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ΘΗΡΑ

Κατά τόν Νοέμβριον τού παρελθόντος έτους, 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έπανε- 
λήφθη ή άνασκαφή τοΟ άρχαϊκοϋ νεκροταφείου 
τής ΒΑ. Σελλάδας®. Άλλ’ αί έργασίαι, αΐτινες διε- 
ξήχθησαν τή βοηθείμ τής άρχαιολόγου δ. Έ. 
Λαζαρίδου, διήρκεσαν μόνον έπί πενθήμερον, δια- 
κοπεϊσαι πρός τακτοποίησιν έπειγόντων ύπηρε- 
σιακών ζητημάτων.

ΕΙς τόν νότιον τομέα άνεζητήθη καί έκαθαρί- 
σθη είς μήκος 11 μέτρων ή συνέχεια τής άρχαίας 
όδοϋ πρός τήν πόλιν. Ή όδός φθάνουσα είς με
γάλους βράχους, έπί των όποιων ύπάρχουν λα
ξεύματα τάφων, διαγράφει στροφήν και προχωρεί 
πρός τήν κατεύθυνσιν τού θαλαμωτού τάφου, δσ- 
τις είχεν άποκαλυφθή πρό διετίας. Κατά τήν στρο
φήν τό λιθόστρωτον δέν σφζεται, καί ένεκα τής 
διαφοράς τών έπιπέδων φαίνεται δτι έσχηματί- 
ζοντο βαθμίδες. Ή έσωτερική πλευρά τής όδοΟ 
καταλαμβάνεται, πάλιν, ύπό σειράς ταφικών κα
τασκευών. Κάτωθι τών βράχων σχηματίζεται μι
κρά κοιλότης, μήκους 1.12 καί πλάτους είς τά 
άκρα 0,24 καί 0,36 μ., τής όποιας ή μία στενή 
πλευρά κλείεται διά μικρών λίθων. Ή κοιλότης 
ήτο πλήρης μελανών χωμάτων πυράς, τά όποια 
περιεΐχον άφθονα όστρακα άγγείων. Συνεκολλή- 
θη μελαμβαφής φιάλη φέρουσα πολύχρωμον δια- 
κόσμησιν έκ φυτικών σχημάτων6 7. Εύρέθησαν 
έπίσης διάφορα πήλινα ειδώλια πτηνών, πηλίνη 
κεφαλή κριού καί μικρός δελφίν έξ άσβεστολί- 
θου.

Ύψηλότερον άπό τήν θέσιν τοΟ θαλαμωτού 
τάφου άπεκαλύφθη ταφική κατασκευή, ήτις άπο- 
τελεΐται άπό δύο παράλληλα τοιχάρια έξ άκανο- 
νίστων λίθων βαίνοντα είς άπόστασιν 0,80 μ. άπ’ 
άλλήλων καί έχοντα μήκος τό πρώτον 1.80, τόδέ 
δεύτερον 1.10 μ. Μεταξύ τών δύο τοιχαρίων ϊστα- 
το κατά χώραν στρογγύλη στήλη καταλήγουσα 
άνω είς κωνικήν διαμόρφωσιν καί φέρουσα κα- 
θέτως τήν έπιγραφήν ΕΧΕΒΩΑΟ ( Π ί ν. 479 α). 
"Υψος έχει 0,49 μ. καί ένθυμίζει τά γνωστά είς σχή
μα φαλλού έπιτύμβια τής Σμύρνης καί άλλων 
περιοχών τής Μ. ’Ασίας8. Ό τάφος, είς τόν όποιον 
άνήκεν ή έπιτύμβιος στήλη, δέν ήρευνήθη.

Κατά τόν συμπληρωματικόν καθαρισμόν τού 
χώρου πρό τού λαξευτού τάφου άπεκαλύφθη μία 
ταφή καύσεως έντός μεγάλου άμφορέως, στερεω
μένου είς άβαθές κοίλωμα έκ μικρών λίθων, πέ- 
ριξ τού όποιου είχον άποτεθή τρία μικρότερα

6. ΑΔ 17(1961/2): Χρονικό, 268 κ.έ.
7. Πρβλ. Ε. Buschor AM 1929, 146.
8. F. Milfner Ojh 1932, Beiblatt 156.

άγγεΐα (Π ί v. 479 β.) Όλα τά άγγεία ταΰτα ήσαν 
άνευ κοσμήσεως ή γανώματος. Ή καΰσις τού νε
κρού είχε λάβει χώραν έπί τόπου, καθώς έδείκνυον 
τά έρυθρά έκ τής πυρακτώσεως χώματα. Άξιολο- 
γώτερα άγγεΐα έδωσαν δύο ταφαί τής κλασσικής 
έποχής. Κατά τό άκρον τού βορείου τομέως τής 
άνασκαφής, είς τά πρανή, τά όποια έσχηματίσθη- 
σαν κατά τήν διάνοιξιν τής νέας άμαξιτής όδοΰ, 
ήλθον είς φώς δύο άλλεπάλληλοι ταφαί, τών ό
ποιων τά τεφροδόχα άγγεΐα είχον τοποθετηθή 
έντός έπιμήκων λάκκων. Έντός τού πρώτου ίστα- 
το έγχωρίου κατασκευής άμφορεύς φέρων λιτήν 
γραμμικήν διακόσμησιν,όδέ δεύτερος περιεΐχενώς 
τεφροδόχον άγγεΐον ώραίαν πελίκην ρυθμού Κέρτς 
φέρουσαν παράστασιν ’Αμαζόνων. Τό στόμιον 
έκλείετο δι’ άώτου μελαμβαφοΰς κύλικος ( Π ί ν. 
479 γ).

Τέλος, διελύθη τό ταφικόν κρηπίδωμα, έπί τού 
όποιου ΐστατο ό κυβόλιθος μέ τήν έπιγραφήν 
ΒΑΣΙΛΟΚΛΕΙΑ. Είς βάθος 0,70 μ. άνεφάνη στρώ
μα τεφρού έκ πυράς χώματος καί περισυνελέγη- 
σαν τεμάχια έρυθρομόρφου κύλικος τού αυστη
ρού ρυθμού. Είς τό έσωτερικόν είκονίζεται μορ
φή όρθιας γυναικός, ήτις κρατεί διά τής άριστε- 
ράς κάτοπτρον καί παρ’ αύτήν ύπάρχει κάλαθος, 
τό δέ έξωτερικόν είναι άπλώς μελαμβαφές. Διά νά 
μή καταστροφή ή συνολική μορφή τών ταφικών 
κατασκευών τού νεκροταφείου, τό κρηπίδωμα 
μετά τήν έρευναν άνασυνεκροτήθη.

Ν. Σ. ΖΑΦΕΪΡΟίΙΟΥΛΟΣ

*

ΚΕΡΟΣ

Κατά τάς άρχάς τού φθινοπώρου τού 1963, χο- 
ρηγούσης τής άρχαιοφίλου κ. Αίκ. Γουλανδρή, 
έγένετο άνασκαφική έρευνα κατά τήν ΝΔ. άκραν 
τής νήσου Κέρου, όπου κατά καιρούς έσημειώθη 
άρχαιοκαπηλική δράστη ριότης, τήν όποιαν ύπε- 
βοήθει καί τό έρημον τής περιοχής. Έκ τής έρεύ- 
νης ταύτης συνάγεται τό συμπέρασμα, ότι είς τήν 
θέσιν αύτήν πρέπει νά έξετείνετο μέγα πρωτοκυ
κλαδικόν νεκροταφεΐον, τό όποιον είς άγνωστον 
χρόνον κατεστράφη συνεπείμ γεωλογικών μετα
βολών, ώς κατολισθήσεων κ.τ.δ. Μόνον κατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον δύναται νά έξηγηθή ή άφθονία 
θραυσμάτων μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων 
( Π ί ν. 480 α ) καί άγγείων, καθώς καί όστράκων 
γραπτών συνήθως άγγείων. Τών μαρμάρινων άγ
γείων τά θραύσματα ένίοτε φέρουν έγχάρακτον 
διακόσμησιν. Πάντα ταΰτα άνευρίσκονται είς 
τε τήν έπιφάνειαν καί τήν έπίχωσιν, άνεξαρτήτως
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βάθους, μεταξύ λίθων μικρών καί όγκολίθων ώς 
καί έντός ρωγμών τών βράχων. Είς έλαχίστας πε
ριπτώσεις παρετηρήθησαν καί ίχνη όστών έν 
διαλύσει.

Τήν ανωτέρω ύπόθεσιν ένισχύει καί ή σημερι
νή δψις, τήν όποιαν παρουσιάζει έκεΐ τό τοπίον. 
Τεράστιοι βράχοι έκ μαλακού σχετικώς πετρώμα
τος άποκοπέντες άπό τού κυρίου όγκου τού βουνού 
έχουν κατακρημνισθή είς τήν θάλασσαν ή εύρί-

Ο 1 1 I » γ
I______i I   I  _____1-------------------I

Σχέδ. 1. Κάτοψις οικίας πρω
τοκυκλαδικών χρόνων έν Κέρφ

σκονται πλησίον τού όγκου, άφ’ οδ άπεσπάσθη- 
σαν καί άπό τού όποιου χωρίζονται διά μικρας 
ή μεγάλης διασφάγος.

Περί τά 250 μέτρα νοτιώτερον τής θέσεως ταύ- 
της, είς τό πλησιέστερον πρός τήν παρακειμένην 
νησίδα Δασκαλειό σημεϊον, άπεκαλύφθη κτήριον 
πρωτοκυκλαδικών χρόνων, έχον προσανατολι
σμόν άπό Α. πρός Δ. ( Π ί ν. 480 β ). Τό συνολι
κόν σφζόμενον μήκος του φθάνει τά 6.50 μ. πε
ρίπου, ένφ τό μέγιστον πλάτος του είναι περίπου 
5 μέτρα. Άποτελεΐται έκ δύο δωματίων (Σχέδ. 
1), έκ τών όποιων τού δυτικού τό μέγιστον τμήμα 
είναι κατεστραμμένον ύπό τών κυμάτων, διότι 
μόλις περί τά 10 μέτρα άπέχει άπό τής θαλάσσης. 
Καλύτερον σφζεται τό πρός άνατολάς δωμάτιον 
άλλά καί τούτου μόνον ό βόρειος τοίχος καί ή 
βορειοανατολική γωνία σφζονται μέχρις ύψους 
0,90 μ. άπό τού δαπέδου, ένφ τά λοιπά τμήματα 
τών τοίχων του δέν ύπερβαίνουν τά 0,15 μ. ύψους.

Είς μεγαλύτερον ύψος ( περί τά 0,50 μ.) σφζεται 
καί ό μεταξύ τών δωματίων μεσότοιχος (Π ί ν. 
480 β ). Τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τού πρός 
άνατολάς δωματίου καταλαμβάνει κτιστόν πε- 
ζούλιον, μήκους 1 περίπου μέτρου, πλάτους 
0,45 - 0,85 μ. καί ύψους άπό τού δαπέδου 0,20 - 
0,25 μ. ( Π ί ν. 480 β ). Έπί τού πεζουλιού εΰ- 
ρέθησαν ίχνη τέφρας καί μικρά τεμάχια άνθρά- 
κων. Όμοίως άνθρακες παρετηρήθησαν καί καθ’ 
δλην σχεδόν τήν εκτασιν τού δαπέδου, τό όποιον 
είναι έστρωμένον δΓ ίσχυρώς πεπατημένου πη
λού1 φέροντος έντονα ίχνη πυράς. Ή έπικοινω- 
νία άπό τού δυτικού δωματίου, όπου θά έδιδεν ή 
είσοδος, πρός τό άνατολικόν έγίνετο διά θύρας 
εύρισκομένης ολίγον νοτιώτερον τού μέσου τού 
διαχωριστικοΰ τοίχου (Σχέδ. Γ Π ί ν. 480 β).

Ό τρόπος κατασκευής τών τοίχων, έκ πλακω
τών κυρίως φυσικών λίθων καί πηλού, άνάγει τό 
κτήριον είς προχωρημένην φάσιν τής πρωτοκυ
κλαδικής περιόδου2, είς τήν όποιαν πρέπει νά 
άνήκε καί τό νεκροταφεϊον, ώς φαίνεται έκ τής 
καλής σχετικώς ποιότητος τού πηλού τών όστρά- 
κων καί τής γραπτής διακοσμήσεως πολλών έξ 
αύτών.

Είς τήν αύτήν έποχήν άνήκουν προφανώς καί 
τά έρείπια, τά όποια καλύπτουν όλόκληρον τήν 
βορείαν κλιτύν τής νησΐδος Δασκαλειό (ή νο
τιά κατέρχεται άποτόμως πρός τήν θάλασσαν καί 
είναι δυσπρόσιτος ). Φαίνεται δέ ότι ένταΰθα έξε- 
τείνετο ό συνοικισμός, είς τόν όποιον άνήκε τό 
κατεστραμμένον έπί τής Κέρου νεκροταφεϊον. Ή 
θέσις τής νησΐδος, μόλις περί τά 50 μ. άπεχούσης 
άπό τής άκτής, όπου άπεκαλύφθη ή άνωτέρω πε- 
ριγραφεΐσα οικία έπί τής Κέρου ( Π ί ν. 481 α), 
είναι σημαντική παρέχουσα ασφαλές άγκυρο- 
βόλιον ύπό οίασδήποτε καιρικάς συνθήκας. Πι
θανώς κατά τήν άρχαιότητα ή νησίς νά άπετέλει 
τό άκρον μικρας χερσονήσου, δεδομένου ότι τό 
βάθος τής θαλάσσης, μεταξύ αύτής καί τής Κέ
ρου, δέν υπερβαίνει τά 5 - 6 μέτρα. Μόνον έκ τής 
θέσεως τής νησΐδος δύναται νά έρμηνευθή τό γε
γονός, ότι καθ’ δλην τήν πρός βορράν βλέπουσαν 
όμαλήν σχετικώς έκτασίν της ( Π ί ν. 481 β) 
καλύπτεται ύπό κτισμάτων. Είς τινα μάλιστα ση
μεία διακρίνονται καί λείψανα όχυρώσεως.

Δοκιμαστική ερευνά έπί τού Δασκαλειού άπε- 
κάλυψε τά θεμέλια μικρός χριστιανικής έκκλη- 
σίας εύρισκομένης είς τήν κορυφήν τής νησΐδος 
( Π ί ν. 481 γ ). Προφανώς τά έρείπια τού έκκλη- 
σιδίου τούτου ώδήγησαν τόν L. Ross νά τοποθε-

1. Πρβλ. Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ 1898, 178.
2. Πρβλ. Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ 1898, 189.
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τήση είς τούς μεσαιωνικούς χρόνους όλόκληρον 
τόν συνοικισμόν8. Νοτιοανατολικές τού έκκλη- 
σιδίου άπεκαλύφθησαν έν μέρει τοίχοι άνήκοντες 
είς προϊστορικά κτήρια, βορείως δέ αύτού μικρόν 
δωμάτιον εχον ώς δυτικόν τοίχον αυτόν τούτον 
τόν βράχον καταλλήλως λαξευθέντα. Οί έπί τού

κισμών καί νεκροταφείων, ήρχισε δέ ή άνασκαφή 
έπί χθαμαλού λοφίσκου καλουμένου «Κορφάρι 
των ’Αμυγδαλιών» καί εδρισκομένου περί τά 300 
μ. ΒΔ. τού όρμίσκου τού Πανόρμου κατά τό ΝΑ. 
άκρον τής νήσου. Είς τήν άνασκαφήν, είς τήν 
όποιαν έλαβε μέρος καί ή πτυχιοΰχος τής Άρ-

Σχέδ. 2. Ή πρωτοκυκλαδική άκρόπολις είς τό « Κορφάρι τών ’Αμυγδαλιών» 
παρά τόν Πάνορμον Νάξου

βράχου τούτου στηριζόμενοι δύο τοίχοι διατη
ρούνται μέχρις ύψους 1.25 μ. καί είναι τής αύτής 
κατασκευής ώς καί οί τής έπί τής Κέρου άποκα- 
λυφθείσης οικίας (Π ί ν. 482 α ).

Έκ τής άνωτέρω έρεύνης συνελέγησαν άφθονα 
όστρακα μεγάλων άγγείων καθημερινής χρήσεως, 
όλίγα θραύσματα μαρμάρινων άγγείων, λίθινα 
έργαλεϊα, θαλάσσια δστρεα, όψιανοί κ.ά.

ΝΑΞΟΣ
Κατά τό 1963 συνεχίσθησαν αί έρευναι κατά 

τήν άνατολικήν άκτήν τής Νάξου, όπου έξηκρι- 
βώθη ικανός άριθμός πρωτοκυκλαδικών συνοι-

3. L. Ross, Inselreisen, Π, 32.

χαιολογίας δ. ’Αλίκη Σαμαρά, ώδήγησεν ή πα
ρουσία όστράκων καί τά κατά τόπους μόλις 
όρατά τμήματα τοίχων (Π ί ν. 482 β ).

Ή έρευνα άπεκάλυψεν ότι, τό ύψηλότερον ση- 
μεϊον τού λοφίσκου, τού όποιου μέγα τμήμα κατε- 
λάμβανε λιθόστρωτος άλως συγχρόνου κατα
σκευής ( Π ί ν. 482 β), περιβάλλεται ύπό τεί
χους, τού όποιου τό πάχος κυμαίνεται μεταξύ ένός 
καί δύο μέτρων. Τοιουτοτρόπως περικλείεται χώ
ρος έχων μέγιστον μήκος 24 καί μέγιστον πλάτος 
20.50 περίπου μέτρα. Ή γραμμή τού τείχους εί
ναι τοιαύτη, ώστε μέ τάς είσοχάς καί έξοχάς, αί 
όποϊαι δημιουργούνται, νά σχηματίζωνται πυρ
γοειδή κατασκευάσματα, ένθυμίζοντα τούς πύρ
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γους τής άκροπόλεως τής Χαλανδριανής έν Σύρω4 
(Σ χ έ δ. 2· Π ί ν. 483 α). Δύο τοιαϋτα πυργοειδή 
κατασκευάσματα προστατεύουν καί τήν είσοδον 
είς τόν περιτειχισμένον χώρον, ήτις εύρίσκεται 
κατά τό ΒΑ. άκρον του. Είναι δέ ή είσοδος στενόν 
άνοιγμα πλάτους μόλις 0,80 μ. προσιτόν διά στε
νού επίσης διαδρόμου, μεταξύ τών δύο πύργων, 
καί λίθινης κλίμακος (Π ί ν. 483 β ). 'Ολόκλη
ρος ό περιτειχισμένος χώρος διαιρείται διά τοι- 
χαρίων είς εικοσάδα περίπου μικρών δωματίων, 
τών όποιων αί διαστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 
1.20 X 1.40 μ. καί 2.50 x 3.50 μ. περίπου καί τά 
όποία είναι προσιτά διά στενών διαδρόμων πλά
τους 0,50 — 0,60 μ. Οί τοίχοι τών δωματίων σφ- 
ζονται μέχρις ύψους 0,70 μ. περίπου καί είναι 
έκτισμένοι έκ μικρών άργών πλακωτών λίθων καί 
πηλού ( Π ί ν. 484 α). Ή ευτελής αύτή κατα
σκευή συνετέλεσεν είς τήν οΰχί άρίστην διατή- 
ρησιν τών τοίχων. Τούναντίον πολύ καλής κα
τασκευής έκ μεγάλων είργασμένων λίθων συγ
κείμενον είναι τό τείχος ( Π ί ν. 483 α, 484 β). 
"Αλλη διαφορά είς τήν κατασκευήν, ύφισταμένη 
μεταξύ τού τείχους καί τών τοίχων τών έντός αύ- 
τοΰ δωματίων είναι, ότι τούτο μέν πατεί στερρώς 
έπί τού φυσικού βράχου, έκεΐνοι δέ θεμελιοΰνται 
έπί στρώματος λατύπης ικανού πάχους. Φαίνεται, 
ότι πρός ίσοπέδωσιν τού περιτειχισθέντος χώ
ρου έχρησιμοποιήθησαν αί λατύπαι έκ τής κα
τεργασίας τών όγκολίθων τού τείχους. Έπί τού 
στρώματος δέ αύτοΰ έκ λατυπών έπάτησαν οί 
τοίχοι τών δωματίων.

Έντός τών δωματίων, τών όποιων ή έπίχωσις 
έκυμαίνετο μεταξύ τών 0,20 καί 0,70 μ., εύρέ- 
θησαν χονδρά όστρακα άγγείων καί σκευών 
καθημερινής χρήσεως. Εύρέθησαν ώσαύτως έν

4. Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ 1899, 116 (είκ. 32).

άφθονίςι στρογγύλαι πλάκες διαφόρων διαμέτρων 
χρησιμεύουσαι προφανώς ώς καλύμματα άγγείων.

"Αξιόν προσοχής τυγχάνει τό γεγονός, ότι ού- 
δενός δωματίου τά όστρακα είναι Ικανά διά νά 
συγκροτηθή όλόκληρον άγγεϊον. Τούναντίον όλό- 
κληρα άγγεϊα εύρέθησαν είς τό τμήμα τού δια
δρόμου, τό άμέσως αριστερά τής είσόδου, όπου 
διετηρήθησαν καί έντονώτατα ίχνη πυράς (Π ί ν. 
485 α). Ίχνη πυράς, έντονα έπίσης, παρετηρή- 
θησαν καί άμέσως έξωθι τής είσόδου, όπου εύρέ
θησαν έν άφθονίςι όστρακα μεγάλων άγγείων όλο- 
κλήρων. Είς τήν θέσιν αύτήν εύρέθησαν έπίσης 
έν μεγίστη άφθονίςι μικροί θαλάσσιοι χάλικες 
( Π ί ν. 483 β, 484 β) καί μία χαλκή λόγχη. Τό 
γεγονός αύτό καί ή παντελής άπουσία τοιούτων 
χαλίκων έσωτερικώς τής είσόδου (οΰδέ είς εύ- 
ρέθη ) όδηγοΰν είς τήν σκέψιν, ότι οί μέν χάλικες 
θά έχρησιμοποιήθησαν ώς βλήματα σφενδονών, 
αί όποΐαι καί θά άπετέλουν τά όπλα μακροΰ βε- 
ληνεκούς τής έποχής, ή δέ άκρόπολις ύπέστη έπί- 
θεσιν, καθ’ ήν έν άφθονίςι έχρησιμοποιήθησαν 
τά βλήματα αύτά. Καί ή Οπαρξις τών άγγείων είς 
τούς στενοτάτους διαδρόμους δύναται νά έρμη- 
νευθή ώς έγκαταλειφθεΐσα προσπάθεια πρός διά- 
σωσίν των, πλήρων ίσως, μετά τήν παραβίασιν 
τής είσόδου.

Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων διά τήν άνέγερσιν 
οίκοδομής είς τό παρά τόν λιμένα έντός τής πό- 
λεως τής Νάξου οίκόπεδον Διασείτη περισυνελέ- 
γησαν διάφορα όστρακα, τά όποια ό άκάματος 
φύλαξ άρχαιοτήτων κ. Ν. Γαβαλάς έφύλαξεν είς 
τό Μουσείον. Έκ τών όστράκων τούτων καί άλ
λων διαλεγέντων, μετά τήν άφιξιν ήμών είς τήν 
νήσον, κατά τήν άποκομιδήν τών έλαχίστων ήδη 
έναπομενόντων κατά χώραν χωμάτων, συνεκρο- 
τήθη τό έν τφ Π ί ν. 485 β μυκηναϊκόν άγγεϊον 
( ρυτόν προφανώς) είς σχήμα κεφαλής κριού.
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Νάξος: α. «Κορφάρι των ’Αμυγδαλιών». Διάδρομος εντός τής άκροπόλεως μέ έντονα ίχνη πυρκαϊας,
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