
24. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΝΑΞΩ

Άνεσκάψαμεν εφέτος εν Νάξψ τό άρχαιον οικοδόμημα τό μνημονευ- 
θέν έν ΠΑΕ 1951 (1952) σελ. 223, είκ. 10, παρά τό εξωκκλήσιον τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννον ατό Γύρουλα η ατά Μάρμαρα καλούμενου, ήμίσειαν ώραν προς νό
τον τοΰ χωρίου Σαγγρί (είκ. 1). Τά θεμέλια τοΰ αρχαίου ναοϋ, κίονες και 
παραστάδες κατά χώραν, ώς και πλήθος αρχαίων μαρμάρων, ήσαν πάντοτε 
θεατά, σαφώς δε περί την αψίδα τοΰ Ίεροΰ διεκρίνετο μεγαλυτέρα κατε
στραμμένη άψίς παλαιοτέρας προφανώς εκκλησίας.

Είκ. 1. Τό εξωκκλήσιον τοΰ Άγ. Ίωάννου στό · Γνρονλα» ή στά «Μάρμαρα».

Τό έκκλησίδιον ύψοϋται επί τής άκρας χθαμαλού υψώματος, σχεδόν 
εις τό μέσον τής κοιλάδος, ήτις από τοΰ υψιπέδου τοΰ Σαγγρίου καταλή
γει εις τάς ΝΔ. άκτάς τής νήσου, κοιλάδος ήτις είναι κατάσπαρτος μέ 
ωραίους βυζαντινούς ναΐσκους τοΰ 13ου κυρίως αίώνος, οΐτινες καί σήμε
ρον, παρά την εγκατάλειψιν καί την ερείπωσιν, διατηρούν άξιολόγους τοιχο
γραφίας, εντελώς αγνώστους ακόμη.

Άποβλέπων εις την κατά τό δυνατόν πληρεστέραν έρευναν τής νήσου 
έπέστησα ’ιδιαιτέρως την προσοχήν μου εις την περιοχήν ταυτην, τής οποίας 
δεσπόζει τό μεσαιωνικόν κάστρον τοΰ Άπαλίρον επί άποκρήμνου ό'ρους τής 
δυτικής παρυφής τής ευφόρου ταύτης κοιλάδος. Διότι σχεδόν εις πάσας τάς 
βυζαντινός εκκλησίας ταύτας παρατηρούνται αρχαίοι λίθοι, δι’ ών καθίσταται 
ασφαλής ή υπαρξις σημαντικών λειψάνων τής άρχαιότητος εις τά πέριξ,
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ήδη δε ή σημασία τής περιοχής κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί οί προς 
αυτήν συνδεόμενοι λαϊκοί θρύλοι εβεβαίουν' καί περί τής κατά την αρχαιό
τητα ακμής. Των εις την έκτασιν ταΰτην κατεσπαρμένων αρχαίων καί πα
λαιοχριστιανικών λειψάνων άπεκαλΰφθη δτι τουλάχιστον μία πηγή ήτο τό 
εφέτος άνασκαφέν 'Ιερόν.

Ό άνευρεθείς αρχαίος ναός, τετραγώνου σχήματος — μήκος πλευράς 
13 περίπου μέτρα — ύπέστη ριζικήν μεταβολήν διά τής επ’ αυτού άνεγέρ-

Είκ. 2. Τό ΝΔ. τμήμα τοϋ είς βασιλικήν μετατραπέντος αρχαϊκού 
οικοδομήματος τής Νάξου.

σεως τής βασιλικής χρησιμοποιηθέντος τού αρχαίου οικοδομικού υλικού 
— τόσον ριζικήν ώστε έκ τής εσωτερικής διαμορφώσεως τού αρχαίου ναού 
ούδέν νά είναι σαφές. Παρά ταΰτα δμως, τά διασωθέντα αρχιτεκτονικά 
μέλη, ιδίως τής άνωδομίας, είναι τοσαύτα ώστε μάς παρέχεται οπωσδήποτε 
σαφής είκών τής αρχαϊκής αρχιτεκτονικής τής νήσου, τήν οποίαν μέχρι 
τούδε έγνωρίζομεν κυρίως διά των Ναξιακών οικοδομημάτων τής Δήλου. 
Ή διατήρησις τού εκατομπέδου ναού των Παλατιών είς τήν πόλιν τής Νά
ξου, τού οποίου σφζεται ή μεγαλοπρεπής πύλη, είναι όλιγώτερον ίκανοποιη-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:38 EEST - 18.237.180.167



332 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1954

τική. Άλλα και τά άνευρεθέντα γλυπτά λείψανα είναι ούχί ά'νευ σημασίας 
διά την τέχνην τής νήσου κατά τά μέσα τοϋ 6ου αΐώνος.

Ό τετράγωνος αρχαίος ναός μετετράπη εις επιμήκη διά την κατα
σκευήν τής βασιλικής. Έγένετο προέκτασις κατά 2 περ. μέτρα (εκτός τής 
άψΐδος) προς άνατολάς, έκτίσθη δέ, δIs αρχαίου επίσης ύλικοϋ, νέος νότιος 
τοίχος 2 περ. μέτρα έσωτερικώτερον τής αρχικής νοτίας πλευράς (είκ. 2). 
Ουτω 6 ανατολικός τοίχος τοϋ ναοϋ εύρέθη κατά την άνασκαφήν υπό την 
πλακόστρωσιν τής βασιλικής (ε!κ. 3), ενώ δ δυτικός άνεκτίσθη από των θε

μελίων σχεδόν διά νά κατασκευασθοΰν αί τρεις θύραι εισόδου, παρέμειναν 
δέ μικρά τμήματα μόνον κατά τά δυο του άκρα. Αλλά καί ολόκληρον τό δά- 
πεδον τοϋ ναοϋ διελΰθη, διότι τό δάπεδον τής βασιλικής κατεσκευάσθη εις 
επίπεδον πολύ χαμηλότερον τού δαπέδου τοϋ αρχαίου ναοϋ.

Ουτω εκ τής άνωδομίας των τοίχων δεν σώζεται κατά χώραν ειμή τό 
βόρειον καί τό ανατολικόν (εικ. 4) άκρον τοϋ δυτικού τοίχου μέ 2 ή 3 μό
νον δόμους. Τά σφζόμενα μέρη των άλλων πλευρών ήσαν ορατοί μέν τοίχοι 
τής βασιλικής, θεμέλια δέ τοϋ αρχαίου ναοϋ.

Ούχί εις την αρχικήν των θέσιν εύρέθησαν πολλά τεμάχια στυλοβά- 
του" επί τής άνω επιφάνειας τούτων υπάρχουν στρογγυλά εξάρματα ϋψ. 2 
έκ. καί διαμ. 63 έκ. Τό πληρέστερον διατηρηθέν δεικνύει ή είκών 2 (άρι-
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στερά) μετά την γενομένην διάλυσιν τοΰ υπέρ τοΰτο τμήματος τοΰ (νο
τίου) τοίχου (τής βασιλικής). Τά σφζόμενα εξάρματα είναι δυο παρεχόμε
νης οΰτω τής μεταξονίου άποστάσεως 1.97 μ.

’Ακριβώς προς την διάμετρον των εξαρμάτων τούτων αντιστοιχεί ή 
διάμετρος των άνευρεθεισών ιωνικών βάσεων, αΐτινες είναι τριμερείς: τρο
χίλος, τόρος, τροχίλος (είκ. 5). Τά δυο κατώτερα μέρη είναι συμφυή, ιδιαί
τερος δέ ό ανώτερος τροχίλος. Αί βάσεις αΰται εύρέδησαν υπό τό δάπεδον

·. ' ■'vrJ7'· ■ *3

'· » ■ ! Μ

Είκ. 4. Ή νοτία άπόληξις τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ ναού.

τής βασιλικής εντός στρογγυλών λαξευμάτων τοΰ φυσικοΰ βράχου (πρβ. είκ. 2) 
άλλ’ ή τοποθέτησις αυτή έγένετο κατά την άνέγερσιν βασιλικής, οί δέ κίο
νες αυτής έπάτουν μέν ασφαλώς επί τών αρχαίων βάσεων, αΰται δμως δέν 
ήσαν θεαταί. Έάν αί κοιλότητες προϋπήρχον καί τής βασιλικής καί τοΰ αρ
χαίου ναοΰ, όπως συμβαίνει είς τον έν Δήλφ οίκον τών Ναξίων μέ τάς υπό 
τό δάπεδον τοΰ άρχαϊκοΰ ναοΰ εΰρεθείσας όμοιας λαξεύσεις τοΰ βράχου διά 
την ένθεσιν τών ξύλινων κιόνων τοΰ γεωμετρικοί! ναοΰ, δέν κατέστη δυνα
τόν νά διαπιστωθή. Αί βάσεις, άλλα καί τά άλλα αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ 
ναοΰ ημών, παρουσιάζουν εξαιρετικήν ομοιότητα προς τό οικοδόμημα τοΰτο 
τής Δήλου, ιδίως τό ανατολικόν αΰτοΰ προστώον. Άνεύρομεν καί δεύτε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:38 EEST - 18.237.180.167



334 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1954

ρον τύπον όμοιων βάσεων, μικρότερων, παρά τον έξωθι τοϋ οικοδομήματος 
βόθρον (πρβ. κατ.).

Έκ των άνευρεθέντων άρραβδώτων κιόνων εν μόνον τεμάχιον προέρ
χεται έκ τοΰ κατωτέρου αυτών τμήματος καταλήγον εις μικρόν τόρον, τοΰ 
οποίου ή διάμετρος αντιστοιχεί απολύτως εις την διάμετρον των βάσεων.

Περιέργως δμως ουδέ έν τεμάχιον ιωνικού κιονοκράνου εύρέθη. 5Αν
τιστρόφους άνευρέθησαν δύο δωρικά κιονόκρανα εις τον τόπον τής άνασκα- 
φής καί έτερα δύο εις πλησίον εκκλησίας. Ταΰτα, άποτελούμενα έξ άβακος 
καί έχίνου άνευ υποτραχηλίου, φαίνεται οτι ανήκουν εις τον δον προς τον 4ον

π.Χ. αϊ. Δημιουργείται ούτω πρό
βλημα άλυτον επί τοΰ παρόντος, ούχί 
ίσως άσχετον προς τά επί τοϋ στυ- 
λοβάτου εξάρματα συνηθέστερα επί
σης εις δωρικά οικοδομήματα.

Περίεργοι είναι αί μονόλιθοι 
παραστάδες, αί όποΐαι άπετέλεσαν 
τούς ακραίους στύλους των κιονο- 
στοιχιών τής βασιλικής άλλ° ασφα
λώς προέρχονται έκ τοϋ αρχαίου να
ού. Άρτια σφζεται ή ανατολική 
τής νοτίας κιονοστοιχίας καί κατά 
τό κατώτερον μόνον ήμισυ αυτής 
ή ανατολική επίσης τής βόρειας. 
Πλησίον τής Δ. πλευράς εύρέθη τρί
τη εις δύο τεμάχια. Ή κυρία δψις 

έχει δύο ταινίας μέ κυμάτιον υπέρ τήν άνωτέραν (πρβ. είκ. 3). "Υψος ει- 
χον 3.30 μ.

'Ως βαθμίς προ τής εισόδου τής βασιλικής έχρησιμοποιεΐτο μαρμάρινη 
δοκός τής οροφής μήκους 4 μ., ύψους 0.48 μ. και πλάτους 0.38 μ , καταλή- 
γουσα άνω είς άμφοτέρας τάς όψεις εις κυμάτιον. Τά δύο άκρα είναι άμε- 
λέστερον είργασμένα' τό καθαρόν πλάτος είναι 3.18 μ. Τό άνοιγμα τούτο 
επιτρέπει νά δεχθώμεν τριμερή διαίρεσιν τοΰ ναοΰ.

Εύρέθη επίσης μικρά σειρά ετέρων μαρμάρινων δοκών (είκ. 6, έμ
προσθεν) μέ έγκοπάς επί τής άνω επιφάνειας διά τήν στήριξιν τών μικρό
τερων δοκίδων τής οροφής.

Γείσων επίσης, ιωνικών, εύρέθησαν πλείονα τεμάχια (είκ. 6, όπισθεν) 
δύο δέ τύπων, επικλινών καί οριζοντίων, ομοίως δέ καί θραύσματα μαρμά
ρινων κεραμίδων ήμικυκλικών.

Είς τήν νοτίως τοϋ οικοδομήματος έκτασιν άπεκαλύφθη έσκαμμένος

Είκ. 5. ‘Αρχαϊκή ιωνική βάσις επί τοΰ 
νοτίου στυλοβάτου τής βασιλικής.
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εντός τοΰ βράχου ορθογώνιος βόθρος, δστις είχεν έπιχωσθή καί περιφραχθή 
διά θωρακίου μέ κίονας είς τάς τέσσαρας γωνίας και to μέσον ιών δυο 
μακρών πλευρών, ή δέ επιφάνεια τοΰ βόθρου έκαλΰπτετο μέ ακανόνιστους 
πλάκας σχιστόλιθου. Ό Ιπί τόπου εύρεθείς κίων έστηρίζετο επί ενός τρο
χίλου εντεθειμένου επίσης εντός λαξεύματος τοΰ βράχου. Δεύτερος τροχίλος 
εύρέθη εις άλλην κοιλότητα. Ή κατασκευή αΰτη είναι ασφαλώς σύγχρονος 
προς την βασιλικήν. Δυστυχώς εντός τών χωμάτων τοΰ βόθρου δεν έγέ-

Είκ. 6. Δοκοί καί γείσα τοΰ ναοΰ.

νοντο σημαντικά ευρήματα·—-ίσως διότι προς «καθαρμόν» διά την επ’ αύ- 
τοΰ ΐδρυσιν τοΰ χριστιανικοΰ κατασκευάσματος (φιάλης;) εΐχε προηγουμένως 
καθαρισθή από τών εντός τοΰ βόθρου υπολειμμάτων τών προσφορών. Άνευ- 
ρέθησαν πολλοί όδόντες κάπρων καί τεμάχια αγγείων καί κεραμίδων μετα
γενεστέρων κατά τό πλεΐστον χρόνων.

Είς τό 'Ιερόν ίιπήρχον πολλά γλυπτά αναθήματα, ως δεικνύουν τά 
άνευρεθέντα υπολείμματα.

Λίαν άποτετριμμένη είναι γυναικεία αρχαϊκή κεφαλή μετά τοΰ λαιμοΰ, 
ύψους 17 εκ., τών μέσων τοΰ 6ου π.Χ. αϊ.Ή επιφάνεια δυστυχώς είναι λίαν
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άποτετριμμένη. Δευτέρα μικρά γυναικεία κεφαλή είναι εντελώς κατεστραμ
μένη, εκ τρίτης ωραιότατης μικράς κεφαλής σώζεται δμστυχώς μόνον τό 
οπίσθιον τμήμα (είκ. 7). Άλλα καί γλυπτά μεγάλου μεγέθους δεν ελει- 
πον : Τεμάχιον μαρμάρινου πτεροΰ δεικνύει ή είκ. 8, εκ κούρου δε μεγέ
θους μείζονος τοΰ φυσικού διεσώθη μόνον ό άκρος δεξιός ποΰς μετά μέρους

τής πλίνθου (είκ. 9).
Των μικρού μεγέθους ανα

θημάτων ως βάσεις έχρησίμευον 
Ιωνικοί κιονίσκοι' τμήμα ελικος

Είκ. 8. Μαρμάρινον πτερόν 
αγάλματος.

ενός τούτων δεικνύει ή είκ. 10.
Εις τό ήρειπωμένον εξωκ- 

κλήσιον τοΰ 'Αγίου Θωμά, δέκα 
περ. λεπτά πρός άνατρλάς τής 
άνασκαφής, ειχον ήδη σημειώσει 

την ύπαρξιν επιγραφής (ΓΙΑΕ 1950 [1951] σελ. 280). Άποτοιχισθεΐσα 
νΰν άπεδείχθη βάσις αναθήματος φέρουσα την επιγραφήν:

[Θ]εο[α]έβης Κοη&έως Δήμ/ητρι]
κα]'ι Κόρηι και Διϊ Εύβονλέϊ και Βα[νβοϊ]

Τά γράμματα, ύψους 1 έκ., είναι πολύ άποτετριμμένα, φαίνονται δμως 
άνήκοντα μάλλον εις τό τέλος τοΰ 4ου αϊ.

Ούδεμία αμφιβολία δτι τό άνασκαφέν 'Ιερόν ανήκει είς την Δήμητρα. 
Ή επιγραφή ασφαλώς προέρχεται εντεύθεν.'Ο βόθρος επίσης, κυρίως δμως

Είκ. 7. ’Οπίσθιον τμήμα μικράς 
αρχαϊκής κεφαλής.
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τό τετράγωνον σχήμα τοΰ «ναοΰ» είναι χαρακτηριστικόν: προσιδιάζει εις 
Τελεστήριον.

Γην χρονολόγησιν εις τό τρίτον τέταρτον τοΰ 6ου π.Χ. αϊώνος πιστο
ποιούν και αι αρχιτεκτονικά! μορφα'ι και τά άνευρεθέντα γλυπτά.

Πιθανώς όμως υπήρχε και μία πα- 
λαιοτέρα περίοδος: ή καταστροφή τοΰ αρ
χαίου δαπέδου ΰπήρξεν αιτία ώστε δ-

Είκ. 9. Δεξιός πούς κούρου μετά τής πλίνθου.

στρακα νά μη ειιρεθοΰν παρά μόνον εις 
εν σημεΐον εις τό βόρειον κλιτός' ταϋτα 
ανήκουν είς τον 8ον και 7ον αιώνα και 
τάς άρχάς τοΰ 6ου, είναι όμως ελάχιστα, 
διότι εις τό βόρειον κλιτός, ένθα λόγιρ τής κλίσεως τοΰ εδάφους θά έπρεπε

Είκ. 11. Ενεπίγραφος αρχαϊκός ιωνικός κιονίσκος.

νά ύπάρχη αρχαία έπίχωσις, άνευρέθησαν αρκετοί μεσαιωνικοί τάφοι — 
καθώς άλλως τε κα! νοτίως τοΰ ναοΰ — διά τής κατασκευής δέ τούτων

Είκ. 10. Τμήμα τής ελικος ιωνικοί 
κιονόκρανου - βάσεως αναθήματος.
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είχε διαταραχθή και τό μέρος τοϋτο, ώστε νά ευρεθοΰν μόνον κάτωθι ενός 
τών τάφων τά ολίγα όστρακα.

Άλλ’ εκ πλησίον περιοχής προέρχεται και αναθηματικός ενεπίγραφος 
κιονίσκος (εϊκ. 11). Έπι τοϋ άβακος φέρει επιμήκη κοιλότητα διά την 
ένθεσιν τοϋ αναθήματος. Έπι τής πρόσθιας όψεως τοϋ κιονόκρανου φέρει 
επιγραφήν, τής οποίας ή κατεΰθυνσις παρακολουθεί την άνέλιξιν τής έ'λικος 
από τοϋ δεξιού εις τό αριστερόν αυτής άκρον. Τά γράμματα δεν διατη- 
ροϋνται καλώς. Άναγινώσκω :

Τοί — — — ν ■ καί- ’Αλεξιτίόης ■ άν[έ] ϋεσαν ... ιοι ■ Άπόλονι.

Ή επιγραφή ανήκει εις τάς άρχαιοτάτας τής Νάξου. Τό ξ παρίστα- 
ται διά τοϋ συμβόλου £] 5, ως και εις τάς άλλας συγχρόνους ναξιακάς.

Ό κιονίσκος ευρέθη εις ήμισείας ώρας άπόστασιν από τής άνασκα- 
φής, εις την εκκλησίαν τοϋ Λαβρίνον, ώστε δεν είναι δυνατόν νά βεβαιωθή 
οτι οΰτος προέρχεται εντεύθεν, μολονότι άνεϋρομεν έν τή άνασκαφή άπλάς 
βάσεις μέ κυκλικάς κοιλότητας, τοιαύτη δέ τις ασφαλώς θά ύπεστήριζε καί 
τον κιονίσκον τούτον (πρβ. είκ. 4, δεξιά). Θά ήτο οπωσδήποτε περίεργος ή 
διαδοχή λατρείας ή συλλατρεία ’Απόλλωνος και Δήμητρος.

"Αλλη επιγραφή εύρεθεΐσα εϊς τήν άνασκαφήν είναι άδράς εργασίας 
πλάξ μέ τά γράμματα "Ορ[ος] (4ου π. X. αϊ.)

Έν σχέσει μέ τήν βασιλικήν σημειωτέα είναι ή ιδιορρυθμία τήν 
οποίαν παρουσιάζει εις τον ανατολικόν τοίχον τοϋ νοτίου κλιτούς: Μεταξύ 
δυο παραστάδων δημιουργεΐται μία εσοχή τοϋ τοίχου, πλάτους 90 εκ., εις 
τήν οποίαν εύρίσκεται τό έν σκέλος σταυροειδούς κατασκευάσματος κτιστού 
μέ ισχυρόν κονίαμα εις τάς εσωτερικός παρειάς (προς κατάθεσιν λειψάνων;). 
Προσκτίσματα ευτελούς κατασκευής καί λίαν κατεστραμμένα κατέχουν ολό
κληρον τήν προς Ν. έ'κτασιν' αξιοσημείωτα είναι κατασκευάσματα κτιστά 
στρογγυλά ή ορθογώνια ώς μικραί δεξαμεναί μέ όπάς εκροής εις τον 
πυθμένα.

Ή άνασκαφή παρέσχε τό δεύτερον παράδειγμα έν Νάξφ μετατροπής 
αρχαίου ναοΰ εις βασιλικήν. Τό αυτό είχε συμβή καί εις τόν ναόν τών Πα- 
λατιών, εις τήν πόλιν τής Νάξου, τό αυτό δέ συμβαίνει, ώς φαίνεται, καί 
εις τρίτην βασιλικήν τήν οποίαν άνεκαλύψαμεν εις τό σημερινόν έκκλησί- 
διον τοϋ Αγίου Ματθαίου κάτωθι τοϋ χωρίου Άγιερσανί, εις τήν τοποθε
σίαν Πλάκα, πλησίον τοϋ εκεί σφζομένου αρχαίου τετραγώνου πύργου. Ό 
τόπος είναι επίσης πλήρης μαρμάραιν αρχαίας προελεύσεως, τής δέ βασιλι
κής σψζεται καί τμήμα τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου. Καί τά ερείπια ταΰτα 
ήσαν άγνωστα εις τούς παλαιοτέρους έρευνητάς τής Νάξου.
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