταινία διήκου- 
σα μέχρι τών άκρων τής προχοής, περιέχουσα σειράν μικρών ανεστραμμένων τριγώνων, 
άπτομένων μεταξύ των, πληρουμένων διά δικτυωτοΰ, επί άνοικτοϋ κιτρινωπού εδάφους. 
Έξωτερικώς, είς τήν αυτήν θέσιν καί είς άμφοτέρας τάς όψεις, επί ανοικτού κιτρινω
πού εδάφους όμοια ταινία, κάτωθι τής όποιας έτέρα στενοτέρα πλήρης κοσμήματος ίχθυ- 
ακάνθης μέ φοράν πρός τήν λαβήν, ύπό τήν όποιαν αί άκανθαι συναντώμεναι σχημα
τίζουν μόλις διακρινόμενον ρόμβον.

Χαρακτηριστικόν ότι αί άκανθαι, ώς καί τά ύπό τά χείλη τρίγωνα έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς, σμικρύνονται βαθμιαίως άπό τής λαβής πρός τήν προχοήν. Τό ύπόλοιπον 
τοϋ σώματος τής φιάλης, έσωτερικώς καί έξωτερικώς, φέρει διά χρωστήρος γάνωμα 
(Urfirnis).

Τό εύμέγεθες τοΰτο άγγεϊον (μήκος μετά τής προχοής 0.30 μ. καί μεγίστη έγκαρ- 
σία διάμετρος 0.19 μ.), στηριζόμενον έπί ταπεινής μικρας βάσεως (διαμέτρου μόλις 
0.063 μ.) είναι αρκούντως κομψόν καί πλήρες χάριτος, αποτελεί δέ έξαίρετον δείγμα 
πρωίμου γραπτής Κυκλαδικής sauce-boat.

EM. 8808 Πίν. 49 γ καί παρένθετος Π ί ν α ξ Γ. Σωζ. ΰψος : 0.13 μ.
Τμήμα έκ τοϋ άνω ήμίσεος γραπτής πηλίνης ραμφοστόμου πρόχου, άπαρτισθέν 

έκ πολλών τεμαχίων42. Σφζονται ό κυλινδρικός λαιμός μετά τής είς πλήρες ράμφος 
διαμεμορφωμένης αύλοειδοϋς προχοής, ή δακτυλιοειδής στρεπτή λαβή, ώς καί μικρόν 
τμήμα τών ώμων. Πηλός κιτρινωπός, λεπτός, καλώς ώπτημένος.

Τό σχήμα τής κοιλίας, άκολουθοϋν τήν διαγραφομένην καμπύλην τών ώμων, θά 
έπρεπε νά ήτο σφαιρικόν.

Τό διασωθέν τμήμα τής πρόχου είναι πλήρες γραπτών ποικιλμάτων, έν μέρει ήφα- 
νισμένων, χρώματος βαθέος καστανοϋ έως άνοικτοϋ καστανερύθρου έπί έδάφους ώχρο- 
λεύκου. Τό στόμιον, έσωτερικώς άλλά καί έξωτερικώς μέχρι τής άκρας τοϋ ράμφους, 
περιθέει σειρά μικρών άντεστραμμένων τριγώνων, πληρουμένων δικτυωτοΰ καί περιορι- 
ζομένων κάτωθεν υπό διπλής γραμμής. ’Αμέσως κατωτέρω, έπί τοϋ λαιμοΰ, ύπάρχει ται
νία ίχθυακάνθης περιοριζομένη, κάτω μέν ύπό μιας γραμμής, άνω δέ ύπό δύο, έν συνε
χεία ταινία πλατυτέρα πλήρης δικτυωτοΰ περατουμένη είς τήν ρίζαν τοϋ λαιμοϋ' ύπό 
τήν ταινίαν έπί τών ώμων κατέρχονται κάθετοι σειραί έπαλλήλων πολλαπλών ρόμβων, 
έναλλασσόμεναι μέ ύψηλά τρίγωνα πλήρη δικτυωτοΰ. Ή λαβή καλύπτεται ώσαύτως 
ύπό δικτυωτοΰ.

"Αξιόν μνείας, ότι τό πρός τόν λαιμόν πέρας τής λαβής φέρει άνω έπικεκολλημέ- 
νον ζεϋγος μικρών άναγλύπτων κομβίων, άτινα άπομιμούμενα κεφαλάς ήλων, ένθυμί- 
ζουν μεταλλοτεχνίαν έπίσης τό πρός τούς ώμους έτερον άκρον τής λαβής, άπολήγον είς 
όξύ, εισέρχεται καμπτόμενον έντός τοϋ σώματος τοϋ άγγείου, δι’ είδικώς πρός τοϋτο

41. GR. Congr. Arch. Ath. 221 είκ. ά καί L’Art des Cyclades είκ. 152 (Zervos).
42. CR. Congr. Arch. Ath. 221 είκ. a.
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διανοιγείσης, πρό τής όπτήσεως επί τοϋ νωποΰ πηλοϋ, όπής. Καί τούτου τοΰ άγγείου τό 
σχήμα, δν καί έν μέρει μόνον σωθέν, είναι, ώς καί τά προηγούμενα τοϋ αύτοΰ τάφου, 
πρωτότυπον καί πλήρες χάριτος καί κομψότητος.

ΕΜ. 6109 (1) Πίν. 49 δ. Ύψος: 0.085 μ.
Πήλινον μικρόν γραπτόν προχοΐδιον μετά ραμφοειδούς άνυψωμένης προχοής καί 

λαβής ταινιοειδούς· ακέραιον43.
Πηλός λεπτός, κιτρινωπός, καλώς ώπτημένος. Ή κοιλία είναι σφαιρική όλίγον 

πεπιεσμένη, ό λαιμός κυλινδρικός ευρύτερος κατά τήν βάσιν καί ό πυθμήν επίπεδος. Τό 
άγγεϊον φέρει ώχρόλευκον λείαν έπάλειψιν, έφ’ ής γραπτά ποικίλματα χρώματος βαθέος 
καστανού έως άνοικτοϋ έρυθροϋ, έχοντα ώς ακολούθως : τόν λαιμόν περιθέουν όκτώ λε- 
πταί επάλληλοι λωρίδες, ών ή άνωτάτη παρά τό στόμιον καί ή κατωτάτη εις τήν βά- 
σιν τοϋ λαιμοϋ, έκτής οποίας κρέμονται εξ μεγάλα τρίγωνα πλήρη δικτυωτοΰ συνεχιζό
μενα μέχρι τοϋ πυθμένος, είσδύοντα δέ εις άλληλα επί τοϋ κάτω ήμίσεος τής κοιλίας.

Τό εσωτερικόν τής προχοής κοσμείται κατά μήκος τών χειλέων διά σειράς μικρών 
άνεστραμμένων τριγώνων πληρουμένων δικτυωτοΰ- δικτυωτόν έπίσης καλύπτει τήν 
λαβήν ώς καί τό έν συνεχείςι ταύτης μέχρι τοϋ πυθμένος τμήμα τής κοιλίας. Ό κάτω
θεν τής λαβής χώρος τών ώμων φέρει δύο γραμμάς χιαστάς.

Άξια μνείας τά έπί τών περάτων τής λαβής άνάγλυπτα κομβία (κεφαλαί ήλων) ώς 
καί εις τό προηγούμενον άγγεϊον. ’Εκείνο όμως δπερ καθιστά τήν μικράν ταύτην πρό- 
χουν ακρως ένδιαφέρουσαν είναι τά έπί τοΰ λαιμοϋ καί τών ώμων διασωθέντα ίκανά 
λείψανα άργυρας έπενδύσεως τών τοιχωμάτων. Τοϋτο σημειωθέν ύπό τοϋ Στεφάνου43 εί
ναι πράγματι πρωτοφανές καί περίεργον, διότι καλύπτει τόν γραπτόν άρχικόν κόσμον 
τοϋ άγγείου.

Σημειωτέου έπίσης ότι τό προχοΐδιον τοϋτο μετά βεβαιότητος περιεΐχεν έλαιον 
ώς, κατόπιν έπισταμένης έξετάσεως τοΰ περιεχομένου χώματος, έγνωμάτευσεν ό καθη
γητής Κ. Ζέγγελης44.

ΕΜ. 6105 Πίν. 50 α.Ύψος : 0.128μ. ( άνευ τής προχοής ). Διάμ. χειλέων : 0.14 μ.
Πηλίνη βαθεΐα σφαιρική φιάλη μετά βραχείας αύλοειδοϋς προχοής καί κωδω

νοειδούς ποδός, συγκεκολλημένη έκ τεμαχίων καί έλλιπής, νϋν γύψφ συμπεπληρωμέ- 
νη. Φέρει όπίσω, όλίγον κατωτέρω τοϋ χείλους, κάθετον μηνοειδές ώτίον όριζοντίως 
τετρημένον45.

Πηλός έρυθροκίτρινος, λεπτός μετ’ άραιών κόκκων λιθαρίων καί ψηγμάτων χρυσι- 
ζούσης μίκας, καλώς ώπτημένος. Τοιχώματα λεπτά σχετικώς, φέροντα έξωτερικώς διά 
χρωστήρος έπάλειψιν χρώματος έρυθροϋ έως μέλανος λόγφ άνομοιομεροϋς όπτήσεως.

ΕΜ. 8809 Πίν. 50 β. Ύψος : 0.377 μ. Διάμ. χειλ.: 0.17 μ.
Πήλινος έγχάρακτος «άμφορεύς» συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων καί έλ

λιπής, νϋν γύψφ συμπεπληρωμένος46.

43. ΠΑΕ 1906, 88.
44. ΠΑΕ 1906, 88 σημ. 1.
45. CR. Congr. Arch. Ath. 221 εϊκ. α'.
46. έ.ά:
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Σώμα σφαιρικόν, όγκηρόν, άψογου περιγράμματος, φέρον κατά τήν μεγαλυτέραν 
διάμετρον δύο έπιμήκη ήμικυκλινδρικά ώτία, όλίγον έξέχοντα.

Λαιμός εύρύς, κωνοειδής, μετά έπιπέδου έξέχοντος χείλους. Πούς κωνοειδής, όλό- 
κληρος κοίλος έσωτερικώς, ύψους 0.065 μ. καί διαμέτρου κατά τήν βάσιν 0.155 μ.

Ό πηλός τού άγγείου είναι λεπτός, έρυθροκίτρινος μετά κόκκων άμμου καί μΐκας, 
καλώς ώπτημένος. Τά τοιχώματα είναι σχετικώς λεπτά, καλύπτονται δέ έξωτερικώς υπό 
ώχρολεύκου λείας έπαλείψεως, ήτις είναι νύν έν μέρει ήφανισμένη.

Τον λαιμόν περιθέει υπό τά χείλη, έγχάρακτος ταινία κοσμήματος ίχθυακάνθης, 
τόν δέ ώμον έτέρα, έν μέρει σωζομένη, πλήρης πυκνών κατακορύφων ζητοειδών έγχαρά- 
κτων γραμμιδίων. Εγχάρακτα, επίσης, λοξά γραμμίδια επί τού άνω μέρους τών ώτίων.

Ή δλη διακόσμησις είναι ήμελημένη καί είναι φανερόν ότι έγένετο έν βίοι.

ΕΜ. 8810 Πίν. 50 γ. Ύψος : 0.335 μ. Διάμ. χειλ.: 0.125 μ.
Πήλινος άμφορεύς, δμοιος μέ τόν προηγούμενον άλλά μικρότερος, συγκεκολλη- 

μένος έκ τεμαχίων καί ίκανώς έλλιπής, νΰν γύψω συμπεπληρωμένος47. Ή άλλοτε λεία 
έπιφάνεια, έφερεν ώσαύτως ώχρόλευκον έπάλειψιν, νΰν καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ήφα- 
νισμένην.

Ύπό τά χείλη δύο έπάλληλοι ταινίαι, έλάχιστα σωζόμεναι, περιθέουν τόν λαι
μόν πληρούμεναι λοξών έγχαράκτων παραλλήλων γραμμών, αϊτινες έχουν τήν αυτήν 
φοράν. Έπί τών ώμων ταινία πλήρης κοσμήματος ίχθυακάνθης. Έπί τοΰ μόνου δια- 
σωθέντος ώτίου, όλίγον άνωτέρω τής μεγαλυτέρας διαμέτρου, τρεις μικραί λοξαί 
έγχαράξεις.

Τό δλον σχήμα τοΰ άμφορέως είναι έλαφρώς ήμελημένον σημειωτέον δέ δτι ό 
πούς τούτου είναι κατά τι μεγαλύτερος (ύψος 0.07 μ. καί διάμετρος κατά τήν βάσιν 0.158 
μ.) τοΰ προηγουμένου άμφορέως, τοΰ όποιου έν τούτοις έμφανώς ό παρών υστερεί εις 
ύψος καί δγκον.

Τό περιεχόμενον τοΰ τάφου τούτου εύκόλως άνεγνωρίσθη, διότι ό Κλ. Στέφανος, πλήν της 
συνοπτικής περιγραφής τών ευρημάτων, παρέσχε καί συνολικήν εικόνα τούτων48. Επίσης εις τούτο 
περιελήφθη καί τό ύπ’ άριθ. 6109 (1) άνωτέρω περιγραφέν μικρόν προχοΐδιον, δπερ δέν άπεικονίσθη 
όμοδ μετά τών άλλων άντικειμένων εις τήν ώς άνω εικόνα, διότι εύρέθη τό έτος 1906 «έν τινι τών 
γωνιών τοΰ τάφου τούτου, οΰ τήν τελείαν έκκαθάρισιν παρεκώλυσε τφ 1903 ραγδαία πεσοΰσα βρο
χή» 49. Περί τής σημασίας τοΰ όλου εύρήματος τοδ τάφου γίνεται λόγος είς τό δεύτερον μέρος τής 
παρούσης μελέτης.

Σχετικώς μέ τά δύο είδώλια τοϋ παρόντος τάφου άλλά καί γενικώτερον μέ τά άλλα τοδ αύτοδ 
νεκροταφείου, τά εόρεθέντα κατά τήν άνασκαφήν τοΰ έτους 1903, σημειοδμεν τά έξής: Ό Κλ. 
Στέφανος εδρεν έν Σπεδφ «δέκα μαρμάρινα γυναικεία είδώλια τοϋ τελείου νησιωτικού τύπου, ών 
τρία άσυνήθους μεγέθους· τούτων τό μέγιστον (0,60 μήκ. περίπου) άριστα διατηρούμενον, είναι τό 
μέγιστον σώον τών άχρι τοδδε γνωστών»50.

Έκ τών δέκα τούτων είδωλίων, δύο περιελήφθησαν είς τόν παρόντα τάφον καί είναι τά δύο έκ 
τών τριών «άσυνήθους μεγέθους»· έν περιελήφθη είς τόν 12ον τάφον ήτοι τό ΕΜ. 6140 (18), έν ήτοι 
τό ΕΜ. 6140 (21) εις τόν 13ον ήτοι τό τρίτον έκ τών «άσυνήθους μεγέθους», καί έν τό ΕΜ. 6140 
(20) είς τόν 14ον. Τών ύπολοίπων πέντε είδωλίων δέν έπετεύχθη ή άναγνώρισις καί ταύτισις.

47. έ.ά.
48. ΠΑΕ 1903,56. GR. Congr. Arch. Ath. 220 καί 221 εϊκ. a.
49. ΠΑΕ 1906,88 σημ. 1.
50. Βλ. έκθεσιν Κλ. Στεφάνου πρός τήν Άρχ. Εταιρείαν άρ. 1095/28.8.903 καί ΠΑΕ 1903,56.
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Τάφος 11ος

ΕΜ. 6204 (7) Πίν. 51 α.
Δέκα λεπίδες λίθου μέλανος όψιανοΰ, έκ των οποίων μία ακέραια καμπυλόσχημος 

μήκ. 0.081 μ., αί δέ λοιπαί παρεμφερείς καί κατά τό πλεΐστον τεθραυσμέναι είς τά άκρα 
τών αιχμών, έχουν τάς άκολούθους διαστάσεις : 0.090 μ. —0.083 μ.—0.065 μ.—0.055 μ. 
0.054 μ.—0.051 μ.—0.042 μ.—0.032 μ. καί 0.031 μ.

ΕΜ. 6204(9) Πίν. 51 α. Ύψος: 0.082 μ.
Τριπτήρ κυλινδρικός έξ έπιμήκους πυρήνος λίθου μέλανος όψιανοΰ, ακέραιος. 

Είναι στενότερος κατά τήν ρίζαν (διάμ. 0.010 μ.) καί ευρύτερος κατά τό κάτω άκρον 
(διάμ. 0.016 μ.) ένθα αί όξεΐαι άκμαί καί αί στεναί πλευραί του έχουν άπαλυνθή έκ τής 
χρήσεως. Ή κάτω έπιφάνεια είναι λεία καί ελαφρώς κυρτή, ολίγον δέ άνωθεν ταύτης 
παρουσιάζει έντασιν διάμ. 0.019 μ.

Τό περιεχόμενον τού τάφου τούτου εύρέθη έντός κυτίου, τυλιγμένον είς φύλλον χάρτου, δ έ
φερε τήν ένδειξιν «Σπεδός». Τούτο έταυτίσθη μέ τό ύπό τού Κλ. Στεφάνου περιγραφόμενον εύ
ρημα : «Εργαλεία δέ μόνον έξ όψιανού δέκα λεπίδες κατά τό πλείστον τεθραυσμέναι, πδσαι έν τφ αύτφ 
τάφο) σύν κορμίσκφ όψιανού (nucleus)»

Τάφος 12ος

ΕΜ. 6140 (18) Πίν. 52 α. Σωζ. ύψος : 0.239 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον εΐδώλιον συγκεκολλημένον είς άμφότερα τά γόνατα51 52. 

Μάρμαρον Πάριον. Ελλείπει ή κεφαλή μετά τοΰ μεγαλυτέρου μέρους τοϋ λαιμοΰ' έπί- 
σης τά κάτω μέρη τών σκελών ήτοι τό μέν δεξιόν άπό τοΰ κάτω μέρους τής κνήμης, 
τό δέ άριστερόν άπό τοΰ μέσου ταύτης. Ή έπιφάνεια τοΰ μαρμάρου διατηρεί κατά τό 
μεγαλύτερον μέρος καθιζήματα καί είναι μερικώς διαβεβρωμένη.

Έχει τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους είς τήν συνήθη θέσιν καί τά σκέλη έλαφρώς κε- 
καμμένα· είς τό κάτω μέρος τής κοιλίας διαγράφεται τό τρίγωνον τής ήβικής χώρας.

Τό είδώλιον, παρά τήν καλήν διατήρησιν τής έπιδερμίδος καί τήν άπώλειαν ση
μαντικών μελών του, είναι έκ τών πλέον ένδιαφερόντων έργων τής Κυκλαδικής πλαστι
κής. ’Αντί τών συνήθων γενικών χαρακτήρων τών Κυκλαδικών ειδωλίων, δηλαδή τής 
γεωμετρικότητος, τών άδρών γραμμών, τών όξειών άκμών καί τών έπιπέδων έπιφανειών, 
ό φιλοτεχνήσας τοΰτο καλλιτέχνης έργάζεται μέ σφαιρικάς έπιφανείας, καμπύλος καί 
άπαλά γυρίσματα.

Αξιοσημείωτος ή δήλωσις τής κυρτότητος τής κοιλίας, ή διά βαθύνσεως μετά- 
βασις άπό τών γλουτών είς τούς μηρούς, ή έντονος καμπυλότης τών γαστροκνημίων 
οί χαρακτήρες ούτοι, όμοΰ μετά τής έν συγκρίσει μάλιστα πρός τούς άσθενικούς ώμους 
πλατείας λεκάνης, προσδίδουν είς τό είδώλιον άσυνήθη θηλυκότητα.

’Ιδιαιτέρως συγγενές είναι μόνον τό έξ ’Αμοργού (ΕΜ. 4719) είδώλιον τοΰ ’Εθνι
κού Μουσείου53. Περί τής σημασίας τών δύο τούτων ειδωλίων καί τοΰ όλου εύρήματος 
τοΰ Τάφου 12 θά γράψωμεν ιδιαιτέρως άλλαχοΰ.

51. ΠΑΕ 1903,56.
52. L’Art des Cyclades εΐκ. 174, 175.
53. ΑΕ 1898, 146 καί 154, Πίν. 10, 3 (Τσούντας) καί L’Art des Cyclades εΐκ. 294,295 (Zervos).
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EM. 6133 (1) Πίν. 52 β. Ύψος: 0.12 μ. Διάμ. στομίου: 0.062 μ.
Μικρά μαρμαρίνη «κανδήλα» άκεραία54. Μάρμαρον Πάριον. Άποκεκρουμέναι 

αί ράχεις τών τριών μηνοειδών ώτίων καί έλαφρώς έφθαρμένη ή άλλοτε λεία επιφάνεια. 
Ό κωνικός λαιμός είναι ίκανώς ευρύς καί ένούται μετά τού σώματος διά έλαφρώς κυρ- 
τουμένου ώμου. Τά έπί τής ήμισφαιρικής κοιλίας τέσσαρα τυπικά μηνοειδή ώτία ίκα
νώς έξέχουν καί καταλαμβάνουν όλόκληρον τό ύψος αυτής. Ή εσωτερική κοιλότης τού 
άγγείου επί τής όποιας ίχνη τοΰ τόρνου, όλίγον εόρυτέρα τής διαμέτρου τού λαιμού καί 
άρκούντως βαθεΐα. Ποΰς κωνικός έσωτερικώς κοίλος.

Τό σώμα τής «κανδήλας» είναι όλίγον άκανόνιστον.

ΕΜ. 6133 (4) Πίν. 52 γ. Ύψος άνευ τού πώματος : 0.086 μ. Διάμ. χειλ.: 0.06 μ.
Μαρμαρίνη, άνευ ποδός καί βάσεως, «κανδήλα» μετά πώματος, άκεραία55. Μάρ

μαρον Πάριον, λευκόν μετά κυανοχρόων φλεβών. Διατήρησις καλή, πλήν έλαφροτάτων 
άποκρούσεων έπί τού σώματος καί τών χειλέων. Τόν εόρύν κωνικόν λαιμόν περιθέει 
έσωτερικώς όλίγον κάτωθι τών λεπτών χειλέων έγχάρακτος γραμμή έν μέρει έφθαρμένη.

Τό σφαιρικόν σώμα τής «κανδήλας» σχηματίζει μικρόν κυρτόν ώμον, φέρει όλί
γον άνωθι τού μέσου τέσσαρα μικρά, καθέτως τετρημένα, μηνοειδή ώτία άμελώς είργα- 
σμένα καί άκανονίστως διατεταγμένα, στερείται δέ βάσεως ή έπιπέδου πυθμένος, πρά
γμα τό όποιον προσδίδει άστάθειαν εις τό άγγεΐον. Ή έσωτερική κοιλότης, έπί τού βά
θους τής όποιας ίχνη τόρνου, έχει τό αύτό μέ τόν λαιμόν εύρος καί είναι άρκούντως βα
θεΐα. Τό έλαφρώς κυρτόν έξωτερικώς καί κοϊλον έσωτερικώς πώμα, διαμ. 0.075, φέρει 
έσωτερικώς κατά τήν περιφέρειαν κύκλιο γεγλυμμένην αύλακα είς τήν όποιαν εισέρχον
ται καί έφαρμόζουν άκριβώς τά λεπτά χείλη τής «κανδήλας». Ή όλη έργασία τού άγ
γείου όλίγον ήμελημένη.

Τά έπί τής έπιφανείας τού άγγείου, έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ίχνη εύθυγράμμων 
καθέτων χαραγμάτων προφανώς είναι μεταγενέστερα καί έγένοντο πιθανώς διά τήν άφαί- 
ρεσιν τών ιζημάτων.

ΕΜ. 6136 (1) Πίν. 53 α. Ύψος: 0.028 μ. Μήκος μετά τής προχοής : 0.091 μ.
Μικρά μαρμαρίνη φιάλη μετά ραμφοειδούς προχοής (λύχνος;). Μάρμαρον Πάριον. 

Ελλείπει μικρόν τμήμα τών χειλέων γύψφ νΰν συμπεπληρωμένον. Τά τοιχώματα τοΰ 
ήμισφαιρικοΰ καί έπιμηκυνθέντος πρός τήν κατεύθυνσιν τής προχοής σώματος τής φιά
λης είναι λεπτότατα καί ίκανώς διαφανή. Ύπό τόν πυθμένα έγκοιλος κυκλίσκος (διαμέ
τρου 0.007 μ.), διά τήν στερέωσιν τής φιάλης. Ή δλη έργασία είναι λίαν έπιμελημέ- 
νη, ιδιαιτέρως δέ τής ραμφοειδούς προχοής.

ΕΜ. 6135 (1) Πίν. 53 β. Ύψος: 0.118. μ. Διάμ. χειλ.: 0.31 μ.
Βαθεΐα μεγάλη μαρμαρίνη φιάλη τεθραυσμένη είς μικρόν τμήμα πλησίον τών χει- 

λέων ένθα συνεκολλήθησαν τέσσαρα τεμάχια. Μάρμαρον Πάριον. Τά τοιχώματα τής

54. Τό άγγεΐον τοϋτο άπεικονίσθη έν L’Art des Cyclades είκ. 7 (Zervos) μετά πώματος· τό πώμα 
όμως τοΟτο άνήκει είς τό άγγεΐον ΕΜ. 6133 (4) τοΟ αΰτοϋ τάφου. Βλ. άπεικόνισιν είς CR. Congr. 
Arch. 221 είκ. β' (Ιον άνω σειράς).

55. CR. Congr. Arch. Ath. 221 είκ. β’ (Ιον άνω σειράς). L’Art des Cyclades είκ. 16 ( άνευ τοΟ 
πώματος)· βλ. προηγουμ. ύποσημείωσιν.
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φιάλης, άπολήγοντα άνω εις έλαφρώς πρός τά έσω κύπτοντα κυρτά χείλη, είναι λεία, 
λεπτά σχετικώς (πάχους 0.013 μ. έως 0.019 μ.), ίκανώς διαφανή, κατέρχονται δέ λοξώς καί 
έλαφρώς καμπυλούμενα πρός τόν έγκοιλον κυκλοτερή στενόν πυθμένα. Εργασία λίαν 
έπιμελημένη.

ΕΜ. 6135 (6) ΓΤίν. 53 γ. Ύψος: 0.058 μ. Διάμ. χειλ.: 0.242 μ.
Μαρμάρινη λοπαδοειδής φιάλη ακέραια. Μάρμαρον Πάριον. Ή άλλοτε λεία επι

φάνεια αυτής καλύπτεται κατά τό μεγαλύτερου μέρος, ιδίςι έξωτερικώς, διά παχέος στρώ
ματος καθιζημάτων. Τά σχετικώς όχι παχέα τοιχώματα τής φιάλης (πάχους 0.008 μ. 
έως 0.012 μ.) άπολήγουν άνω εις έλαφρώς πρός τά έσω κυρτούμενα χείλη. Ύπό τόν 
πυθμένα έγκοιλος κύκλος διά τήν στερέωσιν τής φιάλης.

ΕΜ.8811 Πίν. 52δ.Τό άνω κέλυφος φυσικού όστράκου μικράς θαλασσίας κόγχης.
Τό περιεχόμενον τού παρόντος τάφου προέρχεται έκ τής Εν Σπεδφ άνασκαφής τού έτους 1903 

καί άνασυνεκροτήθη έκ μόνων τών έπ’ αύτών τούτων των άντικειμένων γεγραμμένων Ενδείξεων, άτινα 
πάντα εφερον τήν σημείωσιν «Σπεδός τάφ. 6». Προσέτι καί ή μικρά θαλασσία κόγχη Εφερεν έπΐ τού 
χάρτου περιτυλίξεως αύτής «Σπεδ. ταφ. 6 δστρακον». Περί τοΟ ειδωλίου βλ. Επεξηγηματικήν ση- 
μείωσιν 10ου τάφου εις τό τέλος τής περιγραφής τών εόρημάτων τοΰ τάφου. Άτυχώς ό Στέφανος 
δίδει γενικωτάτην περιγραφήν τών εύρημάτων καί τών Εννέα τάφων τούς όποιους ΕνΣπεδώ άνέσκα- 
ψεν50. Δυνατόν δέ ό παρών τάφος νά περιείχεν καί άλλα άντικείμενα τών όποιων αί ύπό τοΟ άνα- 
σκαφέως γεγραμμέναι Ενδείξεις ήφανίσθησαν καί δΕν είναι δυνατόν πλέον ταΟτα νά άναγνωρισθούν.

Τάφος 13ος

ΕΜ. 6140 (21) Πίν. 54 α. Ύψος : 0.396 μ.
Μαρμάρινου γυναικείου είδώλιον άκέραιον, έλάχιστα άποκεκρουμένον είς τό 

άριστερόν άνω μέρος τής κεφαλής καθώς καί είς τήν θέσιν τού μικρού δακτύλου τοΰ 
άριστεροΰ ποδός56 57. Μάρμαρον Πάριον. Στρώμα ιζημάτων καλύπτει καθ’ ολοκληρίαν 
σχεδόν τό πρόσθιον ήμισυ τοΰ ειδωλίου.

Ή ώοειδής κεφαλή απολήγει είς ευρύ πλακοειδές μέτωπον σχεδόν ευθύγραμμον 
άνω, έξ ού έκφύεται ή όλίγον έξέχουσα ρίς. Ταύτης τό έπί τοΰ προσώπου περίγραμμα 
ορίζεται δι’ Εγχαράκτου γραμμής. Ό λαιμός είναι σχετικώς ύψηλός, κυλινδρικός καί 
στενοΰται έλαφρώς κατά τήν ρίζαν. Οί κυρτοί ώμοι στρέφουν πρός τά έμπρός καί αί 
χεΐρες, ώς συνήθως, τοποθετημένοι έπΐ τοΰ στήθους, ή δεξιά κάτωθι τής άριστεράς, πε
ρικλείουν τούς ίσχυρώς Εξέχοντας μαστούς.

Έπί τοΰ κάτω μέρους τής έλαφρώς κυρτουμένης κοιλίας, είς τήν ήβικήν χώραν, 
ύπάρχει όριζόντιον χάραγμα καθ’ δλον τό πλάτος τής κοιλίας άντί τοΰ συνήθους τρι
γωνικού.

Τά ίσχυρώς κατά τά γόνατα κεκαμμένα σκέλη είναι συμφυή καί διαχωρίζονται, 
έπ’ άμφοτέρων τών όψεων, διά βαθείας αΰλακος,. ήτις άπό τοΰ ύψους τών γονάτων μέχρι 
τοΰ μέσου περίπου τών κνημών παρουσιάζει Επιμήκη σχισμήν τά άκρα Επίσης τών πο- 
δών είναι σαφώς διαχωρισμένα.

Ή σπονδυλική στήλη έδηλώθη δι’ έγχαράξεως, ή όποια έκφυομένη κάτω έκ τής

56. ΠΑΕ 1903,56.
57. L’Art des Cyclades είκ. 114.
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έδρας, φθάνει μέχρι τοϋ ύψους των ώμων ένθα ένοΰται μετά τής άπολήξεως τής γύρω- 
θεν περί τήν ρίζαν τοΰ λαιμοΰ ύπαρχούσης δίκην περιδέραιου έγχαράξεως.

Εγχάρακτος έπίσης γραμμή δηλώνει τήν μετά τής κεφαλής ένωσιν τοΰ προσθίου 
ήμίσεος τοΰ λαιμοΰ καθώς καί τά όπισθεν τών ακμών σημεία τών καμπτομένων σκελών. 
Οί δάκτυλοι τών άνω καί κάτω άκρων έδηλώθησαν διά μικρών, λίαν άβαθών έγχαράκτων 
γραμμιδίων.

Ό φιλοτεχνήσας τό είδώλιον τοΰτο καλλιτέχνης άρεσκόμενος συγχρόνως εις ευ
θέα έπίπεδα, όρθάς γωνίας, όξείας άκμάς άλλά καί άπαλάς καμπύλας, δεικνύει διά τοΰ 
λίαν έπιμελημένου παρόντος έργου του μακράν περί τήν τέχνην τοΰ μαρμάρου γνώσιν 
καί έμπειρίαν.

Άξια έξάρσεως είναι ή παρά τήν γεωμετρικότητα ισχυρά άνισότης τών επί τοΰ 
στήθους χειρών58 59, αί όποΐαι περιβάλλουν τούς χυμώδεις μαστούς τοΰ ειδωλίου, ή άπα- 
λότης τών έπιφανειών κατά τό όπίσθιον άνω μέρος τοΰ κορμοΰ, καί ή σαφήνεια τών περί 
τόν λαιμόν έγχαραγμάτων.

Τό περιεχόμενον τοΰ παρόντος τάφου περιορίζεται είς τό είδώλιον τοΰτο έπΐ τοΰ όποιου εΰρο- 
μεν γεγραμμένην τήν ενδειξιν «Σπεδός τάφ. 5». Τοΰτο δέ άσφαλώς είναι εν έκ τών «τριών άσυνήθους 
μεγέθους» είδωλίων, δτινα ό Στέφανος εύρεν έν Σπεδώ ώς άναφέρεται είς τήν πρός τήν ’Αρχαιολο
γικήν Εταιρείαν έκθεσίν του69.

Τάφος 14ος

ΕΜ. 6140 (20) Πίν. 54β. "Υψος: 0.335 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον συγκεκολλημένον είς τά γόνατα άμφοτέρων τών 

σκελών ώς καί είς τό κάτω μέρος τής δεξιάς κνήμης· έλλείπει τό άκρον δεξιόν σκέλος 
άπό τοΰ μέσου περίπου τής κνήμης,γύψφνΰν συμπληρωθέν60. Διατήρησις άρίστη, πλήν 
στρώσεως ιζημάτων, ήτις καλύπτει τό μεγαλύτερον μέρος τής πρόσθιας δψεως.

Ή κεφαλή είναι ώοειδής ελαφρώς πεπλατυσμένη άνω,τείνουσα κατά τόν πώγωνα 
πρός τό όξύ· έχει δέ τήν συνήθη μετ’ άνακάμψεως άνάτασιν. Ή ρίς είναι τριγωνική ίκα- 
νώς κυρτή.

Ό λαιμός είναι κυλινδρικός, ευρύς, κύπτει όλίγον πρός τά έμπρός καί είναι άνω 
στενότερος κατ’ ενώπιον, πλατύτερος δέ έκ τών πλαγίων.

Οί ώμοι είναι σαρκώδεις, ίσχυρώς έστρογγυλωμένοι καί έλαφρώς ανυψωμένοι, αί 
δέ χεΐρες, όλίγον άσθενικαί καί άνευ δηλώσεως δακτύλων, εύρίσκονται είς τήν συνήθη 
έπί τοΰ στήθους θέσιν, περικλείουσαι τούς μακράν άλλήλων ευρισκομένους μαστούς.

Κάτωθεν τής μόλις έξεχούσης κοιλίας, έλαφρώς καμπύλον έγκάρσιον έγχάρα- 
γμα, όρίζον άμα καί τό πέρας τών μηρών.

Τά κάπως καμπτόμενα σκέλη τοΰ ειδωλίου είναι συμφυή, διαχωριζόμενα έπ’ άμ
φοτέρων τών όψεων δΤ αύλάκων τών όποιων ή έμπροσθία είναι ίκανώς βαθυτέρα. Ταΰ- 
τα άποχωρίζονται τελείως κατά τούς πόδας,ώς έπίσης καί κατά μήκος τών κνημών έν
θα έπιμήκης σχισμή. Δάκτυλοι τών ποδών δέν έδηλώθησαν.

58. Μήκος : δεξιοΰ βραχίονος 0.067 μ. καί άριστεροΰ 0.051 μ.
Μήκος : δεξιοΰ άντιβραχίου 0.068 μ. καί άριστεροΰ 0.053 μ.

59. ΠΑΕ 1903,56. Έπίσης βλ. έπεξηγηματικήν σημείωσιν 10ου τάφου, έν σελ. 119,
60. L’Art des Cyclades είκ. 108,
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Τόν λαιμόν άνω καί κάτω περιθέουν έγχάρακτοι γραμμαί- έπίσης τοιαΟται ύπάρ- 
χουν είς τό ύψος τών σφυρών έμπροσθεν καί μεταξύ τών μηρών καί γαστροκνημίων.

Τήν σπονδυλικήν στήλην διατρέχει άβαθής έντομή.
Τό είδώλιον χαρακτηρίζεται διά τό σαρκώδες καί χυμώδες τού σώματος, ιδιαι

τέρως αίσθητόν είς τούς ώμους, τό στήθος καί τούς μηρούς· είναι δε έμφανής είς τούτο 
ή τάσις τού κατασκευάσαντος τεχνίτου, προς τάς έστρογγυλωμένας γωνίας καί τά άπα- 
λά περιγράμματα.

Τό είδώλιον τούτο φέρον έπ’ αύτοϋ τήν ένδειξιν «Σπεδ. τάφ. 14» αποτελεί τό μοναδικόν γνωστόν 
άντικείμενον τού περιεχομένου τού Μου τάφου, ένφ τά άλλα, έάν ύπήρχον, παραμένουν άγνωστα, διότι 
έπί ούδενός άλλου αντικειμένου εύρομεν τοιαύτην ένδειξιν81.

Τάφος 15ος

ΕΜ. 8812 Πίν. 51 β. Ύψος: 0.18 μ.
Σφαιρική ραμφόστομος πρόχους μετά ταινιοειδούς λαβής, συγκεκολλημένη έκ τε

μαχίων καί όλίγον ελλιπής.
Πηλός σχετικώς λεπτός, καστανόφαιος, μετά κόκκων άμμου καί μίκας, καλώς ώπτη- 

μένος. Ή άλλοτε λεία έπιφάνεια είναι έρυθρωπή. ’Επί τής λαβής έγχάρακτοι χιασταί 
γραμμαί σχηματίζουσαι άκανονίστους ρόμβους. 'Η διάμετρος τού έπιπέδου πυθμένος, 
μετά τήν συμπλήρωσιν διά γύψου τού έλλείποντος μεγαλυτέρου τμήματος αύτοΰ, είναι 
0.063 μ., τού δέ στομίου κατά τό μήκος τής προχοής 0.062 μ.

ΕΜ. 8813
Τεμάχια όμοιας μέ τήν προηγουμένην πρόχου. Σφζεται ό λαιμός μετά τού ραμφο

ειδούς στομίου καί τής δακτυλιοειδούς λαβής, ό πυθμήν καί μέρη τινά τών τοιχωμάτων 
τής κοιλίας.'Ο πηλός, χρώματος καστανερύθρου, είναι τής αυτής ποιότητος μέτόνπρο- 
ηγούμενον, ή δέ έπιφάνεια ώσαύτως έρυθρωπή.

Έπί τής δακτυλιοειδούς λαβής βαθεΐαι, έναλλάξ λοξαί,πυκναί παράλληλοι έγχα- 
ράξεις. Τό μέγεθος τής πρόχου, είς τήν όποιαν άνήκουν τά άνωτέρω τεμάχια, είναι έμ- 
φανώς μεγαλύτερον τής προηγουμένης ( διάμετρος πυθμένος : 0.07 μ. καί διάμετρος τού 
στομίου κατά τό μήκος τής προχοής : 0.07 μ.).

Αί δύο άνωτέρω περιγραφεΐσαι πρόχοι, διέσωσαν έπ’ αύτών τάς ένδείξεις «..εδός τάφ. α' «ή πρώτη 
καί «Σπεδός τάφ. α'» ή δευτέρα- αύται προφανώς είναι αί δύο έκ τών τριών προχοίδων τάς όποιας ό 
Στέφανος σημειώνει ότι άνήκουν είς τόν τάφον82. Τής τρίτης προχοίδος δέν έπετεύχθη ή εϋρεσις.

Τάφος 16ος

ΕΜ. 6140(1) Πίν. 55 α3. Ύψος : 0.036 μ.
Μικκύλον είδώλιον έκ Παρίου μαρμάρου, άκαθορίστου γένους, άκέραιον άλλ’ 

ίκανώς βεβλαμμένον τήν έπιφάνειαν61 62 63. Τό άνευ άκρων σώμα τού ειδωλίου, είναι πλα- 
κίδιον ώοειδούς σχήματος έκ τού όποίου έκφύεται βραχύς λαιμός μετά στρογγυλουμέ-

61. ΠΑΕ 1903, 56. Έπίσης βλ. επεξηγηματικήν σημείωσιν 10ου τάφου έν σελ. 1J9,
62. ΠΑΕ 1906, 90 (τάφος α').
63. L’Art des Cyclades εΐκ. 44 (τό δεύτερον).
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νης κεφαλής, έχον περί τό μέσον τοΰ λαιμού έγχάραγμα δίκην περιδεραίου. Ή πρός τά 
όπίσω κάμψις τοϋ δλου ειδωλίου πιθανώς άπηχεΐ την συνήθη μετ’ άνακάμψεως άνάτα- 
σιν τών Κυκλαδικών ειδωλίων. Πρέπει δέ να έρμηνεύση τις τά έπί τοϋ άνω μέρους τοϋ 
σώματος υπάρχοντα μικρά έξογκώματα ώς πρόθεσιν τοϋ κατασκευαστοΰ διά τήν δή- 
λωσιν στήθους γυναικός.

ΕΜ. 6140(2) Πίν. 55α2. Ύψος: 0.052 μ.
Μικρόν είδώλιον έκ Παρίου μαρμάρου, άκαθορίστου γένους, άκέραιον, έχον δια- 

βεβρωμένην τήν έπιφάνειαν καί μικρόν άποκεκρουμένον τό κάτω μέρος64. Τό άνευ 
άκρων, όρθογωνίου σχήματος πλακοειδές σώμα, στενοϋται πρός τά κάτω καί έχει τάς 
γωνίας άπεστρογγυλωμένας. Ό λεπτός λαιμός μετά τής ώοειδοϋς κεφαλής παρουσιά
ζουν τήν συνήθη μετ’ άνακάμψεως άνάτασιν τών Κυκλαδικών ειδωλίων. Καί τοϋτο περί 
τό στήθος έξογκοϋται.

ΕΜ. 6140(4) Πίν. 55αΐ. Ύψος: 0.075 μ.
Είδώλιον παρεμφεροϋς σχήματος μέ τό προηγούμενον, άκέραιον, έχον έλαφρώς 

βεβλαμμένην τήν έπιφάνειαν65. Ή κεφαλή παρουσιάζει έντονον σφαιρικότητα, ό λαι
μός είναι ευρύς καί τό δλον έμφανίζει ποιάν τινα σκληρότητα, άνύπαρκτον εϊς τά δύο 
προηγούμενα είδώλια τοϋ αύτοΰ τάφου. Έν τούτοις δύναταί τις νά άναγνωρίση προσπά
θειαν τοϋ κατασκευαστοΰ διά τήν άπόδοσιν είς τό άνω μέρος τοϋ κορμοΰ γυναικείου 
στήθους καθώς καί υποτυπωδών πτερυγιοσχήμων χειρών.

ΕΜ. 8814 Π ί ν. 55 β. Μήκος : 0.065 μ. Πλατ.: 0.021 μ.
Χαλκή σπαθίς τετράπλευρος άκεραία, έκ λεπτοϋ έλάσματος. Τό κάτω μέρος, ένθα 

ή έλαφρώς κυρτουμένη κόψις, είναι λεπτότερον (0.001 μ.), ένφ τό άνω, ένθα κοίλη άπό- 
ληξις, κάτωθι τής όποιας σώζεται ήλος, είναι όλίγον παχύτερον (0.002 μ.).

Ή σπαθίς έφερε μή διασωθεΐσαν συνηλουμένην όστεΐνην ή ξυλίνην λαβήν ώς 
πιστοϋται έκ τών έφ’ έκατέρας τών όψεων διασωθέντων ιχνών, ή όποια κατά τά έπί τής 
σπαθίδος άκρα ήτο αιχμηρά καί έσχισμένη. Παρόμοιαι σπαθίδες εύρέθησαν έν Σύρφ 
ύπό τοϋ Χρ. Τσούντα66.

ΕΜ. 8815 Πίν. 55γ. Μήκος: 0.075 μ.
Λεπίς λίθου μέλανος όψιανοϋ άκεραία, άπολήγουσα είς όξεΐαν αίχμήν κατά τό 

έν άκρον, τό όποιον κυρτοϋται ίσχυρώς πρός τά όπίσω. Ή ράχις καί αί πλευραί άκα- 
νόνιστοι.

Έκ τών ανωτέρω περιγραφέντων άντικειμένων τά μέν τρία είδώλια έφερον έπ’ αύτών συντετμημένην 
τήν ένδειξιν «Σπ. τ.β.», τά δέ έργαλεία έπί τοΰ περιέχοντος αύτά χάρτου περιτυλίξεως τήν πλήρη έν- 
δειξιν «Σπεδός τάφος β'»· άπαντα έταυτίσθησαν μέ τό περιεχόμενον τοΰ β' τάφου τοΰ Σπεδοΰ, δστις 
όμως περιείχεν έν άκόμη «άκωλον μαρμάρινον είδώλιον», τοΰ όποιου δέν έπετεύχθη ή ταύτισις67.

64. έ.ά. είκ. 44 (τό τρίτον).
65. έ.ά. είκ. 44 (τό πρώτον).
66. ΑΕ 1898 Πίν., 10, 32.33.34.
67. ΠΑΕ 1906, 90 (τάφος β'),
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Τάφος 17ος

ΕΜ. 8816 Πίν. 56 α. Ύψος : 0.120 μ.
Πηλίνη ραμφόστομος σφαιρική πρόχους μετά δακτυλιοειδοΟς λαβής· άκεραία. 

Πηλός κεραμόχρους, χονδρός, μετά κόκκων άμμου καί μίκας. ’Επιφάνεια τραχεία χρώ
ματος καστανοτέφρου. Ό λαιμός είναι χαμηλός καί ό πυθμήν έπίπεδος. Ή σφαιρικότης 
τής κοιλίας όλίγον άκανόνιστος, ή δε δλη έργασία έλαφρώς ήμελημένη.

ΕΜ. 8817 Πίν. 56 β. Σωζ. ύψος: 0.072 μ.
Πηλίνη μικρά γραπτή ραμφόστομος πρόχους μετά δακτυλιοειδοΟς λαβής. Ελλεί

πει τμήμα τοΰ ραμφοειδοΟς στομίου καθώς καί τό κατά μήκος ήμισυ τής λαβής. Πηλός 
έρυθροκίτρινος λεπτός, καλώς ώπτημένος. Σώμα έλαφρώς άμφικωνικόν, λαιμός χαμη
λός ίκανώς ευρύτερος εις τήν βάσιν καί πυθμήν έπίπεδος διαμέτρου 0.023 μ.

Ή κατά μέγα μέρος ήφανισμένη γραπτή κόσμησις τής πρόχου, χρώματος πορτο- 
καλόχρου έως μέλανος,λόγω άνομοιομεροϋς όπτήσεως, είναι παρεμφερής προς τήν τοΟ 
ΕΜ. 6109 (1) προχοϊδίου τοϋ 10ου τάφου τοΰ ΣπεδοΟ, μέ τήν διαφοράν δτι τής παρού- 
σης πρόχου αί έπί τοϋ λαιμοϋ λωρίδες είναι τρεις, τά δέ έπί τοϋ σώματος τρίγωνα επτά. 
Τά τελευταία ταϋτα πληροϋνται δι’ άραιοϋ δικτυωτοϋ καί καθ’όλοκληρίαν σχεδόν εισδύ
ουν εις άλληλα έπί τοϋ σώματος τής πρόχου. ’Επί τής λαβής άκαθόριστα ίχνη γραπτής 
κοσμήσεως.

Αί άνωτέρω περιγραφείσαι πρόχοι έφερον έπ’ αυτών τήν ένδειξιν «Σπεδ. τάφ. γ'», έταυτίσθησαν δέ 
μέ τάς δύο προχοΐδας τοΰ τάφου γ'. Δέν έπετεύχθη ή άναγνώρισις καί ταύτισις τοΰ τρίτου άγγείου τοΰ 
τάφου ήτοι ένός «πήλινου άπιοειδοΰς μετά χαρακτών γραμμικών κοσμημάτων», τό όποίον ό Στέφανος 
άναφέρει ώς συνανήκον είς τό περιεχόμενον τοΰ παρόντος τάφου ··.

Τάφος 18ος

ΕΜ. 6124 (2) Πίν. 57 α. Ύψος : 0.055 μ. Διάμ. χειλ.: 0,158 μ.
Μαρμάρινη βαθεΐα φιάλη συγκεκολλημένη έκ τεσσάρων τεμαχίων καί μικρόν 

έλλιπής κατά τήν περιφέρειαν τοϋ χείλους. Μάρμαρον Πάριον.
Τά σχετικώς δχι παχέα τοιχώματα τής φιάλης (πάχος κατά τόν πυθμένα 0.010 μ.) 

λεπτυνόμενα πρός τά άνω, άπολήγουν κατά τό στόμιον είς έσω νεϋον κυρτόν περιχεί- 
λωμα. Ό πυθμήν (διαμέτρου 0.040 μ.) είναι έπίπεδος.

ΕΜ. 6124(4) Πίν. 57 β. Ύψος : 0.050 μ. Διάμ. χειλ.: 0.194 μ.
Μαρμάρινη άβαθής φιάλη, συγκεκολλημένη έκ δύο τεμαχίων καί ίκανώς έλλιπής. 

Μάρμαρον Πάριον. Τά σχετικώς λεπτά τοιχώματα τής φιάλης, έτι μάλλον λεπτυνόμενα 
πρός τά άνω (πάχος κατά τόν πυθμένα 0.013 μ.), σχηματίζουν είς τό έσωτερικόν τοϋ στο
μίου πλατύ σχετικώς περιχείλωμα.Ύπό τόν πυθμένα έγκοιλος κύκλος διαμέτρου 0.020μ. 
διά τήν στερέωσιν τής φιάλης. Έργασία έπιμελημένη.

ΕΜ. 8818 Πίν. 57 γ. Μήκος σωζ.: 0.102 μ.
’Οστέινος σωλήν έλαφρώς κυρτός, άνοικτός κατά τά άκρα, κοσμούμενος δι’ έγ- 68

68. ΠΑΕ έ.ά. (τάφος γ').
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χαράκτων ποικιλμάτων καί περιέχων λείψανα χρώματος κυανοΰ, μέ έλλεΐπον πώμα69 70. 
Έκ των άκρων τό μεν ραμφοειδές είναι έλαφρώς βεβλαμμένον, τό δέ έτερον, τό ευ
θέως άποκεκομμένον, ίκανώς έλλιπές, διασφζει μόνον μικρόν τμήμα, έιρ’ ού έν των 
συνήθως εκεί υπαρχόντων τυπικών τρημάτων, τά όποια έχρησίμευον διά τήν στερέω- 
σιν τοϋ έλλείποντος πώματος. Ή έπΐ τής λείας επιφάνειας τοϋ σωλήνος έγχάρακτος 
διακόσμησις σύγκειται έκ τριών στενών λωρίδων, πληρουμένων διά κοσμήματος ίχθυα- 
κάνθης, αί όποΐαι περιθέουν τόν σωλήνα ή μία κατά τό μέσον, αί δύο άλλαι δέ κατά τά 
άκρα. Τά οΰτω μεταξύ αυτών σχηματιζόμενα δύο πλατύτερα κενά, έκατέρωθεν τής με
σαίας λωρίδος, κοσμούνται έκαστον διά λεπτής ταινίας σχήματος ζΐγκ-ζάγκ πληρου- 
μένης διά πυκνών όριζοντίων επαλλήλων γραμμιδίων.

ΕΜ. 8819 Π ίν. 57 ζ. Ύψος : 0.028 μ.
Πήλινον κωνοειδές σφονδύλιον άκέραιον, έλαφρώς βεβλαμμένον εις τόν πυθμέ

να. Πηλός καστανόφαιος, χονδρός, μετά κόκκων άμμου καί μίκας, άτελώς ώπτημένος.

Ό Στέφανος δίδων τό περιεχόμενον τοΟ δ' τάφου τοϋ Σπεδού σημειώνει δτι ούτος περιείχε πήλι
να μέν άντικείμενα «σφόνδυλον άτράκτου» καί «λύχνον», μαρμάρινα δέ «δύο μικράς φιάλας», ώς καί 
«όστούν περιέχον χρώμα κυανοϋν» ,0. Έκ τών περιληφθέντων ανωτέρω άντικειμένων τοϋ 18ού τάφου, 
αί μέν φιάλαι εφερον έπ’ αυτών τήν ενδειξιν «Σπεδ. τάφ. δ'», ό δέ όστέϊνος σωλήν τήν αύτήν ενδειξιν 
έπΐ τού περιέχοντος αύτόν χάρτου περιτυλίξεως, δι’ δ καί ταύτα άσφαλώς έταυτίσθησαν. Τό πήλινον 
σφονδύλιον ούδεμίαν ένδειξιν εφερεν, περιελήφθη όμως ένταύθα διότι εύρίσκετο έντός τοϋ αύτού μι
κρού κυτίου ένθα εύρέθη ό όστέϊνος σωλήν καί έπΐ τού όποιου εύρίσκετο ή γενική ένδειξις «Ευρήματα 
Σπεδοΰ». Τού λύχνου δέν έπετεύχθη ή ταύτισις.

Τάφος 19ος

ΕΜ. 6135 (3) Πί ν. 58α. Ύψος : 0.045 μ. Διάμ. χειλ.: 0.196 μ.
Μαρμάρινη άβαθής φιάλη έκ τεσσάρων τεμαχίων συγκεκολλημένη. ’Ελλείπουν 

δύο μικρά τμήματα κατά τήν περιφέρειαν τών χειλέων. Μάρμαρον Πάριον. Τοιχώμα
τα σχετικώς λεπτά (0.008 μ. έως 0.010 μ.), μετά έπιπέδου, έσω νεύοντος χείλους. Ύπό 
τόν πυθμένα έγκοιλος κύκλος, διάμ. 0.028 μ.,διά τήν στήριξιν τοϋ άγγείου. Διατήρησις 
έπιφανείας καλή.

ΕΜ. 6135 (7) Π ί ν. 58 β. Ύψος : 0.040 μ. Διάμ. : 0.189 μ.
Βαθεΐα μαρμάρινη φιάλη, άκεραία, μικρόν άποκεκρουμένη κατά τήν περιφέρειαν 

τών χειλέων. Μάρμαρον Πάριον. Τοιχώματα λεπτά, πάχους 0.005 μ. περίπου, ήμιδιαφα- 
νή, φέροντα, έσωτερικώς μόνον ένδεικνυόμενον, έλαφρώς έπίπεδον ύποτυπώδες χείλος. 
Ύπό τόν πυθμένα έγκοιλος κύκλος, διαμέτρου 0.015 μ., διά τήν σταθερότητα τής φιά
λης. Διατήρησις τής έπιφανείας καλή.

ΕΜ. 8820 Π ί ν. 58γ. Σωζ. ύψος: 0.132 μ.
Πηλίνη ραμφόστομος σφαιρική πρόχους συγκεκολλημένη έκ δύο τεμαχίων, έχου- 

σα όλίγον άποκεκρουμένον τό στόμιον. ’Ελλείπει τμήμα τοϋ ώμου κατά τό πρόσθιον

69. Πρβλ. ΑΕ 1899 πιν. 10,2.3 (Τσούντας) καί L’Art des Cyclades είκ. 262 (Zervos).
70. ΠΑΕ 1906, 90 (τάφος δ').
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άνω μέρος της κοιλίας· έπίσης όλόκληρος σχεδόν ή ταινιοειδής λαβή, μικρόν τμήμα 
τής όποιας σφζεται έπί τοϋ σώματος τοΟ άγγείου. Πηλός καστανότεφρος καλώς ώπτη- 
μένος μετά ψηγμάτων μίκας. Λαιμός υψηλός στενούμενος κατά τό στόμιον.

Ό Κλ. Στέφανος δίδων τό περιεχόμενον τοϋ ε' τάφου τοΟ Σπεδοϋ σημειώνει δτι έν αότφ εύ- 
ρέθησαν «τρείς πήλιναι προχοϊδες άκοσμοι » καί «δύο μικραί μαρμάρινοι φιάλαι»71 72 73. Έκ τούτων έταυτί- 
σθησαν καί περιελήφθησαν εις τό περιεχόμενον τού 19ου τάφου, αί δύο φιάλαι ώς φέρουσαι έπ’ αύτών 
τήν ενδειξιν «Σπεδ. τάφ. ε'», ώς καί ή μία έκ τών τριών προχοΐδων, διότι έφερεν καί αϋτη τήν αύτήν 
ώς αί φιάλαι ένδειξιν.

Τάφος 20ός

ΕΜ. 8821 Π ί ν. 59 α. Σωζ. ύψος : 0.105 μ.
Πηλίνη σφαιρική εγχάρακτος πυξίς συγκεκολλημένη έκ τεμαχίων καί ελλιπής. 

Πηλός χονδρός, τεφρόχρους, μετά κόκκων άμμου καί μίκας, άτελώς ώπτημένος. Τοιχώ
ματα σχετικώς παχέα (μεγίστου πάχους 0.008 μ.) καταλήγοντα υπό τόν πυθμένα είς μό
λις διαμεμορφωμένην δακτυλιοειδή βάσιν, άνω δέ είς κάθετα λεπτά χείλη, άτινα περι- 
θέει έξωτερικώς αδλαξ, πιθανώς διά τήν υποδοχήν πώματος. Ή πυξίς έφερεν ΰπό τά χεί
λη, έκατέρωθεν, δύο καθέτως τετρημένας άποφύσεις, ών ή μία μόνον σφζεται.

Ή νϋν έλαφρώς έφθαρμένη έπιφάνεια του άγγείου καλύπτεται έκ κατακορύφων 
ταινιών πληρουμένων λοξών έναλλάξ έγχαράκτων πυκνών παραλλήλων γραμμών, δί
κην ίχθυακάνθης. Αδται είς τό κάτω ήμισυ τοΟ άγγείου συμπλέκονται μεταξύ των.

Εντός τής άνωτέρω πυξίδος, στερεωμένον διά καρφίδος έπί τοΟ έντός αύτής χώματος, εύρέθη μι
κρόν τεμάχιον χάρτου φέρον τήν ενδειξιν «Σπεδός τάφ. στ'». "Ενεκα τούτου ή πυξίς αϋτη προφανώς 
είναι 6ν έκ τών δύο ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου άναφερομένων αντικειμένων τοϋ στ' τάφου τοϋ Σπεδοϋ 
Τό έτερον ήτοι τό «πήλινον ίδιόσχημον άγγεΐον» δέν άνεγνωρίσθη.

Τάφος 21ος

ΕΜ. 6124 (1) Π ί ν. 60 α καί β. Ύψος : 0.056 μ. Διάμ. χειλ.: 0.16 μ.
Μαρμάρινη βαθεΐα φιάλη όλίγον άποκεκρουμένη είς τμήματα τινά τών χειλέων.
Τά τοιχώματα (πάχους 0.007 μ. έως 0.012 μ.) άνέρχονται έκ τού έπιπέδου πυθμένος 

λοξώς πρός τά άνω, σχηματίζοντα κυρτά χείλη έλαφρώς έξέχοντα έσωτερικώς.
Σημειωτέον δτι ή φιάλη κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών έπανεκθέσεως ήτο είσ- 

έτι πλήρης χώματος τής έπιχώσεως. Κατά τόν καθαρισμόν εύρέθη έντός αυτής μικρός 
όστέϊνος σωλήν ίσχυρώς έφθαρμένος, σφζομένου μήκους 0.05 μ. Έπίσης έπί τών έσω- 
τερικών τοιχωμάτων τής φιάλης εύρέθησαν ικανά λείψανα χρώματος έρυθροϋ.

ΕΜ. 8822 Π ίν. 60γ. Σωζ. μήκος: 0.10 μ. Μέγ. πλάτ.: 0.013 μ.
Επιμήκης λεπτή λεπίς λίθου μέλανος όψιανοϋ, έλλιπής τό άκρον τής αιχμής.

Τά άνωτέρω άντικείμενα έφερον τήν ενδειξιν «Σπεδός τάφ. ζ'», ή μέν φιάλη έπί τών έξωτερικών 
αυτής τοιχωμάτων, ή δέ λεπίς έπί τοϋ περιέχοντος ταύτην χάρτου περιτυλίξεως· δθεν ταϋτα περιελήφθη- 
σαν έν τω παρόντι τάφφ, δπερ άλλωστε συμφωνεί καί μέ τά ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου άναφερόμενα ,a.

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝ ΑΣΟΠΟΥΑΟΥ

71. έ.ά. (τάφος ε').
72. έ.ά. (τάφος στ’).
73. έ.ά. (τάφος ζ').
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ένθα δίδεται τό περιεχόμενον τοϋ τάφου, τό όποιον όμως δέν άνευρέθη όλόκληρον διότι δέν έπετεύχθη 
ή άναγνώρισις τοϋ εις αύτόν άνήκοντος «πήλινου μικροϋ σφαιρικού άγγείου μετά χαρακτών γραμμι
κών κοσμημάτων»,

Τάφος 22ος

ΕΜ. 6132 Πίν. 61. "Υψος: 0.185 μ.
Πηλίνη σφαιρική πρόχους- ελλείπει τμήμα εκ των χειλέων τής ραμφοειδούς προ- 

χοής, καθώς καί μικρόν τεμάχιον τής κοιλίας74.
Ό λαιμός είναι βραχύς καί σχετικώς εόρύς, ιδιαιτέρως κατά τούς ώμους- τό σφαι

ρικόν σώμα τής κοιλίας άπολήγον εις επίπεδον πυθμένα (διάμ. 0.04 μ.) είναι όλίγον άκα- 
νόνιστον.

Έπί τής ταινιοειδούς λαβής χιασταί εγχαράξεις. Έφ’ ολοκλήρου τής επιφάνειας 
τού σώματος τής κοιλίας ίχνη τοϋ χρωστήρος καστανοφαίου βαφής (Urfirnis).

Χρώμα έπιφανείας έρυθροκίτρινον καί πηλός τεφρόχρους μετά κόκκων άμμου καί 
μίκας, καλώς ώπτημένος.

Ή ώς άνω ύπ’άριθ. 6132 πρόχους εφερεν έπ’αύτής , τήν ένδειξιν «Σπεδ. 1906 τάφ. 11»· αΰτη μή 
συμπεριλαμβανομένη εις τόν δημοσιευόμενον πίνακα τών έχόντων περισσότερα τοϋ ένός κτερίσματα 
τάφων75, προφανώς ήτο μοναδικόν εΰρημα ίδιου τάφου, δι’ δ περιελήφθη εις τόν ήμέτερον κατάλογον 
ώς έκ βεβαίου τάφου προερχομένη.

ΣΥΣΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΑΤ ΛΑ

Τάφος 23ος

ΕΜ. 6196 Πίν. 62 β. Μήκος: 0.222 μ.
Χαλκούς πρίων άκέραιος έξ ελάσματος μεγίστου πάχους 0.002 μ., διατηρούμενος 

είς άρίστην κατάστασιν.
Έχει ελαφρώς κοίλην τήν οδοντωτήν κόψιν, κυρίως κατά τό προς τό αιχμηρόν 

άκρον ήμισυ αύτής καί παρουσιάζει έλαφροτάτην κυρτότητα έπί τής όπισθίας άκμής, 
ιδιαιτέρως αισθητήν κατά τό αιχμηρόν άκρον. Οί όδόντες τής κόψεως είναι τρίγωνα 
Ισοσκελή.

Έπί τής όπισθίας άπολήξεως (σφζομένου πλάτους 0.034 μ.), ένθα άποκοπεΐσα έλ- 
λείπει ή προς τήν όδοντωτήν κόψιν γωνία, υπάρχουν δύο μικραί όπαί διά τών οποίων 
διήρχοντο οί προς στερέωσιν τής μή διασωθείσης χειρολαβής ήλοι.

"Αξιόν μνείας δτι μερικοί τών όδόντων τής κόψεως δέν εύρίσκονται έν ευθείς, 
άλλά παρουσιάζουν έναλλάξ διαφορετικήν προς τά έξω κλίσιν, άπαραίτητον διά τήν 
άποφυγήν, κατά τήν χρήσιν, τής ένσφηνώσεως τού πρίονος έντός τού κοπτομένου ξύ
λου. Επίσης ή όπισθία άκμή είναι λεπτή καί ίκανώς κοπτερά, πιθανώς δέ έχρησίμευε 
καί αΰτη ώς έργαλεΐον ιδία διά τήν ξέσιν ή λείανσιν ξύλινων ή λίθινων έπιφανειών (ξύ
στρα),προσέτι δέ καί ώς μαχαιρωτός πρίων διά τήν κοπήν σκληρών λίθων (μαρμάρου) 
κ.λ.π.

74. L’Art des Cyclades είκ. 191 (πρό τοϋ καθαρισμού).
75. ΠΑΕ 1906, 90.

9
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EM. 8823 Π ί ν. 62 α. Μήκος : 0.08 μ. Πλάτος : 0.02 μ.
Χαλκοΰν έργαλεΐον σχήματος μήνης έξ έλάσματος μεγίστου πάχους 0.002 μ.,άκέ- 

patov. To σχήμα τοϋ εργαλείου πρωτοφανές καί μάλλον περίεργον. Παρουσιάζει δι
πλήν κυρτότητα επί τής έξωτερικής έπκρανείας,Ισχυράν μέν κατά τό μήκος, έλαφροτέραν 
δέ κατά τό πλάτος· επί τής εσωτερικής επιφάνειας κοιλαίνεται άντιστοίχως. Ή κοίλη 
ακμή τοΰ έργαλείου είναι άμβλεΐα, ή δέ καμπύλη μεγαλυτέρα, λεπτυνθεΐσα δέ διά σφυ- 
ρηλατήσεως είναι ίκανώς κοπτερά.

Προβληματική είναι ή ερμηνεία τής χρήσεως τοϋ έργαλείου. Έν τούτοις φρονοϋ- 
μεν, δτι λόγφ τής διπλής ίδιαζούσης κυρτότητος τής κοπτεράς ακμής θά ήδύνατο εΰστό- 
χως νά χρησιμοποιηθή τοΰτο διά τήν ξέσιν ή λείανσιν τών κοίλων καί κυρτών έπιφα- 
νειών των ξύλινων ή μαρμάρινων σκευών. Θά ήτο δηλαδή δυνατόν τοιούτου σχήματος 
έργαλεΐον νά έχρησιμοποιεΐτο, καταλλήλως περιστρεφόμενον διά τής χειρός, διά τήν 
τελικήν διαμόρφωσιν ιδιαιτέρως τών μαρμάρινων «κανδηλών» έπί τής έπιφανείας τών 
όποιων έχουν διαπιστωθή αναμφισβήτητα ίχνη έργαλείου κυκλικώς χρησιμοποιουμένου.

ΕΜ. 6198 (1) Πίν. 62 γ2. Μήκος : 0.144 μ. καί πλάτος : 0.008 μ.
Χαλκή σμίλη άκεραία έξ έλάσματος μεγίστου πάχους 0.005 μ. (γλωσσάκι). Τό κο- 

πτερόν άκρον τοϋ έργαλείου, πεπλατυσμένον έπί τής μιας πλευράς διά σφυρηλατήσεως, 
έλαφρώς κυρτοϋται, τό δέ οπίσθιον είναι λεπτότερον καί στενότερον, πιθανώς διά νά δε- 
χθή όστεΐνην ή ξυλίνην λαβήν. Ή διαμόρφωσις τοΰ κοπτεροΰ άκρου τής σμίλης ύπο- 
δεικνύει ότι τό έργαλεΐον τοΰτο, όπως καί τό έπόμενον όπ’άριθμ. 6198 (2), έχρησίμευε 
διά τήν έπεξεργασίαν ξύλου μάλλον ή μαρμάρου.

ΕΜ. 6198 (2) Πίν. 62 γΐ. Μήκος : 0.124 μ. Μεγ. πλ. : 0.015 μ.
Χαλκή σμίλη άκεραία έξ έλάσματος μεγίστου πάχους 0.004 μ. Τό κοπτερόν άκρον 

τοϋ έργαλείου είναι όμοιας κατασκευής μέτότής προηγουμένης 6198(1) σμίλης, αλλά τό 
όπίσθιον, πρός τό όποιον βαθμιαίως αϋτη πλατύνεται,καταλήγει εις πλήρως διαμεμορ- 
φωμένον καυλόν δστις είσήρχετο έντός τής ξύλινης ή όστεΐνης λαβής τοϋ έργαλείου.

Σχετικώς μέ τό περιεχόμενον τοϋ παρόντος τάφου ό Κλ. Στέφανος σημειώνει, δτι ούτος «ένέ- 
κλειε πρίονα χαλκοϋν, τόν άρχαιότατον πιθανώς τών άχρι τοϋδε έν 'Ελληνική χώρα άνακαλυφθέντων 
μετά μικρας μάζης μολύβδου καί τριών άλλων μικροτέρων χαλκών ών §ν καινοφανές έν ταίς νήσοις : 
Μηνοειδές μετά μείζονος έξωτερικοϋ χείλους όξέος, μετά έλάσσονος έσωτερικοϋ άμβλέος» 7β. Έκ τού
των αί δύο χαλκαί σμίλαι εύρέθησαν έντός κυτίου μέ τήν ενδειξιν «’Εργαλεία Συστάδος Άϊλά». Ή μο- 
λυβδίνη μάζα δέν άνευρέθη.

Τάφος 24ος

ΕΜ. 6120 Πίν. 63 α. "Υψος : 0.083 μ.
Μόνωτον, μεσομινωικόν, γραπτόν, τροχήλατον κύπελλον έλλιπές τήν λαβήν. Ό 

γραπτός κόσμος άποτελεΐται έκ καθέτων παχειών καστανοχρόων παραλλήλων λωρίδων, 
αί όποΐαι διήκουσιν άπό τών χειλέων μέχρι τοϋ πυθμένος. 76

76. ΠΑΕ 1903, 57. CR. Congr. Arch. Ath. 224. Mycen. Coll, of the National Museum 8 
(1926), 214.
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EM. 6119(1) Πίν. 63 β. Ύψος : 0.072 μ.
Μόνωτον,τροχήλατον κύπελλον σχήματος παρεμφερούς μέτό προηγούμενον χον- 

δροειδεστέρας όμως κατασκευής. Ελλείπει ή λαβή καί μικρόν τμήμα τών χειλέων. Σφ- 
ζει έξωτερικώς ελάχιστα ίχνη χρώματος έρυθροΰ.

ΕΜ. 6119 (2) Π ί ν. 63γ. Ύψος σωζ.: 0.09 μ.
"Ομοιον έλλιπές τήν λαβήν καί μέρος τών χειλέων άνευ ίχνους γραπτής κοσμήσεως.

ΕΜ. 6126 (1) Π ί ν. 63 δ. Ύψος : 0.085 μ.
'Ομοιον έφθαρμένον τήν έπιφάνειαν καί ίκανώς έλλιπές. Πιθανώς άωτον.

ΕΜ. 6126(2) Πίν. 64α. Ύψος: 0.08 μ.
'Ομοιον έλλιπές τήν λαβήν καί μέρος τών χειλέων.

ΕΜ. 6126 (3) Πίν. 64 β. Ύψος : 0.08 μ.
"Ομοιον έλλιπές τήν λαβήν καί έλαφρώς έφθαρμένον τά χείλη.

ΕΜ. 6119(3) Πίν. 64γ. Ύψος : 0.075 μ.
"Ομοιον μετά ιδιαιτέρας βάσεως ταπεινής, συγκεκολλημένον τήν λαβήν καί μι

κρόν έλλιπές τά χείλη. Εργασία περισσότερον έπιμελημένη.

ΕΜ. 6119 (4) Πίν. 64 δ. Ύψος : 0.068 μ.
Μόνωτον, κυαθοειδές γραπτόν άγγεΐον, τροχήλατον, συγκεκολλημένον έκ πολλών 

τεμαχίων καί έλλιπές. Πηλός λεπτός καλώς ώπτημένος έχων έλαφρώς βεβλαμμένην τήν 
έπιφάνειαν καί σώζων έξωτερικώς ίχνη γραπτών έρυθροχρόων γραμμικών κοσμημάτων.

Ό Κλ. Στέφανος άνασκάψας τήν ταφικήν συστάδα εις θέσιν Άϊλά εΰρεν έντός ένός τάφου, δστις 
εύρίσκετο παράπλευρος άλλων δύο (βλ. άριθμ. τάφων 23 καί 25 τού παρόντος καταλόγου) «11 πήλινα 
άγγεϊα τά μέν οκτώ κωδωνοειδή μόνωτα, τά δέ τρία κυαθοειδή μετ’ άναμφισβητήτων έντός καί έκτος 
σημείων ότι κατεσκευάσθησαν διά τροχού' άναμιμνήσκοντα δέ άπλούστατά τινα καμαραϊκά άγγεϊα» ”. 
Έκ τούτων έταυτίσθησαν μόνον τά ανωτέρω περιγραφέντα, διότι, αν καί ούδεμίαν σφζοντα έπ’ αύτών 
γραπτήν διαφωτιστικήν ενδειξιν τού άνασκαφέως, ήσαν έν τούτοις τά μόνα μεσομινωικά άγγεϊα τών ό
ποιων τήν έκ τών άνασκαφών τού Κλ. Στεφάνου έν Νάξω προέλευσιν παρέχει τό Εύρετήριον τής 
Προϊστορικής Συλλογής τού Εθνικού Μουσείου.

Τάφος 25ος

ΕΜ. 6101 (2) Πίν. 65 α καί β. Ύψος : άνευ τοϋ πώματος 0.057 μ. μετά τοϋ πώ
ματος 0.08 μ.

Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς μετά τοϋ πώματός της. Σχήμα έλαφρώς έλ- 
λειψοειδές. Πηλός έρυθροκίτρινος, χονδρός μετ’άφθονων κόκκων άμμου καί μίκας,σχε- 
τικώς καλώς ώπτημένος. Τό μετά καθέτων χειλέων πώμα, συγκεκολλημένον έκ δύο τε
μαχίων καί μικρόν έλλιπές, είναι κυρτόν έξωτερικώς καί κοΐλον έσωτερικώς, περισσό
τερον έλλειψοειδές ή τό σώμα, φέρει δύο όπάς κατά τά άκρα τής έλλείψεως, ένθα έλα
φρώς γωνιοϋται καί κοσμείται δλον έξωτερικώς διά δέκα περίπου πυκνών ομοκέντρων 
άκανονίστων κύκλων, άμελώς έγκεχαραγμένων.

Τό σώμα, περισσότερον έλλειψοειδές άνω ή κατά τόν κάπως κυρτούμενον πυθμέ
να, φέρει έκατέρωθεν έπί τών άδιαμορφώτων χειλέων δύο καθέτως τετρημένας μικράς 77

77. ΠΑΕ 1903, 57. CR. Congr. Arch. Ath. 221, 225.
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αποφύσεις, αΐτινες αντιστοιχούν προς τάς έπί τού πώματος όπάς καί κοσμείται διά τριών 
μεν έπί τής μιας δψεως τεσσάρων δέ έπί τής έτέρας ταινιών πλήρων λοξών γραμμών 
άμελώς έγκεχαραγμένων, έκ τών όποιων αί τής κατωτάτης ζώνης σχηματίζουν μετά τής 
προηγουμένης ίχθυάκανθαν.

Ή πυξίς αΰτη έφερεν έπί του πυθμένος τήν ένδειξιν «Άϊλά», ένεκα δέ τούτου έταυτίσθη πρός τό 
ύπό τού Κλ. Στεφάνου άναφερόμενον πυξίδιον, δ εύρεν έν τάφφ πλησίον δύο άλλων, ών τό περιεχό- 
μενον περιελήφθη είς τούς 23ον καί 24ον τάφους τού ήμετέρου καταλόγου78. Περί τής ιδιαιτέρας σημα
σίας τών τάφων 23,24 καί 25 της συστάδος τής Άΐλας θά γίνη λόγος είς τό δεύτερον μέρος τής παρούσης 
μελέτης.

ΣΥΣΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΟΥ

Τάφος 26ος

ΕΜ. 6140 Α Π ί ν. 66 α καί β. Διάμ. χειλέων : 0.22 μ.
«Τηγανοειδές» σκεύος συγκεκολλημένον έκ δύο τεμαχίων, έλλιπές τήν λαβήν καί 

μικρόν τμήμα τού χείλους79.
Ή έλαφρώς κυρτουμένη έξωτερική έπιφάνεια, έχει άλειφθή διά χρώματος βαθέος 

καστανού καί φέρει έγχάρακτον κόσμησιν, ή δέ κοιλαινομένη έσωτερική είναι άκόσμη- 
τος καί ολίγον τραχεία. Έκ τής τελευταίας ταύτης, ολίγον ένδοτέρω τής περιφερείας, 
έκφύονται τά χείλη άνερχόμενα κατ’ άρχάς λοξώς πρός τά έσω καί εΐτα άποτόμως πρός 
τά έξω, διασώζοντα δέ επ’ άμφοτέρων τών όψεων ικανά λείψανα έστιλβωμένης καστανό- 
χρου ώσαύτως έπαλείψεως. Τής λαβής, ής ή άρχή μόνον έσώθη, άδυνατοΰμεν νά προσ- 
διορίσωμεν τό σχήμα.

Ή έγχάρακτος κόσμησις έχει ώς ακολούθως : Τό κέντρον τής έσωτερικής έπιφα- 
νείας καταλαμβάνει κύκλος έκπέμπων πολλάς άκτΐνας· οδτος περικλείεται ύπό συστή
ματος τεσσάρων εόμεγέθων, πυκνώς περιειλιγμένων παλινδρομικών σπειρών, συνδεόμε
νων διά διπλών σιγμοειδών έφαπτομένων. Πλησίον τής περιφερείας καί είς τά μεταξύ 
τών σπειρών κενά είκονίσθησαν, κύκλω δεξιά βαίνοντες, τέσσαρες ιχθύες.

Αί πέριξ τού «οφθαλμού» των περιδινούμεναι σπεΐραι, άλλά καί ή όλη διακόσμη- 
σις, παρά τήν φαινομενικούς στατικήν, αψογον συμμετρικότητα τών θεμάτων, στροβιλί
ζονται συνεχώς καί εύρύθμως πέριξ τού έν τφ κέντρφ κύκλου.

Σχετικώς μέ τό νόημα τής κοσμήσεως, έκδηλον νομίζομεν είναι ότι παρίσταται ό 
θαλάσσιος κόσμος, έχων είς τό κέντρον πιθανώς θαλάσσιόν τι άκτινόζωον.

ΕΜ. 6204 (1) Πίν. 66 γ καί δ. Σωζ. ύψος : 0.03 μ.
Μικκύλον,πήλινον, έγχάρακτον δοχεϊον έχον ήμισφαιρικήν κοιλίαν καί κωνοειδή 

λαιμόν, έλαφρώς άποκεκρουμένον80. Περιέχει ποσότητα χρώματος κυανού.
Τοιχώματα παχέα έκ χονδρού καστανοτέφρου άτελώς ώπτημένου πηλού, περιέχον- 

τος κόκκους άμμου καί μίκας.
Τήν ρίζαν τού λαιμού περιθέει έγχάρακτος γραμμή, άνωθεν τής όποιας, κύκλω,

78. ΠΑΕ 1903, 57. CR. Congr. Arch. Ath. 221.
79. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (είκών). L’ Art des Cyclades είκ. 228 

(Zervos)
80. Περί τούτου όπως καί περί τών έπομένων ΕΜ 6204 (2 έως 6) Βλ. ΠΑΕ 1904, 59 καί CR- 

Congr. Arch. Ath. 218 (τά πέντε μικρά άγγεΐα έμπροσθεν τής είκόνος ).
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μικρά πυκνά εγχάρακτα γραμμίδια. Έπί τής κοιλίας τέσσαρες παλινδρομικαϊ σπεΐραι 
συνδεόμενοι μεταξύ των διά σιγμοειδών έφαπτομένων.

ΕΜ. 6204 (2) Π ί ν. 66 γ καί δ. "Υψος : 0.02 μ.
Μικκύλον πήλινον έγχάρακτον δοχεΐον,συγκεκολλημένον έκ δύο τεμαχίων καί 

μικρόν ελλιπές, παρεμφερές μέ τό προηγούμενον κατά τό σχήμα, τήν διάταξιν τής δια- 
κοσμήσεως καί τήν σύστασιν τού πηλοϋ.

Τά έπί τής ρίζης τού λαιμού γραμμίδια είναι λοξά καί ή σπειροειδής διακόσμησις 
συνίσταται έκ τριών απλών σπειρών, συνδεομένων μεταξύ των δι’ έφαπτομένων.

ΕΜ. 6204 (3) Π ί ν. 66 γ καί δ. Σωζ. ύψος : 0.017 μ.
Όμοιον, μικρότερον, ίκανώς άποκέκρουμένον, ιδία τόν λαιμόν, σφζον έντός ίχνη 

κυανού χρώματος καί έχον τάς έπί τού σώματος παλινδρομικός σπείρας περισσότερον 
άπλουστευμένας.

ΕΜ. 6204 (4) Π ί ν. 66 γ καί δ. Σωζ. ύψος : 0.013 μ.
"Ομοιον, έτι μικρότερον, κατά τό ήμισυ σχεδόν άποκέκρουμένον καί έλλιπές, σώ- 

ζον έντός ποσότητα κυανού χρώματος. Πηλός τεφρόχρους.
Ή έπί τής κοιλίας έγχάρακτος διακόσμησις άποτελεΐται έκ τεσσάρων απλών σπει

ρών συνδεομένων μεταξύ των δι’ έφαπτομένων.

ΕΜ. 6204 (5) Π ί ν. 66 γ καί δ. Σωζ. ύψος: 0.02 μ.
Μικκύλον πήλινον έγχάρακτον δοχεΐον,συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων 

καί ίκανώς έλλιπές. Πηλός λεπτός, καλώς ώπτημένος, φέρων έστιλβωμένον έπίχρισμα 
χρώματος καστανού.

Κατά τό σχήμα είναι παρεμφερές μέ τά προηγούμενα ΕΜ. 6204 (1-5), άλλά έχει τήν 
κοιλίαν ώσεί πεπιεσμένην σφαίραν ύπό τήν όποιαν έπίπεδος πυθμήν.

Τήν ρίζαν τού λαιμού περιθέει λεπτοτάτη ταινία,πλήρης μικρών πυκνών κατακο- 
ρύφων γραμμιδίων, υπό τήν όποιαν έπί τού ώμου έτέρα πλατυτέρα, ήτις περικλείει έν 
σειρμ άντεστραμμένα τρίγωνα πληρούμενα λοξών γραμμών, καί καταλαμβάνει τό άνω 
ήμισυ τού σώματος τού δοχείου.

ΕΜ. 6204 (6) ’Οκτώ μικρά τεμάχια (θραύσματα) έκ τής κοιλίας παρεμφερούς 
μικκύλου δοχείου, διατηρούντο έπί τού έσωτερικοΰ ίχνη χρώματος κυανού.

ΕΜ. 6100 (S) Π ί ν. 67 α. "Υψος : 0.13 μ. Διάμ. χειλέων : 0.09 μ.
Πηλίνη σφαιρική πυξϊς άνευ τού πώματός της, έκ τεμαχίων συγκεκολλημένη καί 

μικρόν έλλιπής81.
Τό έλαφρώς άμφικωνικού σχήματος σφαιρικόν σώμα τής πυξίδος φέρει ύπό τά χεί

λη, έκατέρωθεν, δύο λοξά διάτρητα κυλινδρικά ώτία μήκους 0.025 μ. καί καταλήγει εις 
επίπεδον, έλαφρώς κοϊλον, πυθμένα.

Ό πηλός είναι έρυθρωπός, χονδρός, άτελώς ώπτημένος καί τά τοιχώματα σχετι-

81. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 ( ή μεσαία πυξίς τής είκόνος ).
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κώς παχέα (πάχους 0.005 μ. έως 0.009 μ.). Ή εξωτερική έπιφάνεια, μερικώς έφθαρμένη,. 
φέρει έστιλβωμένον έπίχρισμα χρώματος βαθέος έρυθροϋ.

ΕΜ. 6100 (4) Πίν. 67 δ. "Υψος : 0.105 μ. Διάμ. χειλέων : 0.08 μ.
Πηλίνη σφαιρική πυξις άνευ τοϋ πώματός της έλλιπής τά ώτία καί τό μεγαλύτε- 

ρον μέρος τοΟ στομίου μετά τοΟ γύρω σώματος82.
'Ομοιάζει προς τό σχήμα τής προηγουμένης πυξίδος, διαφέρει δμως ταύτης κατά 

τό δτι ό όγκος τοΟ σώματος φαίνεται ώς πεπιεσμένος πρός τήν περιφέρειαν, ενώ τής 
προηγουμένης όρθοΰται πρός τά χείλη. Ό πυθμήν είναι έπίπεδος.

Ό πηλός είναι έρυθροκίτρινος, χονδρός, άτελώς ώπτημένος καί τά τοιχώματα έπί- 
σης παχέα ώς τής προηγουμένης. Φέρει επίσης καί αυτή έστιλβωμένον έρυθρόχρουν 
έπίχρισμα.

ΕΜ. 6204 (11) Πίν. 68 α. Μήκος : 0.088 μ.
’Επιμήκης κωνοειδής τριπτήρ άκέραιος,έκ πυρήνος λίθου μέλανος όψιανοΰ83. Αί 

άκμαί τών πλευρών κατά τό κάτω άκρον έχουν άπαλυνθή προφανώς έκ τής χρήσεως.

ΕΜ. 6204(8) Πίν. 68 β.
Δεκατέσσαρα θραύσματα μικρών λεπτών λεπίδων λίθου μέλανος όψιανοΟ83.

ΕΜ. 8824 Πίν. 68 γ.
Τρεις χαλκοί όπεΐς έκ σύρματος τετραγώνου διατομής (μεγίστου πάχους 0.004 μ.) 

ών εις άκέραιος (μήκ. 0.134 μ.) καί δύο κολοβοί : ό είς κατά τό άκρον τής άκίδος (σωζ. 
μήκος: 0.092 μ.) καί ό έτερος κατά τό όπίσθιον άκρον (σωζ. μήκος: 0.093 μ.)84.

"Απαντες τής αυτής κατασκευής, έχουν τό μεγαλύτερον πάχος πλησίον τού όπι- 
σθίου άκρου, τό όποιον έλαφρώς μειούμενον καί πλατυνόμενον διαμορφοΰται είς κο- 
πτερόν γλωσσίδιον, τήν δέ τετράγωνον διατομήν βαθμιαίως μειουμένην πρός τήν ακίδα, 
ολίγον προ τοΟ άκρου τής όποιας τό λεπτότατον πλέον σύρμα τελείως στρογγυλοϋται.

ΕΜ. 6136 (2) Πίν. 67 β. "Υψος : 0.048 μ. Διάμ. χειλέων : 0.058 μ.
Μαρμάρινος μικρός άωτος σκύφος, άκέραιος85. Διατήρησις καλή πλήν όλίγων 

έσωτερικώς καί έξωτερικώς έπιπολαίων ιζημάτων.
Τά τοιχώματα είναι λεπτά, τά χείλη έλαφρώς κλείνουν πρός τά έσω, υπό δέ τον 

πυθμένα υπάρχει έγκοιλος κύκλος (διάμ. 0.012 μ.) διά τήν στήριξιν τοϋ άγγείου.

ΕΜ. 8825 Πίν. 69 α καί β.Ύψος : 0.035 μ. Διάμ. χειλέων : 0.125 μ.
Μαρμάρινη μικρά φιάλη, συγκεκολλημένη έκ δύο τεμαχίων, μετά χειλέων κυρτών 

έλαφρώς έσω κυπτόντων86. Τοιχώματα σχετικώς παχέα (πάχος 0.005 μ. έως 0.007 μ.). 
"Αξιόν μνείας δτι ή φιάλη θραυσθεϊσα συνεκολλήθη καί κατά τήν άρχαιότητα ώς άπο-

82. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (ή πρώτη πυξις τής είκόνος).
83. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (δεξιά τής είκόνος).
84. ΠΑΕ 1904, 59.
85. έ.ά.
86. §.ά. καί CR. Congr. Arch. Ath. 218 (άριστερά τής είκόνος).
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δεικνύουν τά έκατέρωθεν των σημείων θραύσεως υπάρχοντα κατά διαστήματα τρία ζεύ
γη μικρών όπών.

ΕΜ. 6205 (1) Π ί ν. 67 γ.
Διακόσια αργυρά μικρά λεπτά διάτρητα δισκάρια, διαμέτρου 0.007 μ. καί πάχους 

0.001 μ., πιθανώς έξ όρμου87.

ΕΜ. 8826 Πίν. 67 γ.
Άργυρα ψήφος διάτρητος διαμ. 0.009 μ. καί πάχους 0.01 μ.

ΕΜ. 6205 (2) Π ί ν. 67 ε.
Λιθίνη ψήφος διάτρητος διαμ. 0.011 μ. καί πάχους 0.018 μ., κοινού κιτρινομέ- 

λανος λίθου.

ΕΜ. 8827 Πίν. 67 α.
Τέσσαρα μικρά φυσικά θαλάσσια όστρακα διάτρητα («μάτια Παναγίας»), πι

θανώς έξ όρμου.

ΕΜ. 6140 (7) Π ί ν. 70. Ύψος : 0.193 μ.
Μαρμάρινον είδώλιον συγκεκολλημένον κατά τά άκρα τού λαιμού88. Διατήρη- 

σις καλή, πλήν έλαφροτάτων τινών αποκρούσεων επί τής κεφαλής καί τού λαιμού.

ΕΜ. 6140 (9) Πίν. 70 β. Ύψος : 0.215 μ.
Μαρμάρινον είδώλιον, συγκεκολλημένον κατά τό άνω μέρος τού λαιμού, ώς καί 

τό γόνυ τού δεξιού σκέλους89. Διατήρησις καλή, πλήν επιφανειακών διαβρώσεων καί 
όλίγων ιζημάτων έπί τών νώτων καί τού όπισθίου μέρους τής κεφαλής. Άξιον μνείας 
είναι, ότι τού ειδωλίου είχεν αποκοπή ήδη άπό τής άρχαιότητος ή δεξιά κνήμη είς ό 
ακριβώς σημεΐον τούτο είναι σήμερον συγκεκολλημένον. Τούτο άποδεικνύεται εκ τών 
υπαρχόντων έκατέρωθεν τών σημείων θραύσεως δύο τμημάτων, δι’ών διήρχετο πιθανώς 
σύρμα διά τήν πρόσδεσιν τού άποκοπέντος μέλους. Επίσης, όλίγον άνωθεν τής έπί τής 
κνήμης όπής έπί τού όπισθίου μέρους ύπάρχει έτέρα, ής όμως ή πλήρης διάνοιξις έγκα- 
τελείφθη, προφανώς διότι ό έπιχειρήσας τήν «συγκόλλησιν» τεχνίτης, έγκαίρως άντε- 
λήφθη ότι αΰτη άκολουθούσα έσφαλμένην κατεύθυνσιν θά συνέπιπτεν μετά τών ση
μείων θραύσεως τής έμπροσθίας δψεως.

ΕΜ. 6140 (10) Πίν. 70 γ. Ύψος : 0.220 μ.
Μαρμάρινον είδώλιον συγκεκολλημένον είς τό άνω μέρος τού λαιμού90. Διατήρη- 

σις καλή· ιζήματα έπί τής όπισθίας όψεως κυρίως.

87. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 224.
88. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (τό τρίτον τής είκόνος).
89. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (τό τέταρτον τής είκόνος).
90. ΠΑΕ έ.ά. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (τό πέμπτον τής είκόνος). L’ Art des Cyclades

είκ. 38 (άνεο κεφαλής).
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EM. 6140(11) Πίν. 70 δ. "Υψος: 0.180 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον συγκεκολλημένον κατά τό μέσον τοϋ λαιμοΰ91. 

Διατήρησις καλή, πλήν ελαφρών έπιπολαίων διαβρώσεων.

ΕΜ. 6140 (6) Πίν. 70 ε. Ύψος ; 0.174 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον, φέρον έπί τής κεφαλής κωνικόν πίλον92. Δια- 

τήρησις καλή, πλήν έλαφροτάτων έπιπολαίων διαβρώσεων.

Κοινά χαρακτηριστικά καί έπί μέρους διάφοράί τών 
ειδωλίων.

Τά άνωτέρω περιγραφέντα πέντε93 ειδώλια τοϋ 26ου Τάφου τής Νάξου «τά έν κόγ
χη τοΰ Τάφου τοϋ Λούρου άνακαλυφθέντα όρθια, ένποιοΰντα δέ τήν έντύπωσιν όμάδος 
θεών έν Σηκώ», κατά τήν περιγραφήν τοϋ άνασκαφέως94, παρουσιάζουν πλεϊστα όσα 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλά καί διαφοράς άξιοσημειώτους,ιδίως ώς προς 
τήν δήλωσιν καί άπόδοσιν τών έπί μέρους μελών περί τών οποίων κατωτέρω.

Αί κεφαλαΐ εις τά τέσσαρα πρώτα είναι τριγωνικά! πλακοειδείς καί άπολήγουν 
άνω εις εύρύ σχεδόν εύθύγραμμον μέτωπον, ένώ τοϋ 6140(6) ή κεφαλή έχει όξυκόρυφον 
ώοειδές σχήμα, φέρουσα έπί τοϋ άνω μέρους κάλυμμα τής κεφαλής (σκοΰφον), δηλού- 
μενον δι’ εξ έγχαράκτων έπαλλήλων κυκλίσκων, παρεμφερές πρός τό άνάλογον ύπ’ 
άριθ. ΕΜ. 3911 είδώλιον τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου95 96.

Ή συνήθης άνάτασις τής κεφαλής είναι κοινή εις τά άνωτέρω ειδώλια, ή σύγχροΓ 
νος όμως άνάκαμψις ταύτης παρουσιάζεται έλαφρώς μέν εις τά ύπ’ άριθ. 6140 (7) καί 
6140(11), ίσχυρότερον δέ εις τό ύπ’ άριθ. 6140 (6). Ή ρίς είς ούδέν έδηλώθη, έκτος έάν 
έκλάβωμεν ώς πρόθεσιν δηλώσεως ταύτης τήν έπί τοϋ προσώπου τοϋ ύπ’ άριθ. 6140 (10) 
ειδωλίου ύπάρχουσαν έξόγκωσιν εύρισκομένην κατά μήκος τής θέσεως τής ρινός άπό 
τοϋ μετώπου μέχρι τοΰ πώγωνος. Ό λαιμός τών ειδωλίων είναι έπιμήκης, κυλινδρικός 
καί έλαφρότατα πεπλατυσμένος. Τοϋ 6140 (10) όμως είναι πλακοειδής μέ έστρογγυλω- 
μένας τάς άκμάς και σχεδόν τριγωνικός.

Οί βραχίονες είς όλα άνεξαρτήτως τά ειδώλια είναι άπλαΐ μικραί όριζόντιαι έπεκτά- 
σεις τών ώμων, καταλήγουσαι είς όξύ καί μόνον ώς κολοβά πτερύγια δύνανται νά έκλη- 
φθοΰν9β.

Ό κυρίως κορμός όλων είναι πλακοειδής, τοΰ δέ 6140(10)είναι κυριολεκτικώς σα

91. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (τό εκτον τής είκόνος). L’ Art des Cyclades 
εΐκ. 40 (Zervos).

92. ΠΑΕ 1904, 59. CR. Congr. Arch. Ath. 218 (τό δεύτερον τής είκόνος). L’Art des Cyclades 
είκ. 41 (Zervos).

93. Ό Κλ. Στέφανος εδρεν έν τφ τάφφ τούτω έπτά έν δλφ είδώλια συνολικήν εικόνα τΦν όποι
ων καί παρέσχεν είς CR. Congr. Arch. Ath. είκών σελ. 218. Ό Βαλ. Στάης άναφέρει έπίσης τόν αύ- 
τόν άριθμόν ειδωλίων, ήτοι έπτά (Mycenean Collection of the National Museum 2 (1926). Κατά τάς 
έργασίας όμως τής προσφάτου έπανεκθέσεως τοϋ Μουσείου άνευρέθησαν τά πέντε έξ αυτών, ώς δέ έκ 
τής σχετικής ε.ά. είκόνος προκύπτει έλλείπουν τά δύο άκραΐα τής φωτογραφίας, τά όποια όφείλουν 
κατ’ άναλογίαν νά έχουν ύψος, τό μέν άριστερά ευρισκόμενον 0.13 μ. τό δέ δεξιά δέθ.14 μ.

94. ΠΑΕ 1904.60.
95. L’Art des Cyclades είκ. 43.
96. Όμοίαν δήλωσιν τών χειρών βλ. L’Art des Cyclades είκ. 42 καί 106.
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νιδοειδής. Οί μαστοί εις ούδέν έδηλώθησαν97 καθώς καί τό φΰλον, εκτός τοΰ 6140 (11) 
εις τό όποιον καταλαμβάνον ολόκληρον τόν χώρον τής κοιλίας,εύρίσκεται έγχαραγμένον 
τό χαρακτηριστικόν τρίγωνον τής ήβικής χώρας, άξιοσημείωτον δέ ίδιάζουσαν πλαστι
κήν διαμόρφωσιν ελαβον οί εκατέρωθεν αύτοϋ μηροί, τών οποίων τά περιγράμματα εισ
χωρούν εις τό εσωτερικόν τών σκελών μέχρι τών γονάτων. Τοϋτο έπίσης συνανταται εις 
δύο ειδώλια έξ ’Αμοργού98 καθώς καί εις έτερον έκ Σίφνου99, τού ’Εθνικού Μουσείου. 
Έπίσης όμοίαν διαμόρφωσιν παρουσιάζει καί εν έξ ’Αμοργού είδώλιον τοΰ Βρεττανικοΰ 
Μουσείου 10°. Τά νώτα τών κορμών εις όλα τά ειδώλια είναι σχεδόν επίπεδα καί έπί ού- 
δενός έδηλώθη ή συνήθης εντομή κατά μήκος τής σπονδυλικής στήλης.

Τά σκέλη τών ειδωλίων 6140(6), 6140 (7) καί 6140 (10) είναι χονδροειδή καί άτεχνα, 
ένώτά τών 6140 (9) καί 6140 (11) είναι πλέον έπιμεμελημένα καί έπί τό φυσικώτερον 
διαμεμορφωμένα, οί δέ πόδες αυτών άπεδόθησαν κατ’ αφελή τρόπον, ιδίως τοΰ 6140 (9) 
εις ό αύται είναι κυκλοτερείς ώσάν πόδες αγγείου, ενώ τών άλλων, όμοιάζοντες μέ 
όπλάς ζώων, είναι έλαφρώς κυρτοί, έξέχουν έλάχιστον καί, έχοντες τά πέλματα έπίπε- 
δα, έπιτρέπουν ορθοστασίαν, ώς άλλωστε καί ουτω εις όρθίαν στάσιν τοποθετημένα 
εύρέθησαν τά ειδώλια έν τή κόγχη τού τάφου.

Περί τής σημασίας καί τοΰ ένδιαφέροντος τών ειδωλίων τούτων άλλά καί περί 
τοΰ όλου εύρήματος τοΰ τάφου πραγματευόμεθα εις τό δεύτερον μέρος τής παρούσης 
μελέτης.

Ή άναγνώρισις καί ταύτισις τών εύρημάτων τοϋ παρόντος τάφου έπραγματοποιήθη ευκόλως διό
τι ό Κλ. Στέφανος, περιγράψας μέν άτελώς ταϋτα, παρέσχεν ώστόσον γενικήν φωτογραφίαν τών κυ- 
ριωτέρων έκ τούτων101. Καί περί μέν τών όφθαλμοφανώς (ώς έκ τής εΐκόνος ή τής περιγραφής) εις τόν 
τάφον άνηκόντων δέν όμιλοϋμεν περισσότερον. Κατέστη όμως άδύνατος ή ταύτισις τής έν τφ άκριρ δε
ξιά τής ώς άνω είκόνος εύρισκομένης πυξίδος, διότι ίκαναί τόν άριθμόν πυξίδες έκ τών άνασκαφών τού 
Στεφάνου κείμεναι έν τφ Έθνικφ Μουσείω προσομοιάζουν πρός ταύτην οΰδεμιας όμως ή ακριβής 
ταύτισις μετά τής είκονιζομένης κατέστη βεβαία, δι’ δ καί δέν περιελήφθη αύτη έν τφ παρόντι καταλό- 
γιρ. ’Επίσης δέν περιελήφθη ένταϋθα ή υπό τού Στεφάνου άναφερομένη καί μή άπεικονισθεΐσα τε- 
τάρτη σφαιρική πυξίς ήτις «εύρισκομένη εις τεμάχια» 102 δέν κατέστη δυνατόν νά άναγνωρισθή μετα
ξύ τών πολλών όμοιων, ώς άνωτέρω έλέχθη, καί αί όποϊαι δέν είχον ή δέν διέσωσαν τάς έπ’ αύτών γρα
πτός ένδείξεις τού άνασκαφέως. Άντιθέτως τά άσαφώς ή καθ’ όλοκληρίαν μή άπεικονιζόμενα ύπ’ άριθ. 
6205 (1), 6205 (2) καί 6136 (2) άντικείμενα περιελήφθησαν έν τφ παρόντι καταλόγφ τή βοηθείμ τού 
Ευρετηρίου τού ’Εθνικού Μουσείου μέ τήν γενικήν ενδειξιν δτι προέρχονται έκ τών άνασκαφών τοΰ Κλ. 
Στεφάνου άλλά καί διότι ταΰτα συμφωνούν μέ τήν δοθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ περιγραφήν. Πρός τούτοις έπί 
τοΰ έξ αύτών 6136 (2) άντικειμένου άνεγνώσθη ή ένδειξις «Λούρος Δθ'». ’Επίσης περιελήφθησαν τά έξής 
μέχρι τοΰδε άκατάγραφα είς τό Εύρετήριον τοΰ ’Εθνικού Μουσείου άντικείμενα ήτοι ή άργυρά ψήφος 
(ΕΜ. 8826), οί τρεις χαλκοί όπεϊς (ΕΜ. 8824) καί τά τέσσαρα φυσικά θαλάσσια όστρακα (ΕΜ. 8827), 
εύρεθέντα πάντα έντός κυτίου μέ τήν ένδειξιν «Τάφου Λούρου», άν καί διά τήν άργυραν ψήφον καί τά 
θαλάσσια όστρακα ούδέν άναφέρει ό Κλ. Στέφανος.

97. ’Αν καί είς παρόμοιον είδώλιον, έπίσης έκ Νάξου, έδηλώθησαν ούτοι. Βλ. Figuralna Plasty- 
ka Cycladjika άρ. 65 πίν. XIV (Majewski 1935).

98. L’Art des Cyclades εΐκ. 49 (τά δύο δεξιά).
99. έ.ά. είκ. 106.

100. Άρχ. Καταλ. Βρεττ. Μουσείου Α. 27. ’Επίσης Majewski έ.ά. άριθ. 81, Πίν. XXII.
101. CR. Congr. Arch. Ath. είκ. σελ. 218.
102. ΠΑΕ 1906, 59.
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΦΥΡΡΟΓΩΝ

Τάφος 27ος

ΕΜ. 6122 (25) Π ί ν. 71 β. Σωζ. ύψος : 0.09 μ. Διάμ. χειλ.: 0.116 μ.
Πηλίνη κυλινδρική πυξϊς μέ έλλεΐπον πώμα, εχουσα τά χείλη άποκεκρουμένα. 

Πλήν ελάχιστων επιφανειακών φθορών διατηρείται εις καλήν κατάστασιν. Πηλός χον
δρός καστανόφαιος μετά κόκκων άμμου καί μίκας· χρώμα έπιφανείας καστανέρυθρον 
εως τεφρόν λόγιρ άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Χρώμα εσωτερικών τοιχωμάτων βαθύ 
τεφρόν.

Παρά τά χείλη αί τυπικαί, καθέτως τετρημέναι, άποφύσεις. Τό κυλινδρικόν σώμα 
τής πυξίδος εύρύτερον κατά τό στόμιον, στενοΰται βαθμιαίως πρός τά κάτω καί κοιλαί- 
νεται ελαφρώς πρό τοΰ έπιπέδου πυθμένος.

ΕΜ. 6201 Πίν. 71 γ.
Είκοσι εξ ψήφοι όρμου διάτρητοι έκ μελανοτέφρου σκληρού λίθου, σχήματος 

έλαφρώς άμφικωνικοϋ, άκέραιαι.
Έκ τούτων τρεις έχουν μήκος 0.009 μ., έπτά 0.010 μ., όκτώ 0.011 μ., τρεϊς 0.014 μ., 

δύο 0.016 μ., καί τρεις 0.019 μ., 0.020 μ. 0.021 μ. Τό δέ πάχος αύτών κυμαίνεται άπό 
0.007 μ. εις τάς μικροτέρας καί διαδοχικώς αύξανόμενον φθάνει μέχρι 0.013 μ. εις τάς 
μεγαλυτέρας.

ΕΜ. 6202 Πίν. 71α.
Μικρά χρυσή διάτρητος «ψήφος» έκ λεπτοτάτου ελάσματος φύλλου χρυσού μή

κους μόλις 0.003 μ. 'Ομοιάζει μάλλον μέ έπένδυσιν κεφαλής καρφίδος.

Ό Στέφανος αναφέρει δτι τό νεκροταφεϊον τών Φυρρογών «παρέσχεν ιός μόνον μετάλλινον 
κτέρισμα, ψηφίδα χρυσήν έν άκόσμω κυλινδρική πυξίδι, μετά τινων άλλων ψηφίδων λίθινων» ,os.

ΤαΟτα, εΰρεθέντα προφανώς έν τφ αύτφ τάφω, έταυτίσθησαν μέ τά άνωτέρω περιγραφόμενα άντι- 
κείμενα τού ΈθνικοΟ Μουσείου. Έκ τούτων ή πυξϊς έφερε τήν ένδειξιν «Φυρρ. χρυσή ψήφος».

Τάφος 28ος

ΕΜ. 6140(19) Πίν. 72α. "Υψος: 0.198 μ.
Μαρμάρινον γυναικεΐον εΐδώλιον άκέραιον συγκεκολλημένον κατά τήν ρίζαν τού 

λαιμού103 104. Επιφάνεια έλαφρώς διαβεβρωμένη.
Κεφαλή ώοειδής, όλίγον πεπλατυσμένη άνω, εχουσα πλήν τής άνατάσεως καί ίσχυ- 

ράν άνάκαμψιν. Ό έλαφρώς πρός τά έμπρός κύπτων λαιμός, είναι σχετικώς χαμηλός, 
όλίγον πεπλατυσμένος κατ’ ένώπιον καί περιθέεται άνω καί κάτω υπό έγχαράκτων γραμ
μών. Οί έλαφρώς κυρτοί καί έστρογγυλωμένοι ώμοι ώθοΰνται πρός τά όπίσω, αί δέ χεΐ- 
ρες, τών όποιων τά έσωτερικά περιγράμματα έδηλώθησαν διά άβαθών χαράξεων, εύρί- 
σκονται εις τήν συνήθη έπΐ τοΰ στήθους θέσιν περικλείουσαι τούς μαστούς, δεδηλωμέ
νους δι’ άπλής εύρείας έξογκώσεως.

103. ΠΑΕ 1904, 60. CR. Congr. Arch. Ath. 224.
104. L’Art des Cyclades είκ. 110.
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Εις επίπεδον ίκανώς βαθύτερον τοΰ κορμού, καί αμέσως κάτωθεν τοΰ δεξιού αντι
βραχίου, έδηλώθη διά χαράξεως τό τρίγωνον τής ήβικής χώρας.

Τά σκέλη τού ειδωλίου είναι συμφυή, απλώς διαχωριζόμενα δι’ αυλακώσεων, όπι
σθεν μέν άβαθοΰς έμπροσθεν δέ βαθυτέρας, έχουσών οξέα χείλη. Ενδιαφέρον είναι ότι 
αί έγκάρσιαι έγχαράξεις, αΐτινες εύρίσκονται έμπροσθεν μέν είς τό ύψος τών χειρών, 
όπισθεν δέ είς τό ύψος τών γονάτων, διακόπτουν τάς άνωτέρω αυλακώσεις άντιστοίχως. 
Οί πόδες είναι κοντοί καί πεπλατυσμένοι, οί δέ δάκτυλοι δηλοΰνται διά χαραγμάτων. Ή 
κάμψις τών σκελών είς τό ύψος τών γονάτων δηλούται μόνον όπισθεν, έμπροσθεν δέ τά 
γόνατα παρουσιάζουν συνεχές έλαφρώς καμπύλον περίγραμμα.

Ή σπονδυλική στήλη δηλούται δι’ άβαθοΰς αΰλακος, οί δέ γλουτοί άπολήγουν είς 
όξεΐαν άκμήν.

Εκείνο όμως τό όποιον κυρίως προσδίδει είς τό είδώλιον ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
είναι τά επί τής κεφαλής ίδιάζοντα κατάλοιπα τής γραπτής, άρχικώς, παραστάσεως τών 
λεπτομερειών τοΰ προσώπου καί τής κόμης. Οϋτω άνωθεν τής δεξιάς παρειάς φαίνεται 
εν περιγράμματι ό όφθαλμός, έλαφρώς προεξέχων, έχων έν τώ μέσω αυτού τήν κόρην 
δίκην κεφαλής καρφίδος, καθώς έπίσης καί ή όφρύς. Ταΰτα, άρχικώς έζωγραφημένα, 
έπροστάτευσαν έπί αιώνας τήν ύπ’ αυτά έπιφάνειαν τοΰ μαρμάρου άπό τών διαβρώσεων 
καί μετά τήν έξάλειψιν τοΰ χρώματος έμειναν φανερά. Κατά τόν αυτόν τρόπον γίνεται 
καταφανές, ότι καί ή κόμη υπέρ τό μέτωπον, περί τά ώτα καί όπισθεν μέχρι τοΰ τρα
χήλου, ήτο άλλοτε έζωγραφημένη.

ΕΜ. 6109 (2) Πίν. 72 β. Ύψος: 0.157 μ.
Πηλίνη γραπτή σφαιρική πρόχους μετά ραμφοειδούς στομίου καί ταινιοειδούς 

λαβής- ακέραια105 106.
Πηλός έρυθροκίτρινος λεπτός μετά ψηγμάτων χρυσιζούσης μίκας, έχων λείαν έπι- 

φάνειαν, ήτις φέρει έπάλειψιν λεπτής στρώσεως έκ τοΰ ίδιου πηλοΰ, σφζομένην έν μέρει.
Ή πρόχους φέρει γραπτήν διακόσμησιν χρώματος καστανοΰ, έν μέρει έξίτηλον, 

καλύπτουσαν τό άνω ήμισυ τοΰ άγγείου: ύπό τό στόμιον λοξά πυκνά παράλληλα γραμμί- 
δια τείνοντα προς τήν κατεύθυνσιν τής προχοής, περί τό μέσον δέ τοΰ λαιμοΰ κόσμημα 
άλυσιδωτών ρόμβων. Τούς ώμους περιθέει, άκριβώς ύπό τήν ρίζαν τοΰ λαιμοΰ, ζώνη 
πληρουμένη δικτυωτοΰ,κάτωθεν δέ ταύτης καί έν συνεχεία τρεις έπάλληλοι ζώναι, ών 
ή κατωτάτη πλατυτέρα, πληρούμεναι έκάστη διά σειράς μικρών ακανόνιστων συνηνω- 
μένων κατά γωνίας ρόμβων πλήρων διασταυρουμένων γραμμών. Τήν λαβήν καλύπτει 
κάθετος σειρά έπαλλήλων κενών ρόμβων. Τό κάτω πλησίον τοΰ πυθμένος μέρος τής πρό- 
χου καλύπτει γάνωμα καστανόν.

Τό σώμα τής πρόχου χαρακτηρίζει άψογος εργασία καί κομψότης, ένώ ή διακό- 
σμησις έγράφη κάπως άμελώς.

Τό περιεχόμενον τοΟ παρόντος τάφου αναφέρει ό Κλ. Στέφανος είς τήν άνακοίνωσιν πρός τό 
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικόν Συνέδρων τοΟ 1905 ώς έξής: «On doit aussi noter que dans le cimetiere 
de Phyrroghes, la seule idole trouvee en 1904 etait dans le meme tombeau avec un des trois 
vases a ornements peints trouves dans le cimetiere» loe. Επειδή τόσον έπί τοΟ ειδωλίου 6140 (19) 
όσον καί έπί τής πρόχου, άριθ. 6109 (2), όπήρχεν ή ένδειξις «Φυρόγγαις μ'», πιστεύομεν ότι ταΟτα νο-

105. ε.ά. είκ. 117.
106. CR. Congr. Arch. Ath. 220, 221.
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οϋνται εις τήν ώς άνω περιγραφήν τοϋ Κλ. Στεφάνου καί τά άπεδώσαμεν εις τό περιεχόμενον τοϋ 
28ου τάφου.

Περί τής σημασίας τοϋ ευρήματος θά γίνη λόγος εις τό δεύτερον μέρος τής παρούσης μελέτης.

ΣΥΣΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΜΝΗΜΟΥΡΙΩΝ ΠΟΛΥΧΝΙΟΥ

Τάφος 29ος

ΕΜ. 6102(2) Πίν. 59 β. Σωζ. πλάτος : 0.075 μ.
Πήλινον εγχάρακτον δίωτον άγγεϊον σφαιρικού περίπου σώματος μετά κωνοειδούς, 

μή διασωθέντος, λαιμού καί υποτυπώδους δακτυλιοειδούς βάσεως, βεβλαμμένον ελα
φρώς τήν επιφάνειαν107. Πηλός τεφρόχρους χονδρός άτελώς ώπτημένος.

Τό σώμα τού αγγείου φέρει κατ’ ΐσας άποστάσεις έφ’ έκατέρας τών όψεων τρία 
συστήματα έκ τεσσάρων καθέτων πυκνών παραλλήλων γραμμών, μεταξύ τών όποιων 
κόσμημα ίχθυακάνθης.

Τά κατά τήν μεγαλυτέραν διάμετρον ευρισκόμενα διάτρητα ώτία φέρουν όριζον- 
τίας μικράς παραλλήλους εγχαράξεις.

Τό άνωτέρω άγγείον έφερε τήν ένδειξιν «Μνημούρια Πολυχνίου τάφ. 2», γεγραμμένην έπί μικροϋ 
τεμαχίου χάρτου, διά καρφίδος δέ στερεωμένου έπί τοϋ έντός τοϋ άγγείου ύπάρχοντος χώματος τής έπι- 
χώσεως. Όθεν περιελήφθη τοϋτο εις ιδιαίτερον τάφον, άν καί ό Στέφανος ούδαμοΰ δίδει, έστω καί 
έν γενικαϊς γραμμαΐς, σχετικός πληροφορίας περί τών έρευνηθέντων τάφων τής συστάδος τών Μνημου- 
ρίων, έν μέρει σεσυλημένης, πλήν τοϋ ότι είς έξ αυτών παρέσχε «μικρόν τεμάχιον μολύβδου» 108· τοϋτο 
δέν ήδυνήθημεν νά άναγνωρίσωμεν, διότι μεταξύ τών έκ Νάξου προερχομένων εύρημάτων, ύπάρχουν 
μερικά τεμάχια μολυβδίνης μάζης ανευ ένδείξεων περί τής ιδιαιτέρας προελεύσεώς των.

Τάφος 30ος

ΕΜ. 6135 (12) Πίν. 76α. Ύψος : 0.03 μ. Διάμ. χειλ.: 0.113 μ.
Μικρόν μαρμάρινον πινάκιον ακέραιον.
Μάρμαρον Πάριον ευκόλως άποκοκκιζόμενον. Τοιχώματα σχετικώς παχέα (πά

χους 0.01 μ. έως 0.016 μ.) έλαφρώς έφθαρμένα τήν έπιφάνειαν.

Τοϋτο, φέρον τήν ένδειξιν «Μνημούρια τάφ. 6», άπετέλεσε τό μόνον διαγνωσθέν άντικείμενον έκ 
τοϋ περιεχομένου τοϋ ώς άνω τάφου, δι’ οϋς λόγους άναφέρομεν είς τήν ύποσημείωσιν τοϋ προηγου
μένου τάφου (29ου).

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΚΡΗΣ

Τάφος 31ος

ΕΜ. 6122(11) Πίν. 73 α. Ύψος : 0.090, Διάμ. χειλ.: 0.105 μ.
Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς μετά πώματος μή σωθέντος. Διατήρησις 

σχετικώς καλή. Άποκεκρουμένα τά λοξότμητα χείλη κατά μέγα μέρος καί όλίγον ή μία 
έκ τών καθέτως διατρήτων αποφύσεων.

Χρώμα επιφάνειας καστανέρυθρον πηλός χονδρός καστανότεφρος μετά κόκκων 
άμμου καί μίκας, άτελώς ώπτημένος. Τό κυλινδρικόν σχήμα τής πυξίδος, στενούμενον

107. L’Art des Cyclades είκ. 86 καί 87.
108. ΠΑΕ 1904, 58 καί 60.
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πρός τά κάτω, ένοΰται μέ τόν έλαφρώς κυρτούμενον πυθμένα δστις έξέχει όλίγον τοϋ 
σώματος αύτής. Τέσσαρες έγχάρακτοι παράλληλοι γραμμαΐ περιθέουν τό σώμα τής 
πυξίδος καί σχηματίζουν ισαρίθμους λωρίδας έκ τών όποιων αί δύο μεσαϊαι πλατύτε
ροι. Ή κατωτάτη τούτων άφέθη άκόσμητος, αί δε λοιπαΐ πληροϋνται κοσμήματος 
ίχθυακάνθης.

ΕΜ. 6122 (10) Πίν. 73 β. "Υψος : 0.095 μ. Διάμ. χειλ.: 0.123 μ.
Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς μετά πώματος, μή σωθέντος, άκεραία καί 

πλήν επιφανειακών φθορών εις καλήν κατάστασιν διατηρουμένη.
Χρώμα έπιφανείας καστανόν βαθύ καί πηλός χονδρός μετά κόκκων άμμου καί μί- 

κας. Τοιχώματα κάθετα, φέροντα άκριβώς κάτωθι τών λοξοτμήτων χειλέων εκατέρωθεν 
δύο καθέτως τετρημένας άποφύσεις. Πυθμήν έπίπεδος, έλαφρώς έξέχων τοϋ σώματος.

Αί διά τών άποφύσεων όριζόμεναι δύο όψεις τής πυξίδος έμφανίζουν έκάστη έν
δεκα κατακορύφους ίσοπλατεΐς ταινίας, αίτινες κοσμούνται διά λοξών πυκνών εγχαρά
κτων γραμμιδίων, δίκην ίχθυακάνθης.

ΕΜ. 8828 Πίν. 73 γ. Μήκος σωζ.: 0.080μ. Πλάτ. μέγ.: 0.018 μ.
Καμπυλόσχημος λεπίς λίθου μέλανος όψιανοϋ άκεραία πλήν τού άποκοπέντος 

άκρου τής αιχμής.

Αί άνωτέροι περιγραφόμεναι πυξίδες εφερον έπ’ αυτών τήν ενδειξιν «Μάκρη τάφ. α'», ή δέ λεπίς 
είχε τήν Ιδίαν ενδειξιν έπί τοϋ περιέχοντος ταύτην χάρτου περιτυλίξεως, δι’ δ καί περιελήφθησαν ταϋ- 
τα έν τώ παρόντι τάφω, δπερ είναι σύμφωνον μετά τών ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου άναφερομένων 109.

Τάφος 32ος

ΕΜ. 6122 (1) Πίν. 74 α. Ύψος : 0.115 μ. Διάμ. χειλ.: 0.14 μ.
Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς, μετά πώματος μή διασωθέντος, έκ τεμαχίων 

συγκεκολλημένη. Ελλείπουν μέρη τινά έκ τοϋ σώματος, μικρόν τμήμα έκ τής περιφέ
ρειας τοϋ πυθμένος καί καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν τά κοιλότμητα χείλη.

Επιφάνεια έρυθρωπή καί πηλός χονδρός μετά κόκκων άμμου καί μίκας. Τά τοι
χώματα τής πυξίδος, βαθμιαίως στενούμενα, κατέρχονται πρός τόν μόλις έξέχοντα τοϋ 
σώματος έπίπεδον πυθμένα, αί δέ κάτωθι τών χειλέων τυπικαί διάτρητοι άποφύσεις εί
ναι τόσον ύψηλαί ώστε καταλαμβάνουν πλέον τοϋ ήμίσεος τοϋ σώματος τής πυξίδος, 
ή όποία έκ κακής κατασκευής κλίνει όλόκληρος πρός τήν μίαν πλευράν.

Έξ έπάλληλοι όριζόντιαι λωρίδες, δηλούμεναι έκ τής διαφόρου έναλλάξ φοράς 
πυκνών λοξών έγχαράκτων γραμμιδίων έκάστη, περιθέουν τό σώμα τής πυξίδος, σχη- 
ματίζουσαι τρεις πλατείας ζώνας ίχθυακάνθης. Τών λωρίδων ή πρώτη, ή τρίτη καί ή 
πέμπτη έξέχουν έλαφρώς, ίσως ούχί ήθελημένως.

ΕΜ. 6122 (8) Π ίν. 74 β. Ύψος : 0.09 μ. Διάμ. χειλ.: 0.105 μ.
Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς, μετά πώματος μή διασωθέντος, έκ τεμαχίων 

συγκεκολλημένη καί καθ’ όλοκληρίαν σχεδόν τήν έπιφάνειαν έφθαρμένη.

109. ΠΑΕ 1906, 90 (Μάκρη τάφ. α').
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Αί κάτωθι των κοιλοτμήτων χειλέων τυπικαΐ διάτρητοι Αποφύσεις έλάχιστον εξέ
χουν τοϋ περιγράμματος, τά τοιχώματα είναι κάθετα, ό δέ πυθμήν επίπεδος και μόλις έξέ- 
χων τοΰ σώματος. Τοΰτο έκ κακής κατασκευής κλίνει όλόκληρον πρός τήν μίαν πλευράν 
καί σφζει κατάλοιπα όμοιας με τήν προηγουμένην πυξίδα διακοσμήσεως. Είναι δέ Αρ
κούντως φανερόν ότι άμφότεραι έπλάσθησαν ύπό τοϋ ίδιου τεχνίτου.

Έκαστη των άνωτέρω πυξίδων έφερε τήν ένδειξιν «Μάκρη τάφ. β'», δι’ δ καί περιελήφθησαν αύ- 
ται έν τφ παρόντι καταλόγω εις τόν ίδιον τάφον, άνταποκρινόμεναι πλήρως πρός τάς πρός τοΟτο συνη- 
γορούσας πληροφορίας τοΰ Κλ. Στεφάνου 110.

Τάφος 33ος

ΕΜ. 6122 (7) Πίν. 74 γ. "Υψος : 0.10 μ. Διάμ. χειλ.: 0.115 μ.
Πηλίνη εγχάρακτος κυλινδρική πυξίς, μετά πώματος μή διασωθέντος, συγκεκολ- 

λημένη έκ πολλών τεμαχίων καί γύψω νϋν συμπεπληρωμένη- μικραί Αποκρούσεις έπί 
τών χειλέων καί έπί τοΰ σώματος. Έκ των δύο καθέτων διατρήτων Αποφύσεων έλλείπει 
καθ’ όλοκληρίαν ή μία καί ή άλλη κατά μέγα μέρος.

Πέντε όριζόντιαι έγχάρακτοι παράλληλοι γραμμαί περιθέουν τό σώμα τής πυξί- 
δος, ών ή άνωτάτη όλίγον κάτωθι τών χειλέων καί ή κατωτάτη Ακριβώς παρά τόν μόλις 
έξέχοντα τοϋ σώματος έπίπεδον πυθμένα- ουτω σχηματίζονται τέσσαρες πλήρεις ται- 
νίαι καί τό ήμισυ πέμπτης, πληρούμεναι κοσμήματος ίχθυακάνθης.

ΕΜ. 6122 (21) Πίν. 74 δ. Ύψος : 0.068 μ. Διάμ. χειλ.: 0.08 μ.
Πηλίνη κυλινδρική πυξίς μετά πώματος μή διασωθέντος. Ελλείπει ή μία τών δύο 

καθέτως διατρήτων Αποφύσεων, ώς καί μέγα μέρος τών χειλέων τής πυξίδος.
Επιφάνεια καστανέρυθρος- πηλός χονδρός μετά κόκκων άμμου καί μίκας.
Τό σώμα τής πυξίδος παρουσιάζει έντασιν περί τό μέσον ούχί ήθελημένην, έχει 

δέ σχετικώς λείαν έπιφάνειαν καί διασφζει αρκετά ίχνη τοϋ έργαλείου στιλβώσεως.

Άμφότεραι αί άνωτέρω πυξίδες έφερον τήν ένδειξιν «Μάκρη τάφ. γ'», άπήρτισαν δέ τό περιεχόμε- 
νον τοΰ παρόντος τάφου ταυτιζόμενοι πλήρως μέ τάς πληροφορίας τοΰ Κλ. Στεφάνου ώς πρός τό πε- 
ριεχόμενον τοΰ τάφου 111.

Τάφος 34ος

ΕΜ. 6122 (4) Πίν. 74 ε. Ύψος: 0.10 Διάμ. χειλ.: 0.135 μ.
Πηλίνη κυλινδρική πυξίς, μετά πώματος μή διασωθέντος, άκεραία, πλήν έλαφρο- 

τάτων Αποκρούσεων κατά τά χείλη. Πηλός καστανόφαιος χονδρός μετά κόκκων άμ
μου καί μίκας. Αί δύο κάτωθι τών κοιλοτμήτων χειλέων διάτρητοι Αποφύσεις έξέχουν 
τών καθέτων τοιχωμάτων, τά όποια βαθμιαίως ευρύνονται κατερχόμενα πρός τόν έπί
πεδον πυθμένα τής πυξίδος.

Ή άνευ έγχαράκτου διακοσμήσεως λεία έπιφάνεια τής πυξίδος έχει χρώμα κα- 
στανέρυθρον καί διατηρεί ικανά ίχνη τοΰ έργαλείου στιλβώσεως.

110. έ.ά. ( Μάκρη τάφ. β').
111. έ.ά. (Μάκρη τάφ. γ').
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EM. 8829 Πίν. 74 ς. Ύψος : 0,07 μ. Διάμ. χειλ.: 0.11 μ.
Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς, μετά πώματος μή διασωθέντος, έκ τεμαχίων 

συγκεκολλημένη. Ελλείπει τό εν έκ των παρά τά χείλη καθέτως τετρημένων ώτίων.
Πηλός έρυθρωπός χονδρός μετά κόκκων άμμου καί μίκας. Τοιχώματα κάθετα, σχε- 

τικώς λεπτά (πάχους 0.005 έως 0.009 μ.). Χείλη ταπεινά, λεπτά, έχοντα έξωτερικώς αύλακα 
διά τήν υποδοχήν τοϋ πώματος. Πυθμήν έπίπεδος, έλαφρώς έξέχων τοΰ σώματος τής πυ- 
ξίδος.

Τήν πυξίδα διατρέχει συνεχής έγχάρακτος γραμμή ζίγκ-ζάγκ, τής οποίας αί γωνίαι 
εφάπτονται, αί μέν τοϋ πυθμένος αί δέ τοΰ άνω πέρατος τοϋ σώματος· τά κατ’ αυτόν τον 
τρόπον σχηματιζόμενα μεγάλα τρίγωνα, τέσσαρα έφ’ έκατέρας τών όψεων, πληροΰνται 
λοξών πυκνών παραλλήλων γραμμών άντιθέτου έναλλάξ φοράς.

Αί ανωτέρω πυξίδες εφερον έπ’ αυτών τήν ενδειξιν «Μάκρη τάφ. δ’»· άνταποκρίνονται δθεν ώς 
έκ τούτου ασφαλώς πρός τό ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου διδόμενον περιεχόμενον τοϋ δ' τάφου τοΰ Κάμπου 
τής Μάκρης 112.

Τάφος 35ος

ΕΜ. 8830 Πίν. 75 α. Ύψος : 0.088 μ.
Μαρμάρινον μικρόν άμορφον είδώλιον έλαφρώς άποκεκρουμένον εις τό κάτω μέ

ρος. Μάρμαρον Πάριον. Τοϋτο είναι πλακίδιον πάχους 0.016 μ. βαθμιαίως στενούμενον 
πρός τον έπιμήκη λαιμόν. Τό κάτω μέρος τοϋ σώματος είναι έστρογγυλωμένον, καθώς 
έπίσης έλαφρότερον καί ή άπόληξις τοϋ λαιμοϋ.

Ό Κλ. Στέφανος, παρέχων τό περιεχόμενον τοΰ ε' τάφου τοϋ Κάμπου τής Μάκρης, αναφέρει 
■ότι έν αύτφ εύρέθησαν «δύο πήλινα αγγεία σικυοειδή ύπόποδα μετά χαρακτών γραμμικών κοσμημάτων» 
ώς καί «έν άμορφον μαρμάρινον είδώλιον» 113. Έκ τών άνωτέρω άντικειμένων, μόνον τοϋ ειδωλίου 
έπετεύχθη ή ταύτισις, διότι τοϋτο διέσωσεν έπ’αύτοϋ τήν ενδειξιν «Μάκρη τάφ. ε'», ένεκα τούτου δέ 
καί περιελήφθη εις τόν παρόντα 35ον τάφον τής Νάξου.

Τάφος 36ος

ΕΜ. 6140 (3) Πίν. 75 β. Ύψος : 0.061 μ.
Μαρμάρινον είδώλιον άκαθορίστου γένους, άκέραιον καί εις καλήν κατάστασιν 

διατηρούμενον114. Στρώσις ιζημάτων καλύπτει τήν προσθίαν δψιν.
Ό άνευ κεφαλής, λίαν έπιμήκης, κυλινδρικός λαιμός τοϋ ειδωλίου έπικάθηται τοΰ 

όρθογωνίου σώματος, δπερ έχει τάς γωνίας άπεστρογγυλωμένας καί στενοΰται περί τό 
μέσον, ουτω δέ διαχωρίζεται τό άνω καί κάτω μέρος τοΰ κορμοϋ. Αί χεϊρες παρεστάθη- 
σαν δίκην κολοβών πτερυγίων ύπό τά όποια άμυδρά ίχνη χαραγμάτων.

ΕΜ. 6122 (3) Πίν. 75 γ. Ύψος : 0.092 μ. Διάμ. χειλ.: 0,125 μ.
Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς, μετά πώματος μή διασωθέντος, έχουσα μι- 

κράς άποκρούσεις έπί τών λοξοτμήτων χειλέων. Αί δύο καθέτως τετρημέναι άποφύσεις 
έχουν έλαφρώς λοξήν κατεύθυνσιν. Τά τοιχώματα είναι κάθετα, έλαφρώς στενούμενα 
πρός τόν μόλις έξέχοντα τοϋ σώματος πυθμένα, τοΰ όποιου ή κυρτότης έπιπεδοϋται περί 
τό κέντρον.

112. έ.ά. (Μάκρη τάφ. δ').
113. έ.ά. (Μάκρη τάφ. ε').
114. L’Art des Cyclades είκ. 44 (τό τέταρτον).
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Έπί τοΰ σώματος, εξ όριζόντιαι ταινίαι πληρούμεναι πυκνών, λοξών εναλλάξ εγ
χαράκτων γραμμιδίων, σχηματίζουν έπάλληλα συστήματα ίχθυακάνθης ώς καί αί πυ
ξίδες τοΰ 32ου τάφου. Εργασία ήμελημένη.

Σημαντική ή συνύπαρξις τοΰ άγγείου τούτου μετά τοΰ ανωτέρω ειδωλίου- περί τής 
σημασίας τοΰ ευρήματος τούτου θά γίνη λόγος εις τό δεύτερον μέρος τής παρούσης 
μελέτης.

Τά άνωτέρω άντικείμενα φέροντα έπ’ αύτών τάς ένδείξεις «Μάκρη τάφ. στ'» ή πυξίς και «Μά
κρη στ'» τό είδώλιον, έταυτίσθησαν μέ τό περιεχόμενον τοΟ στ' τάφου τής Μάκρης, δστις, ώς ό Κλ. 
Στέφανος Αναφέρει, ένεϊχε «πηλίνην κυλινδρικήν πυξίδα μετά χαρακτών γραμμικών κοσμημάτων» καί 
έν «μαρμάρινον άμορφον είδώλιον» lls.

ΣΥΣΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Τάφος 37ος

ΕΜ. 8831 Π ί ν. 76 β. Διάμ. : 0.029 μ.
Χαλκοΰς κρίκος άκέραιος έκ σύρματος πάχους 0.002 μ. εχων ελαφρώς άποκεχωρι- 

σμένα τά άκρα.

Ό άνωτέρω κρίκος εΰρέθη έντός κιβωτίου φέροντος τήν γενικήν 6νδειξιν «Άνασκαφαί Νάξου 
1906», όμοΟ μετ’ άλλων Αντικειμένων, άνευ μνείας είδικωτέρας τινός ένδείξεως- ούτος έν τούτοις έταυ- 
τίσθη μέ τό περιεχόμενον ένός τάφου τής άνασκαφείσης συστάδος τού Πανόρμου, ό όποίος «ένεΐχεν ώς 
μόνον κτέρισμα μικρόν χαλκούν κρίκον» 119.

ΣΥΣΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΟΡΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Τάφος 38ος A

ΕΜ. 6198(3) Πίν. 77α3. Μήκος: 0.094 μ.
Χαλκή σμίλη (λαμάκι) ακέραια, έξ έλάσματος μεγίστου πάχους 0.003 μ., έχουσα 

όξεΐαν καί ίκανώς καμπύλην κόψιν, έσφυρηλατημένην μόνον έπί τής μιας πλευράς.
Τό πλάτος τής σμίλης κατά τά άκρα τής κόψεως είναι 0.031 μ., ενώ εις τήν όπι- 

σθίαν άκραν, προς τήν κατεύθυνσιν τής όποιας βαθμιαίως έλαττοΰται, 0.02 μ.
Τό πάχος αύτής λεπτύνεται άποτόμως μέν κατά τήν κόψιν, ή ρέμα δέ πρός τό αντί

θετον πέρας, προφανώς διά νά δεχθή τήν έσχισμένην ξυλίνην ή όστεΐνην λαβήν, ήτις 
συνηλοϋτο μετά τοΰ εργαλείου, ώς άποδεικνύεται έκ τοΰ διασωθέντος έκεϊ μικροΰ ήλου. 
Παρεμφερής πρός ταύτην, άλλ’ άνευ ήλώσεως, είναι ή έν Άμοργφ υπό τοΰ Τσούντα 
άνευρεθεΐσα115 116 117.

ΕΜ. 6198(4) Πίν. 77 αί. Μήκος: 0.098 μ.
Χαλκή σμίλη (λαμάκι) ακέραια, έξ έλάσματος μεγίστου πάχους 0.003 μ. Είναι 

παρεμφερής πρός τήν προηγουμένην, στερείται όμως ήλου καί ή κόψις αύτής, πλάτους 
0.027 μ., παρουσιάζει έλαχίστην καμπυλότητα. Τό όπίσθιον πέρας, στενούμενον εις

115. ΠΑΕ 1906, 90 (Μάκρη τάφ. στ').
116. ΠΑΕ 1906, 88.
117. ΑΕ 1898, 191 έξ. πίν. 27,7 ένθα καί περί τής χρήσεως τοΟ έργαλείου τούτου.
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γλώσσαν, είναι αρκούντως λεπτόν καί έστρογγυλωμένον. Πιθανώς καί αΰτη έφερε λα
βήν έσχισμένην. ,

ΕΜ. 6198 (6) Πίν, 77 α2. Μήκος : 0.097 μ.
Χάλκη, όμοια μέ τήν προηγουμένην, σμίλη, άκεραία εξ ελάσματος μεγίστου πά

χους 0.003 μ. Τό πλάτος κατά τήν ελαφρώς καμπύλην κόψιν είναι 0.024 μ. κατά δέ τό 
πέρας, διαμορφούμενον άτελώς εις γλώσσαν, είναι 0.01 μ.

Ό Κλ. Στέφανος έρευνήσας τήν περιοχήν τού όρμου ’Απόλλωνος σημειώνει: «Επίσης κά
τωθι συληθέντος τάφου, διπλούν εύρομεν τάφον πλούσιόν πως εις κτερίσματα, ού έν μέν τή άνωτέρμ 
μοίρα κτερίσματα ήσαν τρία μικρά χαλκά έργαλεία, έν δέ τή κατώτερα μοίρα όπό πλάκα : δύο μαρμά
ρινα σικυοειδή όπόποδα άγγεία, άβακοειδές μαρμάρινον τριπτήριον μετά κωνικού τριπτήρος, έγχειρί- 
διον χαλκοΰν καί εν έτερον χαλκοΰν έργαλεϊον» 118.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών έπανεκθέσεως τού Μουσείου εόρέθησαν έντός μικρού κυτίου 
τέσσαρες χαλκαϊ σμίλαι έξ ών αί τρεις μέν έφερον έπί τού χάρτου περιτυλίξεως αυτών τήν ένδειξιν «όρ
μος Άπόλλ. άνωτ. μοίρα», ή δέ τετάρτη έπίσης έπί τού χάρτου περιτυλίξεως τήν ένδειξιν: «όρμος Άπόλλ. 
κατωτ. μοίρα». Ένεκα τούτου αί τρεις μέν πρώται έταυτίσθησαν μέ τά ύπό τού Στεφάνου άναφερόμενα 
ανωτέρω «τρία μικρά χαλκά έργαλεία» τής άνωτέρας μοίρας καί άπετέλεσαν τό περιεχόμενον τού πα
ρόντος 38Α τάφου, ή δέ τετάρτη σμίλη, ταυτισθεϊσα μέ τό «έτερον χαλκοΰν έργαλεϊον» τής κατωτέρας 
μοίρας τού τάφου, συμπεριελήφθη είς τό περιεχόμενον τού έπομένου 38Β τάφου τού παρόντος καταλό
γου.

Τάφος 38ος Β

ΕΜ. 6129 (2) Πίν. 78 α. Σωζ. ύψος : 0.150 μ.
Μαρμάρινη «κανδήλα» άκεραία, μερικώς άποκεκρουμένη. Μάρμαρον Νάξιον ευ

κόλως άποκοκκιζόμενον. Ό κωνοειδής λαιμός, έχων τά χείλη καθ’ ολοκληρίαν σχε
δόν άποκεκρουμένα, είναι άρκούντως ευρύς καί χαμηλός. Τά τέσσαρα τυπικά μηνοειδή 
ώτία, έν τών όποιων άποκοπέν έλλείπει καί έτερον είναι ολίγον άποκεκρουμένον, κατα
λαμβάνουν όλόκληρον τό ύψος τής χαμηλής ήμισφαιρικής κοιλίας έπί τής όποιας, καί 
κατά τά σημεία ένθα ταϋτα εκφύονται, ύπάρχουν έλαφραί βαθύνσεις. ’Ελαφρός κοίλος 
πούς, όλίγον άποκεκρουμένος κατά τήν περιφέρειαν τής βάσεως, στενός καίσχετικώς 
υψηλός, προσδίδει αστάθειαν είς τό άγγεΐον. Ή εσωτερική κοιλότης τής «κανδήλας», 
τής όποιας τά λίαν παχέα τοιχώματα προσθέτουν ικανόν βάρος είς τό άγγεΐον, είναι 
όλίγον πλατυτέρα τής διαμέτρου τοϋ λαιμού καί λίαν άβαθής.

ΕΜ. 6197 Πίν. 77 γ. Μήκος : 0.197 μ. Πλάτος πτέρνης : 0.059 μ,
Χαλκοΰν άμφίστομον έγχειρίδιονάκέραιον, έχον τάς γωνίας τής πτέρνης άπεστρογ- 

γυλωμένας, τήν αιχμήν ίκανώς όξεϊαν καί τάς πλευράς τών κόψεων τής λεπίδος έλαφρώς 
κοίλας. Φέρει έπίσης ταπεινήν έλαφρώς έστρογγυλωμένην ράχην, ή όποια διήκει από 
τής ρίζης σχεδόν τής πτέρνης μέχρι τού άκρου τής αιχμής, τό δέ πάχος ταύτης είναι 
επί μέν τής πτέρνης 0.006 μ. έπί δέ τού αιχμηρού άκρου 0.002 μ.

Τό έγχειρίδιον σφζει έπί τής πτέρνης, διά τήν μετά τής λαβής συνήλωσιν, τρεις 
άργυροΰς ήλους ένσφηνωμένους εις ισαρίθμους μικράς όπάς, καθώς έπίσης καί τήν οπήν 
τετάρτου, τό ήμισυ τής όποιας σφζεται κατά τήν μίαν τών άκμών τής πτέρνης. Πλησιέ- 
στατα τούτων ύπάρχουν άλλαι τέσσαρες όμοιαι όπαί διατεταγμένοι καί αύταί, ώς καί

118. ΠΑΕ 1908, 115.
10
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αί προηγούμενοι, έν αντιστοιχία προς άλλήλας- προφανώς αύται έχρησίμευον διά τήν 
συνήλωσιν παλαιοτέρας λαβής, ήτις ( άγνωστον αν προ τής ταφής τοϋ νεκρού ή κατ’ 
αυτήν) άντεκατεστάθη δι’ άλλης καινουργούς, τής όποιας, ώς είδομεν, μόνον οί τρεις 
έκ τών τεσσάρων αργυρών ήλων διεσώθησαν. Άνερμήνευτος παραμένει ή ένάτη έπΐ 
τού άνω μέρους τής πτέρνης όπή, ευρισκομένη μεταξύ τού ένός τών ήλων τής τελευ
ταίας συνηλώσεως καί τής παρ’αύτόν όπής τής προγενεστέρας- δυνατόν νά διηνοίχθη 
διά πρόσθετον ένισχυτικήν συνήλωσιν τής παλαιοτέρας λαβής, άν ύποτεθή ότι αυτή εί- 
χεν ύποστή ρωγμήν τινά.

Άξιοσημείωτον ότι οί δύο πρός τήν ρίζαν τής πτέρνης άργυροί ήλοι είναι μεγα
λύτεροι (μήκ. 0.016) καί παχύτεροι, ένφ ό διασωθείς έπί τού κάτω μέρους αύτής είναι 
μικρότερος (μήκ. 0.009 μ.) καί λεπτότερος. Τούτο δίδει πιστήν εικόνα τού πάχους καί 
τού σχήματος τής έπί τής πτέρνης άπολήξεως τής λαβής. Παρεμφερές είναι τό Οπό τού 
Τσούντα έν Άμοργώ ευρεθέν έγχειρίδιον τού Εθνικού Μουσείου119.

ΕΜ. 6198(5) Πίν. 77β. Μήκος: 0.137 μ.
Χαλκή σμίλη άκεραία (λάμα) έξ Ισοπαχούς σχεδόν έλάσματος πάχους 0.003 μ.
Αί πλευραί είναι έλαφρώς κοΐλαι, ή κόψις (πλάτος 0.031 μ.) όλίγον καμπύλη καί 

έπί τής μιας μόνον όψεως πεπλατυσμένη, ή δέ πρός τήν όπήν άπόληξις (πλάτος 0.015 μ.) 
έχει τάς γωνίας έστρογγυλωμένας καί είναι όλίγον λεπτοτέρα.

ΕΜ. 6137 (1) Πίν. 78 γ. Μήκος : 0.145 μ. Πλάτος : 0.079 μ.
Μικρόν μαρμάρινον τριπτήριον άκέραιον, έλαφρώς άποκεκρουμένον εις τήν μίαν 

τών γωνιών120 121.
Άποτελεΐται έκ λεπτής πλακάς σχήματος όρθογωνίου παραλληλογράμμου (με

γίστου πάχους 0.01 μ.) ήτις, έλαφρώς άνασηκωμένη κατά τά άκρα, φέρει γύρωθεν τα
πεινόν χείλος. Εις τό έσωτερικόν τών γωνιών τού χείλους υπάρχουν κάθετοι μικραί όπαί, 
έχουσαι έλαφρώς πρός τά έξω λοξήν κατεύθυνσιν.

Έπί τού μέσου τής άνω έπιφανείας υπάρχει έλαφρά βάθυνσις, πιθανώς όφειλομέ- 
νη εις τήν έπί τού τριπτηρίου χρήσιν τού τριπτήρος.

ΕΜ. 6139 Πίν. 78β. Μήκος : 0.06 μ.
Κωνοειδής κυλινδρικός τριπτήρ τεφρομέλανος λίθου, άκέραιος.
’Απολήγει είς δύο λελεασμένα άκρα, διαμέτρου 0.025 μ. τό ένα καί 0.010 μ. τό 

έτερον, πράγμα τό όποιον πιθανώς υποδεικνύει χρησιμοποίησιν άμφοτέρων τών άκρων 
διά τήν λείανσιν μικροτέρων ή μεγαλυτέρων, άναλόγως, έπιφανειών.

Τό περιεχόμενον τοΟ τάφου 38 Β κυρίως άνεγνωρίσθη έκ τών έπί τών Αντικειμένων Αναγραφόμε
νων ένδείξεων έν συνδυασμφ πρός τάς πληροφορίας τοΟ Ευρετηρίου τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου καί τήν 
γενικήν περιγραφήν τοϋ Στεφάνου m.

Οϋτω έπί τής 6π’ Αριθμ. 6129 (2) «κανδήλας», τής όποιας, όπως καί τών ύπολοίπων αντικειμένων 
τοϋ παρόντος τάφου, τήν έκ τών άνασκαφών τοϋ Κλ. Στεφάνου έν Νάξω προέλευσιν παρέχει τό Εύρε- 
τήριον τοϋ Μουσείου, άνεγνώσθη ή ένδειξις : «κατ. μοίρα τάφου»· αϋτη κατά συνέπειαν έταυτίσθη μέ 
τό έν έκ τών δύο σικυοειδών ώς άνω Αγγείων, τοϋ έτέρου μή άναγνωρισθέντος.

119. ΑΕ 1898, 189 πίν. 12,8.
120. Πρβλ. ΑΕ 1898, Πίν. 10,12.
121. Βλ. έπεξηγηματικήν σημείωσιν 38ου Α τάφου καί ΠΑΕ 1908, 115.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:13 EEST - 34.211.113.242



ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΝΑΞΟΥ 147

Έπί τοΟ ύπ’ άριθ. ΕΜ 6137 (2) τριπτηρίου άνεγράφετο «... μοίρα τάφου ’Απόλλωνος»' τούτο πε- 
ριελήφθη είς τό περιεχόμενον τού τάφου, ταυτισθέν μέ τό ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου άναφερόμενον «άβα- 
κοειδές μαρμάρινον τριπτήριον». ’Επίσης περιελήφθησαν έν τω παρόντι τάφω ό κωνικός τριπτήρ ΕΜ. 
6139, διότι άνεγνώσθη έπ’ αύτοΟ ή λέξις «... Άπόλλ(ωνος)» και ή σμίλη ΕΜ. 6198 (5) διότι ήτο τυ
λιγμένη έντός φύλλου χάρτου φέροντος τήν ενδειξιν «Όρμος ’Απόλλωνος κατωτ. μοίρα». Τού έγ- 
χειριδίου άριθμ. ΕΜ. 6197 ή ταύτισις ήτο περισσότερον προβληματική διότι ό Κλ. Στέφανος εΰρεν 
γενικώς έν Νάξφ δύο έγχειρίδια, τό έν εις τό Νεκροταφεΐον τών Καρβουνολάκκων καί τό άλλο εις 
τόν παρόντα διπλοϋν τάφον τοϋ όρμου ’Απόλλωνος1S!.

ΕΙς τό ’Εθνικόν Μουσεΐον εύρίσκεται μόνον τό έν έξ αύτών ήτοι τό ύπ’ άριθ. ΕΜ 6197. Τήν ταύτι- 
σιν τούτου πρός τό ύπό τού Κλ. Στεφάνου εύρεθέν έν τφ παρόντι τάφω, στηρίζει ή έν τφ Άρχείω 
τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατατεθειμένη γραπτή έκθεσις τής άνασκαφής τού Στεφάνου τού 
έτους 190312® είς τήν όποιαν άναφέρεται ότι τό ύπ’ αύτού τότε άνευρεθέν έγχειρίδιον είς τό Νεκροτα
φεΐον τών Καρβουνολάκκων είχε μήκος 0.251 μ. καί πλάτος 0.071 μ. Κατά συνέπειαν, έπειδή αί διαστά
σεις τού έγχειριδίου ΕΜ. 6197 είναι καταφανώς μικρότεροι, άδιστάκτως τούτο περιελήφθη εις τό πε
ριεχόμενον τού παρόντος 38 Β τάφου.

ΣΥΣΤΑΣ ΤΑΦΩΝ ΡΟΟΥ

Τάφος 39ος

ΕΜ. 8832 Πίν. 76 γ. Ύψος σωζ.: 0.036 μ.
Μικκύλον μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον, έλλιπές τόν λαιμόν μετά τής κεφαλής- 

έλαφραί άποκρούσεις έπί τοϋ στήθους καί τοϋ άριστεροΰ βραχίονος. Μάρμαρον Πάριον.
Έχει τάς χεΐρας έπί τοϋ στήθους καί δή τό δεξιόν άντιβράχιον άνωθεν τοϋ άρι- 

στεροϋ, διαφέρον κατά τοϋτο τοϋ πλήθους τών κυκλαδικών ειδωλίων, τά όποια κατά κα
νόνα έχουν τάς χεΐρας έπί τοϋ στήθους, άντιστρόφως τοποθετημένος. Πρός τούτοις, είς 
τό παρόν είδώλιον τό δεξιόν άντιβράχιον εύρίσκεται είς λοξήν πρός τά άνω θέσιν καί 
τό αριστερόν είς σχεδόν όριζοντίαν.

Έπί τοϋ στήθους έδηλώθησαν οί μαστοί, τών οποίων ίχνη μόνον σήμερον σφζον- 
ται λόγφ φθοράς. Αί κάτωθι τών χειρών έπί τοϋ σώματος ύπάρχουσαι δύο όριζόντιαι 
έγχαράξεις ύποδηλοΰν προφανώς τάς αναδιπλώσεις τής κοιλίας. Ή όπισθία έπιφάνεια 
έλαφρώς κυρτή, χωρίς ιδιαίτερόν τι χαρακτηριστικόν.

Τό είδώλιον φαίνεται ότι έστερεΐτο κάτω άκρων. Άλλα γνωστά ειδώλια έχοντα 
οΰτω άντιστρόφως τοποθετημένος τάς χεΐρας έπί τοϋ στήθους είναι τά άκόλουθα πέντε : 
δύο είς τό Εθνικόν Μουσεΐον (τό έν έπίσης έκ Νάξου122 123 124 τό έτερον έκ Σύρου125, έν είς 
τό Βρεττανικόν Μουσεΐον126, έν είς τό Άμβοΰργον127 128 καί έν είς τό Μουσεΐον τής ’Ο
λυμπίας προσφάτως εύρεθέν είς τήν περιοχήν της.

Τό είδώλιον τού παρόντος τάφου έφερε τήν ενδειξιν «Ροόν» καί ώς έκ τούτου έταυτίσθη μετά τού 
ύπό τού Στεφάνου εύρεθέντος έν τή θέσει ταύτη ειδωλίου, περί τού όποίου οΰτος σημειώνει : «Είδώ
λιον μαρμάρινον έν μόνον εύρέθη έν άσυλήτω τάφω σεσυλημένης συστάδος κατά τά Δ. τής Νήσου έν 
θέσει Ροόν» ,28.

122. ΠΑΕ 1903, 55.
123. Άριθμ. 1095/28/8/903.
124. ΕΜ. 5363. Βλ. Figuralna Plastika Cycladjika πίν. XV Η (Majewski).
125. EM. 6165. Βλ. L’Art des Cyclades είκ. 248.
126. Cat. Sculpt. Brit. Mus. I (F.N. Pryce), 7 άρ. A (12).
127. Arch. Anz. 1928, 274, 5 είκ. 1.
128. ΠΑΕ 1908, 115 σημ. 2.
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Τάφος 40ος

ΕΜ. 8833 Πίν. 79 α, β καί 80 α καί β. Ύψος σωζ, : 0.125 μ.
Μαρμάρινον εΐδώλιον άνδρός καθημένου έπί απλής, άνευ έρεισινώτου, έδρας παί- 

ζοντος μουσικόν όργανον. Μάρμαρον Πάριον. Ελλείπουν ή κεφαλή μετά τοΰ λαιμοΰ, 
ή άριστερά χειρ άπό τοΰ μέσου περίπου τοΰ βραχίονος καί ή δεξιά άπό τοΰ καρποϋ. Επί
σης άμφότερα τά σκέλη άπό των γονάτων καθώς καί οί τέσσαρες πόδες τής έδρας καθ’ 
δλον σχεδόν τό ύψος αυτών, νϋν γύψφ συμπεπληρωμένον τοΰ μουσικοΟ όργάνου, σχή
ματος ορθογωνίου τριγώνου (άρπα ή σαμβύκη), σφζεται τό μεγαλύτερον μέρος της βά- 
σεως καί τής κατακορύφου πλευράς του. Ή διατήρησις τής έπιφανείας τοΰ μαρμάρου 
σχετικώς καλή.

Ό ευθέως επί τής τετράποδος έδρας καθήμενος «μουσικός» τοΰ παρόντος τάφου 
τής Νάξου, συγκρατεϊ διά τής κεκαμμένης δεξιάς τό βαρύ τριγωνικόν μουσικόν όργανον 
τοΰ οποίου ή κάτω πλευρά, ή βάσις έρείδεται έπΐ τοΰ δεξιοΰ μηροΰ, ή δε κάθετος πρός 
ταύτην όπισθία, εύρισκομένη κατά τό ύψος τοΰ βραχίονος, συσφίγγεται μεταξύ αύτοΰ 
καί τοΰ κορμοΰ τοΰ ειδωλίου. Ή κατά τόν βραχίονα μόνον διασωθεΐσα άριστερά χειρ, 
ως εκ τοΰ σφζομένου τμήματος φαίνεται, ήτο προτεταμένη καί ήπτετο τής έλλειπούσης 
πλαγίας πλευράς τοΰ μουσικοΰ όργάνου. Τά σκέλη τοΰ ειδωλίου είναι άπό τοΰ μέσου των 
μηρών κεχωρισμένα. Αί μόναι επί τών σφζομένων μερών τοΰ ειδωλίου ύπάρχουσαι άνα- 
τομικαί λεπτομέρειαι είναι τό άνδρικόν μέλος καί ή σπονδυλική στήλη· τό πρώτον έδη- 
λώθη διά μικράς ταπεινής προεξοχής, ή δέ σπονδυλική στήλη δΤ άβαθοΰς αϋλακος, ήτις 
άρχεται όλίγον άνωθεν τής έδρας καί φθάνει μέχρι σχεδόν τοΰ ύψους τών ώμων, ένθα 
ένοΰται μετά τής άπολήξεως τοΰ περί τήν ρίζαν τοΰ λαιμοΰ ύπάρχοντος, δίκην περιδέ
ραιου, έγχαράγματος.

Ό σαρκώδης λαιμός τοΰ ειδωλίου, ύπείκων εις τήν κίνησιν τής άριστεράς χειρός, 
στρέφεται πρός τό δεξιόν του πλευράν, ένθα τό μουσικόν όργανον ή στροφή έπε- 
τεύχθη κυρίως διά τής ισχυρός προβολής τοΰ προσθίου άριστεροΰ άνω ήμίσεος τοΰ 
κορμοΰ, συνεπείς τής όποιας ή άριστερά ώμοπλάτη άποκλίνει πρός τά εμπρός. Επίσης 
ό δεξιός μηρός, ό ύποβαστάζων τό μουσικόν όργανον, εύρίσκεται όλίγον ύψηλότερον 
τοΰ άριστεροΰ.

Ή τοιαύτη στροφή καί κίνησις τοΰ κορμοΰ καί τών μελών τοΰ ειδωλίου προδίδει 
τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τοΰ μουσικοΰ όργάνου καί τής πράξεως τοΰ παίζοντος τοΰτο 
άνδρός, δστις ήδύνατο νά είναι μάγος τις, βασιλεύς ή καί θεός άκόμη.

Ό μετατρέψας εις άνθρωπίνην μορφήν ένα μικρόν κύβον λευκοΰ μαρμάρου καλ
λιτέχνης τής Νάξου έπέτυχε, συνδυάζων τήν άδρότητα μέ τήν λεπτήν αΐσθησιν τοΰ 
πρέποντος, νά έμφυσήση παλμόν καί κίνησιν είς τό πηγαΐον καί άγνόν έργον του.

Τό εΐδώλιον είναι παρεμφερές πρός τό περίφημον έκ Κέρου είδώλιον τοΰ Έθνι- 
κοΰ Μουσείου129 130 καί δμοιον περίπου μέ τά δύο έκ Θήρας είδώλια τής Καρλσρούης 13°.

Τό ανωτέρω είδώλιον εύρέθη κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών έπανεκθέσεως τοδ Έθνικοϋ Μου
σείου έντός έρμαρίου μικρός προθήκης εις αίθουσαν παραπλεύρως τοϋ παλαιοΟ γραφείου τής Διευθύν-

129. L’Art des Cycl. είκ. 333 καί 334 (Zervos)
130. ε.ά. 316 καί 317.
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σεως. Τοϋτο έταυτίσθη μετά τοΟ υπό τοϋ Κλ. Στεφάνου περιγραφομένου συντόμως ειδωλίου μουσι- 
κοΟ έκ τής άνασκαφής του είς τό νεκροταφεΐον ’Αφεντικών, ήτο δέ τό μοναδικόν εύρημα έκ τού είς 
άγνωστον έποχήν παλαιότερον άνοιχθέντος καί ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου έπανερευνηθέντος τάφου, 
ό όποιος σημειωτέον ήτο «έκ τών έπισημοτάτων τοϋ νεκροταφείου περιβαλλόμενος ύπό διπλής σειράς 
πλακών» m.

Τάφος 41ος

ΕΜ. 6231 (1) Πίν. 76 δ. Μήκος : 0.045 μ. Μέγ. πλάτ. : 0.028 μ.
Λιθίνη μικρά τριγωνική άξίνη άκεραία, έκ λελεασμένου τεφρομέλανος λίθου131 132 133.

Ή άνωτέρω άξίνη, άν καί ούδεμίαν έπ’ αύτής διέσωσεν ένδειξιν περί τής είδικωτέρας προελεΰσεώς 
της, έταυτίσθη μέ τήν ύπό τοϋ Κλ. Στεφάνου εύρεθεϊσαν λιθίνην «τριγωνικήν σμίλην» έν τάφο) τοϋ 
νεκροταφείου τών ’Αφεντικών 1Μ, διότι τό Εύρετήριον τής Προϊστορικής Συλλογής τοϋ Έθνικοΰ Μου
σείου παρέχει διά τήν παροϋσαν άξίνην, τήν έκ τών άνασκαφών τοϋ Στεφάνου έν Νάξφ, προέλευσιν 
αύτής. Περί τής σημασίας τών όρων «άξίνης» καί «σμίλης» άναφέρει ό Χρ. Τσούντας τά έξής : «Δέν 
ένόμισα άναγκαϊον νά χωρίσω άπ’ άλλήλων τάς δύο ταύτας κατηγορίας, διότι όσα δύναται νά ρηθώσι 
περί τής μιας, ίσχύουσι καί περί τής έτέρας. Έπειτα δέ πολλαί άξίναι είναι τόσον μικραί, ώστε πιθανώ- 
τατα ή χρήσις αυτών δέν διέφερεν άπό τής τών σμιλών» 134.

Είς τάς σελίδας 150 καί 151 παρατίθενται δύο Ευρετήρια έκ τών όποιων τό πρώ
τον περιέχει κατ’ αΰξοντα άριθμόν τήν άρίθμησιν τών τάφων τού παρόντος καταλόγου 
μετά τών άντιστοιχούντων είς έκαστον έξ αυτών άριθμών ευρετηρίου τών άντικειμέ- 
νων τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου (ΕΜ.). Τό δεύτερον Εύρετήριον δίδει τούς άριθμούς τοϋ 
εύρετηρίου τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου (ΕΜ.), μετά τοϋ άντιστοίχου άριθμοϋ τάφου τοϋ 
παρόντος καταλόγου.

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

131. ΠΑΕ 1910,272.
132. Πρβλ. Διμήνι καί Σέσκλο (Τσούντας) 310 είκ. 234. Πίν. 40, 34.
133. ΠΑΕ 1910, 272.
134. Διμήνι καί Σέσκλο (Τσούντας), 307.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ A'

EM
Τάφος 1ος : 6110(1), 6133(3)

» 2ος : 6133 (2).
» 3ος : 6133(5).
» 4ος : 6135(8).
» 5ος : 6135(10).
» 6ος : 6140 (16).
» 7ος : 6101 (7).
» 8ος : 6122(26), 8807.
» 9ος : 6100(1).
» 10ος : 6195, 6140(22), 6135(5), 6135(4), 6136(4), 6134, 6108, 6107, 8808, 6109 (1), 6105,

8809, 8810.
» 11ος : 6204 ( 7), 6204 ( 9).
» 12ος : 6140(18), 6133(1), 6133(4), 6136(1), 6135 (1),, 6135 (6), 8811.
» 13ος: 6140 (21).
» 14ος : 6140 (20).
» 15ος: 8812, 8813.
» 16ος : 6140(1), 6140(2), 6140(4), 8814, 8815.
» 17ος : 8816, 8817.
» 18ος : 6124 (2), 6124 (4), 8818, 8819.
» 19ος: 6135 (3), 6135 (7(, 8820.
» 20ος: 8821.
» 21ος : 6124 (1), 8822.
» 22ος: 6132.
» 23ος : 6196, 8823, 6198 (1), 6198 (2).
» 24ος : 6120, 6119(1), 6119(2 ) 6126(1), 6126(2), 6126(3), 6119'(3), 6119(4).
» 25ος : 6101 (2).
» 26ος: 6140.Α, 6204(1), 6204(2), 6204 (3), 6204 (4), 6204 (5), 6205(6), 6100(8), 6100(4),

6204(11), 6204(8), 8824, 6136(2), 8825, 6205(1), 8826, 6205(2), 8827,6140(7), 6140
(9), 6140(10), 6140(11), 6140(6).

» 27ος: 6122(25), 6201, 6202.
» 28ος : 6140(19), 6109(2).
» 29ος : 6102 (2).
» 30ος : 6135(12).
» 31ος : 6122(11), 6122(10), 8828.
» 32ος: 6122 (1), 6122 ( 8).
» 33ος : 6122(7), 6122(21).

34ος : 6122 (4), 8829.
» 35ος: 8830.
» 36ος : 6140(3), 6122(3).
» 37ος : 8831.
» 38 A : 6198 (3), 6198 (4), 6198 (6).
» 38 Β : 6129(2), 6197, 6198(5), 6137(1), 6139.
» 39ος : 8832.
» 40ος : 8833.
» 41ος : 6231 (1).
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ Β'

Άριθ.
ΕΜ

Άριθ.
ΤΑΦΟΥ

Άριθ.
ΕΜ

Άριθ.
ΤΑΦΟΥ

Άριθ.
ΕΜ

Άριθ.
ΤΑΦΟΥ

6100(1) 9ος 6135(3) 19ος 6204 (3) 26ος
6100 (4) 26ος 6135 (4) 10ος 6204 (4) 26ος
6100 (8) 26ος 6135 (5) 10ος 6204 (5) 26ος
6101 (2) 25ος 6135 (6) 12ος 6204 (6) 26ος
6101 (7) 7ος 6135 (7) 19ος 6204 (7) 11ος
6102(2) 29ος 6135 (8) 4ος 6204 (8) 26ος
6105 10ος 6135 (10) 5ος 6204 (9) 11ος
6107 10ος 6135 (12) 30ος 6204(11) 26ος
6108 10ος 6136 (1) 12ος 6205 (1) 26ος
6109 (1) 10ος 6136 (2) 26ος 6205 (2) 26ος
6109 (2) 28ος 6136(4) 10ος 6231 (1) 41ος
6110(1) 1ος 6137 (1) 38οςΒ 8807 8ος
6119(1) 24ος 6139 38οςΒ 8808 10ος
6119(2) 24ος 6140(1) 16ος 8809 10ος
6119(3) 24ος 6140 (2) 16ος 8810 10ος
6119(4) 24ος 6140 (3) 36ος 8811 12ος
6120 24ος 6140 (4) 16ος 8812 15ος
6122(1) 32ος 6140 (6) 26ος 8813 15ος
6122 (3) 36ος 6140 (7) 26ος 8814 16ος
6122 (4) 34ος 6140 (9) 26ος 8815 16ος
6122 (7) 33ος 6140 (10) 26ος 8816 17ος
6122 (8) 32ος 6140(11) 26ος 8817 17ος
6122 (10) 31ος 6140(16) 6ος 8818 18ος
6122(11) 31ος 6140 (18) 12ος 8819 18ος
6122 (21) 33ος 6140(19) 28ος 8820 19ος
6122 (25) 27ος 6140 (20) 14ος 8821 20ος
6122 (26) 8ος 6140 (21) 13ος 8822 21ος
6124 (1) 21ος 6140 (22) 10ος 8823 23ος
6124 (2) 18ος 6140.Α 26ος 8824 26ος
6124(4) 18ος 6195 10ος 8825 26ος
6126(1) 24ος 6196 23ος 8826 26ος
6126 (2) 24ος 6197 38ος Β 8827 26ος
6126 (3) 24ος 6198 (1) 23ος 8828 31ος
6129 (2) 38Β 6198 (2) 23ος 8829 34ος
6132 22ος 6198(3) 38οςΑ 8830 35ος
6133 (1) 12ος 6198 (4) 38οςΑ 8831 37ος
6133 (2) 2ος 6198 (5) 38οςΒ 8832 39ος
6133(3) 1ος 6198 (6) 3 8ος A 8833 40ος
6133 (4) 12ος 6201 27ος
6133 (5) 3ος 6202 27ος
6134 10ος 6204 (1) 26ος
6135(1) 12ος 6204 (2) 26ος

Γ. Α. Π.
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Νάξος. Τάφος 1ος. Μαρμάρινοι «κανδήλαι» : α. ( ΕΜ. 6110,,) β. (ΕΜ. 6133,3)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 2ος. Μαρμάρινον δοχείον μετά πώματος, α. ( ΕΜ. 6133,,), Τάφος 3ος. Μαρμάρινη πυξίς
μετά πώματος, β. (ΕΜ.6133,5)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 7ος. Πηλίνη εγχάρακτος κυλινδρική πυξϊς μετά πώματος (ΕΜ. 6101,,)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Πυξίδες πήλιναι. Τάφος 8ος. Κυλινδρική, α. (ΕΜ. 6122,2β), Τάφος 9ος. Σφαιρική, β. (ΕΜ. 6100,!)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Μαρμάρινα γυναικεία ειδώλια. Τάφος 10ος: α. (ΕΜ. 6195), β. (ΕΜ. 6140,22)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ
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Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 10ος. Μαρμάρινον ομοίωμα λύχνου. ( ΕΜ. 6134): α. όψις έκ τών πλαγίων,
β. όψις έκ τών άνω

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 10ος. Πήλινα αγγεία : α. ( ΕΜ. 6105), β. (ΕΜ. 8809), γ. (ΕΜ. 8810)

Γ. Α. Π ΑΓΙΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος, α. Τάφος 11ος. Πυρήν καί λεπίδες όψιανοΰ : (ΕΜ. 6204,,) καί (ΕΜ. 6204,„), 
β. Τάφος 15ος. Πηλίνη ραμφόστομος πρόχους (ΕΜ. 8812)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 12ος : α. Μαρμάρινον γυναικεΐον είδώλιον (ΕΜ. 6140,18), β. Μαρμ. κανδήλα (ΕΜ. 6133,!), 
γ. Φυσική θαλασσία κόγχη (ΕΜ. 8811), δ. Μαρμ. άνευ ποδός κανδήλα (ΕΜ. 6133,4)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ. Α. ΠΑΓΓΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:13 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 54 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961 /62)

Νάξος. Μαρμάρινα γυναικεία ειδώλια : α. Τάφος 13ος. (ΕΜ. 6140,21), β. Τάφος 14ος. (ΕΜ. 6140,20)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 16ος. Μαρμάρινα ειδώλια καί έργαλεϊα: α 1. (ΕΜ. 6!40,4), α2. (ΕΜ. 6140,2), 
α3. (ΕΜ. 6140,!) β. (ΕΜ. 8814) γ. (ΕΜ. 8815)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 18ος. Μαρμάρινοι φιάλαι, οστέινος σωλήν καί πήλινον σφονδύλιον : α. (ΕΜ. 6124,2), 
β. (ΕΜ. 6124,4), γ. (ΕΜ. 8818), δ. (ΕΜ. 8819)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Νάξος. Τάφος 19ος. Μαρμάρινοι φιάλαι καί πηλίνη πρόχους : α. (ΕΜ. 6135,3), β. (ΕΜ. 6135,,),
γ. (ΕΜ. 8820)
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Νάξος. Πήλινα έγχάρακτα αγγεία: α. Τάφος 20ός. (ΕΜ. 8821 ), β. Τάφος 29ος. (ΕΜ. 6102,,) 
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Νάξος. Τάφος 21ος. Μαρμ. φιάλη μετά τμήματος οστέινου σωλήνος εντός αύτής καί λεπίς όψιανοΰ :
α - β. ( ΕΜ. 6124, γ. (ΕΜ. 8822)
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Νάξος. Τάφος 22ος. Πηλίνη ραμφόστομος πρόχους (ΕΜ. 6132)
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Νάξος. Τάφος 25ος. Πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς μετά πώματος (ΕΜ. 6101,2) 
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Νάξος. Τάφος 26ος. Πήλινον τηγανοειδές σκεύος καί μικκύλα χρωματοδοχεία : α - β. (ΕΜ.6140Α), 
γ-δ. (ΕΜ. 6204, 5 ), ( ΕΜ. 6204,,), ( ΕΜ. 6204,2), (ΕΜ. 6204, 3 ), (ΕΜ. 6204, 4 )
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Νάξος, α-β. Τάφος 26ος. Μαρμάρινη άβαθής φιάλη ( ΕΜ. 8825 )
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Νάξος. Τάφος 31ος. Πήλιναι εγχάρακτοι πυξίδες καί λεπίς όψιανοϋ: α. (EM. 6122,u), β. (ΕΜ. 6122,10),
γ. ( ΕΜ. 8828)
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Νάξος. Πήλιναι κυλινδρικά! πυξίδες : α-β. Τάφος 32ος. (ΕΜ. 6122, χ), ( ΕΜ. 6122,8), γ-δ. Τάφος 33ος. 
(6122,-), (ΕΜ. 6122,21), ε-ς. Τάφος 34ος. (ΕΜ. 6122,4), (ΕΜ. 8829)
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Νάξος. Μαρμάρινα ειδώλια καί πηλίνη έγχάρακτος κυλινδρική πυξίς. α. Τάφος 35ος. ( ΕΜ. 8830), 
β-γ. Τάφος 36ος. (ΕΜ. 6140, 3), (ΕΜ. 6122, 3)
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