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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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τής έκεϊ ύπαρχούσης «σκάλας» διά φόρτωσιν 
όρυκτοϋ ( Π ί ν. 409 α )2.

ΕΙς τήν δυτικήν κλιτύν τοΟ υψώματος, πλήν τών 
πέντε περυσινών, άπεκαλύφθησαν καί έτεροι έξ 
τάφοι (Σ χ έ δ. 2). Ήσαν καί ούτοι λακκοειδεΐς 
καί είχον λαξευθή έντός τοΟ μαλακού πετρώματος. 
Μόνον οί δύο τούτων έσφζοντο όλόκληροι, διότι

ράς περισυνελέγησαν όστρακα, τά όποια συγκολ- 
ληθέντα άπετέλεσαν ένα κώθωνα καί μίαν κύλικα, 
ώς καί μία χαλκή στλεγγίς. Τέλος ύπεράνω τοϋ 
στρώματος τής πυράς εύρέθη μία μελαμβαφής 
τρίλοβος οίνοχόη. Οί ύπόλοιποι τάφοι περιεΐχον 
έλάχιστα όστρακα, μόνον δέ εις τόν 12 εύρέθη 
μία κοτύλη μελαμβαφής.

Σχέδ. 2. Κίμωλος. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα τάφων
R Μ.

οί ύπόλοιποι τέσσαρες, εύρισκόμενοι πρός τήν 
δυτικήν πλευράν τού λόφου, άπεκόπησαν κατά 
τήν διάνοιξιν τής όδοΟ. Οί όλόκληροι είχον δια
στάσεις: ό τάφος 7, μήκ. 1.80, πλάτ. 1.27, βάθ. 
0,80 μ., ό τάφος 12, μήκ. 2.30, πλάτ. 1, βάθ. 0,85 μ. 
Εις όλους τούς τάφους, πλήν τού 12, ύπήρχε στρώ
μα πυράς, τό όποίον όμως εύρέθη τεταραγμένον. 
ΕΙς τούς τάφους 4 - 5 , πέραν τών περυσινών κτε- 
ρισμάτων, άνευρέθησαν άνά δύο άκόμη μελαμβα- 
φεϊς κοτύλαι. Ό τάφος 7 έδωκε τά περισσότερα 
κτερίσματα. Είς αύτόν έσφζετο, είς βάθ. 0,50 μ., 
άδιατάρακτον στρώμα πυράς, πάχους 0,10 μ., τό 
όποιον κατελάμβανεν όλόκληρον τήν δυτικήν 
πλευράν τοϋ τάφου. Παρά τήν ΒΔ. γωνίαν είχεν 
έναποτεθή είς όξυπύθμενος άμφορεύς μέ τό στό- 
μιον πρός τά κάτω. Είς τό στρώμα έπίσης τής πυ-

2. ΑΔ 20( 1965 ): Χρονικά, σ. 514. ΕΙς τήν άνασκαφήν 
έλαβε μέρος ό τελειόφοιτος τής ’Αρχαιολογίας κ. Λ. Άν- 
τωνιάδης.

Πλήν τής συστάδος τών ένδεκα τάφων είς τήν 
δυτικήν κλιτύν, ήρευνήθη είς μεγαλυτέραν έκ- 
τασιν τό άνω μέρος τοϋ ύψώματος, όπου έκαθαρί- 
σθησαν πέντε άκόμη λακκοειδεΐς τάφοι. Ούτοι, 
ώς είχον, ήσαν ήμικατεστραμμένοι, διότι έλειπε 
τό μεγαλύτερον τμήμα άπό τής έπιφανείας τοϋ φυ
σικού έδάφους, έφ’ όσον, ώς ήδη έλέχθη, ό λόφος 
είχεν ίσοπεδωθή διά μηχανικών μέσων. Είς ένα 
μάλιστα τούτων είχεν άπομείνει μόνον τό κατώ- 
τατον μέρος, όπου όμως διεσφζοντο καθ’ όλην τήν 
έκτασιν Ικανά ίχνη πυράς, είς τό στρώμα τής ό
ποιας περισυνελέγη έν είδώλιον προγάστορος 
δαίμονος (Dickbauchdamon)3 ϋψ. 0,07 μ. ( Π ί ν. 
409 β). Οί τάφοι ούτοι είχον μήκ. 1.70-1.20 καί 
πλάτ. 0,80 - 0,40 μ. Έντός αύτών δέν εύρέθησαν 
ούτε όστρακα ούτε όστά, άσφαλώς ένεκα τής προ- 
ηγηθείσης συλήσεως.

3.Ο. Rubensohn, Das Delion von Paros, σ. 141.
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Τέλος ή έρευνα έπεξετάθη καί είς τήν βορείαν 
κλιτύν τοϋ λόφου, όπου έκαθαρίσθησαν δύο άκόμη 
λακκοειδεΐς τάφοι, διαστ. 2 χ 1.20 καί 0,88 χ 0,55 μ. 
Είς τόν πυθμένα των τάφων είχε λαξευθή άβαθής 
λάκκος, βάθ. 0,20-0,25 μ. Καί οί τάφοι ούτοι 
εΰρέθησαν συλημένοι.

Τά άγγεΐα, τά όποια συνεκολλήθησαν έκ των 
τάφων της δυτικής κλιτύος, είναι:

Τάφος 4: Κρατήρ, ύψ. 0,37 μ. ( Π ί ν. 409 γ), 
έντοπίου έργαστηρίου. Φέρει έπί τού ώμου όμάδας 
κυματοειδών καί μίαν ευθειών γραμμών τό κάτω 
σώμα καλύπτεται ύπό γανώματος, πλήν έξηρημέ- 
νων ζωνών, όπου όριζόντιαι ταινίαι. Γάνωμα μετά 
μεταλλικής λάμψεως, πηλός κεραμόφαιος.

Αί όμάδες τών κυματοειδών γραμμών είναι συν
ήθης διακόσμησις εις κυκλαδικά άγγεία καί κυρίως 
σκύφους ύστερογεωμετρικών χρόνων, όπως π.χ. 
είς τά παραδείγματα Σίφνου4, Α1 Mina5, Ταρσού6 
καί Εύβοιας7.Ή διάλυσις τών διακοσμητικών στοι
χείων τοϋ ώμου τοποθετεί τό άγγεϊον είς τό πρώ
τον ήμισυ τού 7ου π.Χ. αί., όπως καί έν δστρακον 
έκ Θάσου8. Περαιτέρω έξέλιξις τού διακοσμητι- 
κού τούτου θέματος παρατηρεΐται είς όστρακα 
σκύφων, πάλιν έκ Ταρσού, χρονολογούμενα κατά 
τήν χρονικήν περίοδον 640 - 615 π.Χ.9

Εκτός τοϋ κρατήρος, είς τόν αύτόν τάφον εΰρέ- 
θησαν καί άλλα άγγεία τού 6ου καί 5ου π.Χ. αί., 
τά όποια δεικνύουν έπανειλημμένην χρησιμο- 
ποίησιν τού τάφου:

α) ’Αττική μελαμβαφής κοτύλη αύστηροΰ 
ρυθμού, ΰψ. 0,08 μ.

β) Δύο κοτύλαι έντοπίου έργαστηρίου, ΰψ. 0,073 
καί 0,083 μ.

γ) Όξυπύθμενος άμφορεύς άγάνωτος, έντοπίου 
έργαστηρίου, ΰψ. 0,62 μ. ( Π ί ν. 409 δ).

δ) Δύο μελαμβαφεΐς άττικαί κύλικες μετά χα
μηλού ποδός ή μία καί δακτυλιοειδούς βάσεως 
ή άλλη.

ε) Δύο τμήματα χαλκού έγχειριδίου.
Τάφος 5: Δύο κοτύλαι έντοπίου έργαστηρίου, 

ΰψ. 0,08 καί 0,09 μ.
Τάφος 6: Λαιμός, ώμος καί τό άνω μέρος τής κοι

λίας μεγάλου άγανώτου άμφορέως, σωζ. ΰψ. 0,365 
μ. ( Π ί ν. 409 ε). Έπί τού λαιμού φέρει έμπίε- 
στον διακόσμησιν ζώνης έκ δύο γραμμών, μεταξύ

4. BSA 1949, σ. 42, πίν. 14, 24.

5. Anatolian Studies 9 ( 1959 ), πίν. XXV, 20 - 22, σ. 165, 
είκ. 1, 20, 23 καί σ. 166- 167.

6. Tarsus III, πίν. 95, 1375.

7. BSA 1957, πίν. 1 β, 16.

8. Etudes Thasiennes VII, πίν. XI, 45.

9. Tarsus III, πίν. 95, 1378 - 1379.

των όποιων ΰπάρχει κυματοειδής γραμμή. Έπί τού 
κάτω μέρους τού λαιμού σφζονται δύο μικραί 
προσπεφυκυϊαι λαβαί.

Τάφος 7: α) Τρίλοβος μελανόμορφος οίνοχόη 
ΰψ. 0,16 μ. (Πίν. 409 ς').

Φέρει παράστασιν σφιγγός έπί κίονος, έκατέ- 
ρωθεν τής όποιας ΰπάρχει άνά μία καθημένη έπί 
δίφρου άνδρική ίματιοφόρος μορφή, κρατούσα 
πιθανώς κέρας. Ή σφίγξ παρίσταται βαδίζουσα 
πρός δεξιά καί φέρει έπί τής κεφαλής χαμηλόν 
κάλυμμα, έκ τού όποιου έκφύονται δύο πλατεΐαι 
γραμμαί (ταινίαι;). Είς τό πεδίον άριστερά τού 
κίονος, όριζόντιον άνθος διαλελυμένον. Τό θέμα 
τής παραστάσεως ταύτης είναι άπό τά πλέον συ
νήθη είς τά πρόχειρα έργα τών ΰστεροαρχαϊκών 
χρόνων10. Περισσότερον σχετικήν φαίνεται ή πα- 
ράστασις έπί μιας ληκύθου τού ζωγράφου τού Αΐ- 
μωνος άπό τήν Κόρινθον11, β) είς όξυπύθμενος άμ
φορεύς άγάνωτος, έντοπίου έργαστηρίου, γ) δύο 
κώθωνες φέροντες έπί τού ώμου σειράν σιγμοει
δών, ΰψ. 0,045 καί 0,055, διαμ. στομ. 0,085 καί 
0,082 μ., δ) μία χαλκή στλεγγίς εις τεμάχια.

Τάφος 12 : α) Κοτύλη έντοπίου έργαστηρίου, 
ΰψ. 0,08 μ., β) δύο μυκηναϊκά όστρακα διαστ. 
0,217x0,162 καί 0,115x0,082 μ. (Πίν. 410α, 
τά β, στ).

Τάφος 1 α ( κιβωτιόσχημος). Πυξίς έντοπίου 
έργαστηρίου. Φέρει διακόσμησιν έκ μελανών ται
νιών. "Υψ. 0,15 μ. (Πίν. 410ε).

Επίσης εις τά χώματα τοϋ πέριξ τών τάφων χώ
ρου περισυνελέγησαν:

1) Τμήμα κύλικος μικροκαλλιτεχνών, φέρον 
παράστασιν κάπρου κατά λέοντος, 2) τμήμα ποδός 
έρυθρομόρφου κύλικος, ή όποια φέρει είς τό κέν- 
τρον έσωτερικώς παράστασιν γυμνού όκλάζοντος 
νέου (άθλητού ή κωμαστού). Ύστεροαρχαϊκών 
χρόνων (Πίν. 410γ).

Έκ τών εΰρημάτων αΰτών διαπιστώνεται ότι εις 
τό ΰψωμα τού άκρωτηρίου Ελληνικά, έναντι τής 
νησΐδος Άγ. Άνδρέας, έξετείνετο τό νεκροτα- 
φεΐον τών άρχάϊκών χρόνων, ένώ τό γεωμετρικόν 
έκειτο χαμηλότερον πρός Α. είς τόν μυχόν τού 
όρμου καί είς θέσιν Λίμνη12. Παραλλήλως περι- 
συνελέγησαν καί πολλά ύστερομυκηναϊκά όστρα
κα, άλλά δέν δύναται νά καθορισθή, έάν προέρχων- 
ταιάπό παλαιάςταφάς13 (Πίν. 410α,τάα, γ, δ, ε).

Συνεκολλήθησαν έπίσης καί συνεπληρώθησαν 
τά έξ άγγεία, τά προερχόμενα έκ τού πέρυσιν άπο-

10. C. Haspels, Attic black - figured Lekythoi, σ. 130, σημ. 3.

11. Corinth XIII, The North Cemetery, πίν. 42, τάφ. 294, 3.

12. AM 1954-55, σ. 153 κ.έ. παρένθ. πίν. 56- 59.

13. Πρβλ. AM, έ. ά. σ. 154 καί BSA 1956, σ. 11 - 12.
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καλυφθέντος τάφου είς τήν περιοχήν τοΟ γεωμε- 
τρικοΟ νεκροταφείου14:

φέρει έπΐ μέν τοΟ άνω μέρους τοΟ σώματος λεπτός 
έπαλλήλους γραμμάς, είς δέ τό κάτω διπλήν σει-

1) ’Αγάνωτος άμφορεύς, έντοπίου έργαστηρίου, ράν στιγμών καί πρός τήν βάσιν πλατείαν ταινίαν 
ΰψ. 0,65, διάμ. 0,39 μ. (Π ί ν. 410 ς'), 2) εύρύστο- καί άκτΐνας. Ό νεώτερος, συμφώνως πρός τόν
μος οίνοχόη, σφζουσα ίχνη γανώματος, όμοίως όποίον χρονολογείται καί ό τάφος, άνήκει είς τό

Λ,!ϊ$
Ο Η

ρμποίρνά i»*r
0 1 2

Σχέδ. 3. Τύμβοι 6 καί 9 μετά τών πέριξ κτισμάτων είς Τσικαλαριό Νάξου

έντοπίου έργαστηρίου, ΰψ. 0,10 μ. (Πίν. 410 β),
3) δύο κύαθοι, είς άγάνωτος, ΰψ. 0,04 μ., καί 
είς μετά γανώματος, πλήν έξηρημένης στενής 
ταινίας έπί τής κοιλίας, ΰψ. 0,043 μ., 4) δύο πρωτο- 
κορινθιακοί άρύβαλλοι, είς φοειδής, ΰψ. 0,063 μ., 
καί άλλος σχεδόν άπιόσχημος, ΰψ. 0,07 μ. (Πίν. 
410δ). Ό πρώτος φέρει έπί τοΰ ώμου άγκιστρα, 
έπί τής κοιλίας λεπτάς έπαλλήλους γραμμάς καί 
πρός τήν βάσιν ταινίας. Ό δεύτερος άρύβαλλος

14. ΑΔ ε.ά. σ. 514 κ.έ.

δεύτερον τέταρτον τοϋ 7ου π.Χ. αί.15. Πρός τόν φο- 
ειδή, ό όποιος εύρίσκεται είς τήν μεταβατικήν πε
ρίοδον, όμοιότητα παρουσιάζει είς άλλος έκ Πε- 
ραχώρας, δστις τοποθετείται μεταξύ τών ύστάτων 
δειγμάτων τοΰ τύπου16. Είς τούς αύτούς περίπου 
χρόνους άνήκει καί ό μετά μελανοΰ γανώματος 
κύαθος, πρός τόν όποιον είναι σχετικοί οί κύαθοι

15. Πρβλ. CV Oxford πίν. 1, 13 καί τό όλίγον νεώτερον 
Perachora II, πίν. 2, 31, τό όποιον τοποθετείται είς τά μέσα 
τοϋ αίώνος.

16. Έ. ά. πίν. 2, 23 καί D61os X, πίν. XXI, 137.
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έκ τάφων τού Φαλήρου17. Διά τό σχήμα τοΟ άλλου 
κυάθου μέ τά κεκαμμένα χείλη βλ. Ο. Rubensohn
6. ά. πίν. 14,10 καί Delos XV, πίν. 32, 95.

ΝΑΞΟΣ

Τσικαλαριό18

Συνεχίσθη καί έφέτος (13/9-27/10/65) ή 
άνασκαφή είς τό γεωμετρικόν νεκροταφεΐον, παρά

(6 καί 13), τών όποίων ό καθαρισμός ήρχισεν 
άπό πέρυσι. Ήρευνήθη κυρίως ή περιοχή πρός Α. 
καί Ν. τοδ τύμβου 6 (Πίν. 411 α - β). Είς τόν 
χώρον αύτόν είχεν ήδη άποκαλυφθή είς μικρότε
ρος περίβολος, περικλείων τράπεζαν προσφορών, 
πρός Ν. τοΟ όποιου άνεφάνη εν μεγαλύτερον τε- 
τράπλευρον κτίσμα, έσωτ. διαστ. 3.80 - 4.55 x 5 μ., 
σώζον ίχνη πλακοστρώσεως. Οί τοίχοι αύτοϋ ήσαν

Γ 6ΕΛΕΝΗΙ

Σχέδ. 4. Τύμβος 13 είς Τσικαλαριό Νάξου

τό χωρίον Τσικαλαριό, τής περιοχής Τραγαίας19. 
Κατ’ άρχάς έπερατώθη ή έρευνα είς δύο τύμβους

17. R. Young, ΑΙΑ 1942, σ. 37, είκ. 22, 71· ΙΒ καί σ. 41, 
είκ. 23, 74· ΙΒ.

18. ΕΙς τάς άνασκαφάς Νάξου έλαβε μέρος ή άρχαιολό- 
γος 6. Άννα Κόντσα, τά δέ σχέδια έξεπόνησαν οί τελειό
φοιτοι άρχιτεκτονικής δ. ΕΙρήνη Μπουρνιά καί κ.Γεώργιος 
Βελένης.

19. ΑΔ έ.ά. σ. 515 κ.έ.

έκτισμένοι διά διπλής σειράς πλακοειδών λίθων 
καί παρά τήν βορειοδυτικήν έσωτερικήν γωνίαν 
έσχηματίζετο είς μικρότερος χώρος, διαστ. 1.80 x 
1.20 μ. (Σχέδ. 3). Έξωτερικώς ό ύπόλοιπος 
χώρος έκαλύπτετο ύπό λίθων, μεταξύ τών όποίων 
είτε είχον έναποτεθή άγγεϊα, είτε διεμορφώνοντο 
διά προχείρως τοποθετημένων λίθων έπιμήκεις ή 
πεταλοειδείς χώροι, κατά τό πλεϊστον πλήρεις 
άμμου. Δύο τών έπιμήκων χώρων, οί 6 καί 8, διη-
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Κίμωλος: α. Γενική άποψις ακρωτηρίου Ελληνικά από Β., β. Εύρημα νεκροταφείου. Πήλινον είδώλιον 
προγάστορος δαίμονος, γ - δ. Κρατήρ καί άμφορεύς έκ τοϋ τάφου 4, ε- ς'. "Ανω μέρος μεγάλου 

αγγείου ( τάφ. 6 ) καί τρίλοβος μελανόμορφος οΐνοχόη (τάφ. 7)

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 410 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κίμωλος: α. Μυκηναϊκά όστρακα, β, δ, ς'. Εύρύστομος οΐνοχόη, πρωτοκορινθιακοΐ άρύβαλλοι καί 
άμφορεύς έκ τάφου τοϋ δευτέρου τετάρτου τοϋ 7ου π.Χ. αί., γ. Ερυθρόμορφος κύλιξ, ε. Πυξίς

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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