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νήθη δ’ έπί πλέον καί το έν Σάμη, έν τή θέσει αΒίγγλα» 
προϊστορικόν κτίσμα έκ κυκλικών καί τετραγώνων δωμα
τίων καί έξηκριβώθη δτι τοΟτο κατά το έτερον τουλάχιστον 
των άκρων αύτοΟ ήτο Ελλειψοειδές, ήτο άρα τοιοΟτον το 
σχήμα, οια τα άποκαλυφθέντα έν τή "Αλτει της ’Ολυμ
πίας, έν Όρχομενώ της Βοιωτίας, έν Θέρμω της Αιτωλίας 
και άλλαχοΟ κτίσματα. Έν πάσαίς δέ ταΐς έργασίαις ταύ- 
ταις ταΐς έν τη παραλίρι χώρα της έπαρχίας Σάμης, τη 
απέναντι της ’Ιθάκης, ούδέν λείψανον Μυκηναϊκής τέχνης 
άνεφάνη. ’Έργα Μυκηναϊκής τέχνης εύρίσκονται μόνον 
κατά το νοτιοδυτικόν μέρος τής νήσου έν τή περιοχή τής 
ΛειβαθοΟς καί τής Κράνης, έν χώρα τουτέστι τετράμμένη 
προς την 'Ομηρικήν Πύλον καί προς την Κρήτην. Έκ 
Κρήτης δέ πιθανώς έλκει την καταγωγήν ό έν Κεφαλλη
νία Μυκηναϊκός πολιτισμός.

Προέβη δέ ή Εταιρεία καί εις σκαφικάς έρευνας έν 
Σίφνω διά τοΟ καθηγητοΟ καί μέλους τοΟ Συμβουλίου 
’Ιακώβου Δραγάτση, ό'στις έξηρεΰνησε τήν άκρόπολιν τοΟ 
αγίου Νικήτα καί τους σπουδαιοτέρους τών είκοσι καί οκτώ 
σωζομένων έν τή μικρά ταύτη νήσω πύργων. Κατά τήν 
προς το Συμβουλών έκθεσιν αύτοΟ «ή κατασκευή πάντων 
τών πύργων εϊνε ή αυτή, το σχήμα κυλινδρικόν, ή Ούρα 
προς νότον πάντοτε. Η έσωτερική διάμετρος αυτών ποι
κίλλει άπό 10, 00 μέχρι 6,38. Οί μικρότεροι αυτών δεν 
έχουσιν ύποδιαίρεσιν εσωτερικήν, ενώ οί μεγαλήτεροι διαι- 
ροΟνται εις δύο καί τινες εις τρία τμήματα. Τα κάτω δια
μερίσματα αυτών συγκοινωνουσιν έσωτερικώς πρόςτά ανώ
τερα διά κλίμακος άκολουθούσης τό κυλινδρικόν σχήμα 
του πύργου. Ό τρόπος τής οΐκοδομίας ίσοδομικός, έχων 
τάς άρμογάς τών λίθων ούχί πανταχοΰ καθέτους, άλλ’ 
ολίγον κεκλιμένας. Εύρέθησαν δ’ έντός τών πύργων θραύ
σματα αγγείων πήλινων πιθοειοών, ώς επί το πλεΐστον,
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μετ’ έντετυπωμένων γεωμετρικών κοσμημάτων καί σπει- 
ροειδών Φαίνεται δ’ ότι ή πληθϋς των εϊς την νήσον ταύ- 
την πύργων λόγον είχε την μετάδοσιν ειδήσεων δι’ ιδιαι
τέρων σημάτων, εν μέν νυκτί διά τής φρυκτωρίας, έν 
και ρω δ’ ήμέρας διά τού καπνοΟ ή άλλων άπό συμοωνίας 
τρόπων, άπό τοΟ ενός άκρου τής νήσου εις το άλλο, ώς 
σαφέστατα δηλοΟται εκ τής προς άλλήλους θέσεως αυτών 
είνε δέ ή παναρχαία βάσις τής τηλεφωνικής καί τηλεγραφι
κής. Αλλά καί πρός φρούρησιν ήσαν ιδρυμένοι οί πύργοι 
ενεκα τής ύπάρξεως των μεταλλείων, καί εις προστασίαν 
των πέριξ συνοικισμών,οίοι πολλοί παρατηρούνται έν Σίφνω. 
Έσχηματίζετο διά τών πύργων πλέγμα άνά πάσαν την νή
σον, ού κέντρον αί τρεις άκροπόλεις, ή άρχαιοτάτη τού 
'Αγίου Άνδρέου, ή μετά ταύτην τού 'Αγίου Νικήτα καί 
ή του Κάστρου».

ΤοσαΟτα περί τών άνασκαφικών έργασιών τής Εται
ρείας. Περί δέ τών επιστημονικών δημοσιευμάτων άνακοι- 
νοΐ τό Συμβούλιον τά εξής: Τής ’Αρχαιολογικής Έφημε- 
ρίδος εξεδόθησαν ήδη τό Γ’ καί Δ’ τεύχος του 1914 καί 
ολόκληρος ό τόμος τού 1915, έντός βραχυτάτου δέ χρόνου 
έκδίδονται καί τά Πρακτικά τού 1914. Πρός τούτοις δ’ 
εξεδόθησαν ύπό τής Εταιρείας καί άλλα δημοσιεύματα, 
ήτοι Επιγραφα'ι Μακεδονίας ύπό Γ. Οικονόμου τεύχος Α’ 
καί ’Αρχαιολογικά Μελετήματα ύπό Γεωργίου Γαρδίκα. Τό 
περί τών εγχρώμων στηλών τών Ιίαγασών σύγγραμμα 
διατελεΐ είσέτι ύπό τά πιεστήρια. Ή δέ Βιβλιοθήκη τής 
Εταιρείας εξακολουθεί πλουτιζομένη κατά τό σύνηθες μέ- 

τρον, πάσης φροντίδας καταβαλλομένης όπως αύτη καταρ- 
τισθή εις τελείαν ’Αρχαιολογικήν Βιβλιοθήκην.

Εν τή περυσινή λογοδοσία άνεκοίνωσεν ύμϊν το Συμ
βούλιον οτι ειχεν ύποδειχθή τή Εταιρεία ήμιεπισήμως,
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Άποφάσει τού Συμβουλίου της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
άναλαβών τήν ερευνάν των κατά τήν πατρίδα μου Σίφνον παρου- 
σιαζομένων πολλών αρχαίων κυλινδρικών πύργων, μετέβην εκεί 
περί τάς άρχάς ’Ιουλίου και παρέμεινα μελετών καί εργαζόμε
νος μέχρι που τών άρχών Αύγουστου. Ή ερευνά αΰτη τών κτι
ρίων τούτων, ών ούτε οι χρόνοι, ούτε δ σκοπός ειχον έξακρι- 
βωθή, έπρεπε νά περιστραφή περί τήν άρχήν τής ίδρύσεως αυ
τών, τούς χρόνους, καθ’ οΰς έχρησιμοποιήθησαν, και τόν σκοπόν, 
δι’ δν κατεσκευάσθησαν καί παρουσιάζονται έν τοσαύτη πληθύϊ 
άποκλ ειστικώς επί τής νήσου ταύτης. Διότι ύπάρχουσι καί επί 
άλλων νήσων, δπως επί τής ’’Ανδρου, τής Τήνου καί αλλαχού, 
άλλα είς μικρόν άριθμόν. ’Επί τής Σίφνου εχω άπαριθμήση εί
κοσι καί όκτώ εν δλω, ούς καί εχω σημείωση επί τού χάρτου 
αυτής, τού πρό τινων ετών υπό τού συνδέσμου τών Σιφνίων έκ- 
δοθέντος.

’Έπρεπε λοιπόν νά έξετασθώσι λεπτομερώς οι κυριώτεροι 
τούτων καί λόγω μεγέθους καί λόγω διατηρήσεως. Διότι καί 
διαφόρων διαμέτρων είνε καί διαφόρου συντηρήσεως, ιδίως είς 
ύψος. Πρός τούτο άναγκαΐον ήτο νά έρευνηθή τό εσωτερικόν 
ιδίως τών καλλίτερα διατηρουμένων, νά σχετισθή δέ καί & τρό
πος τής κατασκευής αυτών πρός άλλα άρχαΤα κτίρια επί τής 
νήσου διατηρούμενα. Καί τούτο άκριβώς έγένετο, ώς φαίνεται 
εκ τής ύποβαλλομένης σειράς τής έργασίας. τής συντελεσθείσης 
κατά τό άνω χρονικόν διάστημα.
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Έξητάσθησαν δηλ. μετ’επιστασίας καί έμελετήθησαν οί πύρ
γοι: του Ααουτέρη, εις το ΒΔ. της νήσου, τό Καμπαναριό, ό 
Πύργος τοΰ Καδέ, ό πύργος ’ς τής Άμουδάραις, τοΰ Καστανά, 
τού ’Αργυρού, καί ό "Ασπρος πύργος, παρεβλήθησαν δέ προς 
δύο σωζομένας άκροπόλεις, την τοΰ άγ. Άνδρέου καί την τού 
άγ. Νικήτα, ώς καί πρός τα σωζόμενα ερείπια τού περιβόλου 
τού Κάστρου καί τον μη έσωτερικώς έρευνηθέντα, εις άρκετόν 
δε ύψος σωζόμενον πύργον τοΰ άγ. Δημητρίου των Έξαμπέλων.

'Ο πύργος τοΰ Ααουτερη, επί άποτομωτάτης όρεινης προεξο
χής όπέρ τόν δρμον των Καμαρών κείμενος, σώζει πρός Β. ύψος 
1,70, μειούμενον πρός πάντα τα σημεία τοΰ κύκλου αύτοΰ, ένεκα 
τής καταπτώσεως, έχει την είσοδον πρός Ν., άνοίγματος 1,05. 
’Από τής εισόδου ταύτης άρχίσαντες την ερευνάν καί καθαρί- 
σαντες τό εσωτερικόν, εύρέθημεν πρό δύο διαμερισμάτων, τοΰ 

ενός ευθύς μετά ταύτην, μεγαλειτέρου, ού τό έδαφος πρός τό 
βόρειον μέρος ανώμαλον, μέρος τοΰ βράχου, έφ’ ού ϊδρυται ό 
πύργος. Έν τώ διαμερίσματι τούτω, εύθύς μετά την είσοδον πρός 
τά δεξιά, άπεκαλύφθη ή άρχή κλίμακος φερούσης πρός τό άνώ- 
τερον διαμέρισμα τοΰ πύργου, ή τά ανώτερα τοιαΰτα, καταπε- 
πτωκότα ήδη. Τής κλίμακος σώζονται δύο βαθμίδες καί τρίτης 
μικρόν μέρος, πλάτους 1,08. Τό διαμέρισμα τοΰτο τοΰ πύργου 
έκαλύπτετο είς ύψος κατάτό κέντρον 2,60 ύπό των καταπεσόν- 
των από τής στέγης χωμάτων καί των παμμεγίστων ογκολίθων 
των τοίχων αύτοΰ.

Έν τοϊς χώμασι τοΰ διαμερίσματος τούτου άνευρέθησαν είς 
διάφορα στρώματα κάτωθεν των βαρυτάτων λίθων, θραύσματα 
αγγείων διαφόρων χρόνων, άπό των παλαιοτάτων, διά των κα
λών χρόνων, τών Μακεδονικών, τών 'Ρωμαϊκών μέχρι τών νεω- 
τάτων. Μεταξύ τούτων καί κύλινδροι μαρμάρινοι, μήκους 0,65, 
περιμέτρου 0,70, έκ τών χρησιμευόντων είς έπίστρωσιν τών στε
γών τών οικιών καί σήμερον.

Πρός τά άριστερά τής εισόδου τό μικρότερον διαμέρισμα χω
ρίζεται τοΰ μεγαλειτέρου διά τοίχου πλάτους 0,44, σψζομένου 
ύψους πρός τό βόρειον άκρον 2,06, άπαρτιζομένου έκ λίθων δια-
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φόρου μεγέθους, ούχΐ μεγάλων δμως. Είς τό διαμέρισμα τοΰτο 
εισέρχεται τις διά θύρας εις τό μέσον τοΰ διαχωριστικοΰ τοίχου 
κειμένης, ανοίγματος ενός μέτρου, σωζούσης πρός τάριστερά τώ 
είσερχομένω παραστάδα εκ πρασίνου σχιστόλιθου ΰψους 1,66, 
πάχους 0,12. Εντός τοΰ μικροτέρου τούτου διαμερίσματος άνευ- 
ρέθη σωρεία τεμαχίων αγγείων πήλινων διαφόρων χρόνων. ’Ιδία 
άνευρέθησαν τεμάχια πίθων μεγίστων μετά πλατύτατων καί πα ■ 
χυτάτων προεξεχόντων χειλέων περί τό στόμιον καί μετά έντε- 
τυπωμένων περί τό σώμα κοσμημάτων σπειροειδών κανονικωτά- 
των, ή καί σχημάτων χιαστί διασταυρουμένων μετά μικρών κύ
κλων κοσμηματικών κατά τάς σχηματιζομένας γωνίας. ’Άλλα 
έφερον είς ταινίαν συνεχή διακόσμησιν τοΰ γεωμετρικοΰ τρόπου 
κατά τετράγωνα διαχωριζόμενα υπό καθέτων γραμμών τριών ή 
τεσσάρων καί φέροντα χιαστί οιεσταυρωμένας διπλάς γραμμάς, 
είς τά τριγωνικά άνοίγματα τών όποιων άνά εν κυκλικόν έντυ
πον κόσμημα. Έπί τής κοιλίας τοΰ πίθου αί αύταί χιαστί δια
σταυρούμενα! γραμμαί, άλλ’ είς μέγα σχήμα.

ΙΊλήν τούτων διάφορα μέρη άγγείων διαφόρων χρόνων άνευ- 
ρεθέντα μαρτυροΰσι τήν χρησιμοποίησιν τοΰ πύργου κατά πά
σας τάς περιόδους άπό τής άρχικής Εδρύσεως μέχρι τοΰ χρόνου 
τής καταστροφής.

Ό τρόπος τής οίκοδομίας τοΰ πύργου τούτου εκ λίθων άπο- 
κοπέντων έκ τοΰ χώρου, έν φ ΐδρυται, είνε ίσοδομικός μετά πλα
γίων πως δμως τών γραμμών τών χωριζουσών τούς παμμεγί- 
στους λίθους, πρός τελειοτέραν σύνδεσιν. Ή διάμετρος αύτοΰ 
είνε μέτρων 6,38, είνε δηλ. έκ τών τριτευόντων πύργων τών 
σιρζομένων επί τής νήσου, δεσπόζων δμως πάσης τής πρός Β. 
καί Δ. θαλάσσης καί τών ταύτη νήσων, δπως καί πολλοΰ μέ
ρους τής πρός Β. κατευθύνσεως τής νήσου.

Μεταξύ τών θραυσμάτων τών άγγείων, τών άνευρεθέντων έν- 
ταΰθα, έξέχουσι τέσσαρα τεμάχια παμμεγίστου πίθου, ου τό πλά
τος τοΰ χείλους είνε 0,13. ΙΙλήν τούτων πολλά τεμάχια μετά 
έντετυπωμένων κοσμημάτων, ιδία τής σπείρας τής διπλής μετά 
διπλής σειράς μικρών κύκλων είς εκάστην σύσφιγξιν τής σπεί
ρας, τρεις μέγιστοι πυθμένες τών ίδιων πίθων, τεμάχιον μολυ-
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βδίνου ελάσματος προς σύνδεσιν, τεμάχιον σίδηρου έργαλείου 
κατιωμένου. ΤαΟτα καταγραφέντα κατετέθησαν εις την μικράν 
συλλογήν των άρχαιοτήτων τής Σίφνου.

Δεύτερον ήρευνήσαμεν τόν πύργον τον φέροντα τό δνομα 
Καμπαναριό, έκ τού σχήματος τής σωζομένης θύρας αύτοΰ, κεί
μενον άνωθεν τοΰ χειμάρρου των Καμαρών, άντικρύ που των 
άγίων ’Αναργύρων. Οδτος σώζει τό περισσότερον ύψος αύτοΰ 
πρός Δ. καί έν μέρει προς Β., ένθα διατηρούνται οκτώ δόμοι 
αύτοΰ έκ σχιστόλιθου. Τα πρός Ν. καί Α. κατεστραμμένα μέ
χρι τοΰ βράχου. Όλίγιστα θραύσματα άγγείων άνευρέθησαν έν 
αύτω, όμοια τοΐς τοΰ προηγουμένου πύργου. Τα τεμάχια των λί
θων των άπαρτιζόντων τούς δόμους αύτοΰ είνε παμμέγιστα. “Εν 
τούτων έχει μήκος 2,90, ύψος 0,60. "Ετερον 1,90. Τό ιδιαίτε
ρον χαρακτηριστικόν τούτου είνε ή θύρα. ήτις εις μόνον τοΰτον 
σφζεται πλήρης. Είνε τοξοειδής άνω, ύψους 1,76, πλάτους 1,03 
καί πάχους 0,58. Σώζει πλήρες τό τόςον άνω, συμπληρούμενον 
δΤ έσφηνωμένου εις τό μέσον κανονικώς τετμημένου έν σφηνο- 
ειδεϊ σχήματι λίθου λευκοΰ. Ένθεν καί ένθεν ή θύρα έπί τοΰ 
πάχους τοΰ τοίχου χύτης κατά συμμετρικάς άποστάσεις φέρει 
όπάς μεγάλας, ήμικυκλικάς άνω, πρός εισαγωγήν μοχλών ασφα
λιστικών. Αύται είνε άνά τρεις εκατέρωθεν, χωροΰσαι είς ικα
νόν βάθος, καί συναντώμεναι πρός άλλας έσωθεν τοΰ τοίχου παρά 
τήν άριστεράν τω είσιόντι παραστάδα μετ’ άλλων καθέτως πρός 
ταύτας φερομένων, πρός σύσφιγξιν τοΰ μοχλοΰ.

Ό πύργος ούτος άντικρύζει τόν πρός τό ΒΔ. δμοιον των 
'Ρεουδίών καλούμενον, σψζόμενον είς μικρόν ύψος, έφ’ ού έπι- 
κάθηται άλως· γεωργοΰ τίνος, καί πρός τό ΝΔ. τήν άκρόπολιν 
τοΰ άγ. Άνδρέου, έχει δέ διάμετρον τήν αύτήν καί ό τοΰ Ααου- 
τέρη.

Κατά τόν αύτόν τρόπον ιδρυμένος είνε καί ό έν θέσει Καδέ 
πύργος, έκ παμμεγίστων λίθων, ών τινες μήκους 2,66, ύψους 
1,07, είς δέ έχει ύψος 1,27. ’Έχει τήν θύραν πρός Ν. κατε
στραμμένη'/ όμως. Τό μεγαλείτερον σωζόμενον ύψος αύτοΰ είνε
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1,72 κατά τό πρός Β. καί Α. μέρος. Τό άνοιγμα τής θύρας αύ- 
τοΰ είνε 0,92. ώς και τό πάχος τοΰ τοίχου. Δυστυχώς τοϋ εσω
τερικού ούοέν σώζεται. Εντελώς μετετράπη τούτο όπό νεωτά- 
της χρήσεως, ουδέ παρουσίασε τι τό άςιον λόγου. Ούτος σχετί
ζεται πρός Δ. μέν προς τήν άκρόπολιν τοΟ άγ. Άνδρέου, πρός 
Ν. δέ πρός τόν Άσπρον πύργον.

Καί ό κατά τήν θέσιν Άμουδάραις, πρός τό νότιον τής νή
σου πλησίον τής Μονής τής Παναγίας τοϋ Βουνοΰ, όπως καί ό 
τοϋ Καστανά πρός τό Βόρειον καί ό κατά τό ΙΙετάλι τοΰ Άρ- 
γυροϋ τήν αύτήν παρουσιάζουσιν όψιν, έχοντες τάς αότάς δια
στάσεις πρός τόν προηγούμενο'/. Ό πύργος τοϋ Άργυροΰ διατη
ρεί έκ τής είσόδου τάς δύο μεγάλας, εν σχήματι όρθογωνίου πρί
σματος παραστάδας, αί όποΐαι θά εφερον άνω ώς επίθεμα άλλον 
μέγαν λίθον, εκεί που κατακείμενον οδτω δ’ ή θύρα δεν θά ήτο 
άψιδωτή.

Εκείνος όμως, περί τόν όποιον έστράφη τό περισσότερον 
μέρος τής έρεύνης καί μελέτης είνε ό ’Ασπρος Πύργος λεγόμε
νος, κείμενος είς τό νοτιώτατον άκρον τής νήσου καί δεσπόζων 
πάσης τής πρός τά εκεί θαλάσσης καί των εν άπόπτφ έν θαυ- 
μασία θέα πρός πάντα τά σημεία τοΰ όρίζοντος νήσων, σχετιζό- 
μενος δέ πρός τήν άκρόπολιν τοΰ άγιου Άνδρέου καί πάσαν τήν 
πρός τοΰτο αναπεπταμένη'/ τής νήσου εκτασιν. ’Ονομάζεται 
’Άσπρος Πύργος έκ τοΰ χρώματος τοΰ λίθου, δι’ οΰ είνε ιδρυ
μένος. Είνε ό μεγαλείτερος των επί τής νήσου πύργων καί ό 
καλλίτερο'/ διατηρούμενος, έν σχέσει πρός τούς λοιπούς πάντας. 
Έχει διάμετρον 10,60 εσωτερικήν. Έκαλύπτετο τά εσωτερικόν 
αύτοΰ ύπό των χωμάτων των καταπεσόντων άνωθεν άπό τάς 
διαφόρους όροφάς αύτοΰ, υπό των μεγίστων όγκολίθων, ύπό των 
άπό μακροτάτου χρόνου άναφυέντων τεραστίων σχοίνων, είς βά
θος άλλαχοΰ οκτώ, άλλαχοΰ δέ καί δέκα μέτρων.

Είσήλθομεν διά τής πρός Ν. κατεστραμμένης θύρας καθα- 
ρίζοντες καί άποσπώντες τούς βαθύτατα έρριζωμένους σχοίνους 
καί άπορρίπτοντες τούς ογκολίθους, προβάντες μέχρι τοΰ κατω- 
τάτου εδάφους. Μετά τόν καθαρισμόν τοΰ συνόλου παρουσιάσθη
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ή δλη δψις των εσωτερικών διαιρέσεων αύτοΰ σαφής. Τό πάχος 
τοΰ περιθέοντος τοίχου είνε 1,24. Τό μεγαλείτερον σφζόμενον 
ύψος αύτοΰ είνε πρός τό βόρειον μέρος μέτρων 4,00, ό τρόπος 
δέ τής οίκοδομίας ό αυτός πρός τούς των άλλων πύργων.

Εύθύς μετά τήν άνευ υπερθύρου θύραν ευρίσκεταί τις εντός 
τοΰ είς τρία μέρη διηρημένου εσωτερικού τοΰ πύργου τούτου, 
καί πρώτον είς τό μεσαΐον διαμέρισμα, χωριζόμενον τών δύο 
ένθεν καί ένθεν μικροτέρων τοιούτων διά τοίχων διατηρούντων 
ύψος 4,37, συγκοινωνούντων δέ μετ’ αύτοΰ διά θυρών είς τό 
μέσον τών τοίχων τούτων κατεσκευασμένων και σωζουσών καί 
παραστάδας καί υπέρθυρον. Οι τοίχοι οϋτοι, έκ μικροτέρων λί
θων κατεσκευασμένοι, έπαθον συγκλονισμόν υπό τών καταπε- 
σόντων άνωθεν λίθων καί χωμάτων καί τό ύπέρθυρον δέ τής 
πρός τά άριστερά τώ είσιόντι θύρας διαρραγέν συνέκλινε πρός τά 
κάτω, δι’ δ έκρίθη άναγκαΐον νά άφεθώσι τά πέρις χώματα, 
δπως ήσαν, πρός άποφυγήν καταπτώσεως.

Εντός τοΰ μεσαίου τούτου διαμερίσματος, τοΰ καί μεγαλει- 
τέρου, καθ’ όσον έχωροΰμεν πρός τό κατώτερον μέρος, ήρχισαν 
νά παρουσιάζωνται θραύσματα αγγείων πάντων τών χρόνων, δπως 
καί είς τόν πύργον τοΰ Ααουτέρη, πήλινων καί υελίνων.

Εύθύς μετά τήν είσοδον, ένθεν καί ένθεν τής θύρας άπεκα- 
λύφθησαν δύο πρόμοχθοι τοΰ αύτοΰ καί ό τοίχος λίθου, ενεσφη- 
νωμένοι είς τόν τοίχον τοΰτον, ύψους 0,42, πλάτους 0,38, πά
χους 0.25, είς ύψος 0.83 από τοΰ εδάφους, φέροντες κυλινδρι
κήν μεγάλην όπήν διαμέτρου 0,13, είς ήν βεβαίως ένετίθετο τοΰ 
αύτοΰ σχήματος μοχλός. Τό τέρμα τοΰ τοίχου ένθεν καί ένθεν 
τής θύρας κατά τάς παραστάδας είνε καθαρώς ίσοδομικόν, δπως 
καί ό άλλος τοίχος, πλήν τοΰ δτι καί εδώ αί συναρμογαί τών 
λίθων είνε είς μέν τόν άλλον τοίχον πλάγιο», εδώ δέ κάθετοι.

Πρός τά δεξιά τιρ είσερχομένφ, κατά τήν γωνίαν τήν σχη- 
ματιζομένην υπό τοΰ κυκλικοΰ τοίχου τοΰ πύργου καί τοΰ τοί
χου τοΰ δεξιού εσωτερικού διαχωρίσματος εύρέθη κατά χώραν 
άμφορεύς πήλινος τών συνήθων χρόνων 'Ρωμαϊκών, κεκλιμένος 
πρός τήν γωνίαν, ούτως ώστε νά φαίνηται σώος έντελώς' εύθύς 
δμως ως έπεχειρήσαμεν νά άνασηκώσωμεν αύτόν, διεμοιράσθη
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εις τεμάχια, εις ά είχε χωρισθή υπό της άνωθεν πιέσεως. ’Ακρι
βώς κάτωθεν τούτου ήρχιζεν οχετός διά μικρών πλακών έπε- 
στρωμένος, πλαγίως διευθυνόμενος προς τό στόμιον δεξαμενής 
κείμενον πρό της πύλης τοΰ αριστερού διαμερίσματος. Τό στό
μιον τούτο, μονόλιθον, έκ φαιού σχιστόλιθου, είχε παρ’ αυτό 
προς Β. μάρμαρον μήκους 1,00, πλάτους 1,56, ύψους 0,11, 
επί τής άνω επιφάνειας τοΰ όποιου, είς άπόστασιν απ’ άλλήλων 
0,39, δύο τετραγωνικά! έντομαί, είς υποστήριξιν πιθανώτατα ορ
γάνου προς άντλησιν τού ύδατος τής δεξαμενής.

'Η δεξαμενή αύτη, έν τώ βράχψ κατεσκευασμένη, μετά πα- 
χείας έπ’ αύτοΰ έπαλοιφής, είνε διπλή, χωριζομένη είς δύο διά 
διαφράγματος πάχους 0,80 προς τό έν καί 0,65 πρός τό έτερον 
μέρος τής έν τώ μέσω ένωτικής θύρας, έχούσης πλάτος άνω 
0,56 έν συγκλίσει διπλού τόξου, κάτω 1,19, ύψους δέ 2,12. Τό 
πρός Δ. τμήμα τής δεξαμενής έχει μήκος 4,12, πλάτος 1,17, 
βάθος 2,30. Τό πρός Α. μήκος 4,33, πλάτος 1,83, ύψος 2,38. 
’'Ανω συγκλίνουσιν οί τοίχοι καί καλύπτονται υπό πλακών με
γάλων φαιού σχιστόλιθου.

ΙΙέραν τής δεξαμενής, κατά τήν δεξιάν γωνίαν άνευρέθγ] μι
κρά τοιαύτη, άπαρτιζομένη έκ δύο μεγάλων μονολίθων πλακών 
σχιστόλιθου, μιας έστρωμένης έπί τοΰ έδάφους, πολύ μεγάλης 
καί μιας καθέτως όρθιας πρός Δ. κα! μικρού τοίχου πρός Ν. 
Τούτο ήτο μεταγενέστερον κατασκεύασμα. Εύθύς υπό τούτο άνευ- 
ρέθησαν τεμάχια αγγείου χρώματος κιρροΰ μετά ίχνους κοσμή
ματος (Ρομβοειδούς, χρώματος έρυθροΰ, έπιτεθέντος διά παχέος 
χρωστήρος. Έκεΐ ομοίως άνευρέθη και σπόνδυλος πήλινος έκ 
τών άνευρεθέντων άλλοτε είς τούς παναρχαίους τάφους τής έπ! 
τής νήσου θέσεως Βαθύ, μετά έγχαραγών πέριξ ήμικυκλικών 
κα! στιγμών πρό αυτών.

Κατά τήν άριστεράν γωνίαν τοΰ αύτοΰ διαμερίσματος έπ! 
κτιστής έκ καλώς ήρμοσμένων λίθων βάσεως έπ! τοΰ τοίχου τού 
πύργου στηριζομένης, μήκους 1,44, πλάτους 0,97, άνευρέθη 
κατασκεύασμα μοιρμάρινον μέγα μήκους 1,29, πλάτους 0,97, 
ύψους 0,18, φέρον έπ! τής άνω έπιφανείας κυκλικήν εντομήν, 
διαμέτρου 0.88, έν είόει οχετού περιθέουσαν τήν κοιλότητα τήν
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σχηματιζομένην επί τής επιφάνειας ταύτης καί άπολήγουσαν εις 
προεξοχήν, οίονεί προς διέξοδον ύγροΰ. "Ομοιον τούτφ κατα
σκεύασμα σώζεται προ ετών έξωθεν του πύργου έκ φαιοΰ μαρ
μάρου καί πρδς Δ. αότοΰ επί τοΰ βράχου.

Εντεύθεν τοΰ στομίου τής δεξαμενής καί αριστερά τφ είσι- 
όντι μαρμάρινον κατασκεύασμα δλίγον τεθραυσμένον, έν είδε1 
κάλπης νεκρικής μετά κοιλότητος άρκετά βαθείας, ύψους 0,22’ 
διαμέτρου 0,17. "Εσωθεν τής θύρας τοΰ πύργου, επί τοΰ βρά
χου, έφ’ ού έδράζεται ούτος, φαίνεται τό κατώφλιον μετά τε
τραγωνικού ανοίγματος μήκους καί πλάτους 0,18, καί εντός τού
του δευτέρου κυκλικοΰ, διαμέτρου 0,09, είς 8 εισήρχετο ή προ
εξοχή τοΰ γιγγλύμου τής θύρας, όπως καί προς τάριστερά τε
τραγωνική έντομή μήκους 0,11 καί πλάτους 0,09 πρός στήρι- 
ξιν τοΰ άπό τοΰ άλλου μέρους τοΰ θυρώματος καθέτου μοχλοΰ.

Τό πρός τά δεξιά διαμέρισμα τοΰ πύργου μετά τοΰ κεκλι
μένου ύπό τής καταπτώσεως μεγάλου τοίχου, ύψους 4,37, έχει 
θύραν ύψους 1,92, πλάτους 1,19. Μεταξύ τής θύρας τής με
σαίας καί τοΰ τοίχου τοΰ πύργου πρός Ν. υπήρχε θυρίς άνοίγ- 
ματος μέτρου, κατεστραμμένη νΰν. Έν τώ διαμερίσματι τούτιρ, 
πρός τό τελευταίον έδαφος είς βάθος πέντε μέτρων άνευρέθησαν 
διάφορα τεμάχια πήλινων αγγείων.

Έν τώ κεντρικώ διαμερίσματι επί τοΰ τοίχου, τοΰ άντικρύ 
τής κυρίας εισόδου, ύπάρχουσιν είς ύψος άπό τοΰ έδάφους 1,50, 
δύο κόγχαι τριγωνικά! ανοίγματος 0,45 ύψους καί 0,37 πλά
τους κατωτέρου.

Τό πρδς τά αριστερά τώ είσιόντι διαμέρισμα χωρίζεται καί 
αύτό δι’ όμοιου τοίχου είς τό αύτό ύψος των 4,37 σωζομένου, 
μετά όμοιας θύρας. Εύθύς δμως μετά την κυρίαν θύραν τοΰ πύρ
γου ό τοίχος τοΰ διαμερίσματος κόπτεται υπό κλίμακος έκ λευ- 
κοΰ λίθου, παρακολουθούσης τήν κυλινδρικήν μορφήν τοΰ πύρ
γου. Τής κλίμακος σώζονται δέκα καί έξ τών βαθμιδών, μήκους 
1,03, πλάτους 0,35, ύψους 0,22. Ή κλΐμαξ στερεωτάτη, έδρα- 
ζομένη έπί τοΰ περιβάλλοντος τοίχου, ήγεν είς τά άνώτερα τοΰ 
πύργου διαμερίσματα, ενθυμίζει δέ τήν κατασκευήν τοΰ πύργου 
τοΰ Άγ. Πέτρου έν νΑνδρψ. Έκ φόβου καταπτώσεως τών βαθ-
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μίδων άφέθησαν τά χώματα τάς τελευταίας αστήρικτους άνω 
σήμερον βαθμίδας τής κλίμακος.

Τοιαύτη ή δψις τοΰ έρευνηθέντος ’Άσπρου Πύργου.
Έν τοίς χώμασιν εις βάθος §ξ μέτρων καί κάτω, μέχρι τοΰ 

φυσικοΰ έδάφους, άνευρέθησαν πλεΐστα θραύσματα άγγείων, άνη- 
κόντων εις παλαιοτάτους χρόνους, δπως καί είς χρόνους 'Ρω
μαϊκούς καί μεταγενεστέρους, καταδεικνύοντα τήν χρησιμοποίη- 
σιν τών ίδρυμάτων τούτων εις πάσας τάς περιόδους τοϋ βίου τής 
νήσου. Οδτω πλήν τών άνω σημειωθέντων άνευρέθησαν:

1. Τρία άρτοειδή πήλινα κατασκευάσματα μετά οπής πρός 
έξάρτησιν είς τα υφαντικά εργαλεία. Τό έν τούτων φέρει έγκε- 
χαραγμένον τό γράμμα Α κακοτέχνως.

2. "Εν όμοιον μικρόν πήλινον έν σχήματι πυραμίδος άποκε- 
κομμένης τήν κορυφήν, τών συνήθων.

3. Δύο πήλινοι λύχνοι μετά ροδάκων άνω.
4. Πήλινου ειδωλίου γυναικός μέρος καλώς διατηρούμενου 

περιλαμβάνον τά κατά τό στήθος γυναικός μετά τοΰ άριστεροϋ 
μαστοΰ καί τοΰ κατ’ αυτό χιτώνος έζωσμένου.

5. Άγγεΐον σχήματος ληκύθου λεπτότατου έρυθροΰ χρώμα
τος τεθραυσμένον.

6. Πίθου μεγίστου τεμάχια ως τά τοΰ πύργου τοΰ Ααουτέρη.
7. Μέρος πήλινου άγγείου χρώματος φαιοΰ, χονδροΰ, βα

ρέος, κακοτέχνως κατεσκευασμένου, Ιχοντος έγχαραγάς όπισθεν.
8. Ααβαί, χείλη, πυθμένες άγγείων διαφόρων χρόνων, έν 

οίς καί τινα μετά γανώσεως.
9. Ε!ς κύλινδρος έκ σκληροτάτου υπερύθρου λίθου.
10. Τρία τεμάχια χειρομύλου.
11. Μέρος άγγείου σκυφοειδοϋς άβαθοΰς, λίθου όμοιου τώ 

τοΰ χειρομύλου.
12. Εστίας μαρμάρινης μικρας τεμάχια, υπό τοΰ πυρός 

έφθαρμένα.
13. Τεμάχια ύελίνων άγγείων.
14. Μέρος έπικράνου παραστάδος μαρμάρινου.
Πάντα ταΰτα καταγραφέντα κατετέθησαν είς τήν συλλογήν 

τής νήσου τήν άρχαιολογικήν.
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Πλήν των πύργων τούτων ήρχισα ερευνάν καί εις τό εγγύς 
τοΰ Άσπρου πύργου κατά τήν προέχουσαν άκραν τυμβοειδές 
κατασκεύασμα, το όποιον έχει βάαιν πέρτΕ έκ μεγάλων όγκολί
θων κλιμακοειδής τεθειμένων καί χρησιμευόντων ώς ανάλημμα 
των χωμάτων τοΰ μεγίστου τούτου κατασκευάσματος, ιδία προς 
Λ. καί Ν. Ήρχισα δέ τήν ερευνάν, διότι τό μέν αί βροχαί, τό 
δέ οί καλλιεργοΰντες τον παρά τό κατασκεύασμα άγρόν, έξικνού- 
μενον μέχρι καί πέραν τών βάσεων αύτοϋ, αλλά καί άλλοι επί
τηδες σκάψαντες όλίγφ πρότερον, είχον άρχίση νά καταστρέ- 
φωσι τοΰτο, πρίν ή γείνη ειδική ερευνά αύτοΰ. Καί δοκιμαστι
κής διά τήν περαιτέρω εργασίαν ήνέωξα τάφρον μήκους 9,64, 
άπολήγουσαν μέτρα τρία εντεύθεν τοΰ κέντρου, πλάτους 2,00, 
ϊνα ίδω εάν όντως ήτο άςιον περαιτέρω έρεύνης καί μελέτης τό 
μέρος. Έφθάσαμεν εις βάθος άνώτατον πρός τό κατά τό κέντρον 
τής τάφρου άκρον 5,68, είς τό μέσον 4,00, καί εις τό κατά τήν 
περιφέρειαν άκρον 1,55. Εις τό πρώτον σημείον μετά τά τρία 
μέτρα εύρέθημεν πρό βράχου ευθραύστου, αύτοΰ τούτου, έφ’ ου 
τό κατασκεύασμα, τό φέρον παρά τοΐς έγχωρίοις τό όνομα Σω- 
ροΰδι. Τδν αύτόν βράχον συνηντήσαμεν καί είς τά μέσον καί είς 
τό άλλο άκρον. Έτοιμαζόμην νά δοκιμάσω καί πρός άλλην δι- 
εύθυνσιν, πλήν τής άπό Ν. πρός Β., τά κατασκεύασμα τοΰτο, 
άλλ’ έν τψ μεταξύ ήλθε τηλεγραφική άπάντησις είς τήν πρός τό 
Σ. Ύπουργείον έρώτησίν μου, εάν έπετρέπετο νά προβώ είς έρευ
ναν, 0ι’ ής καθίστατο μοι γνωστόν, ότι δεν ήδύνατο νά παραχω- 
ρηθή άδεια άνευ γνώμης τοΰ ’Αρχαιολογικού συμβουλίου. Αιά 
τοΰτο, καί επειδή ό χρόνος δέν έπέτρεπε νέαν αναμονήν άποφά- 
σεως, διακόψας έπέχωσα καί πάλιν τό άνοιχθέν μέρος, ίνα μή 
6πό τών βροχών πληρωθή ύδάτων, ή κίνηση τήν περιεργίαν τών 
πέριξ έχόντων κτήματα πρός λαθραίαν άνασκάλευσιν.

Μετά τήν εργασίαν ταύτην έξήτασα τά παρά τό Κάστρον 
σωζόμενα ερείπια τείχους, όπως καί άλλους πύργους, είς ών τήν 
έπίσκεψιν μόνον ήρκέσθην, ϊνα άντιπαραβάλω πρός τούς έρευνη- 
θέντας, όπως είνε ό τών Ελλήνων καλούμενος, ό τοΰ Φιλιπ- 
πάκη, τής Χερρονήσου. τής Φεγγάρας, τής Μαύρης σπηληάς,
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τής Μερσίνης, τοΰ Ταξιάρχη τής Σκάφης.Έκεΐνο δμως, τά όποιον 
μετά την ερευνάν των πύργων έπέσπασε περισσότερον τήν προσο
χήν μου καί έλυπήθην διότι δεν είχον περισσότερον χρόνον εις 
τήν διάθεσίν μου προς ερευνάν, είνε άκρόπολις πλήρης, Ανεξέ
ταστος παρά τίνος δλως μέχρι σήμερον. ΕΙνε ή πρός τό βόρειον 
τής νήσου, εντεύθεν τής Χερρονήσου, πέραν τοΰ άγ. Σιλβέστρου, 
άντικρύ τοΰ άγ. Συμεών, υπέρ τήν Χώνην άκρόπολις τοΰ άγ. 
Νικήτα. Έχει ανάγκην πολλής έρεύνης τό μέρος. ΕΙνε φκοδο- 
μημένη έκ λίθου φαιοΰ, από τοΰ τόπου ειλημμένου, κατά τρό
πον μικτόν, έξ ογκολίθων μεγάλων, εχουσα τάς μακροτέρας πλευ
ράς μήκους υπέρ τά τεσσαράκοντα μέτρα, τάς δέ βραχυτέρας περί 
τά είκοσι. Σώζεται κατά τό πλεΐστον, πλήν τοΰ άκρου βορειο
δυτικού, διατηρεί δέ ύψος ένιαχοΰ 2,50 καί δεξαμενήν μεγίστην 
μετά τοιχώματος 2,00 πλάτους. Είς τό εσωτερικόν, πέριξ μεγά
λης σχηματιζομένης αύλής, κατά σειράν υπάρχουσι διάφορα δια
μερίσματα, ών σαφή τά χωρίσματα. Καί εδώ ήρχισαν νά άνοί- 
γωσι λάκκους οί έχοντες πλησίον κτήματα, πρός άνεύρεσιν Αρ
χαιοτήτων.

ΕΙνε άνάγκη απόλυτος νά έρευνηθή επακριβώς τό μέρος. 
Εργασία μηνός ύπεραρκεϊ. Σχέδιον πλήρες καί τής άκροπόλεως 
και τών προ αύτής, ως καί τών πύργων μετά πασών των λεπτο
μερειών, κατήρτισα ήδη, δημοσιευθησόμενον εν Ιδιαιτέρα μελέτη 
μετά τών εξαγομένων τής έρεύνης ταύτης έν περισσοτέρα ευρύ- 
τητι καί διά τών προσηκουσών είκόνων άναπτυσσομένων.

Συντόμως καί περιεκτικώς μόνον ένταΰθα σημειώ, δτι έκ τής 
έρεύνης ταύτης τής όλιγοχρονίου έόείχθή, δτι ή πληθύς τών πύρ
γων ή επί τής Σίφνου παρατηρουμένη, λόγον είχε τήν μετάδο- 
σιν ειδήσεων οι’ Ιδιαιτέρων σημάτων, έν νυκτί διά τής φρυκτω
ρίας, έν καιρψ ήμέρας διά τοΰ καπνοΰ ή άλλων από συμφωνίας 
τρόπων, άπό τοΰ ένός άκρου τής νήσου εις τό άλλο, καί πρός 
φρούρησιν, λόγιο τής ύπάρξεως τών μεταλλείων, καί πρός συν- 
εννόησιν πρός άλλήλους. Έσχηματίζετο οδτω πλέγμα τούτων 
κατά πάσαν τήν νήσον, ου κέντρον αί τρεις Άκροπόλεις, ή άρ-
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χαιοτάτη τοΰ άγ. Άνδρέου, ή ευθύς μετά τχύτην τοΰ άγ. Νι
κήτα και ή τοΰ Κάστρου.

Έδειχθη όμοίως έκ τής έρεύνης έν τοΐς έρειπίοις των έξετα- 
σθέντων, δτι ούτοι έχουσιν άρχαιοτάτην τήν καταγωγήν, χρησι- 
μοποιηθέντες κατά πάσας τάς περιόδους τής ζωής τής νήσου, 
μέχρι τών χρόνων τής ’Ενετοκρατίας, μεταβαλλόμενοι έκάστοτε 
και επισκευαζόμενοι άναλόγως τών χρόνων καί τών αναγκών 
τών καταλαβόντων ή ένοικησάντων. Διότι και οίκήτορας μετήλ- 
λαξαν από τών τραχυτέρων όπλιτών, τών προασπιστών τών πέ- 
ριξ μικρών συνοικισμών, οί'ους πολλούς φαίνεται δτι είχεν ή νή
σος, μέχρι τών ειργ^νικωτάτων ποιμένων καί άγροόιαίτων, οίτι- 
νες εδρόντες τούτους έγκαταλελειμμένους έχρησιμοποίησαν πρός 
ένοίκησιν. ϊοΰτο τούλάχιστον δεικνύουσι τά έν αύτοΐς άνευρε- 
θέντα ίχνη τής διαβάσεως αύτών. Τινές δέ τών πύργων τούτων 
ίδρύθησαν καί έν Μακεδονικοϊς χρόνοις καί έν Τωμαϊκοΐς, ώς 
δεικνύει ό τρόπος τής ίδρύσεως, δτε έκρίθη άναγκαία ή προσθήκη 
καί νέων σημείων συνεννοήσεως.

Έν Άθηναις τη 30η Νοεμβρίου 1915.

Ό επί της εοεύνης καί μελέτης 
τών αρχαίων εν Σίφνω πύργων σύμβουλος

ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
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