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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΑΓΟΓ ΧΙΟΓ

Εις την βορείαν πλευράν της νήσου Χίου, την έστραμμέ' 
νην προς άνατολάς, σχηματίζονται μικροί δρμοι κάτω ύψηλών 
βουνών μετά μικρών κοιλάδων πλουσίων είς δδατα καί βλά- 
στησιν. Είς άπόστασιν μιας περίπου ώρας προς Β. τών Καρ- 
δαμύλων άνοίγεται προς Ά. τοιοΰτος ορμος σχηματίζων αύλώνα 
μικράς έκτάσεως, δνομαζόμενος Ναγός.

Έκ δυσμών κατέρχεται άποτόμως κλιτύς κλάδων τοΰ Πε- 
λινναίου, δπερ έκτείνει προς Β. καίΝ. χαμηλότερους βραχίονας 
προβάλλοντας την άκραν αυτών είς τήν θάλασσαν. Είς τδ 
βάθος τοΰ αύλώνος τούτου καί παρά τήν βίζαν τοΰ δρους 
άναβλύζει άφθονος πηγή άρδευουσα τήν κάτω αύτής κοιλάδα, 
ή'τις αειθαλής εκ τών έσπεριδοειδών θαυμασίαν παρέχει θέαν 
καί αναψυχήν κατά τό θέρος (Πρβλ. Krumbacher, Griech. 
Reise σ. 190).

Ή θέσις αυτή πολλά περισφζει λείψανα άρχαίας οίκή- 
σεως, άτινα είς τούς εύφαντάστους Καρδαμυλίους παρέσχον 
άφορμήν είς δημιουργίαν ώραιοτάτων παραδόσεων (Πρβλ. Γ. 
Μαδιά Ααογραφ. Τόμ. Ε' σ. 218 καί Γ. Ζολώτα — Σάρου, 
Ιστορία τής Χίου Α'. σ. 447). ΓΙρό πολλοΰ έχει εδρεθή 
αυτόθι καί ή υπό Ζολώτα γενομένη γνωστή ιερά επιγραφή 
τοΰ ναοΰ (Άθηνάς τόμ. Κ'. σ. 184-189 καί ή συνέχεια αύτής 
Άθηνάς ΚΧ' σ. 465) Ό μακαρίτης Ζολώτας, είς 8ν τά πλεϊ- 
στα τών περί Χίου γνωστών οφείλονται, πολλάκις έπισκεφθεί? 
το μέρος είδε καί τα διάφορα αύτόθι λείψανα, περί ών καί 
άλλοι προ αύτοΰ περιηγηταί είχον κάμει λόγον (Πρβλ. Ζο
λώτα—Σάρου ένθ. άν. σ. 132 ές.). Πράγματι δε δλίγον κατω
τέρω τής πηγής σφζονται έτι κατά χώραν μεγάλοι όγκό-
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λίθοι όρθογώνιοι συνδεδεμένοι προς άλλήλους διά μεμολυ- 
βδωμένων σίδηρων συνδέσμων σχήματος χελιδονουράς, άπο- 
τελοΰντες ίσως ποτέ τοίχον καί έπικλινές ή βαθμιδωτόν δάπε- 
δον πρό κανονικήν διοχέτευσιν των όδάτων καί προφύλαξιν 
των καλλιεργημένων κτημάτων καί τοΰ άλσους του ναοϋ από 
τής κατά τόν χειμώνα χειμαρρώδους καί επικινδύνου ροής 
αύτών. ’Αλλά καί τάφοι έχουσιν ευρεθή πέριξ κατά τούς 
προς Β. λόφους καί μάλιστα πρό τινων έτών άνεσκάφη τάφος 
ή τύμβος μετά πολλών μονόχρωμων αγγείων, ών τά θραύ
σματα σφζονται έτι παρά την θέσιν «Ανέμη» έν τφ κτή- 
ματι Θεοδώρου Ζάγκαρη. Έκ τάφου πιθανώς προέρχεται καί 
τό πήλινον τεμάχιον (Είκ. Γ, 3), όν τμήμα πίθου. Φέρει κοί- 
λας ραβδώσεις, κατά την ένωσιν δ’ αύτών έλικας μετ’ ανθε
μίων. Αέγεται ο’ έν Καρδαμύλοις 8τι καί ή ύπέρ την θύραν 
τής άγ. Μαρκέλλης έντετοιχισμένη έπιγραφή έκ Ναγοΰ έκο - 
μίσθη- αύτη είναι στοιχηδόν γεγραμμένη κατά τόν δ', π. X. 
αιώνα καί περιέχει κατάλογον ιωνικών ονομάτων. Είναι δ’ 
άλλως γνωστόν δτι πολύ υλικόν οίκοδομήσιμον μετεκομίσθη 
έκ Ναγοΰ είς Καρδάμυλα, ως καί ό Ζολώτας αναφέρει (ένθα 
άν. σ. 282 καί σελ. 132, Piacenza). Τέλος πρό δύο έτών 
ό καθηγητής κ. Γ. Μαδιάς μετεκόμισεν εις τό Μουσειον Χίου 
κνήμην μαρμάρινου αγάλματος εύρεθεΐσαν έν τφ κτήματι I. 
Μοραγλή (νΰν Μιχ. Δοντά), έν φ καί τοίχοι άνεσκάφησαν 
υπό τοΰ ιδιοκτήτου, ών οί έξαχθέντες-λίθοι άπόκεινται έκεϊ 
φανεροί. ’Αλλά καί πρός Δ. τοΰ κτήματος τούτου, ένθα τό 
έκκλησίδιον τής Παναγίας, πολλοί άρχαΐοι δόμοι εφαίνοντο, 
ό δέ Piacenza αναφέρει «ναόν έκ λίθων τεφρών μεγάλων 
(μήκους οκτώ σπιθαμών) κτλ.» καί ό Pockocke 55 ποδών μή
κους καί 35 πλάτους, ών δύο βαθμίδες περί τόν ναόν» (Πρβλ. 
Ζολώτα—Σάρου, Ιστορία τής Χίου Α'. σ. 132).

Πάντα ταύτα παρεκίνησάν με είς τήν δοκιμαστικήν ταύ- 
την άνασκαφήν, ής τήν δαπάνην πάνυ προθύμως άνέλαβεν ή 
’Αρχαιολογική εταιρεία καί τής όποιας τά άποτελέσματα 
διά βραχέων καί προχείρως έκθέτω ένταΰθα.
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'Ως έν τφ προχείρο) διαγράμματι (Α) φαίνεται, προς Ά. 
εύρέθη τοίχου θεμέλιον μέ διεύθυνσιν έκ Β. πράς Ν. καί πλά
τους 3.80 έκ μεγάλων πλακών, ών αί μέν έσωτερικαί είναι 
έκ πώρου, αί δέ λοιπαΐ έκ κυανομέλανος λίθου. Αί πλά
κες αύται κεΐνται έπί ύποστρώματος έκ πώρου καί σφζον- 
ται μέχρι μήκους 9,65 περαιτέρω δέ εξακολουθεί τδ έκ πώρου 
δπόστρωμα είς μήκος 4,60 άκόμη. 'Γπεράνω των πλακών 
τούτων όπήρχεν άλλη σειρά αποτελούσα τήν πρώτην βαθ
μίδα, ής τμήμα σφζετκι κατά τήν Ν Ά. γωνίαν, (Είκ. A, 1.), 
ένθα φαίνονται επί τής πλακδς τά λείψανα έκ τής έπεξεργα- 
σίας τού έπ’ αύτής δόμου άκολουθοΰντα τήν κάτω ακμήν 
αυτού, ώς πολλαχού συμβαίνει (ίΐρβλ. Koldewey, Antike 
Baureste in tier Insel Lesbos σ. 48). Δύο τοιούτων βαθμι
δών λείψανα έσώθησαν κατά τήν γωνίαν ταύτην, τής δέ τρί
της τήν δπαρξιν είκάζομεν άσφαλώς έκ των έπί τής δευτέ- 
ρας σωζομένων χαραγμάτων, έξ ών μανθάνομεν καί το πλάτος 
τής βαθμίδος, 0,40, δσον είναι καί τό των λοιπών κατ’ 
άμφοτέρας τάς πλευράς. Φαίνεται δτι τής τρίτης βαθμίδος οί 
λίθοι είχον πάντες άφαιρεθή, καθ’ ούς χρόνους έπεσκέφθη τά 
έρείπια ό Pockocke, δστις αναφέρει μόνον δύο, ώς εΐπομεν 
άνωτέρω.

Τής νοτιάς πλευράς ή συνέχεια δέν έσώθη, συληθέντων 
τών λίθων, πλήν μιας πώρινης πλακάς 1,50 περαιτέρω τής 
γωνίας.

Πρός Δ. τών θεμελίων τούτων εύρέθη 6 τοίχος τού σηκού 
σφζόμενος έπί 15,50, έφ’ ου έκτίσθη βραδύτερον ό μικρός 
ναΐσκος τής Παναγίας (Α,Δ) έκ λίθων αυτού τού τοίχου ώς 
έπί τό πολύ. 'Ο τοίχος ούτος, έχων διεύθυνσιν έξ Ά. πρός Δ. 
φθάνει είς βάθος Ικανόν (είκ Β,Ι) καί είναι κατεοκεοασμένοτ 
διά πωρίνω/ καί ά\λω; λίθω/ άνχμίς μέχρι τής ευθυντηρίας, 
άνω τής όποιας άρχεται τό δρατόν μέρος. Ό έπί τής εύθυν- 
τηρίας δόμος λήγει κάτω είς λοςήν αποφυγήν καί έπ’ αυτού 
ύπάρχει καί άλλος δόμος, έπί τούτου δέ φαίνεται δτι εβαι- 
νεν ό δρθοστάτης. Τό πάχος τού τοίχου υπολογίζεται είς
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0,895, διότι είς κατά χώραν σωζόμενος λίθος τοίχου έχων τό 
πάχος τοΰτο είναι εντελώς λελεασμένος έσωθεν άνευ ουδε- 
μιάς άναθυρώσεως.

ϊοΰ αντιστοίχου τοίχου τοϋ σηκού εύρέθησα μόνον θεμέ
λια έκ μεγάλων ανωμάλων λίθων. Μεταξύ των δύο τούτων 
τοίχων σχηματίζεται μικρόν όρθωγώνιον κτίσμα (Α,Γ) έκ 
μικρών κανονικών λίθων. Ή πρόσοψις τών τοίχων τοΰ κτίσμα- 
τος τούτου είναι κατά τό ίσοδομικόν σύστημα κατεσκευασμένη 
δι* ορθογωνίων λίθων ισοϋψών, ών ή εξωτερική έπιφάνεια είναι 
άδρώς λελαξευμένη (Είκ. Γ, 1), ή δέ κάτοψις αυτών έχει 
ως έν Είκ. Γ, 2, τής εσωτερικής προσόψεως κατεσκευασμέ- 
νης διά πωρίνων λίθων.

Οί δόμοι τοϋ θεμελίου τής Ά. πλευράς συνδέονται προς 
άλλήλους διά συνδέσμων σχήματος χελιδονουράς (Είκ. Γ, 3α), 
οί δέ τοϋ τοίχου τοΰ σηκοΰ δι! ορθογωνίων σχεδόν συνδέσμων 
(Είκ. Γ, 3β), οί δέ τοϋ μικρού εσωτερικού τοίχου ούδένα 
σύνδεσμον έχουσιν.

Ώς βλέπει τις, έλάχιστα είναι τά σωζόμενα λείψανα τοϋ 
κτιρίου τούτου, δπερ πιθανώς ήτο ναός. Ή καταστροφή είναι 
μεγίστη, άφαιρεθέντων ενιαχού άπάντων τών λίθων, πανταχοΰ 
δέ πέριξ επί τών τοίχων τών κήπων υπάρχουσιν έντετοιχισμέ 
νοι λίθου έκ τοΰ ναοΰ, μάλιστα δέ έπί τοΰ είς έρείπια σφζο- 
μένου πλησίον μύλου. Έκ τών άποκαλυφθέντων δέ τούτων 
λειψάνων άδύνατον είναι νά λάβωμεν ιδέαν τινά τοΰ ναοΰ, 
υπολογίζομε'/ μόνον τό πλάτος αύτοΰ περίπου, γνωρίζοντες τήν 
Ά. γωνίαν τής περιστάσεως καί τό πλάτος τοΰ σηκοϋ (10,65 
+ 2χ6,15=άπόστα'σις τοίχου από άκρου περιστάσεως), είς 
23 περίπου μέτρα. Είναι έντελώς άγνωστα τά δπέρ τάς τρεις 
τουλάχιστον βαθμίδας μέρη, ούδενός μέρους ευρεθέντος έκ τών 
κιόνων ή τοΰ θριγκοΰ- μόνον πολλά τεμάχια μαρμάρων άνε- 
καλύφθησαν κατά τό πλείστον άμορφα, πλήν τινων έχόντων 
αστράγαλον καί έγκοπήν (Είκ. Β, 4).

’Αξιομνημόνευτο'/ είναι τεμάχιον λίθου κυανομέλανος (Είκ. 
Β, 2) εύρεθέν έπί τής έπιφανείας παρά τό έκκλησίδιον. Τοΰτο
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είναι όρθογώνιος λίθος κάτω άποκεκρουμένος έχων άριστερά 
κατ’ δρθήν γωνίαν λάξευσιν καθ’ δλον τό πάχος. Εμπρός 
φέρει άνω κυμάτιον ύποκάτω προεξέχοντος κανόνος άποκε- 
κρουμένου, δεξιά λήγει πάλιν είς κανόνα έντελώς άποκεκρου- 
μένον. Δέν μοι είναι έντελώς σαφής ή έννοια τοΰ άρχιτεκτο- 
νικοΰ τούτου μέλους.

Πρός τούτοις μεταξύ των λίθων προ τοΰ τοίχου τοΰ σηκού 
εόρέθη καί μικρός βωμαϊκός βωμίσκος ή περιρραντήριον έκ 
κυανομέλανος λίθου Ιχων βαβδωτόν σώμα καί λήγον κάτω 
καί άνω είς πλατύν δίσκον, κάτω άποκεκρουμένον (5ψ. 0,05, 
δτάμ. άνω 0,49, πάχος υποστηρίγματος 0,25 περίπου).

Είς την χρονολογίαν τοΰ ναού βοηθούσι τεμάχιά τινα 
άγγείων εύρεθέντα κατά τά θεμέλια χύτου, ίδία κατά την Ν. 
Ά. γωνίαν, ένθα περισυνελέγησαν μελαμβαφή τινα θραύσματα, 
ών τινα έκ βάσεων κυλικών μετά πλαστικών δακτυλίων. Ταΰτα 
άναβιβάζουσι τό κτίριον μέχρτ τής δ'. π. X. έκατονταετηρίδος 
τό πολύ, αλλά ή αμελής κατασκευή τού τοίχου, έν ω τό ίσοδο- 
μικόν σύστημα δέν είναι κανονικόν, δεικνύει δτι καί νεώτερον 
έτι δύναται νά έχη κατασκευασθή. Γενικώς δέ μάλλον έλλη- 
νιστικών χρόνων εργον πρέπει νά ύποθέσωμεν τόν ναόν, δστίς 
ίκανώς μέγας άνυψούτο παρά τήν δροσεράν πηγήν καί έν 
μέσω πυκνού καί θαλλομανοΰντος άλσους.
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Δημητριος Εϊάγγελιλης
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