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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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σκοπόν την πληρεστέροιν ερευνάν τών εν μέρει άναφανέντων τότε οικοδο
μημάτων.

Ό ακριβής τόπος τής άνασκαφής είναι ό σημερινός αγρός τοϋ Ίωάν- 
νου Δ. Σιώτη εις τό μέσον ύψος τής άνωφερικής έκτάσεως από τοΰ χωρίου 
Τριπόταμος προς τον γρανίτινον λόφον τοϋ Ξώμπουργου, έφ’ οϋ σώζεται 
τό ένετικόν κάστρον τής Τήνου (είκ. 1).

Δεν κατέστη δμως δυνατόν οϋδ’ έφέτος να άποκαλυφθή εντελώς τό έν 
τφ άγρω τούτω ευρισκόμενον συγκρό
τημα αρχαίων οικοδομημάτων, ήρχισεν 
δμως ήδη νά αποκτάται σαφεστέρα 
ιδέα περί τών ερειπίων τούτων, έκ τών 
οποίων διακρίνονται δύο τουλάχιστον 
οικοδομήματα.

Τοϋ μεγαλυτέρου εκ τούτων, τοϋ 
δυτικωτέρου, παρηκολουθήθη εις έκτα- 
σιν 15,25 μ. δ ανατολικός τοίχος, ό 
όποιος εκτείνεται από Β προς Ν ακο
λουθών ακριβώς την κλίσιν τοϋ λόφου 
(είκ. 2-3). Ό ένεκα τής καλλιέργειας 
σχηματισμός τής δλης άνωφερείας εις 
ίσοπέδους αγρούς δι’ άναλημματικών 
τοίχων κλιμακοειδώς και ή διά τοϋ τρόπου τούτου συγκράτησις τών έκ τής 
κορυφής κατερχομένων χωμάτων ΰπήρξεν ή αιτία τοΰ σχηματισμοϋ ισχυρών 
έπιχώσεων εις τρόπον ώστε διά την παρακολούθησιν τοϋ τοίχου τούτου 
κατέστη αναγκαία ή σκάφη εις βάθος μέχρι 5 μέτρων, ΐνα άποκαλυφθή τό 
φυσικόν έδαφος. Οΰτω δμως ήτο αδύνατος ή μεγαλυτέρα έ'κτασις τής έργα. 
σίας κατά πλάτος, δτε δέ διεπιστώθη ή έκτασις τοϋ οικοδομήματος δεν εΐχο- 
μεν την δυνατότητα τής περαιτέρω αύτοϋ έρεύνης. Έκ τούτου δεν κατέστη 
δυνατόν νά άνασκάψωμεν ακόμη ουδέ τάς προς Β και Ν απολήξεις τοϋ μεγά
λου τούτου ανατολικού τοίχου τοϋ οικοδομήματος.

Ό τοίχος ούτος (τοίχος Σ) σώζεται εις ύψος 0,30 μ. μέχρι 1,20 μ., άνε- 
φάνη δέ είς βάθος 2-3 μέτρων υπό την επιφάνειαν τοϋ σημερινού εδάφους.

πίων τοΰ Ξώμπουργου». Πλησίον τοΰ τόπου τής ήμετέρας άνασκαφής σώζεται είς 
Ικανήν έκτασιν Ισχυρός αρχαϊκός τοίχος, σήμερον ανάλημμα άγροΰ, τό όποιον δέν έμε- 
λέτησα ακόμη.

Είναι δλως άπίθανον δτι ό φύσει οχυρός λόφος τοΰ Ξώμπουργου, έκ τοΰ οποίου 
είναι όρατή ολόκληρος ή πέριξ τής νήσου θάλασσα, δέν ήτο καί κατά τήν αρχαιότητα 
άκρόπολις ώς καί κατά τήν ενετοκρατίαν. Ή άνασκαφή ακριβώς άποδεικνύειτήν σημα
σίαν τής περιοχής καί κατά τήν αρχαιότητα.
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Είκ. 3· "Αποψις των ερειπίων. Ό μέγας ανατολικός τοίχος Σ 
και οί εγκάρσιοι τοίχοι Β καί Γ.
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Εις τούτον καταλήγουν δυο εγκάρσιοι τοίχοι από δυσμών, εις άπόστα- 
σιν 7 μέν μέτρων από τής βόρειας του άπολήξεως δ πρώτος (τοίχος Β), είς 
άπόστασιν δε 3,22 μ. από τής νοτίας του άπολήξεως 6 δεύτερος (τοίχος Γ)
(είκ. 4).

Ό τοίχος Β, 6 βόρειος, είναι (είκ. 5) δμοιος κατά την κατασκευήν 
προς τον ανατολικόν τοίχον (τοίχον Σ), άμφότεροι δέ, καθ’ ό'σον σο'ιζονται, 
είναι άναλημματικοί τού υπό τούτων περιεχομένου βορειοτέρου διαμερίσμα
τος μή σφζομένου υπέρ τό φυσικόν έδα
φος. Τούτο είναι σαφές έκ τής εσωτε
ρικής αυτών δψεως κατά την γωνίαν 
τής ένώσεως αυτών (είκ. 6). Έκ 
τούτου καί τό πάχος τών δύο τούτων 
τοίχων είναι 0,80 ± μ., ενώ προφανώς 
θά ήτο μικρότερον υπέρ τό δάπεδον, 
ως δεικνύει ή μετά τον τοίχον Β συνέ
χεια τού τοίχου Σ, ήτις έχει πάχος 0,50 μ. 
διότι τό ακολουθούν νοτιώτερον διαμέ
ρισμα τού οικοδομήματος ήτο χαμηλό- 
τερον.

Έπί τής έκ τού φυσικού εδάφους 
σημερινής επιφάνειας τού βορειοτέρου 
διαμερίσματος ύπήρχεν, άγνωστον ακό
μη κατά ποιον τρόπον έσχηματισμένον, 
τό άρχαΐον δάπεδον. Έν τή μελλοντική 
έρεύντ) τού χώρου θά φανή ίσως τούτο.

Ή νοτία δψις τού τοίχου Β καί ή συνέχεια τού ανατολικού τοίχου Σ 
(είκ. 7) περιορίζουν τό δεύτερον, νοτιώτερον διαμέρισμα τού οικοδομή
ματος, τού οποίου τό δάπεδον ήτο χαμηλότερον τουλάχιστον κατά 1,20 μ. 
τού βορειοτέρου, ήτοι δσον είναι τό ύψος τού τοίχου Β. Είς άπόστασιν 
4,50 μέτρων από τού τοίχου Β υπάρχει δ τοίχος Γ (είκ. 8) εκ τού δποίου 
σώζονται μία ή δύο σειραί έκ κυανοπρασίνων λίθων σχιστού, σφζομένου 
πάχους 0,60μ. καί μήκους 1,66 μ. Ή μετά τούτον έπί 2 ακόμη μέτρα άνα- 
σκαφεΐσα προέκτασις τού τοίχου Σ, (Σ") ακολουθούσα πάντοτε την κατω
φέρειαν, παρουσιάζει έσωτερικώς ανώμαλον ό'ψιν πράγμα δπερ άποδεικνύει 
δτι τό νοτιώτατον τούτο, υπό τών τοίχων Γ καί Σ" περιεχόμενον διαμέρι
σμα δ τ’ έπιχώσεως έφθανεν είς τό ύψος τού δαπέδου τού προ αυτού χώ
ρου άποτελουμένου έκ τού φυσικού εδάφους. Τούτο είναι φανερόν καί έκ

Είκ. 4. Ό τοίχος Σ καί οί δύο εγκάρσιοι 
τοίχοιΒ καί Γ.

τής διαφόρου κατασκευής τών τοίχων Β καί Γ. Ό τελευταίος οΰτος πιθα- 
νώτατα ήτο διαχωριστικός τοίχος δευτερευούσης μάλλον σημασίας.
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Ούτω τό οικοδόμημα τούτο, τοΰ οποίου γνωρίζομεν την ανατολικήν 
πλευράν και έν μέρει την εσωτερικήν διαίρεσιν λόγω τής επί τοΰ ανωφε
ρούς εδάφους υπάρξεως αυτού διαιρείται εις δύο τουλάχιστον χώρους εκ των 
οποίων ο βορειότερος κεΐται επί δαπέδου υψηλότερου τουλάχιστον κατά 1,20 μ. 
Έπι τοΰ τοίχου Β καθέτως υπάρχει εις μικρός τοίχος κα'ι οΰτος ούχι εντε
λώς ανασκαφείς (τοίχος Δ), έχων δψιν ομαλήν μόνον κατά τήν ανατολικήν

Είκ. 5. Ό τοίχος Β.

αυτού πλευράν δεν δύναμαι ακόμη νά βεβαιώσω δτι πρόκειται περ'ι τοίχου 
ύποστηρίζοντος άνάβασιν έκ τοΰ νοτίου προς τό βόρειον διαμέρισμα.

Κατά τό σημεΐον τής ένώσεως τών τοίχων Β καί Σ προεξέχουσι λίθοι 
τινές (είκ. 2) τοΰ τοίχου Σ, ένω είναι μάλλον κανονική ή ό'ψις τούτου. Είναι 
πιθανόν δτι καί έξωτερικώς ή ύπάρχουσα έπίχωσις εκάλυπτε τό χαμηλότερον 
μέρος τοΰ τοίχου Σ" ώστε νά διακρίνεται τό ανισοϋψές δάπεδον τών δύο 
χώρων καί έξωτερικώς.

Κατά τήν προέκτασιν τοΰ τοίχου Γ είχον φανή κατά τήν άνασκαφήν 
τοΰ 1938 τμήματά τινα τοίχων μέ κατεύθυνσιν Δ-Α αλλά δεν έ'σχον τήν δυ
νατότητα νά ϊδω κατά τήν εφετινήν άνασκαφήν τήν σχέσιν αυτών προς τό 
οικοδόμημα. Οί τοίχοι Σ καί Β (είκ. 9 καί 10) αποτελούνται έκ μέτριων
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Είκ. 6. Ή εσωτερική δψις τής γωνίας 
των τοίχων Β καί 2.

Είκ. 8. *0 τοίχος Γ καί ή μετά τούτον 
προέκτασις τού τοίχου 2.

μέχρι μεγάλων λίθων γρανίτου, τών οποίων αι άκμαί, ουχι κανονικού σχή
ματος δεν εφάπτονται αμέσως προς τάς τών γειτονικών λίθων άλλ’ αφήνουν 
κενά πληροΰμενα συνήθως δι’ επαλλήλων κανονικών πλακιδίων ή καί άκα-

Είκ. 7. Ό τοίχος Β καί ή μετά τούτον 
προέκτασις τού τοίχου 2.

νονίστων μικρών λίθων. Ό τρόπος 
ουτος τής τοιχοδομίας, τοΰ οποίου ή 
θεμελιώδης αρχή είναι έν χρήσει ακόμη 
καί σήμερον εις τάς Κυκλάδας, αποτελεί 
χαρακτηριστικόν συχνόν οικοδομικόν 
τρόπον αρχαίων οικοδομημάτων ιδίως 
είναι γνωστός εις την Δήλον εκ τών 
αρχαϊκών αλλά καί έκ τών έπειτα 
χρόνων. Εις τον Οίκον τών Ναξίων έν 
Δήλω είναι ήδη έν χρήσει, ένω εις τό 
«Θεσμοφόριον» (α' ήμισυ 5ου αί.) απο
τελεί σχεδόν έπιτετηδευμένην τεχνικήν.

Κατά την Ν άπόληξιν τοΰ τοίχου 
Σ παρετηρήθη μικρός τοίχος λοξός 
έψαπτόμενος προς τον τοίχον Σ, υπό 
τοΰ οποίου φαίνεται έχει καταστραφή
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και είναι επομένως παλαιότερος. ’Αλλά κατά τό τμήμα τοΰτο δεν έχει άπο- 
περατωθή ή έρευνα.

Είς την αυτήν περιοχήν, ανατολικούς δηλ. τοϋ νοτίου πέρατος τοϋ τοί
χου Σ, εϋρέθησαν κείμενοι αρκετοί μεγάλοι λίθοι γρανίτου άδρομερώς είργα- 
σμένοι, τινές των οποίων παρέχουν την έντύπωσιν μόνον δτι αποτελούν υπό
λειμμα καμπύλου τοίχου (είκ. 3 καί 11). Θεωρώ δμως πιθανώτερον δτι πρό-

Είκ. 9. Τό βόρειον τμήμα τοϋ τοίχου Σ.

κειται περί τυχαίως παρακειμένων λίθων, διότι κατ’ ουδέν σύστημα συνδέονται 
μεταξύ των, κατακυλισθέντων έν μέρει έκ τοϋ τοίχου Σ, εν μέρει δ” ίσως καί 
εξ ύψηλότερον ευρισκομένων κτιρίων. Την ύπόθεσιν ταυτην καθιστά πιθα
νήν τό γεγονός δτι αμέσως προς Α τοϋ τοίχου Σ καί σχεδόν παραλλή- 
λως προς αυτόν τό έδαφος κατέρχεται άποτόμως προς τα κάτω σχηματιζομέ- 
νου ένταϋθα χειμάρρου κατά την αρχαιότητα, διότι ή έν τώ βαθυτέρω τοΰτω 
στρώματι έπίχωσις ήτο έκ χαλικίων καί άμμου αρκετά ΰγράς. Μικρά πηγή 
εΰρισκομένη έν τώ άγρώ ολίγον ΰψηλότερον, αντλεί πιθανώς τό ύδωρ έκ τής 
υπογείου ταΰτης διαβάσεως ϋδατος.

Θά αναφέρω ακόμη έκ τών οικοδομικών λειψάνων τής περιοχής τμήμα 
τοίχου ανήκοντας άσφαλαις είς δεύτερον οικοδόμημα κείμενον ολίγον χαμη-
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Εικ. 10. Τμήμα τοΰ τοίχου Σ.

λότερον και άνατολικώτερον τοϋ μεγαλύτερου οικοδομήματος, εις άπόστασιν 
8 περίπου μέτρων από τής άπολή- 
ξεως τοΰ τοίχου Σ.

Ό τοίχος οΰτος (εικ. 12) ανα
σκαφείς εις μήκος 2 μόνον μέτρων 
από τοΰ δυτικού του τέρματος θε
μελιωμένος επίσης επι τού φυσι
κού βράχου σφζεται εις μικρόν 
ύψος (0,35 μ.) και είναι έκτισμένος 
εκ γρανίτου κα'ι σχιστόλιθου. ’Ιδιαι
τέρως ενδιαφέρον όμως είναι δτι ή 
δυτική του άπόληξις είναι εύρυτέρα 
ή ό υπόλοιπος τοίχος. Ή δυτική 
αΰτη ό'ψις έχει πλάτος 1,25 μ., τό 
οποίον συνεχώς έλαττοΰμενον βο- 
ρείως μέν μετά 1,60 μ., νοτίως δέ 
μετά 0,65 μ. φθάνει εις τό πλάτος 
τών 0,65 μ. δπερ έχει δ υπόλοιπος 
τοίχος. Είναι πιθανόν δτι πρόκειται 
περί τοίχου καταλήγοντος εις πα- 
ραστάδα, δι3 ήν υπάρχει ή εύρυ
τέρα αύτη θεμελίωσις. Νοτίως καί 
εις την αυτήν γραμμήν προς τήν 
ύποτιθεμένην παραστάδα υπάρχει 
μικρά ανεξάρτητος θεμελίωσις μή
κους 1,15 μ. καί πλ. 0,70 μ., σω- 
ζομένη δ’ εις ύψος μόνον 0,20 μ.- 
κατά τό τέρμα τής Α πλευράς 
ταύτης υπάρχει μικρά κατακόρυφος 
πλάξ σχιστού (είκ. 13). Πρό
κειται αρά γε περί τής θεμελιώ- 
σεως τού ετέρου τών στηριγμάτων, 
τά οποία ύπήρχον μεταξύ τών εις 
παραστάδας απολήξεων τών δύο 
μακρών τοίχων; Τό μεταξύ τής πα-
ραστάδος τού τοίχου καί τής ιδιαιτέρας ταύτης θεμελιώσεως άνοιγμα είναι 
0,90 μ., αλλά βεβαίως ενταύθα πρόκειται μόνον περί τών θεμελίων καί έπομέ-

Εικ. 11. Μεγάλοι λίθοι άνατολικώς 
τοϋ τοίχου Σ·

9
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νως δυνάμεθα τά φαντασθώμεν τό άνοιγμά τοΰτο μεγαλυτερον εν τή άνωδομία.
Ελπίζω ή συνέχεια τής άνασκαφής νά μας διδάξη περισσότερα περί χοΰ 

διαγράμματος και τοΰ προορισμού επομένως τών οικοδομημάτων τούτων, 
των οποίων ή καταστροφή έξετάθη κυριολεκτικώς μέχρι τοΰ εδάφους.

Ή τοιαύτη καταστροφή, εις ήν οΰκ ολίγον συνήργησε καί ή από τής

Είκ. 12. Τοίχος ανατολικού τμήματος. Είκ. 13. Τοίχος τοΰ ανατολικού τμήματος
μετά τής νοτίως αυτού θεμελιώσεως.

άρχαιότητος καλλιέργεια τής περιοχής, έπέφερε καί την μεΐξιν τών κινητών 
ευρημάτων.

Ταΰτα συνίστανται κυρίως εις πήλινα αγγεία καί έξαιρετικώς πολλά τε
μάχια πηλίνης κεραμώσεως.

Τουλάχιστον έν τή έρευνηθείση περιοχή, έκτος ελάχιστων αμφιβόλου χρο
νολογίας οστράκων, τό μέγα αυτών πλήθος χρονολογείται από τών γεωμε
τρικών χρόνων μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Τά έκ τών ύστερωτέ- 
ρων χρόνων τής άρχαιότητος ό'στρακα, είναι ελάχιστα, μεταξύ δ5 αυτών έν 
μικρόν άκέφαλον είδώλιον.

Όλίγα μέχρι τοΰδε είναι τά άνευρεθέντα γεωμετρικά ή άνατολιζοΰσης 
περιόδου γραπτά ό'στρακα, ακόμη δλιγώτερα τά μελανόμορφα, ενώ σχετικώς 
πολλά είναι τά ερυθρόμορφα όστρακα (είκ. 14).
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Άλλα τά άξιολογώτερα μεταξύ τών ευρημάτων είναι, ώς και κατά τό 
1938, τά τεμάχια εκ τών μεγάλων αναγλύφων πίθων τοϋ 7ου κυρίως αίώνος, 
τών οποίων δμως παρακολουθεϊται ενταύθα καί ή ύστερογεωμετρική προ- 
βαθμίς. Δυστυχώς |ούδ’
εφέτος κατωρθώθη νά 
εύρεθή ολόκληρον η σχε
δόν ολόκληρον άγγεΐον.
Δύο ή τρεις μόνον 
περιπτώσεις άνευρέσεως 
συνανηκόντων τεμαχίων,
3 Λ Λ 9 3 C ~ 3 5 5Μ /αλλ εν ικανή απ αλλη- 
λων άποστάσει, δικαιο- 
λογοϋσι την ελπίδα τής 
μελλοντικής άνευρέσεως 
πληρεστέρων τεμαχίων 
ή της συμπληρώσεως 
ήδη ηύρημένων.

Αί παραστάσεις εί
ναι εκτάκτως ένδιαφέ- 
ρουσαι. Εις ζώνην εκ 
μεγάλου πίθου ανήκει 
τό τεμάχιον τής είκ. 15 
μέ την παράστασιν τού 
δουρείου ίππου. Την ερ
μηνείαν βεβαιοΰν οί τρο
χοί οί παριστανόμενοι 
πέριξ τών οπλών, ενφ 
ή παράστασις ενός μό
νον προσθίου καί ενός 
οπισθίου σκέλους αποτε
λούν την περαιτέρω προσπάθειαν διά την άπόδοσιν ενός ξυλίνου ίππου, 
εάν δεν πρόκειται περί μόνον τών δύο προσθίων σκελών ή άσπίς μεταξύ 
τών σκελών τού ίππου εδείκνυε κατερχόμενον εκ τού ίππου ήρωα. Ού'τω ή 
κλασσική παράδοσις τής παραστάσεως τού δουρείου ίππου δεν είναι πολύ 
άπομεμακρυσμένη τής άντιλήψεως τού πρωίμου 7ου αίώνος.

Έκ τού λαιμού μεγάλου πίθου προέρχεται τό θραύσμα τό κοσμούμενου 
διά τού γνωστού θέματος τού «δένδρου τής ζωής» μέ άναρριχώμενον αίγα
γρον (;) εκατέρωθεν (είκ 16). Την συχνήν έμφάνισιν τού θέματος εν τή 
πρωίμω τέχνη τών Κυκλάδων έσημείωσα ήδη εν τή Άρχ. Έφημ. 1945-47

Είκ. 14. ’Ερυθρόμορφα όστρακα.

Είκ. 15. Θραύσμα αναγλύφου πίθου μέ την 
παράστασιν δουρείου ίππου.
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(1949) σ. 16 ή δέ εκ Τήνου προέλευσις τοΰ τεμαχίου είναι εΰπρόσδεκτος 
πλουτισμός των κυκλαδικών παραδειγμάτων.

Διά την συστηματικήν δημοσίευσιν τών ευρημάτων θά άναμείνω βε
βαίως τον τερματισμόν 
τής άνασκαφής. ’Απει
κονίζω μόνον ενταύθα 
καί τρίτον θραύσμα εκ 
διακόσμου ζώνης όμοιου 
πίθου παριστώσης άν- 
δρα γυμνόν έξηπλωμέ- 
νον καί κρατούντα πτη- 
νόν επί τής τεταμένης 
δεξιάς· δεύτερον πτηνόν 
φεύγει προς τά αριστερά 
(είκ. 17). Ή μορφή 
αυτή δεν ήτο βεβαίως με
μονωμένη. Ή ερμηνεία 
δεν είναι προφανής. Δι
στάζω νά δεχθώ δτι πρό
κειται περί Προμηθέως 
ή Διός μέ τον αετόν, διότι 
εκτός τού πτηνού ούδέν 
άλλο συνηγορεί υπέρ τής 
τοιαύτης ερμηνείας — 
άντιθέτως έχει τις μάλ
λον τήν έντύπωσιν οτι 
πρόκειται περί παραστά- 
σεως άναγομένης εις τον 
ανθρώπινον βίον, αγνώ
στου οπωσδήποτε μέχρι 
σήμερον έκ τής τέχνης 
τών χρόνων εκείνων.

Σημαντικοί διά τήν 
χρονολόγησιν είναι αί έν 
μεγάλφ πλήθει εΰρεθεΐ- 
σαι κέραμοι καί τά τεμά
χια τής κεραμικής διακο- 
σμήσεως τής στέγης. Οί

καλυπτήρες είναι τού καλουμένου κορινθιακού τύπου (τριγωνικοί), οί δέ άκρο-

Είκ. 16. Θραύσμα αναγλύφου πίθου μέ τήν παρά- 
στασιν αίγαγρου άναρριχωμένου επί δένδρου.

Είκ. 17. Όμοιον θραύσμα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:04:04 EEST - 44.213.66.193



Νικολάου Μ. Κοντολέοντος: Άνασκαφή έν Τήνω 133

κέραμοι, εις οΰς καΐέληγον, ήσαν κεκοσμημένοι εναλλάξ διά προτομών Σιλη- 
νών και δι° ανθεμίων. Τό μέγα πλήθος τούτων εύρέθη νοτίως καί άνατολι- 
κώς τοϋ οικοδομήματος. Ή προτομή τοΰ Σιληνοϋ, την οποίαν απεικονίζω 
(είκ. 18) άνευρέθη μετ3 άλλων όμοιων προς άνατολάς κα'ι πλησίον τοϋ 
τοίχου Σ. Νομίζω δτι ήδη από τοΰδε δυνάμεθα να άποδώσωμεν ίσως την 
κεράμωσιν ταϋτην εις τό μεγαλΰτερον τοϋτο οικοδόμημα κα'ι να τάξωμεν αυτό 
εις τό 2ον ήμισυ τοΰ 6ου π.Χ. αιώνος, τους χρόνους δηλαδή τούς οποίους μάς 
δίδει ή προτομή τοϋ Σιληνοϋ. Ή χρονολογία αϋτη συμβιβαζόμενη απολύτως 
προς τήν τοιχοδομίαν ένισχύεται καί 
υπό μιας άλλης παρατηρήσεως: εις τήν 
γωνίαν μεταξύ των τοίχων Β και Σ, 
ένθα τό φυσικόν έδαφος ειχεν άνα
σκαφή διά τήν θεμελίωσιν τών δύο 
τούτων τοίχων (είκ. 6), συνέλεξα δλον 
τό ύπαρχον χώμα μετά τών εν αύτώ 
υπαρχόντων ολίγων οστράκων, τά όποια 
προφανώς ήσαν παλαιότερα τοϋ οικο
δομήματος· ήσαν δε ταΰτα τεμάχια έκ 
μεγάλων πίθων τοϋ 7ου αί. καί έν μό
νον μελαμβαφές μικρόν δ'στρακον — 
τό νεώτατον πάντων, ούχί απολύτως
χρονολογήσιμόν αλλά δυνάμενον νά άνήκη εις μελανόμορφον άγγεϊον.

Διά τό έν «παραστάσι» (;) οικοδόμημα ή χρονολόγησις δεν είναι επίσης 
ακόμη εύ'κολος, εντός τών πρωίμων χρόνων, εις οΰς ανήκει. 'Ως εΐπον δεν 
είναι δυνατή ή διάκρισις τών στρωμάτων, αλλά, μολονότι πλησίον εύρέθησαν 
καί ερυθρόμορφα υ'στρακα, τά πλεϊστα ήσαν ύστερογεωμετρικά καί άνατολί- 
ζοντα. 'Η υποθετική δμως ακόμη άναπαράστασις αύτοϋ εμποδίζει τον επί τοϋ 
παρόντος σχηματισμόν περαιτέρω υποθέσεων, καί θεωροΰμεν προτιμότερον νά 
άναμείνωμεν τήν έκ τής συνεχίσεως τής άνασκαφής πληρεστέραν γνώσιν τοϋ 
σημαντικοΰ τούτου τόπου τοΰ πρωίμου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ τών Κυκλάδων λ 1

Είκ. 18. ‘Ακροκέραμος

1 Θεωρώ έν τελεί σκόπιμον, 'ίνα δημοσιεύσω ενταύθα καί αρχαϊκήν επιγραφήν— 
τήν πρώτην γνωστήν πλήρη πως αρχαϊκήν επιγραφήν τής Τήνου—αν καί δέν εύρέθη έν 
τή άνασκαφή. Άπέκειτο αΰτη έν οικία τοϋ χωρίου Τριποτάμου καί νομίζω οτι προέρ
χεται έκ τής περιοχής τής άνασκαφής.

Είναι θραύσμα «μαρμαρόπετρας» είς σχήμα νΰν τεταρτημόριου σχεδόν δίσκου, 
προερχόμενον ούχί έκ λαξεύσεως, άλλ’ έκ τής φυσικής διαμορφώσεως τοϋ λίθου' φαί
νεται δτι έθραΰσθη αριστερά τμήμα αύτής (είκ. 19).

‘Έχει ύψος 0,14 μ., μήκος δέ τών οίονεί χορδών αύτής, τής μέν μικροτέρας 0,18, 
τής δέ μεγαλυτέρας 0,32. ’Επί τής κυκλοτερούς έπιφανείας άναγινώσκεται:
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Είκ. 19. ’Αρχαϊκή'επιγραφή.

Πνρίης Άκήστο- 
οίφόλης ρος

(ή)·&ρησα, καταπνγων.

Τό ϋψος των γραμμάτων είναι 2,5 μέχρι 3,5 έκατ., είναι δέ και εκ τής είκόνος 
φανερά ή αμέλεια τής χαράξεως. Ή τελευταία συλλαβή τοΰ Άκήστορος είναι έπί τής 
αυτής γραμμής μετά τής επομένης λέξεως. Τά γράμματα ανήκουν προφανώς εις τήν 
παράδοσιν τοΰ 6ου αίώνος.

Ή γραμμή υπό τήν επιγραφήν είναι φυσική και οΰχί γλυπτή διακόσμησις.
Ή επιγραφή ανήκει εις κατηγορίαν γνωστήν έν ταΐς νήσοις, ώς εκ τής Νάξου (IG 

XII 5,97), τής Σύρου (W. Peek Ath. Mitt. 59,1934 σ. 64 κέ., άρ. 21) και κυρίως τής 
Θήρας (IG XII 3 κέ. καί αύτ. IG XII Suppl. 307).

Ή γραφή Πνρίης, δι’ ενός ρ, είναι ασυνήθης. Εύχρηστον είναι τό Πυρρίης 
(Θάσου, IG XII 8,277, 6ου αί.) ή (δωριστί) ΠυρΡίας (Μυκηνών IG IV 492 , 6ου αί.) 
καί μεταγενεστέρως Πνρρίας, τά όποια ανάγονται εις τό πνρρός, Bechtel Hist. Per- 
sonn. σ. 392 κέ. Είναι πιθανότερα, ή ΰπόθεσις ότι πρόκειται περί απλογραφίας αντί 
Πυρρίης ή ή αναγωγή τοΰ Πυρίης είς τό πνρ.

Τά ϋ·ρηβα τοΰ 3ου στίχου είναι δυσερμήνευτον μετ’ έπιφυλάξεως υποθέτω είτε ότι 
έγράφη αντί τοΰ ή&ρησα—εΐδον, ή ’ίσως ότι τό αρχικόν Η έθραύσθη μετά τμήματος 
τής επιγραφής. 'Εάν ή ύπόθεσις αυτή είναι ορθή, τότε τό (ή)θρησα τοΰτο έχει τήν 
έννοιαν τής έπιβεβαιώσεως υπό τοΰ έγκολάψαντος τό χάραγμα τοΰ περιεχομένου αΰτοΰ, 
καθ’ δν ακριβώς τρόπον είς τάς όμοιας επιγραφάς τής Θήρας προς έπιβεβαίωσιν παρα
τίθεται ώς όρκος ύπό τοΰ χαράσσοντος IG XII 3,536 + Suppl. 307 .... φώρ. 
χ/ιε(ΐ)το μα. τον Άπόλ(λ)ω, αύτ. 537 .... ναι μα/ τον Δελπ h ίνιον,

Τό οίφόλης από τοΰ οίφω=δπνίω, είναι γνωστόν έκ τής ανωτέρω σημειωθείσης 
επιγραφής τής Νάξου καί ερμηνεύεται παρ’ ΕΥ2ΤΑΘΙΩΙ 1597,29 καί ΗΣΥΧΙΩι έν. λ. 
(δ μη εγκρατής, άλλα καταφερής προς γυναΐχα καί θηλ. οίφόλις). Δέν φαίνεται έκ 
τής επιγραφής κατά ποιον τρόπον συνάπτονται τά έπίθετα οίφόλης καί χαταπνγων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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