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μιας ταφής καί εις τήν έπίχωσιν υπάρχει έτέρα. 
Εις μίαν περίπτωσιν ή καλυπτήριος πλάξ ένός 
τάφου έχρησίμευσεν ώς δάπεδον έτέρας ταφής.

Τά κτερίσματα τών τάφων είναι πενιχρά καί 
περιορίζονται εις όλίγα άγγεϊα άνευ παραστάσεων 
( Π ί ν. 324 α )· μόνον εις τήν έπίχωσιν εύρέθησαν 
όλίγα όστρακα φέροντα διακόσμησιν. Έκ τών 
άλλων εύρημάτων άναφέρονται μία σιδηρά στλεγ- 
γϊς καί πλήθος τεμαχίων πήλινων ειδωλίων.

Γενικώς ή έλλειψις χώρου είς τό νεκροτα- 
φεΐον, ή αλλεπάλληλος έπίθεσις τών νεκρών καί 
ή τρόπον τινά άπόρριψις τούτων είς τούς τάφους 
(κυρίως είς τούς είς μικρόν βάθος κειμένους), 
προσέτι ή τεταραγμένη έπίχωσις μαρτυρούν ότι 
έξαιρετικόν γεγονός έπέβαλε τήν άμεσον ταφήν 
μεγάλου άριθμού νεκρών. Τό νεκροταφεϊον δέν 
άνασκάφη πλήρως καί φαίνεται ότι κατελάμβανε 
μεγαλυτέραν έκτασιν.

ΝΙΚ. ΖΛΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΝΑΞΩ

Μετά πολυετή διακοπήν έπανήρχισαν αί άνα- 
σκαφικαί έρευναι διά τήν μελέτην τού προϊστο
ρικού πολιτισμού τών Κυκλάδων, άρχής γενομέ- 
νης άπό τήν Νάξον. Ούτω κατά τό φθινόπωρον 
τού 1961 άνεσκάφησαν κυκλαδικά νεκροταφεία 
είς δύο σημεία τής νήσου-

1) είς 'Αγίους ’Αναργύρους παρά τό Σαγκρΐ 
καί

2 ) είς Λάκκουδες παρά τήν Άγιασόν.
Άμφότερα τά νεκροταφεία εύρίσκονται μακράν 

τής θαλάσσης, είς τά μεσόγεια, κείμενα έπί τής 
κλιτύος χθαμαλών λόφων

1. Άγιοι ’Ανάργυροι

Είκοσι δύο έν συνόλιρ τάφοι ήρευνήθησαν, έξ 
ών τέσσαρες εύρέθησαν προσφάτως σεσυλημένοι1 2 3 4. 
Είναι τού γνωστού κυκλαδικού τύπου 8, τραπεζιό- 
σχημοι, μέ τήν μίαν μόνον έκ τών πλευρών των 
κτιστήν διά ξηρολιθιάς. Ό νεκρός έτίθετο κατά 
κανόνα κεκλιμένος έπί τού δεξιού πλευρού, είς τήν 
συνήθη συνεσταλμένην στάσιν *, μέ τάς χείρας

1. Ούδεμία έκ τών άνωτέρω τοποθεσιών εϊχεν έρευνηθή 
ύπό τοϋ Κλωνός Στεφάνου ή άλλου τινός.

2. Οί τάφοι 1, 2, 3, 4 τοϋ Σχεδίου.
3. Π.Α.Ε. 1903, 54 καί Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ, 1898, 

141 ϋ 2. Ένταϋθα μόνον είς τάφος εύρέθη άποτελούμενος έκ 
τεσσάρων όρθίων πλακών, άνά μίαν είς έκάστην πλευράν 
πρβλ. και ΠΑΕ 1906.

4. Τσούντα, I. ά. 147 και ΠΑΕ 1903, 55, C(ongr£s)
International. <Γ) A(rch6ol.).

κεκαμμένας πρό τού προσώπου καί έχων τά νώτα 
πρός τήν άνωφέρειαν (Π ί ν. 331 α)5. Αί διαστά
σεις τών τάφων ποικίλουν. Ούτω τό μήκος των 
κυμαίνεται άπό 0,40 μ. εως 1,65, τό δέ πλάτος άπό 
0,20 ώς 0,80 μ. Ούδεμία άναλογία ύπάρχει μεταξύ 
πλάτους καί μήκους τών τάφων. Ύπεράνω τής 
καλυπτήριου πλακάς, ήτις ένίοτε ήτο τεραστίων 
διαστάσεων, έστρώνετο χώμα πάχους εως 0,30 μ. 
( Π ί ν. 331 β). Υπέρ τήν στρώσιν τού χώματος 
ήκολούθει έτέρα έκ μικρών πλακών σχιστολίθου 
(Π ί ν. 331 γ ), καλύπτουσα όλόκληρον τήν 6κ- 
τασιν τού νεκροταφείου, καθ’ όσον διεπιστώθη 
είς τά έχοντα ίκανήν έπίχωσιν σημεία. ’Ακριβώς 
δέ ύπεράνω τού χώρου τού τάφου ή θέσις έξη- 
ρεΐτο τής πλακοστρώσεως καί έκαλύπτετο ύπό 
έστρογγυλωμένων μικρών ποταμίων χαλίκων 
(Π ί ν. 331 δ, 332 α). Τούτο, φαίνεται, έπεϊχε θέ- 
σιν σήματος καί ιδιαιτέρα μέριμνα έλαμβάνετο διά 
τήν καλήν διατήρησίν του. Διά τήν συγκράτησιν 
τών έπιχώσεων ύπεράνω τών τάφων άναλημματικός 
τοίχος περιέβαλλε τό νεκροταφεϊον κατά τήν νο- 
τίαν καί ανατολικήν πλευράν του (Σχέδιον 1 
καί Π ί ν. 334 α). "Ετερος άναλημματικός τοίχος 
κατευθυνόμενος πρός ΝΔ περί τά 40 μ. άπό τών 
τάφων συναντά έξαρσιν τού βράχου, έχουσαν 
κατεύθυνσιν πρός ΒΔ. Ό τοίχος ούτος συνε- 
κράτει άνδηρον πλάτους 3-4μ. (Πίν. 332 β). 
Ούτως, ύπό τού άναλήμματος τής νοτίας πλευράς 
τού νεκροταφείου, τού άνδήρου καί τού έξάρμα- 
τος τού βράχου όρίζεται τεράστιος ύπαίθριος 
χώρος, τού όποίου τό αρχικόν δάπεδον εύρέθη 
είς βάθος 1 μ. περίπου άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας τού έδάφους. Είς τόν χώρον τούτον 
κατήρχετό τις άπό τού άνδήρου διά δύο κλιμάκων. 
Τής μιάς αί βαθμίδες είναι κατεσκευασμέναι είς 
τό πάχος αύτοΰ τούτου τοϋ άνδήρου (Πίν. 332 γ ), 
ένφ τής έτέρας άποτελούνται άπό πλάκας έξε- 
χούσας βαθμηδόν άπό τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου 
(Πίν. 332 δ). Κατά τήν νοτίαν γωνίαν τού 
ύπαιθρίου τούτου χώρου εύρέθη μέγας άριθμός άγ- 
γείων σχήματος πετάσου 6, μέ χείλη πεπλατυσμέ
να καί φέροντα έμπίεστον διακόσμησιν (Πίν. 
333 α, β ). 'Οσάκις δέ ό πυθμήν τών άγγείων τού-

5. Ό Τσούντας έ.ά. 149, λέγει δτι ό νεκρός έτίθετο μέ 
τήν ράχιν πρός τήν άνωφέρειαν πρός άποφυγήν κατακυλί- 
σεώς του. Τοιοϋτος όμως φόβος δέν ύφίστατο πρώτον διότι 
τό δάπεδον τοΟ τάφου έσκάπτετο έπίπεδον καί μέ έλαφράν 
μάλλον κλίσιν πρός τά έσω καί δεύτερον διότι ή πρός τήν 
κατωφέρειαν πλευρά έφράσσετο διά λίθων, οί όποιοι συχνά 
εύρέθησαν πιέζοντες τόν νεκρόν ή πατούντες έπ’ αύτοΰ. 
Μάλλον έτίθετο ούτως ό νεκρός ΐνα βλέπη τρόπον τινά 
πρός τήν θύραν τοΰ τάφου, πρός τόν κόσμον. ΠΑΕ 1903, 
55, CIA 217.

6. Παρόμοιον άγγεΐον έκτίθεται είς τήν Κυκλαδικήν αϊ- 
οθυσαν τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου.
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των είναι πεπλατυσμένος φέρει άποτύπωμα πλέ
γματος 7.

Έκ τών τάφων άλλοι ήσαν μεμονωμένοι τα- 
φαί, εις άλλους δέ εϋρέθησαν καί πλείονες τού 
ένός νεκροί8. Εις τούς δευτέρους τούτους τάφους 
κάτωθεν τής πλακάς δαπέδου, έπί τής όποιας 
έκειτο πάντοτε είς μόνος νεκρός, υπήρχε κενός 
χώρος (Π ί ν. 333 γ), δημιουργούμενος μάλ
λον κατά τήν δευτέραν ταφήν, είς τόν όποίον, ώς 
έν όστεοφυλακείφ, έναπετίθεντο τά όστά τών 
προηγουμένων νεκρών όμού μετά τών κτερισμά- 
των αυτών 8. "Αξιόν σημειώσεως είναι ότι πάντες 
οί διώροφοι τάφοι εΰρίσκονται είς τά άκρα τού 
νεκροταφείου καί πλησίον τοΟ άναλημματικού 
τοίχου, πρός τόν όποίον σχεδόν συνωστίζονται 
(δρα Σ χ έ δ ι ο ν καί Π ί ν. 333 δ ).

Τά κτερίσματα έντός τών τάφων ήσαν πενιχρά. 
Είς τούς μεγάλους άτομικούς τάφους ύπήρχε 
συνήθως μαρμάρινον σκεύος πρό τής κεφαλής 
τού νεκρού ( Π ί ν. 331 α )· τό δεύτερον κτέρισμα, 
έάν ύπήρχεν, έτίθετο παρά τούς πόδας τούτου. 
Σπάνια υπήρξαν ένταΰθα τά πήλινα άγγεΐα ώς 
κτερίσματα' καί τά έλάχιστα εύρεθέντα ήσαν άνευ 
διακοσμήσεως. Είς ένα μόνον τάφον, όμαδικόν, 
εύρέθη μαρμάρινον ειδώλιο ν ύψους 0,15 μ. Σύνη- 
θες όμως κτέρισμα, τού όποιου δέν έστεροΰντο 
σχεδόν μηδέ οί πτωχότεροι τών τάφων, ήσαν αΐ 
λεπίδες όψιανοΰ.

Περί τά 100 μ. βορείως τού νεκροταφείου άνε- 
καλύφθη συστάς τεσσάρων τάφων - λάκκων έντός 
τού φυσικού μαλακού βράχου πενιχρών τήν τε 
κατασκευήν καί τά κτερίσματα.

2. Λάκκουδες

Ένταΰθα έκ τών είκοσι πέντε τάφων τού νε
κροταφείου μόνον έξ δέν είχον κατασκαφή όπό 
τών άρχαιοκαπήλων. Έκ τούτων δέ δύο εύρέθησαν 
άκτέριστοι. Γενικώς οί τάφοι ένταΰθα είναι τής 
αύτής κατασκευής άν καί κάπως άμελεστέρας. Δέν 
παρετηρήθη έδώ ή φροντίς τών 'Αγίων ’Αναργύ
ρων, ουδέ άναλημματικοί τοίχοι πέριξ τού νε
κροταφείου. Ή έλαχίστη δέ έπίχωσις καί ή κα
ταστροφή τού πλείστου τών τάφων ύπό τών άρ
χαιοκαπήλων δέν έπέτρεψαν περισσοτέρας παρα
τηρήσεις, όσον άφορμ είς τήν δλην άρχικήν έμφά- 
νισιν τού νεκροταφείου. Αΐ πλάκες τών τάφων 
είναι άσβεστολιθικαί καί παρουσιάζουν άρκετάς 
άνωμαλίας είς τάς έπιφανείας των. Ό νεκρός 
είς τήν γνωστήν συνεσταλμένην στάσιν, κείται 
έπί τού φυσικού βράχου άνευ μεσολαβήσεως πλα-

7. Τσούντα, έ.ά. 182, ένθα και σχετική βιβλιογραφία.
8. Τσούντα έ.ά. 143 - 144, CIA, 217.
9. Τσούντα έ.ά. 145.

κός μεταξύ αύτοΰ καί τού δαπέδου (Π ί ν. 334 β).
"Αξιόν σημειώσεως ένταΰθα είναι τό γεγονός 

ότι ούδέν μαρμάρινον κτέρισμα εύρέθη. Τουναντί
ον εύρέθησαν άρκετά πήλινα άγγεΐα (πυξίδες, 
κρατηρίσκοι μετά τεσσάρων άποφύσεων καί κω
νικού ποδός), τά πλεϊστα τών όποιων φέρουν 
έγχάρακτον διακόσμησιν έξ εύθυγράμμων σχη
μάτων. Εύρέθησαν έπίσης όστέινον πινακίδιον, 
λεπίδες όψιανοΰ καί λίθιναι ψήφοι όρμων.

Περί τά 200 μ. ΝΑ τού νεκροταφείου τούτου 
εύρέθη μικρά συστάς τάφων, οί όποιοι είχον όπο- 
στή άρκετήν βλάβην είτε έκ τής καλλιέργειας 
είτε ύπό άρχαιοκαπήλων, είς παλαιοτέραν έποχήν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟ ΥΜΑΣ

*

ΝΑΞΟΣ

Είς τήν Νάξον συνεχίσθη διά τού ύπογράφον- 
τος ή άνασκαφή τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
άφ’ ένός μέν είς τήν μυκηναϊκήν πόλιν καί άφ’ 
έτέρου είς τά κράσπεδα τού λόφου τών 'Απλω
μάτων.

Α’. Είς τήν περιοχήν τής πόλεως άπεκαλύ- 
φθησαν οικήματα ούχί πλήρως άνασκαφέντα, 
άτινα ήλθον είς φώς τό πρώτον κατά τάς έρεύνας 
τού 1959 (Βλ. ΠΑΕ 1959, σ. καί τό Έργον τής 
ΑΕ, 1959 σ. 228-9). Έν έκ τούτων, τό άριστερά, 
ύπέρκειται τού έτέρου. Ύψηλότερον αύτών εΰρί- 
σκεται τοίχος καί όστρακα τών πρωτογεωμετρι
κών καί τών γεωμετρικών χρόνων.

Είς τήν έρευνηθεϊσαν περιωρισμένην έκτασιν 
δέν φαίνεται νά υπάρχουν παλαιότερα οικοδο
μήματα όπό τάς μυκηναϊκός οικίας. Είς τά ύπ’ 
αύτάς όμως στρώματα άμμου καί χαλίκων άνευρέ- 
θησαν καί μινύεια όστρακα. Λόγω τής μεγάλης 
έπιχώσεως (Π ί ν. 340 β), ή άνασκαφή προχωρεί μέ 
βραδύν ρυθμόν, τά δέ μετά τήν άφαίρεσίν της 
άναφαινόμενα έρείπια εΰρίσκονται χαμηλότερον 
τής στάθμης τής θαλάσσης, μεταβαλλομένης 
σχεδόν οϋτω τής έρεύνης είς ύποβρύχιον.

Τά άφθονα μυκηναϊκά όστρακα χρονολογούν 
τάς οικίας έντός τής YE III έποχής.

Είς τά κράσπεδα τού λόφου τών 'Απλωμάτων, 
ένθα κατά τό 1960 είχεν εύρεθή πλήθος γεωμετρι
κών καί άρχαϊκών τεμαχίων άγγείων, προερχο- 
μένων έκ τάφων, καταστραφέντων κατά μέγα μέρος 
άπό τής είς τόν αύτόν χώρον ίδρυθείσης συνοικίας 
ύστεροελληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων, εύρέ
θησαν καί κατά τό 1961 όμοια τεμάχια, πλουτί- 
ζοντα σημαντικώς τήν εικόνα τής Ναξιακής κε- 
ραμεικής ( Βλ. Έργον τής ΑΕ, 1960 σ. 185-192, 
1961 σ. 199-202).
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