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ματιζομένης εκεί μικράς βαθμίδος. Δέον νά σημειωθή οτι λόγφ τής διαβάσεως 
ταΰτης άφέθη ίσου πλάτους ζώνη τοΰ άβαθεστέρου διαμερίσματος άνευ 
πλακόστρωτου.

Ε) Φωτογράφησις και σχεδιογράφησις τοΰ ναόν

Προετοιμαζόμενης τής καθολικής δημοσιεΰσεως τής Βασιλικής έγένετο 
επιμελής καί κατά πάντα ακριβής ή σχεδιογράφησις τοΰ χώρου εις κάτοψιν 
και κυρίας τομάς' επίσης ή επιστημονική φωτογράφησις τοΰ χώρου εις γενι- 
κάς απόψεις καί λήψεις των μάλλον σημαντικών τμημάτων αΰτοϋ, ως καί 
τοΰ συνόλου σχεδόν τοΰ εις τεμάχια άνακαλυφθέντος άρχιτεκτονικοΰ καί γλυ- 
πτικοΰ διακόσμου τοΰ ναοΰ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΓΛΑΤΩΝ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΝΑΞΩι

Ή από 24 ’Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου 1949 διαρκέσασα άνασκαφή, 
έκτος τοΰ ά'λλου ενδιαφέροντος περί τής νήσου, ώρμήθη είδικώτερον έκ τής 
κατά τήν βόρειον παραλίαν τής πόλεως Νάξου άνευρέσεως τοΰ γεωμετρικοΰ 
άμψορέως Άρχ. Έφ. 1945-1947 (1948) σ. 1 κέ., ως καί ά'λλων μικρών αγγείων 
καί οστράκων γεωμετρικών, έν μέρει δέ καί μυκηναϊκών χρόνων, διεσπαρμένων 
εν σχετική αφθονία επί τής περιοχής ταΰτης.

Ή ομαλή αυτή καί ήρέμα προς τήν θάλασσαν καταλήγουσα περιοχή, 
καλουμένη κοινώς Γκρόττα, βλέπουσα δέ προς βορράν (είκ. 1)} περιορίζεται 
άνατολικώς μέν υπό χειμάρρου πέραν τοΰ οποίου αρχίζει ή διαμόρφωσις τής 
έξω τής πόλεως λοφώδους έκτάσεως, δυτικώς δέ υπό τής μικρας προεκτάσεως 
γής προς τήν θάλασσαν, τής οίονεί «νησΐδος», επί τής οποίας ΐσταται ή επι
βλητική πύλη τοΰ άρχαϊκοΰ ναοΰ, τοΰ οποίου έν μέρει σώζεται καί ή θεμε- 
λίωσις (G. Welter Ath. Mitt. 1924 σ. 17 κέ. καί Arch. Anz. 45,1930,132 κε.).

Τήν άνασκαφήν ήρχισα 40 περ. μ. προς Α τοΰ σημείου, καθ’ ο αρχίζει 
ή νησίς, καί ήδυνήθην κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας νά άποκαλΰψω, έν 
μέρει δέ μόνον, τρεις οικίας έκ τοΰ κατέχοντος τον τόπον τοΰτον προϊστορικοΰ 
συνοικισμοΰ, λεά|ιανα τοΰ οποίου ειχον άποκαλυφθή καί υπό τήν θεμελίωσιν 
τοΰ ναοΰ έπί τής νησΐδος καί έπί τής ακτής (G. Welter Arch. Anz. έ.ά.).

To άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ συνοικισμοΰ περιορίζεται από βορρά αμέ
σως υπό τής θαλάσσης. Τμήματα τοίχων διακρίνονται ακόμη καί σήμερον
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εντός τού πλησίον αίγιαλοΰ κα'ι είναι προφανές ότι κατά τους χρόνους τοϋ 
συνοικισμού ή ξηρά κατεΐχεν αρκετόν χώρον εντός τής σημερινής θαλάσσης. 
Ή ά'μεσος αυτή προς την θάλασσαν γειτνίασις άπετέλεσε μεγίστην δυσχέ
ρειαν τής άνασκαφής διότι ευθύς μετά 
την άφαίρεσιν τής καλυπτουσης τά 
ερείπια άμμου τό θαλάσσιον ύδωρ εΐ- 
σέρρεεν άφθονον εντός αυτών.

Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ συν
οικισμού άποτελεΐται εκ τριών οικιών, 
εκ τών οποίων αί δύο μέν κεΐνται προς 
δυσμάς, μία δέ προς άνατολάς μικράς 
οδού (είκ. 2-4) κατευθυνομένης προς 
την θάλασσαν, πλάτους 1,05 - 1,55 μ., 
έκτος κατά τό σημεϊον μεταξύ τής 
προεξοχής τοΰ φρέατος τής οικίας Α, 
δεξιά, και τού καμπυλογράμμου διαμε
ρίσματος τής οικίας Γ, δπου απομένει 
στενή διάβασις 55 μόνον εκατοστών.

Αί δεξιά τής οδού οίκίαι Α καί 
Β (είκ. 5) χωρίζονται άπ’ άλλήλων 
διά στενού διαδρόμου πλάτους 0,45 0,50 μ. Πληρέστερου διατηρείται ή οικία 
Α άποτελουμένη, καθ’ δσον άνεσκάφη, έκ δύο τετραπλεύρων χώρων· διότι 
απομένουν ακόμη άγνωστοι ή δυτική καί ή νοτία αυτής πλευρά.

Ό Α τοίχος τής οικίας, ό πλαισιών τήν οδόν, άνεσκάφη εις μήκος 6,60 μ. 
"Εν φρέαρ διαμέτρου 2 περ. μ. διακόπτει τήν συνέχειαν τού τοίχου τούτου 
ολίγον προ τοΰ Ν άκρου αυτού. Σώζεται εις ύψος 0,45 (ΒΑ γωνία τής οικίας) 
μέχρι 1,10 μ. (νότιον αυτού πέρας)· τό αυτό παρατηρεΐται καί εις ολόκλη
ρον τον συνοικισμόν: οί τοίχοι τών οικιών σώζονται εις μεγαλύτερου ύψος, 
καθ’ δσον απομακρύνονται από τής θαλάσσης.

Εις μήκος 3,50 μ. από τής ΒΔ γωνίας τής οικίας ένούται προς τον ανα
τολικόν τούτον τοίχον ετερος εγκάρσιος διαχωρίζων τήν οικίαν εις δύο δωμά
τια. Ό διαχωριστικός ούτος τοίχος τής οικίας σφζόμενος εις ύψος 1,10 παρη- 
κολουθήθη προς δυσμάς επί 4 περίπου μέτρα. Μέχρι τοΰ αυτού περίπου μή
κους κατέστη δυνατόν νά άνασκαφή καί ό βόρειος εξωτερικός τοίχος τής οικίας 
σφζόμενος εις ύψος 85 μέν εκατοστών άνατολικώς τοΰ επί τούτου έπικαθη- 
μένου μεταγενεστέρου τοίχου (βλ. κατ.), 50 δέ έκ. μόνον έκείθεν τούτου.

Τό πάχος τών τοίχων είναι 50 περ. εκατοστών, είναι δέ οΰτοι έκτισμένοι 
έκ μικρών ούχί κανονικού σχήματος λίθων γρανίτου καί πηλού. Κατώφλιον 
θύρας δέν άνεφάνη έπί τών άνασκαφέντων τμημάτων τής οικίας.

Είκ. 1. Ή Β παραλία τής πόλεως 
Νάξου μετά τμήματος τών άνα- 
σκαφεισών προϊστορικών οικιών.
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Είκ. 2. ’Αριστερά : οίκίαι Α καί Β' δεξιά: τμήμα τής οικίας Γ.

Είκ. 3. Ό προϊστορικός συνοικισμός Νάξου από 'Ανατολών. ’Εμπρός ή οικία Γ, 
όπισθεν ή οικία Α μετά τοΰ φρέατος·
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Είκ· 4. Άποψις άπό Ν τών προϊστορικών οικιών έκατέρωθι τής όδοϋ.

Είκ. 5. Αί οΐκίαι Α καί Β χωριζόμεναι διά στενού διαδρόμου.
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Ή γωνία τοϋ πλησίον τοϋ φρέατος δωματίου είναι εντελώς ορθή. Ή 
γωνία δμως τοΰ βορείου δωματίου, ή ΒΑ δηλ. γωνία τής δλης οικίας, είναι 
ολίγον μικρότερα τής ορθής, σχηματιζομένης μιας ελαφρώς άποκλίσεως τοΰ 
Α τοίχου από τής ευθείας. Τοΰτο είναι φανερόν καί εκ τής είκόν. 5 δεικνυού- 
σης τον εξωτερικόν τοίχον με ελαφρών άπόκλισιν.

Πολύ ελλιπέστερου διατηρείται ή πλησίον τής θαλάσσης οικία Bt τής 
οποίας σώζεται μόνον ή ΝΑ γωνία (είκ. 2 καί 5)' δ νότιος αυτής τοίχος

σώζεται εις μήκος 3,90 μ., δ δέ ανατολι
κός 2,50 από τής γωνίας τής οικίας. 
Τό ύψος των δεν υπερβαίνει τά 40 εκα
τοστά. Εις τό μέσον τοΰ νοτίου τοίχου 
υπάρχει εν φρέαρ διαμέτρου 1,05 μ. 
πάχους τοιχώματος 0,20 μ. Τό φρέαρ 
ενταύθα δεν διέκοψεν εντελώς τον 
τοίχον άλλα μόνον εφάπτεται αύτοΰ 
(είκ. 6). ’Από τής βόρειας παρειάς 
τοΰ φρέατος εκκινεί μικρός τοίχος προς 
Β ελάχιστα μόνον σωζόμενος, σχεδόν 
δέ εις τό ύψος τής θαλάσσης ώστε ήτο 
αδύνατος ή λεπτομερής του έρευνα- τό 
αυτό δύναται να λεχθή καί διά μικρόν 
λιθόστρωτου κατέχον τον μεταξύ τής 
γωνίας τής οικίας καί τοΰ φρέατος 

χώρον φθάνον εις ύψος 0,30 μ. ύπέρ την θεμελίωσιν τών τοίχων.
’Από τής δυτικής παρειάς τοΰ φρέατος αρχίζει μικρός τοίχος προς Ν, 

δστις υπέρ τον μεταξύ τών οικιών Α καί Β διάδρομον καί υπέρ τον βόρειον 
τοίχον τής οικίας Α εκτείνεται εντός αυτής επί 1,50 μ. περαιτέρω, καμπτόμε
νος είτα προς δυσμάς δι’ αμβλείας γωνίας (είκ. 7, πρβ. είκ. 2). Ό τοίχος

ΕΙκ. 6. Τό φρέαρ τής οικίας Β.

οΰτος έχων ύψος 0,40 μ. έπικάθηται επί τοΰ βορείου τοίχου τής οικίας Α, 
δστις σφζεται ακόμη 0,50 μ. ύπό τοΰτον- είναι δηλαδή 0,50 μ. υψηλότερου 
τεθεμελιωμένος. Εις τό ύψος τοΰ λίθου τούτου εΰρέθη δ'στρακον εγχαράκτου 
άγγείου κατωτέρω δέ ήρχιζεν ή κανονική έπίχωσις πλήρης οστράκων, ενώ 
ανωτέρω τοΰ επιπέδου τούτου ή έπίχωσις ήτο ανάμεικτος καί μετά συγχρόνων 
έτι τεμαχίων καί άχρηστος επομένως.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή οικία Γ (είκ. 3, 8-9) ή κειμένη 
επί τής ετέρας πλευράς τής δδοΰ, άνασκαφεΐσα πλήρως. Ελλιπής είναι μόνον 
ή προς τήν θάλασσαν βορεία στενή αυτής πλευρά.

Άποτελεΐται εκ δύο κυρίων χώραιν. Τό προς τήν θάλασσαν ορθογώνιον 
δωμάτιον έχει έξωτερικάς διαστάσεις: δυτικός τοίχος 4 μ., ανατολικός 3 μ. (αί
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προς τήν θάλασσαν απολήξεις αυτών δεν διατηρούνται), διαχωριστικός 
(νότιος) τοίχος 3,70 μ. Όλίγον προ τοϋ βορείου πέρατος τοΰ Δ τοίχου υπάρ- 
χουσιν αμφίβολα ίχνη εγκαρσίου τοίχου, ό όποιος ουτω θά ήδύνατο νά δια- 
χωρίζη πρόδομον ή τρίτον έν γένει χώρον κατά τήν βορείαν πλευράν τής 
οικίας.

“Οπισθεν τοΰ ορθογωνίου τοΰτου διαμερίσματος υπάρχει δεύτερον έχον 
άπεστρογγυλωμένας τάς γωνίας και ελαφρώς καμπύλους τούς τοίχους. Αλλά

Είκ. 7. Ό επί των οικιών Α καί Β νεώτερος τοίχος.

περισσότερον περίεργον είναι δτι ό δυτικός καί ό νότιος τοίχος τοϋ χώρου 
τούτου αντί εξ ενός αποτελούνται έκ δύο μικρών τοίχων πάχους 0,25 μ., τό 
μεταξύ τών οποίων κενόν επληροϋτο διά χωμάτων μετ’ οστράκων όμοιων προς 
τά άνευρισκόμενα έν τη δλη οικία. Ουτω τό έκ τών δύο τοιχαρίων μετά τής 
μεταξύ αυτών έπιχώσεως άποτελούμενον πλάτος φθάνει μέχρι 1 περίπου 
μέτρου. 'Απλούς είναι έκτος τοϋ διαχωριστικοϋ τών δύο χώρων τοίχου καί ό 
τής ανατολικής πλευράς, δστις δμως έχει μίαν έλαφράν κυρτότητα προς τά 
έσω. Κατά τό σημεΐον ένώσεως τών δύο τοίχων προς τήν ΝΔ γωνίαν τοϋ 
δρθογωνίου χώρου έξωτερικώς είναι φανερά ή καμπύλη κατασκευή (είκ. 8)' 
έσωτερικώς έν τή γωνία τοϋ καμπυλογράμμου χώρου σχηματίζεται κτιστόν 
καμπύλον επίσης κατασκεύασμα, αγνώστου προορισμού, άλλ’ άποτελοΰν τρό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:03:58 EEST - 44.213.66.193



118 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

πον τινά την εσωτερικήν άπόληξιν τών ηνωμένων δυο μικρών τοίχων (πρβ. 
εσωτερικόν οικίας Γ, είκ. 3).

'Ως βέβαιον δύναται νά θεωρηθή δτι δ καμπυλόγραμμος χώρος είναι 
μεταγενεστέρα προσθήκη εις τον ορθογώνιον δυστυχώς δεν δύναμαι νά εϊπω 
πόσον μεταγενεστέρα, ακριβώς επειδή τα μεταξύ τών δύο τοίχων δ'στρακα τάέν 
άμφοτέροις τοΐς διαμερίσμασι καί κυρίως τα υπό τον διπλοϋν τοίχον δ'στρακα 
ανήκουν εις τήν αυτήν γενικώς περίοδον. Διότι οί δύο μικροί τοίχοι είναι

τεθεμελιωμένοι επί γης περιεχούσης 
δ'στρακα, 0,30 μ. δέ ύψηλότερον τών 
εύθυγράμμων τοίχων. Δυστυχώς ό κα
θαρισμός καί ή μελέτη τών αγγείων 
δεν έχουσιν ακόμη περατωθή καί δεν 
δύναμαι επομένως νΰν νά έπιμείνω 
περισσότερον επί τοΰ ζητήματος.

Αί μέγισται διαστάσεις τοΰ νο
τίου τούτου χώρου είναι εξωτερικώς: 
2,85 από βορρά προς νότον, 4,65 μ. 
από δυσμών προς άνατολάς, εσωτερικώς 
είναι άντιστοίχως 1,40 κατά τον ανατο
λικόν τοίχον, 0,84 δέ κατά τον δυτικόν 
(διότι ενταύθα είναι ή μεγαλυτέρα διά- 
στασις τοΰ μεταξύ τών δύο μικρών 
τοίχων κενού), καί 3,36 από Δ προς Α.

Είς τό μέσον τοΰ διαχωριστικοΰ τοίχου τών δύο χώρων υπάρχουν δύο 
μικραί πλάκες σχιστού δυνάμεναι νά θεωρηθώσιν ως προερχόμεναι εκ κατω
φλιού- δυστυχώς είναι λίαν κατεστραμμένος δ εκατέρωθι τοίχος.

’Ακριβώς είς τό μέσον τοΰ ορθογωνίου χώρου εύρίσκετο μέγα λεκανοει
δές άγγεΐον μετά δριζοντίου περιχειλώματος κοσμουμένου δι’ εγχαράκτων 
τριγώνων. “Εν ακέραιον επίσης άγγεΐον έ'κειτο κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ αύτοΰ 
διαμερίσματος.

’Έξωθι τής οικίας Γ, άνατολικώς, Ιφάνη εν μέρει σφζόμενος μικρός 
λιθόστρωτος χώρος.

Προς Ν, ήτοι προς τήν περιοχήν τής πόλεως, τό δριον τής εφετινής 
άνασκαφής άπετέλεσε μικρόν τμήμα τοίχου εκ μεγάλων λίθων γρανίτου έπι- 
καθήμενον έγκαρσίως επί τοΰ νοτίου πέρατος τοΰ Α τοίχου τής οικίας Α, ολί
γον μετά τό φρέαρ ευρισκόμενον 1,10 μ. ύψηλότερον τών τοίχων τών οικιών.

Περίεργος είναι ή ΰπαρξις τών δύο φρεάτων' εφέτος μετά μεγίστης 
δυσχερείας λόγφ τοΰ θαλασσίου ΰδατος ήρευνήθη τό φρέαρ τής οικίας Β. Τά 
εν αύτφ δ'στρακα φθάνουν από τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τοΰ 5 π.Χ

Είκ. 8. Ή οικία Γ.
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αίώνος. Είναι δύσκολον νά παραδεχθή κανείς ότι είναι σύγχρονον προς τάς 
οικίας. Έκτος τοΰ γεγονότος δτι τό φρέαρ τής οικίας Α κόπτει την οδόν 
— πράγμα ίσως άνευ σημασίας κατά τούς προϊστορικούς χρόνους — τό 
φρέαρ τούτο, δσον σώζεται, δεν έχει βεβαίως εξωτερικήν ό'ψιν έπιμεμελημένην, 
διότι δεν ήτο ορατή, ενώ 6 ισοϋψής τοίχος τής οικίας βεβαίως ήτο κατά μέγα 
μέρος ορατός.

Περί των ευρημάτων έν τώ συνοικισμώ τοΰτω άποτελουμένων άποκλει-

Είκ. 9. Τό νότιον δωμάτιον τής οικίας Γ μέ τόν διπλοΰν τοίχον.

στικώς εκ πήλινων αγγείων - εν μόνον μικρόν τεμάχιον μαρμάρινου αγγείου 
σφαιροειδούς άνευρέθη εν τή οικία Γ —- απεικονίζω ελάχιστα δείγματα 
(είκ. 10-13). Τά αγγεία γενικώς είναι μονόχρωμα ερυθρά ή μαύρα καί εγχά
ρακτα, άνήκουσι δέ προφανώς εις την πρώτην κυκλαδικήν περίοδον, τινά δέ 
ίσως καί εις τούς ΰπονεολιθικούς χρόνους. Τεμάχιον μετάλλου ούδέν εύρέθη. Τά 
σχήματα είναι τά έν μέρει ήδη γνωστά, αλλά ίσως θά άποκατασταθοΰν καί νέα.

Μεταξύ τών δοκιμαστικών ερευνών, ας ένήργησα καθ’ άπασαν τήν έκτα- 
σιν τής παραλίας, ολίγα μέτρα άνατολικώτερον, άνεφάνη οικοδόμημα εξ ΐσχυ- 
ροτέρων τοίχων, τό οποίον όμως δεν ήδυνάμην πλέον νά άνασκάψω. Μεταξύ 
τών έν αύτώ εύρεδέντων οστράκων πλεονάζουν τά μυκηναϊκά (είκ. 14), τά 
όποια καί παρέχουσι τήν χρονολογίαν τούτου.
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Προς τό δυτικόν πέρας τής Γκρόττας άνευρέθη μεταξύ των χωμάτων 
καί μικρά μαρμάρινη κεφαλή παριστώσα γενειοφόρον μετά περικεφαλαίας 
έκ δέρματος, τοϋ 3ου ή 4ου μ.Χ. αίώνος.

Είκ. 10. "Οστρακα προϊστορικών 
εγχαράκτων αγγείων.

Είκ. 11. "Οστρακα έκ μεγάλου 
προϊστορικού εγχαράκτου αγγείου.

Είκ. 12. Άγγεΐον μελανός στιλβώματος. Είκ. 13. ΠυΟμήν προϊστορικού]
αγγείου έχων άποτετυπωμένον 
τό χαρακτηριστικόν πλέγμα.

Ή λόγφ τής γειτνιάσεως προς την θάλασσαν ελλιπέστατη διατήρησις των 
άποκαλυφθεισών προϊστορικών οικιών δεν μειώνει τό ενδιαφέρον αυτών· 
Πολλά πράγματα βεβαίως, τά όποια θά ήθέλομεν νά μάθωμεν, δεν κατωρ-
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θώθη, εφέτος τουλάχιστον, νά τά γνωρίσωμεν. Οΰτω τό ζήτημα τής εισόδου 
των οικιών μένει επί τοϋ παρόντος άλυτον παρά τάς πιθανάς ερμηνείας, αί 
όποΐαι ευκόλως θά ήδΰναντο νά δοθούν. Πώς ήτο τό δάπεδον τών οικιών 
άγνοοΰμεν επίσης. Είναι αληθές δτι έν τή οικία Α συνέλεξα αρκετά τεμάχια 
πλακών σχιστού, μίαν μάλιστα ακριβώς κατά την ΝΑ γωνίαν τοΰ Β διαμερί
σματος αυτής καί ήτις ασφαλώς θά ήδΰνατο νά θεωρηθή ως άνήκουσα εις 
την πλακόστρωσιν τοΰ δωματίου' άλλ’ αΰτη εύρίσκετο εις ύψος 0,65 μ. υπέρ 
την αρχήν τοΰ τοίχου καί επομένως άνήκεν εις δευτέραν περίοδον, ίσως την 
αυτήν προς τον μεταγενέστερον τοίχον.
Καί βαθΰτερον δμως ΰπήρχον τεμά
χια όμοια πλακών. Ό αείμνηστος 
Τσοΰντας διεπίστωσεν επίσης εις κυ
κλαδικά οικήματα πλακόστρωτα δά
πεδα. Περί τής στέγης επίσης ουδέν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν. Ή συνέχεια τής 
άνασκαφής έλπίζομεν νά είναι διδακτι- 
κωτέρα περί τών προβλημάτων τούτων 
καί ήδη τό κέρδος είναι αρκετόν.

Διά πρώτην φοράν άποκτώμεν 
σαφή έννοιαν περί τών προϊστορικών 
οικιών τής Νάξου. Δυστυχώς αί προϊ
στορικοί έρευναι τοΰ Κλώνος Στεφάνου 
έγνώσθησαν διά τών συντόμων μόνον 
αυτοΰ εκθέσεων, έκ δέ τών άνασκα- 
φέντων ύπ’ αυτοΰ συνοικισμών ουδέν έδημοσιεΰθη. ’Αλλά καί έκ τών άλλων 
Κυκλάδων (έκτος τής Μήλου) δέν έ'χομεν σημαντικούς συνοικισμούς. Πρβ. X. 
TsorNTAN, Άρχ. Έφ. 1898, 195 κέ., (λείψανα αμφίβολα έν Άμοργφ), αυτ. 
σ. 168 (ολίγα έν Πάρω) καί αυτ. 1899 σ. 120 κέ. (λείψανα τής Άκροπόλεοτς 
τής Χαλανδριανής). Περί τοΰ συνοικισμοΰ τής πόλεως Πάρου βλ. Ath. Mitt. 
1917 σ. 1 κέ. Αί προϊστορικοί καλύβαι τοΰ Κΰνθου τής Δήλου (Delos XI) δέν 
διδάσκουσι πολλά, ένώ ό προϊστορικός συνοικισμός υπό τό ιερόν τοΰ ’Απόλ
λωνος τώρα μόνον ήρχισε νά έρευνάται συστηματικώτερον.

Οΰτω ό άποκαλυφθείς έν τή πόλει τής Νάξου προϊστορικός οικισμός είναι 
ό πληρέστερον διατηρούμενος καί γνωριζόμενος έκ τών Κυκλάδων μετά τήν 
Μήλον.

Ή παρά τήν θάλασσαν ΰπαρξις αυτοΰ καί ουχί ή επί τής Άκροπόλεως 
βεβαίως δέν έκπλήσσει. Ό συνοικισμός τής Φυλακωπής είναι παρά τήν θάλασ
σαν έπίσης, καθώς καί οι πλεΐστοι τών κυκλαδικών συνοικισμών, κυρίως δέ θά 
ήθελον νά έξάρω τήν άνάλογον ΰπαρξιν τοΰ προϊστορικοΰ συνοικισμοΰ παρά

Είκ. 14. Μυκηναϊκά όστρακα έκ Νάξου.
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τον “Αγιον Κοσμαν τής ’Αττικής, τον άνασκαφέντα υπό τοΰ κ. Γ. Μυλωνά, 
τοϋ οποίου είναι μεγάλη ή προς τάς Κυκλάδας σχέσις.

Έν τή πρώτη ταΰτη ανακοινώσει δεν δύναμαι να ομιλήσω διεξοδικώ- 
τερον περί τής άνασκαφής. ’Αναφέρω μόνον δτι το ιδιαίτερον γνώρισμα τής 
οικίας Γ άποτελουμένης έκ δυο χώρων, ών 6 έτερος έχει άπεστρογγυλωμένας 
τάς γωνίας, άπαντα και έν οικία άνασκαφείση υπό τοΰ Τσοΰντα έν Πάρο), Έφ. 
Άρχ. 1898, 168 εικ. 10 και ά'λλη υπό τούς πρόποδας τής προϊστορικής άκρο- 
πόλεως τής Πάρου, Ath. Mitt. 1917 σ. 10 είκ. 6. Επίσης πολλαί οικίαι τής 
Χαλανδριανής έχουσι καμπυλογράμμους τοίχους, Έψ. Άρχ. 1899 σ. 121. Ή 
συνυπαρξις εύθυγράμμων και καμπυλογράμμων δωματίων ενθυμίζει αμέσως 
τά ελλειψοειδή και γενικώς καμπυλόγραμμα προϊστορικά οικήματα άλλα βε
βαίως τό περί αυτών πρόβλημα δεν δύναται νά έξετασθή ένταΰθοι.

Την ύπαρξιν προϊστορικού συνοικισμού κατά την περιοχήν ταύτην τής 
Νάξου είχεν έξακριβώσει ήδη κατά τό 1930 δ G. Welter άνασκάψας επί 
τής νησϊδος, ένθα ό άρχαϊκός ναός καί έπί τής Γκρόττας ολίγον δυτικώτερον 
τής ήμετέρας άνασκαφής, περί τής οποίας δμως δεν υπάρχει είμή ή σύντομος 
έκθεσις έν A A 1930, 134 κέ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι

Ή έφετινή άνασκαφή έν Τήνφ, διαρκέσασα άπό τής 12ης μέχρι τής 
30ής Σεπτεμβρίου (1949), υπήρξε συνέχεια τής μικράς δοκιμαστικής σκαψής 
τού 1938 (πρβ. Άρχ. Έφ. 1939 41 (1948), Χρονικά σ. 23 κε.)1 έχουσα ως

1 Έκεΐ εξέθεσα τό ιστορικόν τής ένάρξεως τής έν τφ τόπφ τούτφ άνασκαφής.
Μολονότι δέν είχενάποδοθή προηγουμένως μεγαλυτέρα σημασία εις τήν περιοχήν 

ταυτην, άλλ’ δμως δέν έ'λειπον εντεύθεν ευρήματα καί ενδείξεις περί τής σημασίας 
τοΰ τόπου. Ό Ρ. Graindor Musee Beige 11,1907,42 περιγράφει επτά γεωμετρικά 
αγγεία προερχόμενα έκ τάφων εύρεθέντων παρά τό Ξώμπουργο (πρβ. καί D. Lbvi έν 
Annuario 8-9 σ. 226 κέ.).

Έν τφ αότφ άρθρορ ό Ρ. GRAINDOR αναφέρει δτι έν τή αυτή περιοχή ευρέθησαν 
καίάλλα αντικείμενα άνήκοντα εις τήνέλληνιστικήνπερίοδον'ίσως έννοει τήν μέχρι καί 
σήμερον άναφερομένην ύπό των χωρικών διήγησιν περί άνευρέσεως τάφων μέ « πολλά 
χρυσά». ’Επίσης τό ώραΐον έλλιπές έπιτύμβιον άνάγλυφον αύστηροΰ ρυθμοΰ τό δημο- 
σιευθέν ύπό τοΰ Ρ. Graindor Rev. Et. Anc. 20,1918, 33 κέ. (πρβ. Kapoyzon, BCH 
62,1938, 103 σημ. 2) άνευρέθη εις τήν περιοχήν' ό Ρ. Graindor σημειώνει έ.ά. « σύμ
φωνος πρός αξιόπιστους πληροφορίας φαίνεται δτι προέρχεται έκ των ένετικών έρει-
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