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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

AC έπανεκθετικαΐ έργασίαι της Εφορείας κατά 
τό έτος 1965 περιωρίσθησαν εις τό νέον κτήριον 
τοΟ Μουσείου τής Τήνου, τό όποιον άνηγέρθη δα- 
πάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά σχέ
δια τοΟ άρχιτέκτονος κ. X. Μπούρα. ΕΙς τόν προ
θάλαμον καί τάς τρεις αίθουσας τού κτηρίου ώλο- 
κληρώθη ή έκθεσις των έπιτυμβίων άναγλύφων 
καί άλλων μικρότερων γλυπτών, καθώς καί των 
πίθων τού 7ου αίώνος άπό τό άρχαϊκόν ιερόν ( Θε- 
σμοφόριον) είς Ξώμπουργον. Εις τήν αυλήν με- 
τεφέρθη τμήμα ψηφιδωτού, τό όποιον πρό έτών 
είχεν άποκαλυφθή παρά τόν ναόν τής Εύαγγελι- 
στρίας. 'Υπολείπεται ή έκθεσις είς τό περιστύ
λων τών ελληνιστικών καί ρωμαϊκών γλυπτών, 
τά όποια προέρχονται κατά τό πλεΐστον άπό τήν 
παλαιάν άνασκαφήν τοΟ ίεροϋ τοΟ Ποσειδώνος 
καί ’Αμφιτρίτης.

Είς τό Μουσεΐον τής Δήλου έχει συμπληρωθή 
ήδη ή έκθεσις τών άρχαϊκών καί κλασσικών γλυ
πτών, έν μέρει όπό προσωρινόν χαρακτήρα δΓ 
έλλειψιν χώρου, ώς καί τών άγγείων τής άρχαϊκής 
έποχής. Άλλ’ ή έκθεσις τών γλυπτών τής έλληνι- 
στικής έποχής, τών τοιχογραφιών καί τών άντικει- 
μένων τοϋ ιδιωτικού βίου, τά όποια προσδίδουν 
είς τό Μουσεΐον τής Δήλου τήν Ιδιαιτέραν του 
φυσιογνωμίαν, δέν είναι δυνατόν νά προχωρήση 
άνευ έπεκτάσεως τού κτηρίου.

Τό όξύτατον κτηριακόν πρόβλημα διά τά Μου
σεία τών Κυκλάδων ήρχισεν εύτυχώς νά άντιμε- 
τωπίζεται κατά τό τρέχον έτος άποτελεσματικώς. 
Είς τό Μουσεΐον τής Πάρου άπεφασίσθη ή άνέ- 
γερσις νέας εόρυχώρου αιθούσης, τό Μουσεΐον 
τής Μυκόνου έπεκτείνεται διά μιας αιθούσης, δύο 
περιστυλίων πρός έκθεσιν καί μεγάλης άποθήκης. 
Καί τό πρόβλημα τού Μουσείου τής Νάξου, τοϋ 
οποίου τό ύλικόν αύξάνει διαρκώς διά τών άνασκα- 
φών, εΰρεν Ικανοποιητικήν λύσιν. Παρά τού πα
λαιού ιστορικού σωματείου « Τίμιος Σταυρός » 
παρεχωρήθη τό είς τήν συνοικίαν Κάστρον κτή
ριον τής παλαιός Εμπορικής Σχολής τών Καθολι
κών, τού όποιου ήρχισεν ήδη ή έπισκευή καί με
τατροπή είς Μουσεΐον.

ΘΗΡΑ

Διά τήν ένεργηθεΐσαν, δαπάναις τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, άνασκαφήν είς τό νεκροτα- 
φεΐον τής άρχαίας Θήρας έπί τής κλιτύος τής 
ΒΑ. Σελλάδας βλ. ΠΑΕ 1965, 183 κ.έ.

ΝΑΞΟΣ

Έξ άφορμής οίκοδομικών έργασιών ένηργήθη 
μικρά άνασκαφική έρευνα κατά τήν άνατολικήν 
παρυφήν τής πόλεως παρά τό ναΟδριον τού 'Αγίου 
Μηνά. Τά χώματα, τά όποια είχον ύποστή πολλάς 
άναμοχλεύσεις, περιεϊχον ποικίλα όστρακα άγ
γείων, τεμάχια terra sigillata, άλλά καί πρωτοκυ
κλαδικής φιάλης, προφανώς έξ άπορρίψεων. Είς 
τό βάθος, έπί τού φυσικού έδάφους, ΰπήρχεν είς 
κατεστραμμένος τάφος καί παρ’ αυτόν εύρέθησαν 
μία πηλίνη γυναικεία προτομή τού 5ου αίώνος καί 
δύο μικραί άρυβαλλοειδεις λήκυθοι, φέρουσαι έρυ- 
θρόμορφα άνθέμια.

Είς τό Μουσεΐον τής Νάξου είσήχθησαν τά κά
τωθι γλυπτά:

1) Μικρού μεγέθους κορμός άρχαϊκοΰ ήμιέργου 
κούρου. Σφζεται μέχρι τών γονάτων, ΰψ. 0,515 μ.

2) Άκέφαλον γυναικεΐον άγαλμα κατά τόν τύ
πον τής μικράς Ήρακλειωτίσσης, ΰψ. 1.30.

3) Κορμός γυναικείου άγάλματος φέροντος ί- 
σιακήν ένδυμασίαν, ΰψ. 1 μ.

Τό πρώτον προέρχεται άπό τήν περιοχήν τών 
Μελάνων, τά δύο άλλα εύρέθησαν κατά τήν έκ- 
σκαφήν θεμελίων είς οίκόπεδον τής πόλεως.

ΜΗΛΟΣ

Κατά τό θέρος τού 1965 (6-8/7/65), ΝΑ. τής 
Ζεφυρίας καί περί τά 200 - 250 μ. ΝΑ. τού ναού 
τού Αγίου Παντελεήμονος, διενηργήθη μικρά 
άνασκαφική έρευνα είς τό κτήμα Νικολάου Ξι- 
δού, όπου εύρέθησαν τέσσαρες πρωτοκυκλαδικοί 
τάφοι (Σ χ έ δ. 1 ). Οί τρεις ήσαν τοϋ γνωστού 
τραπεζοειδούς σχήματος, έχοντες τάς πλευράς 
έπενδεδυμένας διά καθέτων πλακών έξ έντοπίου 
πωρολίθου· είς τούς δύο τούτων καί ό πυθμήν έ- 
σχηματίζετο δι’ έτέρας πλακάς (Π ί ν. 407 α). 
Ό τέταρτος ήτο φοειδής, διαστ. 0,90x0,55 μ., 
καί είχε λαξευθή έντός τοϋ μαλακού έδάφους, 
έπί δέ τής άνω έπιφανείας τών πλευρών είχον το- 
ποθετηθή άργοί λίθοι, έν εϊδει περιχειλώματος 
πρός στερέωσιν τών πλακών καλύψεως ( Π ί ν. 
407 γ). Οί δύο τάφοι, οί όποιοι είχον τόν πλακό- 
στρωτον πυθμένα, περιεϊχον άνά μίαν μαρμαρίνην 
φιάλην ( Π ί ν. 408 α ), έπί τής μιας τών όποιων 
έσφζετο καί τμήμα τού κρανίου τού νεκρού. Είς 
τήν πέριξ τών τάφων περιοχήν περισυνελέγη πλή
θος όστράκων, ών δείγματά τινα άπεικονίζονται 
είς τόν Π ί ν. 408 β καί φαίνεται ότι ύπήρχεν έκ- 
τεταμένον πρωτοκυκλαδικόν νεκροταφεϊον, τό ό
ποιον θά κατεστράφη κατά τήν καλλιέργειαν 
τοϋ άγροΰ καί τήν φύτευσιν τού έλαιώνος.

Ένηργήθη έπίσης περιοδεία είς τόν Χάλακα, 
τό δυτικόν άκατοίκητον τμήμα τής νήσου, καί είς
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τάς έξης θέσεις διεπιστώθησαν άρχαϊα έρείπια:
1) 'Αγία Ελένη. Είς τό άνω μέρος έκτεταμένου 

λόφου, έν μέση) πυκνής θαμνώδους βλαστήσεως, 
διακρίνονται τοίχοι έξ όγκωδών λίθων καλώς είρ- 
γασμένων καί όρθογωνίου σχήματος ( Π ί ν. 407 
β). Οί τοίχοι σφζονται είς ϋψος 2-3 δόμων καί 
καταλαμβάνουν μεγάλην έκτασιν τοδ λόφου, ώστε

έκτυπα φύλλα κισσού καί κλάδους, ώς καί έγχά- 
ρακτον ρόδακα, τά όποια φαίνεται δτι ήσαν σύμ
βολα τοΟ θειωρυχείου ( Π ί ν. 407 δ - ε ). Αί πλεϊ- 
σται τούτων εόρέθησαν ύπό τοΟ κ. Ίάσωνος Σβο- 
ρώνου, υίού τοδ μεγάλου νομισματολόγου, ό ό
ποιος καί εύγενώς προσέφερεν αυτός είς τό Μου- 
σεϊον. Ό κ. Σβορώνος, ώς άσχολούμενος μέ τήν

0 r,l Q3 'ψ

RM.

Σχέδ. 1. Προϊστορικοί τάφοι Άγ. Παντελεήμονος Μήλου

φαίνεται ότι πρόκειται περί τειχών άκροπόλεως. 
Οί τοίχοι είναι έλληνιστικών χρόνων όλόκληρος 
ή περιοχή βρίθει όστράκων ρωμαϊκών καί χριστια
νικών χρόνων1.

2) Άκρωτήριον Σαμάρι, ’Αγκάθια - Βουρλίδια.
Σφζονται τοίχοι έκ μεγάλων άργών λίθων, πιθα
νώς άναλημματικοΐ καί άπαντά πλήθος όστράκων 
έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων.

Τέλος είσήχθησαν είς τό Μουσεϊον πέντε πή
λινοι μήτραι τήξεως θείου, εύρεθεϊσαι είς περιο
χήν Κατσοδλι, Α. τής Ζεφυρίας είς θέσιν καμινεύ- 
σεως θείου, ώς καί είς θέσιν ©ειωρυχεϊα. Αί μήτραι 
είναι όρθογώνιοι κεραμίδες, πάχ. 0,05 καί διαστ. 
0,30 χ 0,33 καί 0,29 x 0,30 μ. Φέρουν έπιγραφήν 
[ αθη] Ναιων, ώς καί διακοσμητικά θέματα π.χ.

1. Ί. Χατζιδάια, Ιστορία τής Μήλου, σ. 85 κ.έ.

έξαγωγήν θείου, έχει μελετήσει ιδιαιτέρως τό όλον 
θέμα τής έξορύξεως καί καμινεύσεως τοδ θείου 
άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερον.

Είς τό Μουσεϊον είσήχθη έπίσης έν πώρινον 
ομοίωμα πλοίου, μήκ. 0,265, σωζ. ϋψ. 0,065 μ., 
προϊστορικών χρόνων, εΰρεθέν είς θέσιν Κάπαρη 
Φυλακωπής. ’Επί τής κάτω έπιπέδου έπκρανείας 
φέρει έγχαράξεις, μίαν κατά τόν μακρόν άξονα 
καί δύο κατά τά άκρα τού στενού (Π ί ν. 408 
γ-δ).

ΚΙΜΩΛΟΣ

Έπερατώθη έφέτος (9-11/7/65) ή έρευνα είς 
τό έπί τοδ ακρωτηρίου Ελληνικά, έναντι τής νη- 
σϊδος "Αγ. Άνδρέας νεκροταφεΐον, τό όποιον 
κατά μέγα μέρος κατεστράφη κατά τήν έπέκτασιν
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Μήλος: α, γ. Τάφοι πρωτοκυκλαδικοϋ νεκροταφείου εις περιοχήν 'Αγ. Παντελεήμονος, β. Αρχαίοι 
τοίχοι εις Άγ. Ελένην Χάλακα, δ - ε. Πήλιναι μήτραι τήξεως θείου

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 408 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Μήλος: α. Μαρμάρινα αγγεία, β. Όστρακα πήλινων αγγείων, γ - δ. Πώρινον ομοίωμα πλοίου
έκ Φυλακωπής

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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