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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ

Κατά τό θέρος τοΰ 1963 συνεχίσθη ή έν τι) πό- 
λει τής Νάξου άνασκαφή εις τούς κατωτέρω το
μείς:

A 1. ΕΙς τήν περιοχήν τής μυκηναϊκής πό
λεως, είς τήν «Γκρότταν» (Π ί ν. 475 α ), ένθα 
ήρευνήθη περαιτέρω καί δή κατά τήν πρός βορραν, 
δηλαδή τήν κατεύθυνσιν τής θαλάσσης, τό κατά 
τό 19591 καί I9602 άναφανέν τμήμα οικημάτων 
μέ σκοπόν τήν ενωσιν τού τμήματος τούτου πρός 
τό τμήμα τό άνασκαφέν κατά τό 19503 καί 19514, 
ώστε νά άποκτηθή κατά τό δυνατόν πληρεστέρα 
ή είκών ένός έστω καί περιορισμένου άλλ’ όπωσ- 
δήποτε άρτιου τμήματος τής μυκηναϊκής πόλεως. 
Διότι βεβαίως συστηματική έξερεύνησις όλοκλή- 
ρου τής άρχαίας πόλεως είναι άδύνατος καί ένε
κα τής περιορισμένης μόνον έκτάσεως, ήτις προσ- 
φέρεται πρός έρευναν, καί ένεκα τής άδυναμίας 
πρός ύπερνίκησιν τών φυσικών δυσχερείων τής 
άνασκαφής. Ώς είναι ήδη έκ τών παλαιοτέρων 
μου έκθέσεων γνωστόν, τά μυκηναϊκά έρείπια 
κείνται ύπό τήν στάθμην τής πλησίον θαλάσσης 
— έντός τής όποιας καί συνεχίζονται — ούτως 
ώστε ή άνασκαφή νά μή είναι δυνατή παρά μόνον 
μέ τήν συνεχή άντλησιν τών άμέσως είσρεόντων 
ύδάτων ( Π ί ν. 471 β) έκ πάσης δέ κατευθύν- 
σεως, εύθύς ώς άφαιρεθοϋν τά στρώματα τής με- 
ταγενεστέρας σχετικώς έπιχώσεως.

Ι.Τό Έργον τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
1959, 128.

2. ΠΑΕ 1961, 191 κ.έ.
3. ΠΑΕ 1950, 269 κ.έ.
4. ΠΑΕ 1951, 214 κ.έ. Οΰτω ή άνασκαφή τής Μυκηναϊ

κής πόλεως τής Νάξου έχει διεξαχθή κατά πέντε περιόδους 
μέχρι σήμερον (1950, 1951, 1959, 1961 καί 1963), διάρκειας 
δέ έκάστης ούχΐ μακροτέρας τών είκοσι περίπου ήμερών, 
είς &ς προσθετέα καί μία δοκιμαστική άνασκαφή όλίγων 
ήμερών παρά τό έκκλησίδιον τής ‘Αγίας Έλεούσης ('Εργον
1960, 189) (Σχεδ. σημεΐον ΑΕ). ΑΙ άλλαι περίοδοι τών έν 
Νάξφ ύπό τήν διεύθυνσίν μου άνασκαφών τής ’Αρχαιολογι
κής ‘Υπηρεσίας είναι ή έρευνα κυκλαδικών οίκιών είς τό 
δυτ. άκρον τής Γκρόττας (ΠΑΕ 1949, 112 κ.έ.), ή άνασκαφή 
τοϋ ‘Ιερού τής Δήμητρος καί Κόρης είς τό Σαγγρί (ΠΑΕ 
1954, 330 κ.έ.), ή άνασκαφή τών δύο λαξευτών μυκηναϊκών 
τάφων κατά τά έτη 1958 (Τό Έργον 1958, 165) καί 1959 
(Τό Έργον 1959, 125) συγχρόνως μέ τήν έπανάληψιν τής 
άνασκαφής έν Γκρόττςι, ή άνασκαφή τών ‘Απλωμάτων 
(Έργον 1960, 185 καί ΠΑΕ 1961 194). "Ας σημειωθούν 
έπίσης καί δύο σύντομα άρθρα μου: Είδήσεις περί τών Χρι
στιανικών μνημείων τής Νάξου έν τώ τόμω Είς Μνήμην Κ. I. 
Άμάντου, 1960, σ. 468 - 474 καί Μυκηναϊκή Νάξος έν 
Έπετ. Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών Α' 1961 σ. 600- 608.

Ή έφέτος άνασκαφεΐσα περιοχή όρίζεται έν 
τφ είκονιζομένφ σχεδιογραφήματι (Σχέδ. Γ 
Π ί ν. 471 α) διά τών τοίχων τών έσχεδιασμένων 
διά λίθων, ένφτό κατά τό 1959 καί τό 1961 έρευ- 
νηθέν τμήμα χαρακτηρίζεται διά τών λοξών πα
ραλλήλων γραμμών τών πληρούντων τούς τοί
χους. Ήδη άπό τού 1950 είχε διαπιστωθή ότι τά 
έρευνώμενα μυκηναϊκά κτίσματα άνήκουν είς 
δύο ή τρεις περιόδους μέ έπαλλήλους τούς τοί
χους αύτών. Οί λόγοι τής διαφόρου έν έκάστη 
περιόδφ κατευθύνσεως τών κτισμάτων τούτων 
εύδιάκριτοι κατά διαδοχικόν στρώμα τοίχοι ση- 
μειοϋνται έν τώ νοτίφ τμήματι τοΰ σχεδιογραφή
ματος διά μικρών μέν άραιοτέρων παραλλήλων 
γραμμών οί τοίχοι τού στρώματος 1, τού παλαιο- 
τέρου καί χαμηλοτέρου φυσικά, διά μεγαλυτέρων 
δέ καί πυκνοτέρων οί τού ύπερκειμένου στρώ
ματος (άνασκαφή 1959 καί 1961).

Είς τό έφέτος άνασκαφέν τμήμα τοίχοι τού νεω- 
τέρου στρώματος δέν άνεφάνησαν πλήν μιας μι
κρός γωνίας ( Π ί ν. 471 γ ) ύπερκειμένης άκρι- 
βώς έπί τής ΒΑ. γωνίας τού δωματίου Β. Άντιθέ- 
τως έλαβον σαφεστέραν δψιν τά έρείπια τής βα- 
θυτέρας περιόδου ( Π ί ν. 471 α - β ), τά όποια 
άποτελούν τήν προέκτασιν τών παλαιότερον 
έρευνηθέντων. Διαπιστοΰται τοιουτοτρόπως ή 
μορφή ένός τμήματος μεγαλυτέρου συνόλου διά 
τών δωματίων Α, Β, Γ ώς καί τού χώρου Δ, τού 
όποιου όμως άγνοούμεν άκόμη τήν δλην μορ
φήν. Τό δωμάτιον Β δι’ ένός έγκαρσίου τοί
χου χωρίζεται είς δύο τμήματα, τών όποιων τό 
έν, τό Β, πολύ στενότερον άπετέλει ίσως διάδρο
μον.

Ή θέσις τής εισόδου διεπιστώθη μόνον είς τό 
δωμάτιον Γ, ένθα άνευρέθη κατά χώραν μαρμάρι
νη πλάξ κατωφλιού μήκους 1.30 καί πλάτους 0,31 
μ., άκριβώς είς τό βόρειον πέρας τού άνατολικοϋ 
τοίχου τοΰ δωματίου τούτου, κατέχον δέ τό έσω- 
τερικόν μόνον ήμισυ τοΰ έφ’ ού πατεΐ τοίχου. Εις 
τό δωμάτιον Α εΐχεν εΰρεθή κατά τό 1961 πλάξ 
κατωφλιού έκ σχιστού ούχί δμως κατά χώραν 
άλλά έπί τοΰ δαπέδου πλησίον τοΰ βορείου τοί
χου τοΰ δωματίου τούτου (ΠΑΕ 1961, 192, πίν. 
150 α). Τοΰ δωματίου Β ό νότιος τοίχος κατά τό 
δυτικόν άκρον του είναι έντελώς κατεστραμμέ
νος είς δύο σημεία- ίσως έκεΐ ύπήρχεν ή είσοδος.

Ή ύπέρ τά μυκηναϊκά ταΰτα έρείπια έπίχωσις 
είναι άνάμεικτος- όλίγον μόνον ύπέρ ταΰτα δια- 
κρίνεται τό (πρωτο)γεωμετρικόν στρώμα, ούχί 
δέ πανταχοΰ, συχνάκις δέ άνάμεικτον μέ ύστερο- 
μυκηναϊκά δστρακα. Παρά τάς δυσχερείας δύνα- 
ται όπωσδήποτε νά θεωρηθή ώς άσφαλές δτι είς 
τό στρώμα τής άνωτέρας μυκηναϊκής περιόδου,
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τό 2, άντιστοιχοΰν μόνον μυκηναϊκής έποχής 
όστρακα, ένφ εις τό βαθύτερον, τό 1, μέχρι μέν 
τίνος έχομεν μυκηναϊκά έπίσης, είτα δέ, βαθύτε
ρον, μυκηναϊκά άνάμεικτα μετά «κυκλαδικών» 
— ό όρος χρησιμοποιείται μέ τήν έννοιαν τών

ταύτης δέν θά ήθελον νά έξαγάγω, έν τή έλπίδι ότι 
ή μελλοντική έρευνα θά παράσχη καί περαιτέρω 
στοιχεία. 'Οπωσδήποτε, τά ευρήματα συνίστανται 
κατά κύριον λόγον εις όστρακα τής YE III γενι
κώς έποχής, τινά τών όποιων καί άπεικονίζονται

μή γραπτών μυκηναϊκών — ένφ άκόμη χαμηλό- 
τερον, ήτοι έντός τοϋ στρώματος τών ποταμίων 
χαλίκων καί άμμου, έπί τού όποιου έχουν θεμελιω- 
θή τά παλαιότερα μυκηναϊκά οίκήματα, καθώς 
καί κατωτέρω τούτου έλλείπουσιν έντελώς τά μυ
κηναϊκά· στιλπνά μελανά καί μινύεια είναι συνήθη. 
Περαιτέρω συμπεράσματα έκ τής διαπιστώσεως

( Π ί ν. 472 α - β ). Βεβαίως ή ταξινόμησις τοΰ 
πλήθους αΰτών δέν κατέστη δυνατόν νά γίνη μέ
χρι σήμερον, ώστε δέν αποκλείεται νά ΰπάρχωσι 
καί τινα παλαιότερα, όπωσδήποτε όμως όχι πολλά.

A 2. Μικρά κατ' άνάγκην ήτο ή έρευνα ή γε- 
νομένη είς τό δυτικόν πέρας τής «Γκρόττας» πλη
σίον τών κατά τό 1949 άνασκαφεισών οίκιών «κυ
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κλαδικής» έποχής, άλλ’ έπΐ τής εύθύς μετά τήν 
άκτήν άποτόμως ύψουμένης περιοχής. Ή σύγχρο
νος καί μεταγενεστέρα έπίχωσις ήτο πολύ μεγάλη, 
ώστε τό σχετικώς καθαρώς παλαιόν στρώμα (γεω
μετρικόν, μυκηναϊκόν, κυκλαδικόν) συνηντήθη 
εις βάθος πέντε μέτρων, ένφ τό τεμάχιον κυκλα
δικού τοίχου άνεφάνη εις βάθος 5.90 μ., φυσικά έν- 
τός του ΰδατος. Ή άνασκαφή ήτο άδύνατον νά 
διεξαχθή έντός τοσούτου βάθους. Συνελέγησαν 
πολλά όστρακα, ώς ήτο έπόμενον, μεταξύ των ό
ποιων τεμάχια ραμφοστόμου μεσοκυκλαδικής 
οίνοχόης ( Π ί ν. 473 α ) καί θραύσμα τεφρού 
μινυείου άγγείου φέροντος έγχάρακτον σύμβο- 
λον τής γραμμικής γραφής Α.

Β. ΕΙς τήν περιοχήν των «Απλωμάτων», ήτοι 
τού πρός άνατολάς τής πόλεως λόφου τού χωρι- 
ζομένου άπ’ αύτής διά τού χειμάρρου, συνεχί- 
σθη ή έρευνα τού οικοδομήματος έν τφ όποίω 
κατά τό 1961 είχεν άνευρεθή τό μωσαϊκόν τής 
έπί τού θαλασσίου ταύρου Νηρηΐδος. Τό οικο
δόμημα είναι λίαν κατεστραμμένον καί μεταγε
νέστερον, άνήκον είς τήν κατά τούς Έλληνορρω- 
μαϊκούς χρόνους έπέκτασιν τής πόλεως πρός τήν 
βορείαν αύτής, παρά τήν θάλασσαν, περιοχήν, τήν 
«Γκρότταν» δηλαδή, ήτις είχε μείνει άκατοίκη- 
τος άπό των γεωμετρικών καί έξής χρόνων, καί 
πρός τά κράσπεδα τού λόφου των «Απλωμάτων».

Έπί των τελευταίων τούτων, ώς εδειξεν ή κατά 
τό 1960, 1961 καί έφέτος άνασκαφή, ύπήρχεν άπό

τών πρωτογεωμετρικών χρόνων έκτεταμένον νε- 
κροταφεϊον, έκ τού όποιου προέρχονται τά έν 
τή έπιχώσει άνευρεθέντα πολλά καί διαφέροντα 
όστρακα. Τάφοι δέν άνευρέθησαν είμή έλάχι- 
στοι λαξευτοί έπί τού φυσικού βράχου καί βε
βαίως ούχί άσύλητοι, διασωθέντες λόγφ τής με
γάλης έπιχώσεως. Έξ ένός λαξεύματος προέρχε
ται ή είκονιζομένη πρωτογεωμετρική οίνοχόη 
( Π ί ν. 473 β ). Είκονίζονται έπίσης όστρακα έκ 
τής όλης περιοχής ( Π ί ν. 473 γ, 474 α - β, 475 
β). Έκ τούτων, ώς παρετηρήθη άπό τής άνα- 
σκαφής τού 1960, διαπιστοϋται ήδη διά πρώ
τη ν φοράν, ότι ό «γραμμικός νησιωτικός ρυ
θμός», ό παλαιότερον χαρακτηρισθείς ώς βοιωτι- 
κός ή εόβοϊκός ή παριακός, γνωστός μέχρι τοΰδε 
κυρίως έκ Θήρας, άπαντά καί έν Νάξω. Είς τόν 
ρυθμόν τούτον άνήκει π.χ. τό ώραϊον ένεπίγρα- 
φον θραύσμα κρατήρος μέ τήν παράστασιν τής άρ- 
ματοδρομίας (Έργον 1960 είκ. 210). Τά θραύ
σματα τών σκύφων ( Π ί ν. 474 α - β ) άνήκουν είς 
τήν τελευταίαν γεωμετρικήν έποχήν, καθ’ ήν δια- 
μορφούται ό ρυθμός οδτος. Έκ τών μέχρι σήμε
ρον ευρημάτων νομίζω ότι έπιτρέπεται ή ύπόθε- 
σις ότι ό γραμμικός οδτος ρυθμός άνήκει έπίσης 
είς τήν Νάξον παρά τόν γνωστόν πλέον χαρακτη
ριστικόν ναξιακόν ρυθμόν. Άλλ’ ένφ ό τελευταίος 
οδτος συνδέει τήν Νάξον μέ τήν Κόρινθον, ό 
γραμμικός ρυθμός είναι ό ένώνων πρός τήν ’Ανα
τολικήν Ελλάδα.

ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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Νάξος. Μυκηναϊκός οικισμός: α. Ερείπια, β. Κάτω, Οπό τό βδωρ, διακρίνεται τό κατώφλιον τοϋ 
δωματίου Γ, γ. ’Επάλληλοι τοίχοι κατά τήν ΒΑ. γωνίαν
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Νάξος: α - β. Μυκηναϊκά όστρακα έκ τής πόλεως Νάξου
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Νάξος: α. Τεμάχια ραμφοστόμου μεσοκυκλαδικής οίνοχόης, β. Πρωτογεωμετρική οΐνοχόη,
γ. Πρωτογεωμετρικά όστρακα
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Νάξος: α - β. Ύστερογεωμετρικά όστρακα
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Νάξος: α. "Αποψις τής Χώρας, β. Γεωμετρικά δστρακα
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