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τούτου πρό τινων έτών ύπ'ο τής Εταιρείας συνετελέσθη 
πέρυσιν ή άνασκαφή. Έξ αύτής άπεδείχθη κατά τήν εκ- 
θεσιν του κ. Κουρουνιώτου, δτι δ ναός, εις όν άνήκον τα 
μνημονευθέντα άρχαϊκά γλυπτά, κατεστράφη ύπ'ο των 
Περσών πιθανώς καί ότι εις τήν θέσιν αύτοΰ φκοδομήθη 
περί τα μέσα του 50u αίώνος άλλος μεγαλύτερος ναός. Άλλα 
καί τού παλαιοτέρου, ύπ'ο των Περσών καταστραφέντος 
ναού, είχε προηγηθή έν τφ αύτφ χώρω άλλο πιθανώς 
ιερόν διότι ύπό τόν ναόν άνεκαλύφθησαν μεγάλα τμήματα 
τριών ελλειψοειδών κτισμάτων άνερχομένων εις τήν γεω
μετρικήν έποχήν, ώς έβεβαιώθη έκ τής παρ’ αύτά εύρέ- 
σεως τεμαχίων γεωμετρικών αγγείων. Προσέτι δ κ. Κου- 
ρουνιώτης ένήργησε μίκράν σκαφήν καί εις άλλο μέρος τής 
Ερέτριας, ένθα εΐχεν εύρεθή άλλοτε μικρόν ιερόν, έβε
βαιώθη δε νύν ότι τό ιερόν τούτο άνήκεν εις τήν Δήμητραν 
καί Κόρην καί ήτο τό Θεσμοφόριον.

Έν Νάξω έπανέλαβε καί έφέτος τάς έρεύνας του δ σύμ
βουλος κ. Κλών Στέφανος. Καί πρώτον μέν έπεράτωσε τήν 
πέρυσιν άρξαμένην άνασκαφήν τής προμυκηναϊκής άκρο- 
πόλεως ΙΙολιχνίου (Καστράκι) καί ένήργησε μικράν δοκι
μαστικήν σκαφήν έπί τής άκροπόλεως Έιζοκαστελιάς, κα
τόπιν δ’ ήσχολήθη εις τήν έξερεύνησιν τού προϊστορικού 
νεκροταφείου «’Αφεντικών» παρά τό χωρίον Κάτω Σαγγρί. 
Ενταύθα ήνοιξεν 1/0 τάφους, έζ ών άπεκόμισεν ούχί 
όλίγα πήλινα καί τινα μαρμάρινα άγγεΐα καί άλλα τινά 
κτερίσματα, προσέτι δέ τρία μαρμάρινα ειδώλια, ών εν— 
κολοβόν δυστυχώς τήν κεφαλήν καί τούς πόδας—παριστά
νει άνδρα καθήμενον έπί έδρας καί παίζοντα μουσικόν δρ- 
γανον. Τό σχήμα τών τάφων τών «’Αφεντικών» είναι το 
σύνηθες τών κιβωτοειδών κυκλαδικών, παρουσιάζει όμως ή 
κατασκευή των παραλλαγάς τινας, αί δποΐαι άλλαχοΰ δεν 
παρετηρήθησαν ή δέν έπιστώθησαν ασφαλώς.
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΝΑΞΩι

Κυρία κατά το έτος τοΟτο άνασκαφική ημών εργασία 
έν Νάξω ήν ή Εκσκαφή το0 τέως άγνώστου προμυκηναι- 
κού νεκροταφείου Αφεντικών, παρά το χωρίον Κάτω 
Σαγγρί, άρξαμένη κατά τά τέλη τοΟ μην'ος Αύγουστου 
καί περατωθεϊσα κατά τάς άρχάς τού μην'ος Νοεμβρίου έ. έ.

Το νεκροταφεΐον των ’Αφεντικών, εν άποστάσει 20 
περίπου λεπτών άπο της κώμης «Κάτω Σαγγρί», εκτείνε
ται έπιμήκως άπο Β προς Ν εις τά κράσπεδα χθαμαλής 
λοφώδους έκτάσεως, έπί εδάφους τ'ο πλεϊστον άβαθούς μεΟ’ 
ύπεδάφους σχιστολιθικού. Έν χώρω μήκους 100 περίπου 
μέτρων καί πλάτους 12-25, εις βάθος 0,20-1,50 μ. 
εύρομεν περί τούς 170 τάφους, ώς έπί το πολύ έγγύτατα 
άλλήλοις κειμένους.

Ή κατασκευή τών τάφων είναι καθόλου όμοια προς την 
τών τέως άνασκαφέντων έν Νάςω προϊστορικών τάφων, 
άλλ ό τρόπος τής προς άλλήλας προσαρμογής τών περί- 
βαλλουσών τον τάφον πλακών ποικίλλει. Τ'ο έδαφος τού 
τάφου άποτελεΐ συνε,θέστερον μεν αυτός ό σχιστολιθικος 
βράχος τού ύπεδάφους, σπανιώτερον δέ ιδία πλάξ.— 
Έν τισιν, επισημοτέροις, ώς φαίνεται, τάφοις, έκάστη 
πλευρά έκ δύο παραλλήλων καθέτων πλακών άποτελεϊ- 
ται, έξωτερικής καί έσωτερικής, το δέ μεταξύ καταλειπό 
μενον κενόν πληρούται διά γής καί λίθοον μικρών.

Έκαστος τάφος ήν κεκαλυμμένος διά μιας συνήθως 
πλακός, σπανίως διά δύο, επικειμένων άλλήλαις ύπεράνω 
δέ τού καλύμματος εοιχίσκος ή σειρά λίθων ποικίλης δια-
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τάξεως συνήθως ύπάρχει, το μέν ώς σήμα πιθανώς τοΟ 
τάφου, κεκρυμμένου εν τή γή, το δέ-πρός μείζονα στερέω- 
σιν το0 καλύμματος τοΟ τάφου έν τή θέσει αύτοΟ.

Έν έκάστω τάφω κατέκειτο ώς επί το πολύ εις μόνος 
νεκρός, έπι το0 δεξιοΟ πλευροΟ συνήθως άναπαυόμενος, 
μετά κεκαμμένων τών κάτω άκρων. Σπανιώτερον, των 
οστών του πρώτου νεκροΟ έκτοπιζομένων, ετίθετο δεύτερος 
νεκρός, τοΟ κρανίου τοΟ πρώτου νεκροΟ τηρούμενου ενίοτε 
ακινήτου έν τή άρχική θέσει αυτοΟ. ’Έν τισι τάφοις πρό
κειται προφανώς περί δευτέρας ταφής, τών οστών πλειό- 
νων νεκρών δντων σεσωρευμένων έν ένί τάφω, ουδενός δε 
νεκροΟ έν αρχική θέσει κατακειμένου. Έν άλλοις τισί τάφοις 
ύπεράνω τών οστών ενός ή πλειόνων νεκρών, κεκαλυμμέ- 
νων διά στρώματος γής ή καί πλακός, κατέκειτο άλλος 
νεκρός.

'Έκαστος τάφος ένεϊχεν ώς επί το πολύ εν μόνον κτέρι- 
σμα, τινές τάφοι ούδέν, ολίγοι δέ πλείονα.

Το κτέρισμα, ήν μέν συνήθως τεθειμένον προ τοΟ προσ
ώπου τοΟ νεκροΟ, σπανιώτερον όπισθεν τοΟ ινίου ή άλ- 
λαχοΟ τοΟ τάφου, όρθιον, ή πλάγιον ή καί άνεστραμμένον 
ενίοτε. Τά πλεΐστα τών κτερισμάτων ήσαν πήλινα άγγεϊα, 
εκατόν περίπου τον αριθμόν έν όλω' κυρίως πυξίδες καί άγγεϊα 
άπιοειδή, σπανίως σικυοειδή, ή μικραί φιάλαι λοπαδοειδεϊς.

Αί πυξίδες, Οποσφαιρικαί ή κυλινδρικά!, ήσαν έκεϊναι μέν 
συνήθως άκοσμοι, αόται δέ μετά χαρακτών εύθυγράμμων 
κοσμημάτων κατά ζώνας (τό πλεΐστον εγκάρσιάς, σπα
νιώτερον καθέτους) !φ’ όλου τοΟ σώματος του αγγείου, 
άπλαΐ μέν αί πλεΐσται, τινές δέ διπλαι.

Τά άπιοειδή άγγεϊα μετά χαρακτών κοσμημάτων, τε- 
ταγμένων συνήθως εις τρίγωνα μεταξύ σώματος καί τρα
χήλου' σπανιώτερον έφ’ όλης τής κοιλίας του άγγείου εις 
καθέτους ζώνας.
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Τά σικυοειδή αγγεία άποδα ή ύπόποδα, το πλεΐστον 

άκοσμα.
Μαρμάρινα κτερίσματα εύρέθησαν φιάλαι τινές μικραί 

λοπαδοειδεϊς, δύο μικρά ποτήρια ύπόποδα, μαρμάριον, οίον 
πινακίς τετράγωνος περιχειλωτή, καί τρία ειδώλια εν μεν 
άμορφον, ετερον δε τού συνήθους γυναικείου προϊστορικοί) 
τύπου, το δε τρίτον ίδιάζον, το Ο προϊστορικού μουσικού 
οδ ειδώλια, μετά τριγωνικοΟ μουσικοΟ οργάνου otov αρ- 
πης, εύρέθησαν έν Θήρα καί Τριοπίω. Το τελευταϊον τοΟτο 
το άξιολογώτατον πάντων των κτερισμάτων, εύρέθη έν 
τάφω έκ των έπισημοτάτων τοΟ νεκροταφείου, περιβαλ- 
λομένφ ύπ'ο διπλής σειράς πλακών, άνοιχθέντι δ’ έν έποχή 
άγνώστφ. Τπ'ο λίθους έρριμμένους έν τω τάφψ, τ'ο μαρμά- 
ρινον τοΟτο είδώλιον άνδρ'ος καθημένου επί έδρας τετράπο- 
δος, είναι μεν κολοβόν τήν κεφαλήν καί τους πόδας (ώς καί 
τους πόδας τής έδρας), αλλά τ'ο σψζόμενον μέρος επιτρέπει 
νά συμπεράνωμεν ότι παριστα τον προϊστορικόν μουσικόν.

"Αλλα λίθινα κτερίσματα έχομεν λεπίδας τινάς όψιανοΟ, 
μικράν τριγωνικήν σμίλην, οία πρώτον νΰν άπαντα, καθ’ 
οσον γνωρίζομεν, έν κυκλαδικά» τάφω, δύο δρμους μετά 
λίθινων ψηφίδων καί τίνας μονήρεις ψηφίδας.

Μετάλλινον δέ κτέρισμα μόνον μία άκέφαλος χαλκή 
καρφίς.

Καί αυτή μεν ή κυρία ήμών έν Νάξω άνασκαφική ερ
γασία. Προ ταύτης δέ δΤ όλιγοημέρου σκαφής έπερατώ- 
σαμεν τήν άνασκαφήν τής προμυκηναϊκής άκροπόλεως ΓΙο- 
λιχνίου (Καστράκι) καί ένηργήσαμεν μικράν σκαφήν έπί 
τής φυσικής άκροπόλεως 'Ριζοκαστελιάς.

Έν τή άκροπόλει τοΟ Πολιχνίον άπεκαλύφθησαν οι τοί
χοι καί άλλων οικίσκων προς Β των κατά τ'ο παρελθόν 
έτος εύρεθέντων, ομοίως έκτισμένων, μικρόν μόνον ύπέρ 
το έδαφος σωζομένων, μετά τεμαχίων άγγείων δλως όμοιων
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προς τά πέρυσιν εόρεθέντα. ’Ορύγματα πέριξ βαθέα άνοι- 
γέντα κατέδειξαν οτι ή αυτόθι άκρόπολις περιωρίζετο επί 
τής αυτόθι μικράς κορυφής, έξετείνετο ό'μως πιθανώς προς 
τήν θάλασσαν, ήτις ταύτην αύτόθι κατέβρωσε.

’Επί δε τής φυσικής άκροπόλεως 'Ριζοκαστελιάς, 20' 

πεοίπου λεπτά μακράν του χωρίου Τριπόδων ερείπια, έν 
μερει παρεμφερή προς τά του Πολιχνίου καί μεγάλη πλη- 
θύς τεμαχίων δψιανού καί πυρίτου έσπαρμένων πέριξ αυ
τών παρώτρυναν ημάς προς σκαφήν. Ούτως άπεκαλύφθη 
έπί τής αυτόθι κορυφής, μικρόν υπό τό ύπατον αυτής ση- 

μεΐον, στενόν καί έπίμηκες οικοδόμημα μετά θαλαμίσκου 
καί τρεις οικίσκοι υπέρ τούτο. Έπί τού δαπέδου αύτών εύρέ- 
θησαν όλίγα τινά λείψανα παλαιοτέρας κεραμευτικής μετά 

γραπτών γραμμικών τό πολύ κοσμημάτων" άλλά τά κύ
ρια ευρήματα ήσαν τεμάχια πήλινων αγγείων νεωτέρων 
χρόνων (υδριών, πίθων, λαγύνων, πινακίων κτλ.) καί τι- 
νων ύελίνων (τεμαχίων μικρών ποτηρίων ύποπόδων) μετά 
τινων τεμαχίιυν μαρμάρινων, μικρών σιδηρών άντικειμένων 
(ήλων καί κώδωνος ποιμενικού), μαρτυρούντα την εις χρό
νους λίαν άφεστώτας άλλήλων χρησιμοποίησιν τών αύτών 
οικοδομών.

Ί ά πλεΐστα τών εύρημάτων τών άνασκαφικών τούτων 
εργασιών κατετέθησαν εις την έν τή πόλει Νάξου αρχαιο
λογικήν συλλογήν, εις δε τό Κεντρικόν αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον μετηνέχθησαν τά μαρμάρινα καί λοιπά λίθινα 
κτερίσματα του έν Αφεντικοΐς νεκροταφείου.

Κλων Στέφανος
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