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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ

Τό κύριον πρόβλημα, χό όποιον έξακολουθεί 
νά άνχιμεχωπίζη ή 'Υπηρεσία έν Νάξψ, είναι ή 
περιστολή των καταστροφών τής άρχαιοκαπη- 
λίας, ήτις ευνοείται έκ τής κατά τόν συρμόν 
των τελευταίων χρόνων μεγάλης ζητήσεως πρω
τοκυκλαδικών αρχαιοτήτων είς τό έξωτερικόν 
καί έκ τής εύκολίας άνασκαφής τών προϊστορι
κών τάφων εύρισκομένων είς μικρόν βάθος έν- 
τός τοβ έδάφους, ώστε νά άποκαλύπτωνται μέ 
τήν έπέκτασιν τής γεωργικής καλλιέργειας. "Αλ
λωστε είς τήν νήσον ύπάρχει παλαιά παράδοσις 
τυμβωρυχίας.1

Από τοβ έτους 1961 ήρχισαν νά ένεργοβνται 
προληπτικοί άνασκαφαί άνά τήν ύπαιθρον τής 
νήσου, τής όποιας ή άρχαιολογική ερευνά είχε 
διακοπή άπό τής έποχής τοβ Κλ. Στεφάνου. Δυ
στυχώς ή έλλειψις έπαρκοβς έπιστημονικοβ προ- 
σωπικοβ καί ή κατά τά πρώτα στάδια περιωρισμέ- 
νη τοπογραφική γνώσις τής υπαίθρου δέν έπέ- 
τρεψαν, ώστε αί άνασκαφαί νά άναπτυχθοβν είς 
μεγάλην κλίμακα, όπως έπέβαλλεν ή άνάγκη. Ση
μαντικήν έπίδρασιν διά τήν διάσωσιν άρχαίων 
ευρισκομένων είς τάς χεΐρας τών χωρικών ήσκη- 
σε καί ή ΐδρυσις Αρχαιολογικής Συλλογής έν 
Απειράνθφ, ήτις διήγειρε τήν τοπικήν φιλοτι
μίαν καί εις βραχύ χρονικόν διάστημα περιέλα
βε μέγαν άριθμόν έν πολλοϊς άξιολόγων άντικει- 
μένων. Μεταξύ τούτων τό σημαντικώτερον άπό- 
κτημα ήσαν αί πλάκες μετ’ έπικρούστων παρα
στάσεων, αί όποϊαι άποτελούν άγνωστον μέχρι 
τούδε κεφάλαιον τής πρωτοκυκλαδικής εικονο
γραφίας.1 2 Είς τήν όλην προσπάθειαν τής Εφο
ρείας κατά τά τελευταία έτη άνεκτίμητον συμβο
λήν προσέφερεν ό ένθουσιασμός καί ή άκαταπό- 
νητος έρευνητική δραστηριότης τού συνταξιού
χου καθηγητού κ. Μ. Μπαρδάνη.

Ή κυριωτέρα άνασκαφική ερευνά κατά τό διαρ- 
ρεβσαν έτος ένεργήθη είς τήν παρά τό χωρίον 
Τσικαλαριό τής Τραγαίας έκτεταμένην νεκρόπο- 
λιν ύστερογεωμετρικών καί πρωίμων άρχαϊκών 
χρόνων. ’Επίσης παρά τό χωρίον Μέλανες άνε- 
σκάφη είς άγροτικός συνοικισμός κλασσικής έπο
χής καί ήρχισαν δοκιμαστικοί έρευναι είς τήν

1. ΠΑΕ 1903/4, σ. 53.

2. Δημοσιεύονται παρά τοϋ Έπιμελητοϋ κ. X. Ντούμα
είς τό ΑΔ 20 ( 1965) Μέρος Α', σ. 41 -64.

άνατολικήν παραλίαν τής νήσου, πρός Ν. τού 
όρμου τής Μουτσούνας. Είς τήν περιφέρειαν τού
την τά πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία ή μεμονω
μένοι συστάδεις τάφων άπαντούν πυκνά είτε κα
τά τήν άκτήν είτε είς μικράν άπόστασιν πρός τό 
έσωτερικόν. Τό σημαντικώτερον νεκροταφεϊον εύ- 
ρίσκεται είς τήν παρά τήν θάλασσαν μικράν πε
διάδα τής Μάκρης. Πλήν τών έξήκοντα τάφων, οί 
όποιοι εΐχον άνασκαφή παρά τού Κλ. Στεφάνου,3 
τρεις περίπου δεκάδες έσυλήθησαν πρό διετίας 
παρ’ άρχαιοκαπήλων. Είς τήν περιοχήν Λυγαρί- 
δια νοτιώτερον, είς θέσιν «Στενό », ή έμφύτευ- 
σις έλαιώνος κατά τά προπολεμικά έτη είχεν ώς 
άποτέλεσμα τήν καταστροφήν άρκετών δεκάδων 
τάφων, καθώς δεικνύει τό πλήθος τών πλακών, 
αΐτινες έχουν χρησιμοποιηθή διά τήν κατασκευήν 
μανδροτοίχων. "Αλλοι δεκαπέντε περίπου τάφοι 
έχουν συληθή καί είς τήν περιοχήν τής Μου
τσούνας, έπί τής κλιτύος, ήτις κεϊται πρός Δ. 
τής θέσεως, ένθα είχεν ένεργηθή ή παλαιά άνα
σκαφή τοβ Κλ. Στεφάνου. Είς έπιχειρηθεΐσαν μι- 
κράν έρευναν εΰρέθη ότι ύπελείπετο είς μόνον ά- 
σύλητος τάφος. Είχε σχήμα σχεδόν όρθογώνιον 
μήκ. 0,72 καί πλάτ. 0,50 μ. — τό βάθος ήτο μι
κρόν, μόλις 0,30 μ. Τά τοιχώματα άπετέλουν, ώς 
συνήθως, πλάκες έκ σχιστόλιθου καί δι’ όμοιας 
πλακάς ήτο έστρωμένον καί τό δάπεδον ( Π ί ν. 
638 δ ). Τά όλίγα σψζόμενα λείψανα όστών έδεί- 
κνυον ότι ό νεκρός είχε ταφή είς τήν τυπικήν 
διά τήν έποχήν στάσιν όκλάζοντος. ’Εντός τού 
τάφου εύρέθησαν μόνον δύο θαλάσσια κογχύλια 
καί μία λεπίς όψιανοβ. Είς τήν μικράν έπίπεδον 
έκτασιν ύπεράνω τών τάφων διεπιστώθησαν λεί
ψανα μικράς προϊστορικής έγκαταστάσεως, άλλ’ 
ή καταστροφή έκ τής καλλιέργειας καί τής έξα- 
γωγής λίθων δέν φαίνεται νά έχη άφήσει πολλά 
πράγματα είς τήν θέσιν των. Είς τόν χώρον περι- 
συνελέγη μία χαλκή σμίλη.

Λυγαρίδια

Δύο χλμ. περίπου πρός Ν. τής Μουτσούνας είς 
τά πρανή τής όχθης τού διαρρέοντος τήν περιο
χήν χειμάρρου είχε πρό δεκαετίας άποκαλυφθή 
καί συληθή είς ιδιόρρυθμος μυκηναϊκός τάφος. 
’Εκ τών άγγείων, τά όποια εύρέθη περιέχων, διε- 
σώθη, διότι τά άλλα έθραύσθησαν παρά τών χω
ρικών, έν θήλαστρον, τό όποιον τελικώς είσή- 
χθη είς τήν άρχαιολογικήν Συλλογήν τής Άπει- 
ράνθου. Ή έπιφάνεια φέρει κόσμησιν έκ καστα
νού γανώματος ταινιών καί χρονολογείται είς τήν 
YE III Γ έποχήν. Ό καθαρισμός τοβ χώρου έπέ-

3. ΠΑΕ 1906, σ. 86.
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τρεψε νά έξακριβωθοϋν αί λεπτομέρειαι της μορ
φής τοϋ τάφου ( Π ί ν. 640 β). Ήτο Ορθογω
νίου σχήματος καί είχε μήκ. 2.11 καί πλάτος 
0,99 μ. Τά τοιχώματα ήσαν κτιστά διά πλακοει
δών λίθων (είς την μίαν πλευράν σφζονται είς 
ΰψ. 0,56 μ. ) καί έσχημάτιζον άνω κατ’ έκφορικόν 
τρόπον καμάραν, τής όποιας τό ΰψος δέν πρέπει 
νά όπερέβαινε τά 1.35 μ. Ή είσοδος έκλείετο διά 
μεγάλης πλακός. Κατά τήν άριστεράν πλευράν 
τοΰ τάφου, είς έκτασιν 1,75 μ., ύπήρχε στρώμα 
λευκοκιτρίνου χώματος πλήρες όστράκων ύστερο- 
μυκηναϊκών άγγείων, ποικίλων σχημάτων, άτι- 
να προήρχοντο προφανώς έξ άπορρίψεων.

Ό μυκηναϊκός συνοικισμός, είς τόν όποιον άνή- 
κεν ό τάφος, εύρίσκεται είς τήν όμαλήν έκτασιν 
ύπεράνω τοΟ χειμάρρου, ήτις είναι γνωστή είς 
τούς έντοπίους ύπό τό όνομα « Καρβουνόλακκοι». 
Είς τριήμερον δοκιμαστικήν έρευναν άπεκαλύ- 
φθησαν δύο δωμάτια παραπλεύρως άλλήλων κεί
μενα, τά όποια φαίνεται νά άποτελοϋν τμήμα με
γαλύτερος οίκίας ( Π ί ν. 639 α). Άμφότερα εί
ναι προσιτά έκ Ν. Μήκος έχουν κατά τήν μεσο
τοιχίαν 4.60 μ. καί πλάτος τό μέν άνατολικόν 
1.44- 1.86 μ., τό δέ δυτικόν 1.39-2.38 μ. Τό πά
χος τών τοίχων κυμαίνεται άπό 0,45 - 0,64 μ. Κατά 
μήκος τής βόρειας πλευράς τοΟ πρώτου δωματίου 
διήκει κτιστόν διά λίθων πεζούλιον, πλάτους 
0,88 - 1.30 μ. Είς τήν βορείαν πλευράν τοϋ δευτέ
ρου δωματίου υπάρχει έστία κειμένη είς άνυψω- 
μένον έπίπεδον, τό όποιον σχηματίζουν μικραί 
πλάκες καθέτως τοποθετημένοι πρός συγκράτη- 
σιν τών χωμάτων ( Π ί ν. 639 β). Δύο άλλαι πλά
κες άποτελοϋν τήν στρώσιν τοϋ πρός τόν μεσό
τοιχον δεξιοϋ τμήματος. Είς τήν είσοδον τοϋ δω
ματίου σφζεται τό κατώφλιον, μεγάλη πλάξ μήκ. 
1.34 καί πλάτ. 0,40 μ. Κατά τήν δυτικήν πλευράν 
τοϋ δωματίου άπεκαλύφθη έπίσης μικρός παιδι
κός τάφος. Διαστάσεις είχε 0,87 πρός 0,52 μ. καί 
βάθος 0,22 μ. Είς τήν μίαν τών μακρών πλευρών, 
πρός τήν ΒΔ. γωνίαν ΐστατο μία όψηλοτέρα τών 
άλλων πλάξ, ήτις υπερείχε τοϋ τάφου κατά 0,15 
μ. έν εΐδει μικροϋ σήματος ( Π ί ν. 640 α).

Ή εύρεθεϊσα είς τό κτήριον κεραμεική άνάγε- 
ται είς τήν YE III Γ έποχήν. Συνίσταται αΰτη είς 
όστρακα μεγάλων άγγείων φέροντα κόσμησιν 
διά ταινιών κατά τόν ρυθμόν τοϋ «σιτοβολώνος» 
καί είς τεμάχια απλών όψιπόδων κυλικών.

Κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν, άντιθέτως πρός 
τήν πυκνότητα, άλλά καί τήν διασποράν τών 
πρωτοκυκλαδικών συνοικισμών καθ’ όλην τήν έκ- 
τασιν τής νήσου, ή άνάπτυξις ένός σημαντικού 
κέντρου είς τήν θέσιν τής πόλεως τών Ιστορικών 
χρόνων, ίσως καί ή έλλειψις άσφαλείας είς τάς

νήσους τοϋ Αιγαίου φαίνεται ότι άπερρόφησαν 
τήν ζωήν τής υπαίθρου. Ή μόνη άλλη γνωστή 
μυκηναϊκή έγκατάστασις είναι ό συνοικισμός τής 
Ριζοκαστελιάς.4 Διαπιστώνεται ήδη ότι καί αί πε
δινοί έκτάσεις τής άνατολικής παραλίας έν συν- 
δυασμώ πρός τόν όρμον τής Μουτσούνας προσ- 
είλκυσαν είς τήν έγκατάστασιν καί τήν άνάπτυ- 
ξιν ένός μικροϋ άγροτικοϋ συνοικισμού.

Άγιασός

Είς τήν νοτιοδυτικήν παραλίαν τής Νάξου δύο 
πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία έχουν συληθή όχι 
πρό πολλών έτών είς θέσιν Ροός, όπου είχε πα- 
λαιότερον ένεργήσει άνασκαφάς ό Κλ. Στέφα
νος, καί Άγιασόν (Π ί ν. 641 α). Ενταύθα μό
νον είς τάφος διεσφζετο άσύλητος, άλλ’ ούδέν 
κτέρισμα περιείχε ( Π ί ν. 641 β). Ήτο τοΰ συ
νήθους τραπεζοειδούς σχήματος καί είχε τήν στε
νήν πλευράν κτιστήν. Μήκ. κατά τήν μακράν 
πλευράν 0,94, πλάτ. 0,53 καί βάθ. 0,57 μ. Τό δά- 
πεδον ήτο πλακόστρωτον καί άλλη πλάξ κατά 
τήν νοτίαν πλευράν ύπήρχεν έν εϊδει προσκεφα- 
λαίου. Ή κεφαλή τοϋ νεκρού εύρίσκετο είς τήν 
νοτιοδυτικήν γωνίαν.

ΔΗΛΟΣ

Αί άναστηλωτικαί έργασίαι τής Δήλου άπό 
έτών έχουν περιέλθει είς στασιμότητα διά τήν 
συνεχιζομένην έλλειψιν άρχιτεκτονικών μελετών. 
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος έξηκολούθησαν μόνον 
αί έργασίαι συντηρήσεως τών ψηφιδωτών, όπου 
είχε χαλαρωθή ή συνοχή τών ψηφίδων πρός τό 
ύπόστρωμα. Είς τό Μουσεΐον ή άνίδρυσις έπί 
βάθρων τών άρχαϊκών καί κλασσικών γλυπτών 
πλησιάζει νά συμπληρωθή. Ό χώρος, ό όποιος 
διατίθεται διά τήν έκθεσιν, είναι φυσικά άνεπαρ- 
κής καί ή τακτοποίησις έχει έν τινι μέτρα) προσω
ρινόν χαρακτήρα. Τά γλυπτά τής έλληνιστικής 
έποχής συνεκεντρώθησαν είς τήν μικράν αίθου
σαν τής βόρειας πτέρυγος, ήτις έκλείσθη διά τό 
κοινόν. Έπίσης δέν υπάρχει δυνατότης νά έκτε- 
θοΰν αί τοιχογραφίαι καί ή έλληνιστική κεραμει- 
κή καί μικροτεχνία, καθώς καί τά άττικά μελανό
μορφα άγγεϊα έκ τοϋ 'Ηραίου. Ή άνάγκη τής έπε- 
κτάσεως τοΰ Μουσείου, διά τό όποιον ό περιορι
σμός τής έκθέσεως δέν έχει ποσοτικήν μόνον ση
μασίαν, άλλά συνιστή άπώλειαν τής Ιδιομορφίας 
τοϋ χαρακτήρος του, κατέστη πλέον έπιτακτική.

4. Μυκηναϊκά όστρακα έχουν περισυλλεγή καί άπό τό 
ΰψωμα Βίγλα είς τήν περιοχήν τής Πολίχνης. Άλλά ση
μαντικός συνοικισμός δέν φαίνεται νά ύπήρξε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:05 EEST - 34.211.113.242



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 507

ΚΕΩΣ

Μετά τήν άποκάλυψιν τών δύο αρχαϊκών ναών 
τής Καρθαίας, ήτις έπραγματοποιήθη πρό διετίας 
παρά τοϋ ΈπιμελητοΟ κ. X. Ντούμα, αί έργασίαι 
διαμορφΦσεως τού χώρου κατά τό τρέχον Ετος 
άπέβλεπον κατά πρώτον εις τήν έξακρίβωσιν τής 
θέσεως καί τής καταστάσεως, είς τήν όποιαν σώ
ζεται, τοϋ θεάτρου τής πόλεως. Τό θέατρον τής 
Καρθαίας Εχει σημειωθή είς τόν παλαιόν χάρτην 
τού Bronsted μέ τήν πληροφορίαν ότι δέν φαίνε
ται νά είναι σημαντικόν, άλλ’ Εκτοτε ούτε έμελε- 
τήθη ούτε μνημονεύεται Εξ αυτοψίας. Τό άνώτε- 
ρον μέρος τοϋ κοίλου, τό όποιον εύρίσκεται ύπερ- 
άνω τής έπιφανείας τοϋ Εδάφους, είχε καλυφθή 
διά μανδροτοίχων καί καταστή άθέατον. Κατά 
τήν διάλυσιν τών μανδροτοίχων εύρέθη νά Εχη 
ύποστή μεγάλην καταστροφήν, διότι κατά τάς 
διηγήσεις τών Εντοπίων είχον έξαχθή παλαιότερον 
λίθοι Εκ τών Εδωλίων πρός στέγασιν τοϋ παρά τήν 
θάλασσαν ναϋδρίου τής Παναγίας (Π ί ν. 638 α ).

Τά Εδώλια τοϋ κοίλου είναι κατεσκευασμένα Εκ 
μεγάλων πλακών (τό μήκος των φθάνει τά 3.20 
μ.) Εκ πρασινωποΰ σχιστόλιθου, αΐτινες Εδρά
ζονται Επί μιας σειράς τραπεζοειδών άσβεστολί- 
θων. Τό ΰψος τούτων είναι 0,36 μ. Κατά τό δυτι
κόν τμήμα τοϋ κοίλου άπεκαλύφθη καί ή κλΐμαξ, 
ήτις χωρίζει τάς κερκίδας. Έχει πλάτος 0,66 μ. 
καί είς τό μεταξύ τών Εδωλίων διάστημα άντι- 
στοιχοϋν, ώς συνήθως, δύο βαθμίδες. Είς άνοι- 
γείσαν έγκαρσίως τάφρον, διά νά Εξακριβωθή, 
Εάν ή συνέχεια τοϋ κοίλου έσφζετο ύπό τήν Επι
φάνειαν τοϋ Εδάφους, άπεκαλύφθησαν πέντε σει- 
ραι Εδωλίων καί Εν συνεχεία μία βαθμίς ΰψ. 0,58 μ. 
(Π ί ν. 638 β ). Είς άπόστασιν 0,38 μ. ύπάρχει 
χαμηλή κατασκευή Εν είδει θωρακείου περιβάλ
λοντος τήν όρχήστραν. Τό δάπεδον τοϋ μεσολα- 
βοϋντος πρός τήν τελευταίαν βαθμίδα διαδρόμου 
είναι πλακόστρωτον. Κατά πάσαν πιθανότητα τό 
τμήμα τοΰτο τοϋ θεάτρου, καλυφθέν ΰπό τών 
χωμάτων, διατηρείται καλώς, Εάν δέν είναι Εντε
λώς άνέπαφον. ’Αλλά, διά νά συνεχισθή ή άπο- 
κάλυψις, άπαιτεΐται προηγουμένως άπαλλοτρίω- 
σις τοϋ άγροΰ, είς τόν όποιον Εκτείνεται τό άρ- 
χαΐον οικοδόμημα.

Τό θέατρον τής Καρθαίας είναι μικρόν καί ή 
κατασκευή του απλή, χωρίς άξιώσεις. ’Αλλ’ άκρι- 
βώς ό χαρακτήρ αύτός, άνταποκρινόμενος είς τά 
μέτρα τής Επαρχιακής πόλεως καί τάς μορφολο- 
γικάς άναλογίας τοϋ τοπίου, προκαλεΐ σήμερον 
τό Ενδιαφέρον.

Άνεζητήθησαν κατόπιν τά Ερείπια τής δι’ άρ- 
χαίου ύλικοϋ, ίσως ναοϋ τής Δήμητρος, κτισθεί

σης Εκκλησίας, τά όποια είχον άνασκαφή παρά 
τοϋ Graindor5, άλλ’ Εξηφανίσθησαν κατά τήν 
διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν. Τά Ερείπια εύ- 
ρέθησαν είς βάθος 3.50 μ. Εντός τής κοίτης τοϋ 
χειμάρρου Βαθυπόταμος.

Άπεκαλύφθη τμήμα τοϋ πλακοστρώτου δαπέ
δου, ώς καί τέσσαρες κίονες, οΐτινες είχον κατα- 
πέσει Επ’ αύτοϋ, καί Εξήχθη Εν δωρικόν κιονό- 
κρανον. Μετά τήν έπισήμανσιν τής θέσεως, διά 
νά καταστή δυνατή ή μόνιμος άποκάλυψις τών 
Ερειπίων καί συστηματικωτέρα άνασκαφή τοϋ 
χώρου, πρέπει νά Επιχειρηθή πλέον ή Εκτροπή 
τής κοίτης τοϋ χειμάρρου. Ή ερευνά αΰτη είναι 
άναγκαία, διότι ό άρχαϊος ναός φαίνεται ότι προ- 
ηγήθη τής χριστιανικής Εκκλησίας είς τήν ιδίαν 
άκριβώς θέσιν®, καθώς δεικνύει καί ή λάξευσις 
τοϋ βράχου κατά τήν νοτίαν παρειάν τής κοίτης 
τοϋ χειμάρρου πρός δημιουργίαν Ελευθέρου χώρου.

Υψηλά είς τό άνδηρο ν, όπου είχεν δλοκληρω- 
θή ή άποκάλυψις τών Ερειπίων τοϋ ναοϋ τής ’Αθή
νας (DD), ύπελείπετο νά καθαρισθή ό χώρος Εκ 
τοϋ όγκου τών χωμάτων κατά τήν βορείαν καί δυ
τικήν πλευράν τοϋ ναοϋ. Είς τόν χώρον τοΰτον 6- 
πήρχον άρκετοί χριστιανικών χρόνων τάφοι (Πίν. 
638 γ). Οί περισσότεροι Εκαλύπτοντο δΤήμικυλιν- 
δρικής κατασκευής Εκ μικρών λίθων, ήτις Εφε- 
ρεν Εξωτερικώς στρώμα άσβεστοκονιάματος. Ή- 
νοίχθη δοκιμαστικώς είς μικρός τάφος, διαστά
σεων 0,88 πρός 0,33 μ. Είχε κτιστά τοιχώματα καί 
Εκαλύπτετο διά πλακοειδών λίθων όστών όλίγα 
ίχνη εύρέθησαν. Ό βράχος, δστις ύψοϋται κατά 
τήν δεξιάν πλευράν τοϋ πρό τοϋ ναοϋ χώρου, 
έχει λαξευθή, ώστε νά σχηματίζωνται κατά μή
κος βαθμίδες.

Τά λείψανα τοϋ κτιρίου D, τά όποια δέν είχεν 
ϊδει καί ό Graindor φαίνεται ότι έχουν Εξαφανι- 
σθή, άλλ’ ό καθαρισμός τής θέσεως, είς τήν 
όποιαν σημειώνεται, δέν εφθασεν Εως τό τέλος. 
’Από τό κτήριον τοΰτο κατά πάσαν πιθανότητα 
προέρχονται πολλά άρχιτεκτονικά μέλη δωρικού 
θριγκού, τά όποια εύρέθησαν είς τόν χώρον πρός 
Ν. τοϋ ναοϋ ή είχον καταπέσει άπό τό άνδηρον, 
έξω τοϋ τείχους τής πόλεως.

1) Πλάξ Επιστυλίου ΰψ. 0,16, μήκ. 0,945 μ.· οί 
κανόνες, μήκ. 0,275 μ., δέν φέρουν σταγόνας.

2) Πολλά τεμάχια διαζώματος άποτελούμενα 
Εκ τριγλύφου καί συμφυούς μετόπης. Είς τό με- 
γαλύτερον σώζονται δύο τρίγλυφα. Ύψ. 0,435, 
μήκ. πάλιν 0,945 μ. Τό πλάτος τοϋ τριγλύφου εί
ναι 0,275, τής μετόπης 0,39 μ.

5. BCH 1905, σ. 330. κ. έ.

6· Άποψις τοΟ Graindor δ ά.
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3) Τεμάχια γείσου· βψ. τοβ μετώπου 0,12 μ. 
Αί πρόμοχθοι φέρουν τρεις σειράς σταγόνων.

Πρός τά άρχιτεκτονικά αυτά μέλη, τά όποϊα 
δεικνύουν έλληνιστικούς χρόνους, συνανήκει καί 
έν δωρικόν κιονόκρανον διαμ. 0,46 καί ύψ. 0,28 μ. 
Τό ύποτραχήλιον φέρει ραβδώσεις μόνον κατά 
τό ήμισυ τής περιφερείας. Τό κτήριον D φαίνε
ται ότι ήτο στοά, ώς ή παλαιοτέρα γνώμη τοβ 
Bronsted, καί όχι ναός.

Είς τόν στυλοβάτην τοϋ ναοβ DD μεταξύ τών 
έπιγραφών, αΐτινες είναι έγχάρακτοι, ύπάρχουν 
καί αί έξής :

ΝΙΚΩΝ

C0JCIAC 

ΚΗΤΩΝ KAAOC

Ό καθαρισμός τέλος ένός στρώματος χωμάτων 
κάτω άπό τόν βράχον, όπου κεΐται τό κτήριον Ο, 
τά όποια προφανώς προέρχονται άπό παλαιάν 
άνασκαφήν, άπέδωσε πλήθος όστράκων κοριν
θιακών καί άττικών άγγείων, μελανόμορφων καί 
έρυθρομόρφων, χρήσιμον διά μίαν πρώτην γνώ- 
σιν τού κεραμεικοϋ ύλικού τής άρχαίας Κέω.

ΠΑΡΟΣ

Είς τό Μουσεΐον τής Πάρου συνεπληρώθη έν- 
τός τών δύο αίθουσών καί τοϋ προθαλάμου ή έκ- 
θεσις τών άρχαϊκών γλυπτών, καθώς καί τών ση- 
μαντικωτέρων τής κλασσικής έποχής. Διά τά εύ- 
ρήματα τοΟΔηλίου καί τά προϊστορικά κατεσκευά- 
σθησαν τέσσαρες προθήκαι. Αί πλάκες μέ τάς 
έπιγραφάς καί τό κιονόκρανον τοϋ μνημείου τοϋ 
’Αρχιλόχου έκτίθενται είς τήν στοάν, καθώς καί 
είς κορμός ίππου τοϋ αύστηροϋ ρυθμοϋ καί διά
φορα άρχιτεκτονικά. Άλλ’ ό χώρος τοϋ Μου
σείου, τοϋ όποιου τά σχέδια είχον γίνει καί ή 
οίκοδομή άρχίσει πρό τοϋ πολέμου, είναι άνεπαρ- 
κής, διά νά περιλάβη τό διαρκώς αΰξανόμενον 
ύλικόν, είς τό όποϊον αί έργασίαι τής Έκατοντα- 
πυλιανής έδωσαν σημαντικήν προσφοράν. Λή- 
γοντος τοϋ έτους ήρχισεν — τό Μουσεΐον τής 
Πάρου είχε κατά τοϋτο καλήν τύχην — ή άνέ- 
γερσις νέας μεγάλης αιθούσης, ή όποια καί θά 
έπιτρέψη τήν όλοκλήρωσιν τής έκθέσεως.

Τά άξιολογώτερα κινητά εύρήματα τοϋ έτους 
προέρχονται έξ ’Αντιπάρου καί είναι:

1) Τό άνω ήμισυ τοϋ κορμοΰ άρχαϊκής κόρης· 
φέρει χιτώνα, έπΐ τοϋ όποιου σχηματίζονται είς 
δέσμας έγχάρακτοι κυματοειδείς πτυχαί' ή άρι- 
στερά κάμπτεται ύπό τό στήθος. "Ύψ. 0,42 μ. 
’Ενθυμίζει τούς κορμούς τής Χίου, άλλ’ είναι 
νεώτερον.

2) Τό άνω έπίσης ήμισυ τοϋ κορμοϋ άρχαϊκοϋ 
κούρου. Ό άριστερός βραχίων είναι άποκεκρου- 
μένος. Ύψ. 0,36 μ.

ΤΗΝΟΣ

Παραλλήλως ήρχισεν ή όργάνωσις τής έκθέ
σεως είς τό νέον Μουσεΐον τής Τήνου. Τό κτή
ριον άνηγέρθη δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής "Ε
ταιρείας συμφώνως πρός σχέδια τοϋ άρχιτέκτο- 
νος κ. X. Μπούρα. Είς τήν κεντρικήν αίθουσαν 
έξετέθησαν οί πίθοι καί άμφορεΐς μετ’ άναγλύ- 
φων παραστάσεων άπό τό άρχαϊκόν ίερόν είς 
Ξώμπουργον. Είς τήν πρώτην τών δύο πλαγίων 
αίθουσών έστήθησαν έπΐ βάθρων αί έπιτύμβιοι 
στήλαι τοϋ 5ου καί 4ου αίώνος, είς τήν δευτέραν 
τά έλληνικά ή ρωμαϊκά μικροϋ μεγέθους γλυ
πτά. Τά μεγαλύτερα γλυπτά άπό τό ίερόν τοϋ 
Ποσειδώνος καί ’Αμφιτρίτης, καθώς καί αί έπι- 
γραφαΐ πρόκειται νά έκτεθοϋν είς τό περιστύ- 
λιον τής αύλής.

Ν. Σ. ΖΑ ΦΕΙΡΟΠΟΥΛ ΟΣ

*

ΜΗΛΟΣ

Κατά τήν ΒΔ. πλευράν τής νήσου Μήλου, είς 
τήν θέσιν Καλόγριες τοϋ Χάλακα (Π ί ν. 642 α' 
Σ χ έ δ. 1) καί έπΐ τής ΒΑ. κλιτύος χαμηλοϋ λό
φου, άπέχοντος περί τά 1500 μ. τής άκτής, ό Άγ
γλος άρχαιολόγος κ. C. Renfrew παρετήρησε τά
φους ένός πρωτοκυκλαδικοϋ νεκροταφείου. Κατά 
τό τελευταΐον δεκαήμερον τοϋ ’Οκτωβρίου ένηρ- 
γήθη δι’ έξ ήμερομισθίων μικρά δοκιμαστική 
έρευνα,1 τής όποιας τά άποτελέσματα είχον ώς 
έξής :

Οί τάφοι τοϋ ώς άνω νεκροταφείου έκειντο 
έντός τοϋ χώρου όρυχείου καολίνης, μή εύρι- 
σκομένου έν ένεργείψ. Συμφώνως πρός πληροφο
ρίας τών έντοπίων, κατά τάς έργασίας έκσκαφής 
τοϋ όρυκτοϋ πρό 5-6 έτών, ήλθον είς φώς τάφοι, 
οί όποιοι κατά μέγα μέρος έσυλήθησαν, πολλοί 
δέ καί κατεστράφησαν. Οί διασωθέντες τάφοι εύ- 
ρίσκοντο έπΐ τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Έπΐ 
έρευνηθείσης έκτάσεως 30 x 26 μ. έσημειώθησαν 
δώδεκα τάφοι ( Π ί ν. 642 α, 643 β· Σ χ έ δ. 2 ), 
ών ό είς μόνον ήτο άσύλητος. Ούτοι ήσαν τοϋ 
γνωστοΰ κυκλαδικοϋ τύπου, ήτοι τραπεζοειδείς, 
έσκαμμένοι έντός τοϋ μαλακοϋ πετρώματος, τάς 
πλευράς έσχημάτιζον καθέτως τοποθετημένοι πλά-

1. ΕΙς αύτήν, ώς καί είς τάς κατωτέρω άναφερομένας άλ- 
λας έρεύνας είς Μήλον καί Κίμωλον, έλαβε μέρος ώς βοηθός 
ό κ. Λ. Άντωνιάδης, φοιτητής άρχαιολογίας.
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Νάξος. Λυγαρίδια : α - β. Μυκηναϊκή οικία καί τμήμα αυτής
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Νάξος. Λυγαρίδια : α. Τάφος εις τήν Μυκηναϊκήν οικίαν, β. Θαλαμοειδής τάφος
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Νάξος. Αγιασός : α - β. Πρωτοκυκλαδικοί τάφοι
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