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Εισαγωγή 
Στόχος της ανά χείρας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η σύνταξη μελέτης 

με θέμα την αρχαιολογία και την ιστορία της Νάξου και των Μικρών 

Ανατολικών Κυκλάδων, ή Μικρών Κυκλάδων, όπως αποκαλούνται συνήθως, 

δηλαδή της Ηρακλειάς, της Σχινούσας, του συμπλέγματος των Άνω και Κάτω 

Κουφονησίου-Κέρου-Δασκαλιού-Αντικερίων και της Δονούσας, (εικ. 1, 2) κατά 

την Πρωτοκυκλαδική περίοδο (3300-1900 π.Χ.), μέσα από τα υλικά τεκμήρια  

Αρχικά συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται με τρόπο συστηματικό και 

υπό μορφή καταλόγων, ένας για τη Νάξο (περιγράφεται κατά γεωγραφικά 

διαμερίσματα, βλ. χάρτες 3 και 4˙ σε ξεχωριστή ενότητα τα σπήλαια) και ένας 

για κάθε νησί των Μικρών Κυκλάδων, τα αρχαιολογικά ευρήματα, κτηριακά 

κατάλοιπα κατά κύριο λόγο όσο και κινητά ευρήματα (κεραμεική, εργαλεία και 

άλλα τέχνεργα) που συνιστούν ενδείξεις διαφορετικών τύπων εγκαταστάσεων 

ή θέσεων. Οι θέσεις παρουσιάζονται μεμονωμένα (μόνο οικισμοί, μόνο 

νεκροταφεία, άλλου τύπου θέσεις) ή κατά ζεύγη (οικισμοί μαζί με νεκροταφεία). 

Προηγείται σύντομη αναφορά στο προνεολιθικό και νεολιθικό υπόβαθρο της 

Νάξου, κάτι που δεν γίνεται στις Μικρές Κυκλάδες αφού εκεί οι εν λόγω περίοδοι 

παραμένουν σκοτεινές.  

Για μεγαλύτερη ευκολία οι θέσεις έχουν αριθμηθεί1 και δηλώνονται επί 

των αντιστοίχων χαρτών2, στην αρχή κάθε καταλόγου, ώστε να είναι σαφές το 

γεωγραφικό στίγμα της καθεμιάς και ευδιάκριτη με μία ματιά η συνολική 

γεωγραφική διασπορά τους. Οι πίνακες και οι εικόνες παρατίθενται στο τέλος.  

Σε ένα συνθετικό κεφάλαιο επιχειρείται, κατόπιν, να ανιχνευθούν η 

κοινωνική διαστρωμάτωση, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και η τεχνολογία των 

Ναξίων και των κατοίκων των Μικρών νησιών, μέσα από τις οικιστικές θέσεις, 

τα νεκροταφεία, τα ιερά και τα εργαστήριά τους. Λόγω του ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντός τους, στις βραχογραφίες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων 

(ειδικότερα της Ηρακλειάς) αφιερώνεται μικρό “παράρτημα”.  

Μία επόμενη ενότητα περιλαμβάνει τη χωροχρονική διασπορά των ΠΚ 

ναξιακών θέσεων, με παράλληλη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων στην εικόνα 

της κατοίκησης του νησιού από τη μία υποπερίοδο στην άλλη, και σε σχέση με 
                                                           
1
 Στον κατάλογο της ΠΚ Νάξου αριθμούνται 110 εγκαταστάσεις. Οι αριθμοί 1-60 ακολουθούν 

την αρίθμηση του καταλόγου του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2). Η αρίθμηση από το 61 έως 

και το 110 είναι δική μας. Καταβλήθηκε προσπάθεια οι θέσεις να αριθμηθούν με δεξιόστροφη 
φορά, ξεκινώντας από τη Χώρα. Ωστόσο, ενώ ήδη είχε γραφτεί μέρος του καταλόγου, με την 

εξέλιξη της βιβλιογραφικής έρευνας νέες θέσεις προστέθηκαν, οι οποίες μοιραία πήραν αύξοντα 

αριθμό. Έτσι, ορισμένες φορές καταστρατηγήθηκε ο παραπάνω κανόνας (βλ. π.χ. η θέση Άγιος 

Αρτέμιος, κοντά στις Εγγαρές, πήρε τον αριθμό 110 και τα Απλώματα στη Χώρα τον αριθμό 70). 
Επίσης, επειδή στον κατάλογο οι θέσεις παρουσιάζονται κατά γεωγραφικές ενότητες, η 

αρίθμησή τους δεν είναι συνεχόμενη. Τέλος, η καταμέτρηση των εγκαταστάσεων είναι 

πλασματική, καθώς ακολουθήθηκαν ορισμένες συμβάσεις, όπως το να χρησιμοποιείται, ο ίδιος 
αριθμός (α) σε ζεύγη οικισμών-νεκροταφείων (π.χ. Άβδελι, Ακρωτήρι κλπ), (β) όταν υπάρχει 

ασάφεια ως προς τον ακριβή αριθμό των εγκαταστάσεων στην ίδια περιοχή (π.χ. Σπεδό, 

Κανάκης-Ψιλή Άμμος) ή ως προς τα όρια τους (π.χ. περιοχή Ματζημάνη κλπ) κ.ο.κ.  
2 Ως υπόβαθρο των χαρτών χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες Google Earth, εκτός και εάν 

σημειώνεται άλλη πηγή. 
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τις εκάστοτε κοινωνικές-πολιτισμικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο δεν καθίσταται 

δυνατό για τις Μικρές Κυκλάδες, καθώς δεν γνωρίζουμε τις επιμέρους φάσεις 

της ΠΚ κατά τις οποίες κατοικήθηκαν. Επομένως, στο τελευταίο κεφάλαιο 

απλώς σκιαγραφείται η αρχαιολογική τους εικόνα. Η εργασία ολοκληρώνεται με 

μία απόπειρα ανίχνευσης της σχέσης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των 

διαντιδράσεών τους κατά την 3η χιλ. π.Χ., καθώς και της συμβολής των 

δεύτερων στην ανάπτυξη της «μεγαλόνησου».  

Το κείμενο συμπληρώνεται με την αυτούσια παράθεση (α) ανασκαφικών 

εκθέσεων, εγγράφων, επιστολών ανασκαφέων και μελετητών και (β) άρθρων 

μη ειδικών, που αφορούν στα «αρχαιολογικά πράγματα» της Νάξου και των 

μικρών νησιών της. Τα παραπάνω στοιχεία, που τα συναντήσαμε κατά την 

αποδελτίωση της βιβλιογραφίας και του τοπικού ναξιακού τύπου, δεν 

αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, αλλά παρεμβάλλονται μέσα στο κείμενο 

προκειμένου να το καταστήσουν «πιο ζωντανό» καθώς τα πρώτα προσδίδουν 

τη γοητεία της άμεσης διήγησης από τους πρωταγωνιστές των αρχαιολογικών 

ανακαλύψεων, ενώ τα δεύτερα φανερώνουν τον αντίκτυπό τους στους τότε 

κατοίκους των νησιών. 
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Οι Πρωτοκυκλαδικές πολιτιστικές ενότητες (πολιτισμοί) σε σχέση με το 

παραδοσιακό τριμερές σύστημα 

Το ζήτημα της χρονολόγησης και της ορολογίας των επιμέρους 

χρονολογικών φάσεων του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού ή «Κυκλαδικού», κατά 

τον Τσούντα, που πρώτος τον χαρακτήρισε έτσι στα τέλη του 19ου αι.3-προτού 

οι νεώτεροι μελετητές επεκτείνουν τον όρο «κυκλαδικός» σε σχέση με τους ήδη 

καθιερωμένους όρους «μινωικός», για την Κρήτη, και «ελλαδικός» για την 

ηπειρωτική Ελλάδα, είναι ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της κυκλαδικής 

προϊστορικής αρχαιολογίας και αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των 

επιστημόνων.  

 Επειδή εδώ υιοθετούνται και τα δύο χρονολογικά συστήματα (το 

«παραδοσιακό» της διαίρεσης σε περιόδους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και φάσεις Α, Β και το 

εναλλακτικό της διάκρισης πολιτισμών ή πολιτισμικών/πολιτιστικών ομάδων 

και φάσεων)4, ανάλογα με το ποιο έχει εφαρμοστεί στη δημοσίευση κάθε θέσης, 

θεωρούμε σκόπιμη μία σύντομη αναφορά στο θέμα (πίν. 1).  

 Η πρωιμότερη από τις ΠΚ πολιτιστικές ενότητες, που αντιστοιχεί στην 

ΠΚ Ι (3.300/3.200 έως το 2.800/2.700 π.Χ.), είναι της Γρόττας-Πηλού (ή Πηλού –

Λάκκουδων), που ονομάστηκε έτσι από τις ομώνυμες θέσεις οικισμού στη Νάξο 

και νεκροταφείου στη Μήλο (Πηλού) ή στη Νάξο (Λάκκουδων) αντίστοιχα. 

Υποδιαιρείται στις ομάδες Λάκκουδων, Πηλού, Πλαστηρά και Κάμπου. Η Ομάδα 

Κάμπου θεωρείται ως χρονικά μεταβατική μεταξύ της πολιτιστικής ενότητας 

Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) και Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ).  

Η πολιτιστική Ενότητα Κέρου-Σύρου χρονολογείται από το 2.800/2.700 

έως το 2.400/2.300 π.Χ., πήρε το όνομά της από τα ευρήματα νεκροταφείων των 

παραπάνω νησιών και αντιστοιχεί με την ΠΚ ΙΙ. Η πολιτιστική ενότητα της ΠΚ 

ΙΙΙ (2.400/2300 έως 2100/2000/1.900 π.Χ.) είναι της Φυλακωπής Ι που 

ονομάστηκε έτσι από τον οικισμό στη Μήλο, όπου πολλά ευρήματα αυτού του 

είδους προέρχονται από τα στρωματογραφημένα επίπεδα της Πρώτης Πόλης. 

Στην πολιτιστική Ενότητα Κέρου-Σύρου εντάσσονται οι Ομάδες Σύρου 

(πρωιμότερη) και Αμοργού (υστερότερη).  

Οι μελετητές διαφωνούν, μεταξύ άλλων, κυρίως ως προς την Ομάδα 

Καστριού και την Πολιτιστική Ενότητα Φυλακωπής Ι. Ειδικότερα: οι Renfrew 

και Ντούμας θεώρησαν την ομάδα Καστριού ως το τελικό χρονολογικό στάδιο 

του πολιτισμού Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Ωστόσο, με βάση τις ομοιότητες με τύπους 

από το ΒΑ Αιγαίο, την τοποθέτησαν στην ΠΧ3 (Renfrew1972, 172, 533-534˙ 

                                                           

3 Το επίθετο «Κυκλαδικός» του Τσούντα είναι ταυτόσημο με το μεταγενέστερο 

«Πρωτοκυκλαδικός» και αντικατέστησε τις ως τότε σε χρήση διατυπώσεις «Αμοργινή Εποχή», 

«Προμυκηναϊκή Εποχή» και «Προμυκηναϊκές Αρχαιότητες» (Παπαθανασόπουλος 1981, 104).  
4 Ο Renfrew (1272) και ο Ντούμας (Doumas 1977) εισήγαγαν τις ορολογίες των πολιτισμών και 

των ομάδων/φάσεων αντίστοιχα. Σύντομη παρουσίαση και κριτική τους γίνεται στον 

Broodbank (2000, 53 – 54˙ βλ. επίσης Ντούμας 1984, 6 για τα θετικά και τα αρνητικά 
επακόλουθα της ορολογίας των πολιτισμών του Renfrew˙ Barber 1994, 24 – 26 για σύνοψη και 

κριτική που επικεντρώνεται στα μειονεκτήματα της ορολογίας του Renfrew).  
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Doumas 1977, 15, 25). Οι MacGillivray και Barber (1984, 301 χρονολογικός 

πίνακας) πρότειναν την υποδιαίρεση της ΠΚ ΙΙΙ περιόδου σε ΠΚ ΙΙΙΑ, που 

περιλαμβάνει την Ομάδα Καστριού, και ΠΚ ΙΙΙΒ, που περιλαμβάνει τις ύστερες 

φάσεις της πρώτης πόλης της Φυλακωπής (Ι-ii/iii), άποψη που ενστερνίστηκε 

και ο Ντούμας (Doumas 1988, 28). Ο Rutter (1979, 6) αρχικά είπε ότι η Ομάδα 

Καστριού αποτελεί μεταβατικό στάδιο μεταξύ της ΠΧ2 (πολιτισμός Κέρος-

Σύρος) και της ΠΧ3 (Πολιτισμός Φυλακωπή Ι), εν συνεχεία, όμως υποστήριξε 

ότι: (α) η Ομάδα Καστριού πρέπει να τοποθετηθεί σε ύστερη φάση της ΠΚ ΙΙ και 

επομένως εντάσσεται στην ΠΚ ΙΙB, και όχι στην ΠΚ ΙΙΙΑ, (β) ο πολιτισμός 

Φυλακωπή Ι ανήκει στην ΜΚ Ι και όχι στη ΠΚ ΙΙΙΒ, (γ) μεταξύ των Ομάδων 

Καστριού και Φυλακωπής Ι υπάρχει κενό σε σχέση με την ΠΚ ΙΙΙ (Rutter 1984, 

95-107). Οι μελετητές που αντιτίθενται στη θεωρία του Rutter προτιμούν να 

χρονολογούν την Ομάδα Καστριού και τον πολιτισμό Φυλακωπή Ι στην ΠΚ ΙΙΙ 

περίοδο (ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ αντίστοιχα) και υποστηρίζουν την αδιάλειπτη συνέχεια 

μεταξύ τους (βλ. π.χ. Barber & MacGillivray 1980, 155). Η Σωτηρακοπούλου 

αρχικά είχε εντάξει την Ομάδα Καστριού στην ΠΚ ΙΙΙΑ, ωστόσο πλέον πιστεύει 

ότι αυτή αντιπροσωπεύει ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της ΠΚ ΙΙ και της ΠΚ ΙΙΙ, 

που υπερκαλύπτει τόσο το τέλος της ΠΚ ΙΙ όσο και τα πρώτα στάδια της ΠΚ ΙΙΙ 

και γεφυρώνει αυτές τις δύο φάσεις (Sotirakopoulou1993, 11-20).5  

 

                                                           

5 Βλ. Σωτηρακοπούλου 2007, 71, όπου επισημαίνει ότι η περίοδος που παραμένει πραγματικά 
σκοτεινή στην προϊστορική αρχαιολογία των Κυκλάδων είναι το τέλος της Πρώιμης 

Χαλκοκρατίας και η μετάβαση στην ΜΕΧ, συγκεκριμένα οι λεγόμενες φάσεις Καστριού και 

Φυλακωπής, όχι τόσο με την έννοια σε ποια ακριβώς περίοδο του συμβατικού συστήματος 
αντιστοιχούν όσο με την έννοια του τι ακριβώς συμβαίνει τότε στα νησιά και ποια γεγονότα 

σηματοδοτούν το τέλος της Πρώιμης και τη μετάβαση στη Μέση Χαλκοκρατία. 
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Η ιστορία της έρευνας για τον ΠΚ πολιτισμό στη Νάξο και τις Μικρές 

Κυκλάδες - Προβλήματα της βιβλιογραφικής προσέγγισης του υλικού 

Οι πρώτες έρευνες με επίκεντρο τον Πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό της 

Νάξου που είναι συγχρόνως και οι πρώτες εν γένει ανασκαφικές6 έρευνες στο 

νησί, γίνονται στις αρχές του 20ού αιώνα (Ντούμας 2005, 23).  

Αν και τα προϊστορικά λείψανα της Νάξου ήταν ακόμη τότε ελάχιστα, ο Κ. 

Στέφανος (1854 – 1915)7 (εικ. 3) θεωρούσε βέβαιο ότι το νησί αυτό, το 

μεγαλύτερο των Κυκλάδων, με φυσικό πλούτο και εξαιρετική θέση «εν μέσω της 

μεγάλης εστίας του νησιωτικού προμυκηναϊκού πολιτισμού» (Στέφανος 1903, 

52), θα είχε οπωσδήποτε γνωρίσει σημαντική ακμή ήδη σε αρχαιότατη εποχή. 

Μετά από αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 

άρχισε ανασκαφές και έρευνες στη Νάξο το 1903 και τις συνέχισε έως το 1911. 

Περιόδευσε στη ναξιακή ύπαιθρο όπου εντόπισε και ανέσκαψε νεκροταφεία 

κυρίως, αλλά και οικισμούς: το 1903 νεκροταφείο στους Καρβουνόλακκους, την 

Κέλη, τον Σπεδό και συστάδα τάφων στον Αϊλά˙ το 1904 το εκτεταμένο 

νεκροταφείο στις Φυρρόγες της περιοχής Αθαλάσσου, και στην ίδια περιοχή το 

νεκροταφείο στον Λούρο με πλούσιους τάφους˙ επίσης ερεύνησε τα Μνημούρια 

και το Καστράκι (Πολίχνι)˙ το 1906 εργάστηκε στον Κάμπο της Μάκρης, στα 

Λυγαρίδια, τον Κλειδό, τον Πάνορμο και πάλι στον Σπεδό, όπου και αναγνώρισε 

ακρόπολη˙ το 1908 στη Κωμιακή, στον όρμο Απόλλωνα και στο Καστράκι, το 

νεκροταφείο και την ακρόπολη˙ το 1909 και το 1910 ξαναγύρισε στο Καστράκι˙ 

το 1909 ερεύνησε τάφους στις Μέλανες, και το 1910 το μεγάλο νεκροταφείο 

των Αφεντικών και τη φυσική ακρόπολη της Ριζοκαστελλιάς (Βασιλικού 2006, 

73).  

Το 1930, ο G. Welter έφερε στο φως «υπονεολιθικά» κατάλοιπα στη 

σημερινή Χώρα της Νάξου: στη Γρόττα και στα Παλάτια, κάτω από τον ναό του 

Απόλλωνος Δηλίου (Πορτάρα) (Λαμπρινουδάκης 1990, 24). Έρευνες στην 

Πορτάρα που απέδωσαν στοιχεία για ανθρώπινη παρουσία στην ΠΚ περίοδο 

έγιναν και από τον G. Gruben το 1971.  

                                                           

6 Όπως σημειώνει και η Βασιλικού 2006, 15 – 16, διάφοροι περιηγητές, με ιδιαίτερη κατηγορία 

τους «αρχαιολογούντες περιηγητές», επισκέπτονταν τις Κυκλάδες κατά το διάστημα των 

αιώνων που μεσολάβησαν από τη πτώση του Βυζαντίου ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
και έκαναν σημαντικές περιγραφές. Συγχρόνως τα νησιά τα επισκέπτονταν τυμβωρύχοι και 

άλλοι «κυνηγοί θησαυρών» ή συλλέκτες, που οι περισσότεροι εργάζονταν για λογαριασμό 

τρίτων. Στο διάστημα της Αντιβασιλείας οργανώθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το 1833 

διορίστηκε Έφορος των Αρχαιοτήτων των Νήσων ο Ι. Κοκκώνης (1796 – 1864) και τον επόμενο 
χρόνο Έφορος των Αρχαιοτήτων της Ελλάδας ο L. Ross, ενώ ο πρώτος έφυγε από την Υπηρεσία. 

Ο Ross (1806 – 1859), φιλόλογος, αρχαιολόγος, Έφορος Πελοποννήσου, Έφορος των 

Αρχαιοτήτων του Κράτους και αργότερα καθηγητής του Πανεπιστημίου, επισκέφθηκε και 
κατέγραψε τις εντυπώσεις του και για τη Νάξο και τις Μικρά νησιά (Ross 1840- 1852).  
7 Ο Κλων Στέφανος γεννήθηκε στην Κέα. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και στη συνέχεια 

ανθρωπολογία στο Παρίσι. Το 1886 ίδρυσε το Ανθρωπολογικό Μουσείο. Αργότερα ιδρύθηκε για 
αυτόν η έδρα της Ανθρωπολογίας στην Αθήνα. Ξεκινώντας από την ανθρωπολογία ανέπτυξε 

ενδιαφέρον για την αρχαιολογία, κυρίως την προϊστορική, που ήταν κοντά στο αντικείμενό του. 
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Η δραστηριότητα της Αρχαιολογικής Εταιρείας σχετικά με τον κυκλαδικό 

πολιτισμό της Νάξου επαναλήφθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο με το ευρύ 

πρόγραμμα ανασκαφών στη Γρόττα και στα Απλώματα υπό τον Ν. Κοντολέοντα 

(1949-1972) (εικ. 4) (Ντούμας, όπ.π.). Διάφορα γεγονότα δεν επέτρεψαν τη 

συνέχιση της συστηματικής έρευνας των ΠΚ καταλοίπων στον χώρο αυτό, με 

εξαίρεση την ανασκαφή ενός τάφου στα Απλώματα από τον Β. Λαμπρινουδάκη 

το 1974 (Barber 1994, 39 – 40). Από τότε περίπου αρμοδιότητα στην περιοχή 

έχει αποκλειστικά η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί σωστικές 

ανασκαφές στο πλαίσιο οικοδομικών αιτημάτων. 

Το έργο της Υπηρεσίας στο νησί, που είναι συνεχές από τη σύστασή της, 

εντάθηκε μεταπολεμικά, ιδίως στην ύπαιθρο, με σωστικές κατά κύριο λόγο 

ανασκαφές ΠΚ θέσεων, ως αντίδραση στη λαίλαπα των λαθρανασκαφών (εικ. 

5). Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ν. Ζαφειρόπουλος (1965, 505): «Από του 

έτους 1961 ήρχισαν να ενεργούνται προληπτικαί ανασκαφαί ανά την ύπαιθρον 

της νήσου, της οποίας η αρχαιολογική έρευνα είχε διακοπή από της εποχής του 

Κλωνός Στεφάνου. Δυστυχώς η έλλειψις επαρκούς επιστημονικού προσωπικού και 

η κατά τα πρώτα στάδια περιωρισμένη τοπογραφική γνώσις της υπαίθρου δεν 

επέτρεψαν, ώστε αι ανασκαφαί να αναπτυχθούν εις μεγάλην κλίμακα, όπως 

επέβαλλεν η ανάγκη».  

Σε μία προσπάθεια διάσωσης της αρχαιολογικής μαρτυρίας από τις 

συχνές λαθροσκαφές, πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 

(1985 – 1986) από την Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και τη 

διεύθυνση του Κ. Ζάχου η συστηματική διερεύνηση του Σπηλαίου του Ζα.  

Μολονότι ακόμη και σήμερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία μειονεκτεί σε 

σχέση με άλλους επιστημονικούς φορείς όσον αφορά στους πόρους και τη 

στελέχωσή της, η δράση της, ιδίως τα τελευταία χρόνια, δεν περιορίζεται στις 

σωστικές επεμβάσεις, αλλά είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει έρευνες πεδίου 

(ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες, καταγραφές κ.λπ.) σε όλη την έκταση της 

Νάξου, σε οικισμούς και στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα να έχει φέρει στο φως 

πολλά στοιχεία για τη μνημειακή τοπογραφία της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Παράλληλα πάντως με το έργο αρχαιολόγων του Υπουργείου 

Πολιτισμού,8 συστηματικές έρευνες αναλαμβάνουν κατά διαστήματα Έλληνες 

και ξένοι επιστήμονες και ιδρύματα. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η 

επιστημονική ομάδα R.C.P. 583 «Αρχαίες Κυκλάδες» του Εθνικού Κέντρου 

Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (Ι. Cerceau, Β. Φώτου, O. Ψυχογιός, με 

επικεφαλής τον R. Treuil) πραγματοποίησε επιφανειακή έρευνα στα Β και τα Δ 

του νησιού και εντόπισε οικισμούς και νεκροταφεία, ενώ την άνοιξη και το 

καλοκαίρι του 1985 έγινε επιφανειακή έρευνα στη Μικρή Βίγλα Πολιχνίου, στο 

                                                           

8 Επιμελητές Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από τη δεκαετία του 1950 έως και τον Μάιο του 

2006, οπότε ανέλαβε η γράφουσα, υπήρξαν ο Ν. Ζαφειρόπουλος και η Φ. Ζαφειροπούλου (που 

διετέλεσαν και Προϊστάμενοι, «Έφοροι», Κυκλάδων και Σάμου για σειρά ετών), ο Χ. Ντούμας 
(αργότερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η Ό. Χατζηαναστασίου-Φιλανιώτου (νυν 

Προϊσταμένη της Κ΄ ΕΠΚΑ Μυτιλήνης και Χίου) 
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πλαίσιο συνεργασίας της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (R. Barber) και της ΚΑ΄ 

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, Φιλανιώτου).  

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον αείμνηστο απεραθίτη 

μαθηματικό Μιχάλη Μπαρδάνη («Παζαρομιχάλη», 1907-2007), ερασιτέχνη 

αρχαιολόγο και θερμό συμπαραστάτη της Υπηρεσίας κατά της αρχαιοκαπηλίας 

τις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970. Ο Μπαρδάνης πρωτοστάτησε στην ίδρυση 

της Αρχαιολογικής Συλλογής ή «Μουσείου» Απειράνθου, όπως έχει επικρατήσει 

να ονομάζεται, που φέρει σήμερα το όνομά του (Εικ. 6)9 Θα τον συναντήσουμε 

πολλές φορές στις ακόλουθες σελίδες καθώς αρθρογραφούσε στον ναξιακό 

τύπο παρουσιάζοντας «προϊστορικά χωριά, συνοικισμούς, τάφους», που ο ίδιος 

είχε εντοπίσει. Σε αυτόν οφείλουμε, μεταξύ άλλων, την ανίχνευση, την 

καταγραφή και την πρώτη απόπειρα ερμηνείας βραχογραφιών με επίκρουστες 

παραστάσεις σπειρών και άλλων συμβόλων, αλλά και την περισυλλογή 

απολιθωμάτων, που σήμερα εκτίθενται στο Γεωλογικό Μουσείο Απειράνθου.  

 

Οι Μικρές Κυκλάδες, κυριολεκτικά επάνω στην άγονη γραμμή της 

ακτοπλοΐας (ακόμη και σήμερα), άργησαν - ενδεχομένως εξαιτίας και αυτού του 

παράγοντα - να τύχουν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η Κέρος απασχόλησε το 

κράτος σχετικά νωρίς, ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1960, δυστυχώς λόγω 

μίας δυσάρεστης συγκυρίας: της παράνομης διακίνησης μαρμάρινων 

κυκλαδικών ειδωλίων που κυριολεκτικά κατέκλυζαν10 τις διεθνείς, κατά κύριο 

λόγο, αγορές αρχαιοτήτων ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1950.  

Ο Κάβος της Κέρου ερευνήθηκε συστηματικά πολλά χρόνια αργότερα, το 

1987, από επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημίων του Cambridge (C. 

Renfrew), των Αθηνών (Χ. Nτούμας) και των Ιωαννίνων (Λ. Μαραγκού) σε 

συνεργασία με την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ (Φ. Ζαφειροπούλου). Διεπιστημονική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε, επιπλέον, την τριετία 2006-2008 από τη Βρετανική Σχολή 

Αθηνών και τον καθηγητή C. Renfrew. Την περίοδο αυτή ερευνήθηκε και η 

νησίδα Δασκαλ(ε)ιό, η οποία είχε δώσει σπουδαία ευρήματα τριάντα χρόνια 

πριν, όταν για πρώτη φορά προσεγγίστηκε αρχαιολογικά από την Υπηρεσία (και 

τον Ντούμα, τότε επιμελητή αρχαιοτήτων). 

Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη του Άνω Κουφονησίου, που τα 

τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ελκυστικότερους 

ταξιδιωτικούς προορισμούς, με τη συνεπαγόμενη κατακόρυφη αύξηση της 

οικοδομικής δραστηριότητας, έχει ως αποτέλεσμα ο αρχαιολογικός έλεγχος και 

κατ’ επέκταση η αρχαιολογική έρευνα να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο.  

                                                           

9 Για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, τα μέλη του Απεραθίτικου Συλλόγου τίμησαν τη μνήμη 

του οργανώνοντας στις 19 Αυγούστου 2006 εκδήλωση στην οποία μίλησαν τοπικοί παράγοντες 
και αρχαιολόγοι για τη ζωή και το έργο του καθώς και για την αποφασιστική συμβολή του στη 

διάσωση σημαντικών αρχαιοτήτων της Νάξου. Οι ομιλίες δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Ναξιακά, 

τ. 23-Β΄ περίοδος, Δεκέμβριος 2006-Φεβρουάριος 2007. 
10 Για τη διακίνηση ειδωλίων αντικειμένων από τον «θησαυρό της Κέρου» στις διεθνείς αγορές 

από το διαβόητο Έλληνα αρχαιοκάπηλο Κουτουλάκη, βλ. Getz-Gentle 2008. 
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Με κύριο μοχλό πίεσης και πάλι την αρχαιοκαπηλία, θέσεις έχουν 

εντοπιστεί, κυρίως μέσα από περιοδείες της γενιάς αρχαιολόγων που έδρασαν 

κατά τις δεκαετίας του 1960 και 1970, και στα γειτονικά Αντικέρια, το Κάτω 

Κουφονήσι, την Ηρακλειά και τη Δονούσα. Ωστόσο, καθώς τα παραπάνω 

μικρονήσια εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, παραμένουν ακόμη και σήμερα εν πολλοίς άγνωστοι τόποι, 

παρά το γεγονός ότι έχουν δώσει σπουδαία δείγματα του ΠΚ παρελθόντος τους.  

 

Ως φυσικό επακόλουθο των παραπάνω, η αρχαιολογική βιβλιογραφία 

για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες είναι ελλειμματική και ανισοβαρής. Ακόμη 

όμως και στην ίδια τη Νάξο, που θεωρείται «καλά ερευνημένη» (εικ. 7), ποικίλοι 

παράγοντες δυσχεραίνουν τον μελετητή του κυκλαδικού πολιτισμού.  

Καταρχήν, η πρώτη περίοδος των αρχαιολογικών ερευνών των αρχών 

του 20ού αιώνα στο νησί είναι «μόνον κακής ποιότητας» (Λαμπρινουδάκης 1990, 

25). Ο Στέφανος ανέσκαψε δύο οικισμούς, 18 νεκροταφεία και περίπου 400 

τάφους, με κύριο ενδιαφέρον για τα σκελετικά κατάλοιπα αφού ο ίδιος ήταν 

Διευθυντής του Ανθρωπολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.11 Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μερικές μόνο δεκάδες σελίδες.12 Δεδομένου 

μάλιστα ότι «οι ανασκαφές του Στεφάνου συμπληρώνουν εκείνες του Τσούντα 

στη γνώση του Κυκλαδικού Πολιτισμού, γιατί και αυτός είχε μοναδικά ευρήματα» 

(Βασιλικού 2006, 82-83), «είναι κρίμα ότι ο πλούτος αυτός είναι γνωστός τόσο 

αποσπασματικά» (Βασιλικού όπ.π, 83). Ούτε όμως και Welter προχώρησε σε 

συστηματική μελέτη του υλικού από τα Παλάτια και τη Γρόττα. Ως εκ τούτου, 

πολλά δεδομένα έχουν χαθεί ανεπιστρεπτί εξαιτίας των αδόκιμων ανασκαφικών 

μεθόδων και της ελλιπούς καταγραφής και ανάλυσης των ευρημάτων.  

Ακόμη μεγαλύτερο κενό έχουν προκαλέσει οι συλήσεις των 

νεκροταφείων, που αποτελούν και την κυριότερη πηγή πληροφοριών για την 

ΠΚ περίοδο, δεδομένου ότι τα λιθόκτιστα σπίτια καταστράφηκαν κατά κανόνα 

από την άροση ή διαλύθηκαν ως πρόσφορη πηγή οικοδομικών υλικών σε 

μεταγενέστερες εποχές και χάθηκαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ή επικαλύφθηκαν 

                                                           

11 Βλ. σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Κλωνός Στεφάνου παραπάνω, σημ. 7. 
Παπαθανασόπουλος 1961/62, 105: «…ο Κλων Στέφανος, ενδιαφερόμενος κυρίως δια την εύρεσιν 
και μελέτιν ανθρωπίνων σκελετών της απωτάτης αρχαιότητος, ανέσκαψε μεν κατά τη διάρκειαν 
των ετών 1903-1910 πλείστας Κυκλαδικής εποχής νεκροπόλεις της Νάξου, αίτινες και απέδωσαν 
πλουσιώτατα ευρήματα, ελάχιστα όμως περί αυτών εδημοσίευσεν…».  
12 Για να μην τον αδικήσουμε όμως, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι στις εκθέσεις του Στεφάνου 

σημειώνονται ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, τις οποίες και απαριθμεί η Βασιλικού 

(2006, 81): Πολλά μεταχειρισμένα κτερίσματα υποδηλώνουν ότι τα είχε στη χρήση του ο/η 
νεκρός/ή εν ζωή. Διακρίνει τα άμορφα ειδώλια από εκείνα τα «του τέλειου νησιωτικού τύπου» 

(δηλαδή του τύπου Σπεδού, με διπλωμένους τους βραχίονες). Ξεχωρίζει επίσης αυτά που 

προορίζονταν για να στέκονται και εκείνα που ήταν φτιαγμένα για να βρίσκονται σε ύπτια θέση. 
Καταλήγει, όπως και ο Τσούντας παλαιότερα, στο ότι τα ειδώλια ήταν χρωματισμένα, αλλά και 

ότι οι νησιώτες συνήθιζαν τη στίξη, τα «τατουάζ». Υπογραμμίζει τη συνύπαρξη γραπτών 

αγγείων και ειδωλίων «εξελιγμένης μορφής» και υποθέτει ότι υπήρχε χρονική συνάφεια. 
Αναφέρει τέλος και την ανακάλυψη ειδωλίων από πηλό (για τα πήλινα ΠΚ ειδώλια, βλ. 

παρακάτω στο κεφ. Δυτική Νάξος στη θέση Μικρή Βίγλα, αρ. θέσης στον χάρτη 5ε: 65). 
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από τις μεταγενέστερες φάσεις κατοίκησης (Φιλανιώτου 2005, 274. 2006, 32). 

Επιπλέον, η προσπάθεια του κράτους να περισώσει ό,τι ήταν δυνατόν από τη 

λαίλαπα της αρχαιοκαπηλίας έστρεψε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων 

περισσότερο στην αναζήτηση και τη μελέτη ακριβώς των κυκλαδικών τάφων 

και νεκροταφείων (Ντούμας 1990β, 93).13 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι εντοπισμένες θέσεις της Νάξου και 

των Μικρών Κυκλάδων δεν έχουν ανασκαφεί. Οι διαθέσιμες πληροφορίες για 

αυτές προέρχονται από αυτοψίες και περιοδείες, από τις οποίες, ελλείψει 

κονδυλίων, ελάχιστες είναι επαρκώς τεκμηριωμένες στη βάση των σύγχρονων 

επιστημονικών προδιαγραφών, με αποτυπώσεις, τοπογραφήσεις κ.λπ. Ίσως 

εξαιτίας και αυτού του παράγοντα, τις θέσεις αυτές τις γνωρίζουμε όχι από 

επιστημονικές δημοσιεύσεις αλλά από αναφορές στον ναξιακό τύπο, (κυρίως) 

της δεκαετίας του 1960. 

 Εν τέλει, ο μελετητής που θα ανατρέξει στη βιβλιογραφία θα διαπιστώσει 

πόσο φτωχή είναι σε τίτλους αφενός, θα αναγκαστεί να βασιστεί σε 

προκαταρκτικές ανασκαφικές εκθέσεις, δηλαδή σε σύντομα ενημερωτικά 

δελτία, που σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση πλήρους δημοσίευσης, των 

οποίων μάλιστα η κυκλοφορία γίνεται συνήθως με μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση, αφετέρου.14 Δυστυχώς η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες κατέχουν 

μία θλιβερή πρωτιά. Εάν εξαιρέσουμε τη συνθετική εργασία του Ντούμα 

[Doumas, 1977. Early Bronze Age Burial Habits in the Cyclades], όπου 

παρουσιάζονται αναλυτικά και με τις συνάφειές τους έξι ναξιακά νεκροταφεία 

(Λάκκουδες, Λάκκουδες Α΄, Ακρωτήρι, Άγιοι Ανάργυροι, Άβδελι, Ροδινάδες)15, για 

καμία άλλη ΠΚ θέση δεν υπάρχει κανονική τελική δημοσίευση.16 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Η εξάρτηση της ΠΚ έρευνας από τα ταφικά ευρήματα περιορίστηκε, πάντως, με τη δουλειά 

του Ντούμα στην ΠΚ ακρόπολη του Πανόρμου, όπως επισημαίνει o Barber 1994, 41. 
14 Το τελευταίο τεύχος του ΑΔ εκδόθηκε το 2005 και αφορούσε σε έρευνες του 1999.  
15 Και δύο άλλα κυκλαδικά νεκροταφεία (Πλαστηράς στην Πάρο, Χαλανδριανή στη Σύρο). 
16 Ακόμη και πολύ σημαντικές ανασκαφές που έγιναν με επιστημονική μεθοδολογία δεν έχουν 

δημοσιευτεί (βλ. π.χ. ΠΚ οικισμός Γρόττας, ΠΚ νεκροταφείο Απλωμάτων). Και όπως πολύ 
εύστοχα παρατηρεί ο Barber (1994, 43) οι τελικές δημοσιεύσεις «είναι αφάνταστα - και συχνά 
άσκοπα – ανιαρές, δεν παύουν όμως να αποτελούν απαραίτητες και λεπτομερείς πηγές 
πληροφοριών για τις ανασκαφές, τα ευρήματα και τις θέσεις όπου βρέθηκαν, θέματα δηλαδή 
ζωτικής σημασίας για τη σημερινή έρευνα και για τις μελλοντικές επανεκτιμήσεις του πολιτισμού 
και της ιστορίας της κυκλαδικής εποχής του Χαλκού». 
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 Ύστερα από τα παραπάνω, οι όποιες συμβολές της παρούσας εργασίας 

έγκεινται στο ότι: 

(α) για πρώτη φορά συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται συστηματικά ΠΚ 

θέσεις της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, που έως σήμερα βρίσκονταν 

διάσπαρτες σε διάφορα έντυπα, όχι απαραιτήτως επιστημονικά,  

(β) εμπλουτίζεται ο κατάλογος των ΠΚ θέσεων στη Νάξο και τις Μικρές 

Κυκλάδες με νέες θέσεις από την έρευνα πεδίου και τις μελέτες της γράφουσας, 

(γ) προστίθενται νέα στοιχεία για γνωστές ήδη θέσεις,  

(δ) καταγράφονται όλες οι γνωστές πληροφορίες για κάθε θέση ξεχωριστά, 

πράγμα που επιτρέπει τη συνολική εκτίμησή τους και δίνει τη δυνατότητα 

επαναξιολόγησής τους, 

(ε) γίνεται απόπειρα συνολικής αποτίμησης και επανεκτίμησης των δεδομένων,  

(στ) επιχειρείται η προσέγγιση και, ει δυνατόν, η κατανόηση των ΠΚ κοινωνιών 

της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, καθώς και η ανασύσταση του 

καθημερινού βίου, αλλά και των ιδεών και αντιλήψεων τους μέσα από τα 

τεκμήρια του υλικού πολιτισμού τους,  

(ζ) γίνεται προσπάθεια διερεύνησης του είδους των σχέσεων και των επαφών 

που ανέπτυξαν η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες και η αναγνώριση τυχόν δεσμών 

μεταξύ τους. 

 Εν τέλει, η εργασία αυτή συμβάλλει στη συγκρότηση μίας εικόνας 

περισσότερο ολοκληρωμένης, και το υλικό της θέτει διάφορα επιμέρους θέματα 

προς συζήτηση και προβληματισμό, μπορεί δε να αποτελέσει ικανή βάση για την 

εκπόνηση μίας πληρέστερης και συνολικότερης μελέτης ή επιμέρους 

μονογραφιών. 
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Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

 

Η Νάξος στην Πρωτοκυκλαδική περίοδο: 

οικισμοί, νεκροταφεία, άλλου τύπου θέσεις 
 

Εισαγωγή 
 

Όνομα  

 Η παλαιότερη σωζόμενη μνεία του ονόματος Νάξος γίνεται από τον 

Πάριο ποιητή Αρχίλοχο σε επίγραμμα για τους (Ναξίους) Μεγάτιμο και 

Αριστοφώντα. Επιγραφικά απαντά μόλις στο α΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., σε 

αναθηματική επιγραφή των νικητών στο στενό μεταξύ Νάξου και Πάρου. Στους 

Λατίνους συγγραφείς απαντά με τον τύπο Νaxos ή Naxus. Το εθνικό Νάξιος, 

Ναξία, Νάξιον απαντά για πρώτη φορά σε αναθηματικές επιγραφές γύρω στα 

μέσα του 7ου αι. π. Χ. (Σφυρόερα 2011, 529-531). 

 Η ετυμολογία του ονόματος Νάξος δεν είναι δυνατή. Θα μπορούσε να 

συγκαταλεχθεί στα προελληνικής καταγωγής τοπωνύμια. Η αδυναμία 

ετυμολόγησής της οδήγησε συγγραφείς της αρχαιότητας να υποστηρίξουν, 

μεταξύ άλλων, την προέλευση του τοπωνυμίου από τον καρικής καταγωγής 

οικιστή του, τον Νάξο. Στις γραμματειακές πηγές πάντως αποδίδονται στη Νάξο 

και άλλα ονόματα, όπως Στρογγύλη, Δία, Διονυσιάδα κ.ά. (Σφυρόερα όπ.π.).  

 

Γεωγραφική θέση, γεωλογία, γεωμορφολογία, κλίμα 

 Σύμφωνα με τους Φωτοπούλου-Ψαρρά & Ψαρρά (2006, 23-26), η Νάξος: 

1. Είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και βρίσκεται στο Κεντρικό 

Αιγαίο, σε 25ο ανατολικό και 37ο βόρειο πλάτος, πάνω σε μία ανυψωμένη 

πλατφόρμα (την κυκλαδική)17 που περιλαμβάνει γύρω στα 20 νησιά. Το 

σχήμα της είναι ελλειψοειδές και έχει έκταση 435 τετρ. χλμ. Ο μεγάλος 

άξονας έχει μήκος 33 και ο μικρός 25, ενώ η ακτογραμμή της φθάνει τα 

91 χλμ.  

2. Εντάσσεται στον πυρήνα της αττικοκυκλαδικής μάζας. Ο ορεινός όγκος 

της καλύπτεται από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα (γνεύσιους, 
                                                           

17 Η πλατφόρμα αυτή χωρίζεται ανατολικά από τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία με μία σειρά 
από λεκάνες μέγιστου βάθους 600 μ. και δυτικά από την Πελοπόννησο με λεκάνες βάθους έως 

και 800 μ. 



12 

 

μάρμαρα, σχιστόλιθους) πάχους εκατοντάδων μέτρων. Στο κέντρο αυτού 

του μεταμορφωμένου συμπλέγματος υπάρχει ένας μιγματικός 

γνευσιακός δόμος. Στο δυτικό άκρο του νησιού εμφανίζεται μία 

διείσδυση γρανοδιορίτη ενώ στα παράλια παρουσιάζονται τριτογενή 

ιζήματα (μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή) (εικ. 8). Ανάμεσα στους 

γνεύσιους και τους σχιστολίθους παρεμβάλλονται εκτεταμένες κοίτες 

χοντρόκοκκων μαρμάρων διαφόρων αποχρώσεων (στις περιοχές 

Απόλλωνα, Απεράθου, Φιλώτι, Κυνίδαρο). Μέσα στα μάρμαρα και σε 

μορφή φακοειδών κοιτών βρίσκεται σμύριδα. 

3. Έχει ορεινό ανάγλυφο με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ που ακολουθεί την 

τεκτονική δομή του νησιού και χαρακτηρίζεται από πτυχώσεις με 

αντίστοιχη κατεύθυνση. Στη ραχοκοκαλιά αυτής της μεγάλης πτύχωσης 

δεσπόζουν οι κορυφογραμμές του Ζα (1.004 μ. ύψος), της Κορώνου (992 

μ.) και του Φαναριού (908 μ.), ενώ δεξιά και αριστερά τους υπάρχουν 

πολυάριθμα ρήγματα που δημιούργησαν βαθιές και στενές κοιλάδες με 

κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Η ακτογραμμή του νησιού είναι σχεδόν 

ευθύγραμμη. Το πιο σημαντικό λιμάνι βρίσκεται στη Χώρα. Άλλοι όρμοι, 

που είναι κατάλληλοι μόνο για μικρά πλοία και όχι σε όλους τους 

ανέμους, είναι οι: Αμίτης, Φανερωμένη, Άγιος Μάμας, Απόλλωνας, 

Λυώνας, Μουτσούνα, Λυγαρίδια, Ψιλή Άμμος, Κλειδός, Σπεδός, Πάνορμος, 

Ρίνα, Καλαντός, Άγιος Σώστης, Αγιασός, Αγία Άννα και Άγιος Προκόπης.  

4. Το κλίμα της είναι του υποτροπικού ή μεσογειακού θέρους με θερμό 

θέρος και ήπιο και υγρό χειμώνα 

5. Είναι, όπως άλλωστε και όλες οι Κυκλάδες, από τις πιο ανεμώδεις 

περιοχές της Ελλάδας. 
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Η Νάξος πριν από τη Νεολιθική Εποχή 

 
Χάρτης 1. Η μόνη γνωστή έως σήμερα προνεολιθική θέση της Νάξου (Στελίδα) 
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 Ο Σάμψων 2005, 32, κάνει αόριστη μνεία σε «ορισμένα προνεολιθικά18 

ευρήματα, που όμως δεν είναι στρωματογραφημένα». Το πιθανότερο είναι ότι 

αναφέρεται στα προϊστορικά εργαστήρια πυριτόλιθου στη χερσόνησο της 

Στελίδας. Αυτά μνημονεύονται, αν και δεν κατονομάζονται, και από την 

Κοκκορού – Αλευρά (1992, 123, σημ. 79: παραπομπή στο Seferiades 1983, 69 -

73: «…στη Νάξο γινόταν ήδη κατά την Παλαιολιθική εποχή εξόρυξη 

πυριτόλιθου»). 

Η θέση, μοναδική στη λεκάνη του Αιγαίου, εντοπίστηκε το 1981 από την 

επιστημονική ομάδα του Treuil. Το 1983 έγινε επιφανειακή περισυλλογή 

ευρημάτων (Treuil 1983β, 350). Μία πρώτη εκτίμηση του υλικού, όπως 

δημοσιεύτηκε από τον Treui (1983, 64) και τον Σεφεριάδη (Seferiades όπ.π.), 

έχει ως εξής: Στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Στελίδας υπάρχουν σαφή 

και άφθονα κατάλοιπα κατεργασίας πυριτόλιθου. Οι πλαγιές κυριολεκτικά 

καλύπτονται από αυτά. Τα βραχώδη εξάρματα από όπου γινόταν η εξόρυξη του 

υλικού είναι πυκνότερα στην κορυφή.19 

Στη δημοσίευση του Σεφεριάδη (όπ.π.) παρουσιάζονται χαρακτηριστικές 

φολίδες, λεπίδες, πυρήνες και εργαλεία, ανάμεσά τους και ένα διπλής όψης 

επεξεργασμένο φυλλόσχημο (biface), από ένα είδος λευκού πυριτόλιθου, που 

τοποθετούνται, κατά τον ίδιο, στην Επιπαλαιολιθική-Μεσολιθική περίοδο.  

Το 2010 και το 2011 επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στα γήπεδα 

Περιστεράκη-Ψυχογιού (εικ. 9) και Μπάστα (εικ. 10) στη δυτική και ανατολική 

πλαγιά της Στελίδας, αντίστοιχα, καθώς και στο άμεσο περιβάλλον τους, 

οδήγησαν στις ακόλουθες διαπιστώσεις (Λεγάκη 2011˙ Λεγάκη & Μανιάτη 

2011):  

1. Οι φυσικοί πυριτολιθικοί σχηματισμοί βρίσκονται στη στεφάνη της 

κορυφής του λόφου της Στελίδας. 

2. Πιθανές θέσεις εργαστηρίων επισημάνθηκαν μόνον στη δυτική 

πλευρά του λόφου, κοντά στην κορυφή. Πρόκειται για:  

(α) Θέση 1 (εικ. 11, 15): σχετικά μικρό πλάτωμα με μεγάλο βράχο 

που φέρει πιθανά ίχνη λατόμησης. Γύρω του υπάρχει άφθονο 

πρωτογενές υλικό, αρκετοί πυρήνες, λαξευμένα εργαλεία και 

απορρίμματα ή απολεπίσματα.  

(β) Θέση 2: εκτεταμένα εργαστήρια περιμετρικά σύγχρονης οικίας 

κτισμένης σύρριζα στα βράχια (εικ. 13, 15), κοντά σε βραχοσκεπή 

                                                           

18 Ο γενικός όρος «προ-νεολιθικός» περιλαμβάνει την παλαιολιθική και μεσολιθική περίοδο. 
Όμως, όπως διερωτάται και η Κόπακα (2009γ, 71), «Για πόσους… το μακρύ προ-νεολιθικό –το 
παλαιολιθικό και το μεσολιθικό Αιγαίο - είναι αυτονόητα προϊστορικό;»  
19 Ο Treuil (1983, 64) αναφέρει ότι στη βόρεια πλευρά του λόφου της Στελίδας εντόπισε 
κτηριακά κατάλοιπα και μικρό ορθογώνιο κτήριο, που τα θεωρεί ΠΚ με βάση τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, το μοναδικό κτίσμα που έχουμε υπόψη μας και 

βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του βόρειου άκρου της χερσονήσου είναι ο πύργος της Στελίδας, 
που σώζονται μόνον ως προς τα θεμέλια του και χρονολογείται, αναλογικά με άλλους 

παρόμοιους, στον 4ο αι. π.Χ. 
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που σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Σε όλη την περιοχή του 

κτίσματος παρατηρείται πλήθος πυριτολιθικού υλικού από λευκό 

κυρίως πυριτόλιθο. Στην είσοδο της βραχοσκεπής εντοπίστηκε φλέβα 

λευκού και γκρίζου - κυανού διαυγούς πυριτόλιθου.  

(γ) Θέση 3: διαμορφωμένο πλάτωμα 25 μ. δυτικά της θέσης 1 (εικ. 

14, 15).  

(δ) Στα βόρεια των θέσεων 1 και 2 ένα ακόμη πλάτωμα, ίσως είναι 

εργαστήριο (εικ. 15, κύκλος χωρίς αριθμό). 

3. Οι βράχοι που εντοπίστηκαν στις πλαγιές (δυτική και ανατολική) 

ήταν όλοι τους πεσμένοι από την κορυφή και προήλθαν από τη 

διάβρωση του πετρώματος. Κυλισμένο από ψηλά φαίνεται ότι είναι 

και το επιφανειακό υλικό.  

4. Στη δυτική πλαγιά (γήπεδο Περιστεράκη-Ψυχογιού) βρέθηκαν 

πυρήνες και λεπίδες, κόνδυλοι, απολεπίσματα, τριγωνικά εργαλεία, 

εργαλεία κρούσης ή σφήνες, φολίδες, μικρολιθικά εργαλεία, οπείς, 

πιθανά εργαλεία με στοιχειώδη επεξεργασία και αρκετά τεμάχια με 

πιθανά ίχνη επεξεργασίας˙ το υλικό τους είναι κυρίως καστανός και 

καστανόξανθος πυριτόλιθος και ακολουθεί ο λευκός, ο γκρίζος-

κυανός και ο κόκκινος. Βρέθηκαν επίσης λίγα τεμάχια οψιανού 

(ανάμεσά τους και μία λεπίδα) και ελάχιστα όστρακα αδιάγνωστης 

χονδροειδούς κεραμεικής. Με βάση πολύ μικρό ποσοστό που 

μελετήθηκε, το υλικό μπορεί να χρονολογηθεί στη Μέση και Ανώτερη 

Παλαιολιθική, την Επιπαλαιολιθική και τη Μεσολιθική. 

5. Στην ανατολική πλαγιά της Στελίδας (γήπεδο Μπάστα) τα λιγοστά 

ευρήματα ήταν: μικρολιθικά εργαλεία από λευκό πυριτόλιθο, πυρήνες 

πολλαπλής ή μονής κατεύθυνσης, κρουστήρες, φολίδες ή εργαλεία 

(κυρίως τριγωνικά) σε φολίδες, απολεπίσματα. Βρέθηκαν πολλά 

δυσδιάγνωστα κομμάτια, ορισμένα από τα όποια, εάν δεν είναι 

τυχαία, ίσως είναι απορρίματα - -προϊοντα λατόμησης. Απουσιάζουν 

οι λεπίδες, με εξαίρεση μία, από λευκό πυριτόλιθο.  
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Η Νεολιθική Νάξος 

 
Χάρτης 2. Οι νεολιθικές θέσεις της Νάξου 
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 Τρεις ανασκαφές της δεκαετίας του 1980, οι δύο στη Χώρα και 

συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της Γρόττας, στον Κοκκινόβραχο και στο 

παρακείμενο οικόπεδο Δημητροκάλλη, και η τρίτη στη Σπηλιά του Ζα 

αποκάλυψαν ότι «η φυσιογνωμία του κυκλαδικού πολιτισμού στηριζόταν σε γερό 

νεολιθικό υπόβαθρο» (Φιλανιώτου 2005, 272). 

Στον Κοκκινόβραχο (Εικ. 16, 17, 18) βρέθηκαν υπολείμματα σπιτιών 

κατεστραμμένων από την οψιμότερη κατοίκηση, τη διάβρωση και την άνοδο της 

θαλάσσιας στάθμης, που κάλυψε μεγάλο μέρος της προϊστορικής πόλης της 

Νάξου. Σώζονται ελάχιστα νεολιθικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα: ένας τοίχος 

(μήκ. 2, ύψ. 0,50 μ.) μαζί με αλλεπάλληλα βοτσαλωτά δάπεδα και ένας κυκλικός 

λάκκος σκαμμένος στον βράχο που περιείχε στρώματα οστράκων και οστών 

ζώων (Χατζηαναστασίου 1993, 496).  

Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με τις αποσπασματικές ενδείξεις 

κατοίκησης στο παρακείμενο οικόπεδο Δημητροκάλλη (Χατζηαναστασίου 1985, 

153 - 157: αδιατάρακτο νεολιθικό στρώμα, υπολείμματα ΥΝ τοίχων), και άλλα 

ευρήματα,20 δεν είναι παρά ισχνές ενδείξεις ενός μεγάλου παράκτιου οικισμού 

που εκτεινόταν από τα Παλάτια ως τη δυτική άκρη της Γρόττας (Εικ. 17) και 

άνθησε στα τέλη του ΝΝ I Πολιτισμού του Σάλιαγκου, γύρω στο 3.700 π.Χ. 

(Φιλανιώτου 2005, 272, 2006, 30-31˙ Χατζηαναστασίου 1988, 496˙ 

Hadjianastasiou 1988, 11-20).  

Η ανθρώπινη δραστηριότητα στο σπήλαιο του Ζα τοποθετείται, με βάση 

την ανάλυση των κινητών ευρημάτων21 και κυρίως της κεραμεικής από τις 

κατώτερες στρώσεις, στον ορίζοντα του πολιτισμού του Σάλιαγκου και μάλιστα 

σε μία πιο προχωρημένη φάση από εκείνη του Σάλιαγκου και του 

Κοκκινόβραχου στη Γρόττα. Εδώ όμως διαπιστώνεται στρωματογραφικά και η 

συνέχεια της κατοίκησης στην επόμενη φάση, την Ύστερη Νεολιθική ΙΙ ή Τελική 

Νεολιθική, αλλά και η ομαλή μετάβαση στην ΠΚ Ι (Ζάχος 1990, 30-32, 34˙ Zachos 

& Dousougli 2008, 85). 

 Μεμονωμένα ευρήματα από το ανατολικό και κεντρικό τμήμα του νησιού 

περιλαμβάνουν: α. νεολιθικό πέλεκυ από οφείτη από τη Μουτσούνα (Ζάχος 

1990, 32˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 12), β. πήλινο αγγείο από την περιοχή του Άη 

Γιάννη στον Κανάκη (Ζαφειροπούλου 2006, 78˙ Ζάχος 1990, 32), γ. μαρμάρινο 

                                                           

20 Για την αποκάλυψη, επάνω στον βράχο, κάτω από τα θεμέλια του σηκού του αρχαϊκού ναού 

του Απόλλωνα στα Παλάτια, ενός λεπτού στρώματος με πρώιμη (Xαλκολιθική-ΠΚ Ι) κεραμεική, 

βλ. Welter 1929, 520, 1930, 132-135. Για τα κτηριακά κατάλοιπα και την κεραμεική της 

Yπονεολιθικής-ΠΚ Ι που βρέθηκαν στη Γρόττα, και συγκεκριμένα 40 μ. προς Α του σημείου, από 
την αρχή της νησίδας του Βάκχου-Παλάτια, βλ. Κοντολέων 1949, 112-119. Για το οικόπεδο 

Σκορδίλη, στην περιοχή των παλαιών Σφαγείων στη Γρόττα, που απέδωσε «ελάχιστα όστρακα 

και λείψανα παλαιότερων περιόδων (ευρέθη π.χ. εντός αυτού αμυγδαλεοειδής νεολιθικός 
πέλεκυς»), βλ. Λαμπρινουδάκης 1974, 192.  
21 Για ευρήματα της νεολιθικής περιόδους από το σπήλαιο του Ζα, βλ. Μαραγκού 1990: λήμματα 

2, 3 (δύο χάλκινοι πελέκεις), 4 (χρυσό έλασμα), 5, 6 (δύο κεφάλια υδρόβιων πτηνών), 7 (πήλινο 
σφαιρικό αγγείο με προχοή), 8 (πήλινη πρόχους), 9 (πήλινος κρατηρίσκος), 10, 11 (δύο αιχμές 

λόγχης από γκρίζο αδιαφανή οψιανό). 
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ειδώλιο από την περιοχή του Σαγκρίου της ΝΝ Ι (5300-4300 π.Χ.) (Συριόπουλος 

1995, 247˙ με βιβλιογραφία˙ Ζάχος 1990, 32˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 1˙ Renfrew 

1972, 509, n. 1˙ Φιλανιώτου 2006, 32˙ Philaniotou 2008, 195). Έτσι, κατά τη 

Νεώτερη και Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική περίοδο, η Νάξος εντάσσεται σε 

έναν ευρύτερο κυκλαδικό ορίζοντα, ο οποίος έχει ανιχνευθεί από τη Θήρα έως 

την Κέα, «με δραστήριες κοινότητες που αναπτύσσουν επαφές όχι μόνο μέσα στο 

νησιωτικό χώρο, αλλά και πολύ πέρα από αυτόν» (Φιλανιώτου 2006, 32). 
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H ΠΚ Νάξος 

 

Χάρτης 3. Χάρτης της Νάξου (Σιγάλα 2007, 9-10). Με διαφορετικά  

χρώματα δηλώνονται η Χώρα, η ΒΔ, ΒΑ & ΝΑ, η Κεντρική και η ΝΔ Νάξος. 

 
Χάρτης 4. Οι ΠΚ θέσεις της Νάξου όπως αντιστοιχούν στη  

γεωγραφικη διαίρεση της Σιγάλα 2007, 9 – 10 (χάρτης 1) 
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων της Νάξου 

 
Χάρτης 5. Η Νάξος με αριθμημένες όλες τις θέσεις του καταλόγου 

1. Παλάτια  

2. Απλώματα  

3. Ακρωτήρι, Λόφοι Αχερίονα & Αη Λιά: 

νεκροταφείο και οικισμοί  

4. Απόλλωνας  

5. Κάμποι 

6. Άβδελι-Λιώνας: οικισμός και νεκροταφείο 

7. Χάλαρο των Γιαλάδων (ή Υαλάδων)  

8. Καυκάρα του Nτινέρη 

9. Κάμπος της Μάκρης 

10. Ποταμίδα του Κατσάγριλα 

11. Λιοΐρια του Καριώτη 

12. Καυκάρα της Καλόγριας 

13. Βιλάνο(ς) 

14. Μπρεγιώργη 

15. Σακκούλες 

16. Χάλαρο των Αμοργινάδων 

17. Καντούνες 

18. (η ) Πέταση 

19. (η) Αγριαπού 

20, 21. Κανάκης(ς), Ψιλή Άμμος 

22. Μπεμπέκος 

23. Ξερακρώτηρο (Βουνές) 

24. Κλειδός [ή (τα) Παληοκλειδά] 

25. Λούρος 

26. Αμμο(υ)δάρα 

27. Αϊλάς ή Αϊλά  

28. Βαρδάκι 

29. Λιονάς 

30. Κορφή τ’ Αρωνιού 
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31. Τοίχους  

32, 33, 34, 35. Πάνορμος ή Πάνερμος: 

Πλευριά Καλαϊτζή, Κορφάρι Αμυγδαλιών, 

Πλευριά του Μπαρδάνη, Πλευριά του 

Κονόμου. 

36. Σπεδό, Κάστρο  

37. λόφος Πατε(λ)ούρα 

38. Κέλη 

39. Ανεβάλλουσα  

40. Κατζηλιέρη  

41. Καρβουνόλακκοι 

42 Παρασφάγιο 

43. Λάκκουδες Α΄ 

44. Λάκκουδες 

45. Αγιασ(σ)ός 

46. Ροόν 

47. Φυρρόγες 

48. Λούρος Αθαλάσσου (ή Λούρος) 

49. Μνημούρια Πολιχνίου  

50. Καστράκι  

51. Καμένο Μιτάτο (&) Ψαρά 

52. Αφεντικά 

53. Ριζοκαστελλιά  

54. Φιλώτι  

55. Άγιοι Ανάργυροι 

56. Ροδινάδες 

57. Μέλανες 

58. Φεραντάκη 

59. Μουτσούνα 

60. Σπήλαιο του Ζα 

61. Μονοτοίχι του Άη Λια 

62. Σκάλες & άλλοι οικισμοί Σπεδού 

63. λόφος Γλεισούρες 

64. λόφος Βέλου  

65. (Μικρή) Βίγλα 

66. Όσκελος 

67. Αγία Άννα 

68. Γαλανάδο 

69. Καστέλλι  

70. Γρόττα  

71. Τσικνιάς ή Τσικνιάδες 

72. Φιώντας (ή Φιόντας) 

73. Πετρόνια 

74. Άη Δημήτρης Αζαλά  

75. νεκροταφεία Αζαλά  

76. Λυ(γ)αρίδια 

77, 78, 79. Νεκροταφεία Μαραθού: Λάκκος, 

Λιοΐρι του Μαραθού, του Τσιπιάρη  

80. Σκαδό 

81. Σπήλαιο Κορώνου 

82. Στελίδα 

83. Ξερόκοφτο 

84. Αλυκό 

85. Πλάκα  

86. Σταυροπηγή 

87. Αυλιά 

88. Ντρίτης 

89. Τούμπα (Καστράκι) 

90, 91. Σπήλαια της Φίδας και του Καναβάρη 

92. Αγκαθούρα 

93. Βούβες ή Γούβες 

94. Σπήλιο Πουράνια 

95. Μαυροπέτρι 

96, 97. Οικισμοί Ανακιών: προβόλια του 

Χατζημανώλη, προβόλια του Καζάκου 

98, 99, 100. Οικισμοί Λάκκων: Μπελιώτα, 

Τρυπαλουράδο, Χάλαρα των 

Ντραβαλιάρηδων 

101. Μερσίνι 

102. Λάκκος της Ροπικής 

103, 104, 105. Οικισμοί Α του Δανακού στις 

περιοχές Αθαλιά, Μερόπες, Καλή Στιχιά  

106, 107. Οικισμοί στην περιοχή Ματζημάνη 

108. Σπηλιά του Σκοτεινού 

109. Μοναστηριώτισσα Εγγαρών 

110. Άγιος Αρτέμιος Εγγαρών 
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ΧΩΡΑ 

 
Χάρτης 5α. Η Χώρα της Νάξου 

1. Παλάτια  

2. Απλώματα  

70. Γρόττα 
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Παλάτια και Γρόττα (οικισμός)-Απλώματα (νεκροταφείο) -  

σποραδικοί τάφοι 

 
Χάρτης 5α: 1 ,2, 70 

 

Στη σύγχρονη πόλη (Χώρα) της Νάξου, στα ΒΔ του νησιού και συγκεκριμένα 

πάνω στη νησίδα του Βάκχου ή Παλάτι(α) που στην αρχαιότητα ήταν ενωμένο με την 

ξηρά με μία στενή και χαμηλή λωρίδα γης, καθώς και στην παραλία της Γρόττας, ή και 

λίγο νοτιότερα, στην περιοχή της σημερινής πλατείας Μητρόπολης (Μέσα Γρόττα) 

έχουν ανασκαφεί κατάλοιπα της ΠΚ πόλης. Οι περισσότεροι τάφοι της πόλης αυτής 

βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο νεκροταφείο στον γειτονικό λόφο των Απλωμάτων, 

στα Β και στα Α της Χώρας, αλλά έχουν ανασκαφεί και μεμονωμένοι τάφοι στα 

Παλάτια, στα Απλώματα και στη Μέσα Γρόττα (εικ. 17 – 28).  

Λίγες γεωγραφικές και τοπωνυμικές πληροφορίες (βλ. Σιγάλα 2007, 66-70˙ 

Σφυρόερα 2011, 549˙ el. Wikipedia.org): τα «Παλάτια», στα βόρεια του σύγχρονου 

λιμανιού, οφείλουν το όνομά τους στον ημιτελή ναό του Δηλίου Απόλλωνας (530 π.Χ.) 

που δεσπόζει στο κέντρο τους (εικ. 22). Ονομάζονται ακόμη (νησίδα) «του Βάκχου» ή 

«Λουτρά της Αριάδνης» λόγω του μύθου που θέλει τον Διόνυσο να γεννήθηκε στη Νάξο 

και την Αριάδνη να εγκαταλείφθηκε εκεί από τον Θησέα (για τις σχετικές μυθολογικές 

παραδόσεις και τις παραλλαγές τους βλ. Σημαντώνη-Μπουρνιά 2006, 89-92). Ο ναός 

του Δηλίου Απόλλωνα ονομάζεται και «Πορτάρα» από τη μνημειώδη πύλη του (6 x 3, 5 

μ., εικ. 22). H παραλιακή ζώνη βόρεια του Κάστρου της Χώρας, οριζόμενη ανατολικά 

από την κοίτη χειμάρρου που έρεε κατά την αρχαιότητα (και σήμερα αντιστοιχεί 

περίπου με την πορεία της οδού Νεοφύτου, εικ. 18) και δυτικά από τα Παλάτια, 

ονομάζεται «Γρόττα» (ή Γκρόττα) από το ιταλικό «grotta» (σπηλιά) λόγω των 

σπηλαίων που έχει, κάτω από τον λόφο των Απλωμάτων (εικ. 18, 20, 21). Η Μέσα 

Γρόττα, το νότιο τμήμα της Γρόττας (εικ. 18, 19, 23), ονομάζεται έτσι γιατί βρίσκεται 

«μέσα», προς το εσωτερικό της Χώρας, και όχι «έξω», επί της παραλίας. Ονομάζεται και 

Μητρόπολη γιατί εκεί έχει ανεγερθεί ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Νάξου (εικ. 23).  
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Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Παλάτια-Γρόττα 
Χάρτης 5 & 5α:1, 70 

 

Iστορικό της έρευνας  

Τη δεκαετία 1920-30 ο G. Welter έφερε στο φως κατάλοιπα του 

πολιτισμού Γρόττας-Πηλού κάτω από τον ναό του Απόλλωνος Δηλίου στα 

Παλάτια, και στην παραλία της Γρόττας (Συριόπουλος 1995, 507, με 

βιβλιογραφία˙ Welter 1929, 520, 1930, 132-135˙ Renfrew 1972, 517, n.2).  

Στοιχεία για ανθρώπινη παρουσία στα Παλάτια κατά την ΠΚ περίοδο 

έδωσαν και οι έρευνες του Gruben μισό αιώνα αργότερα (Gruben 1972, 772). 

Πριν από τον Gruben, πάντως, και συγκεκριμένα το 1949 ξεκίνησε από 

τον Ν. Κοντολέοντα, με ανάθεση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, η συστηματική 

διερεύνηση στη Γρόττα (εικ. 4). Τα αποτελέσματα αυτών των ανασκαφών 

υπέδειξαν, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη μίας πολύ σημαντικής οικιστικής θέσης 

της ΠΚ περιόδου. Το στρώμα που αντιστοιχεί στην ΠΚ εγκατάσταση βρέθηκε 

στα όρια της μυκηναϊκής πόλης κατά τα έτη 1963, 1965 και 1967. Αυτό το 

στρώμα γίνεται φτωχότερο από τα δυτικά προς τα ανατολικά [Κοντολέων 1949, 

112-122, 1961, 604,22 1963, 152-153, 1965, 171, 1967, 119, 1970, 152˙ 

Κοntoleon 1950, 309-319). Ο ίδιος (Κοντολέων 1970, 152) αποκάλυψε τοίχους 

ΠΚ κτισμάτων στη Μέσα Γρόττα τη δεκαετία του 1970.  

Το 2009 σωστική ανασκαφή της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ με ευθύνη της γράφουσας σε 

οικόπεδο στο δυτικό άκρο της Γρόττας (φερομ. ιδιοκτησία Σιαγιάννη) απέδωσε 

αστρωματογράφητη ΠΚ κεραμεική. 

 

Αρχιτεκτονική-Ευρήματα  

Τρία καθαρά «κυκλαδικά» διαδοχικά στρώματα βρέθηκαν από τον 

Gruben το 1971 στον απόκρημνο βράχο γύρω από το ύψωμα του λόφου των 

Παλατιών, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση εκεί ύπαρξης ΠΚ οικισμού.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αποκαλύφθηκαν αποσπασματικά τρεις 

ΠΚ οικίες (εικ. 24 - 29)23 στην περιοχή της μυκηναϊκής πόλης στη Γρόττα 

(Κοντολέων 1949, 119-122). Οι οικίες Α, Β (εικ. 27) βρίσκονται δυτικά και η 

οικία Γ (εικ. 26, 28, 29) ανατολικά οδού [πλ. 0, 55μ. έως 1,55 μ.] με κατεύθυνση 

                                                           

22 «….ο κυκλαδικός» οικισμός της 3ης χιλιετηρίδος εξετείνετο πλησίον της χερσονήσιδος των 
Παλατιών-ανατολικώτερον εκτείνεται η μυκηναϊκή πόλις και βεβαίως εις πολύ μεγαλυτέραν 
έκτασιν. Ως απλή εικασία δύναται ίσως να λεχθή ήδη από τούδε ότι ο μεν λόφος των Παλατιών ήτο 
η ακρόπολις των Κυκλαδικού οικισμού, ενώ ο λόφος του Κάστρου ήτο η Ακρόπολις των 
Μυκηναϊκών, αργότερον δε και των αρχαϊκών χρόνων». 
23 Για τις οικίες Α και Β δεν έχουμε συνολική εικόνα. Στην ανασκαφή του 1949 παρέμειναν 

άσκαφτες η δυτική και η νότια πλευρά της οικίας Α, ενώ η οικία Β βρέθηκε ήδη κατεστραμμένη 

(σωζόταν μόνον η ΝΑ γωνία της). Η οικία Γ ανασκάφηκε πλήρως, πλην όμως η βόρεια στενή 
πλευρά της προς τη θάλασσα βρέθηκε ελλιπής. Το 1964 η συνέχιση της ανασκαφής «στο δυτικό 
άκρο της Γρόττας, πλησίον των κατά το 1949 ανασκαφεισών οικιών κυκλαδικής εποχής, αλλά επί 
της ευθύς μετά την ακτήν αποτόμως υψουμένης περιοχής» έφερε στο φως «τεμάχιον κυκλαδικού 
τοίχου εις βάθος 5,90 μ. φυσικά εντός του ύδατος». Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Κοντολέων [ΑΔ 

1967 (1964), 406], «Η ανασκαφή ήταν αδύνατον να διεξαχθή εντός τοσούτου βάθους».  
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προς τη θάλασσα. Η οικία Α (εικ. 26, 27) περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον 

τετράπλευρους χώρους. Οι τοίχοι της, πάχ. 0,50 μ., είναι κτισμένοι με μικρούς 

αργούς ντόπιους γρανιτόλιθους και πηλό [διαστ. τοίχων: 6,60 μήκ. x 0,45 ύψ. 

(ΒΑ γωνία) - 1,10 μ. (νότια) ανατολικός, 1, 10 ύψ. x 4 μήκ. (δυτ.) διαχωριστικός, 

0,85 μ. ύψ. βόρειος εξωτερικός]. Δεν βρέθηκε κατώφλι θύρας. Πολλά τεμάχια 

σχιστολιθικών πλακών ίσως προέρχονται από την πλακόστρωση του δαπέδου 

της.  

Από την οικία Β (εικ. 27) σώθηκε μόνον η ΝΑ γωνία [διαστ. τοίχων: 3,90 

μήκ. x 0,40 μ. ύψ. ο νότιος, 2,50 μήκ. x 0,40 μ. ύψ. ο ανατολικός]. Στο μέσον 

περίπου του νότιου τοίχου εφάπτεται φρέαρ διαμ. 1,05 μ. με πάχος τοιχώματος 

0,20 μ. Ανάμεσα στη γωνία της οικίας και το φρέαρ υπάρχει λιθόστρωτο πάχ. 

0,30 μ. Από τη βόρεια και τη δυτική παρειά του φρέατος ξεκινούν μικροί τοίχοι 

που κατευθύνονται βόρεια και νότια αντίστοιχα. Ο δεύτερος, ύψ. 0,40 μ., 

συνεχίζεται πάνω από τον διάδρομο μεταξύ των οικιών Α και Β και 

θεμελιώνεται πάνω στον βόρειο τοίχο της οικίας Α, 0,50 μ. ψηλότερα από αυτόν.  

Η οικία Γ (εικ. 26, 28, 29) αποτελείται από δύο κύριους χώρους. Στο 

προς τη θάλασσα ορθογώνιο δωμάτιο [διάστ. 4 μ. (Α) x 3 μ. (Δ) x 3,70 μ. (Ν)] 

υπάρχουν αμφίβολα ίχνη εγκάρσιου τοίχου, ο οποίος, εάν υπήρχε, θα διαχώριζε 

«πρόδομο» ή τρίτο χώρο κατά τη βόρεια πλευρά της οικίας.  

Νότια από το ορθογώνιο δωμάτιο υπάρχει ένας ακόμη χώρος με 

αποστρογγυλεμένες γωνίες και ελαφρώς καμπύλους τοίχους [εξωτ. διαστ.: 2, 85 

μ. Β - Ν, 4, 65 μ. Δ – Α. Εσωτ. διάστ.: 1,40 μ. (Α) x 0, 84 μ. (Δ) x 3, 36 μ. (Δ – Α)]. Το 

δυτικό και νότιο τμήμα του ορίζονται από δύο τοίχους πάχ. 0,25 μ. Το μεταξύ 

τους κενό πληρούται με χώμα και όστρακα, όμοια με τα ευρεθέντα στην 

υπόλοιπη οικία. Το συνολικό πλάτος των δύο τοίχων και της ενδιάμεσης 

επίχωσης φθάνει σχεδόν το 1 μ. Ο ανατολικός τοίχος είναι «μονός» και ελαφρά 

κυρτός προς τα μέσα. Στο σημείο ένωσης των δύο τοίχων προς τη ΝΔ γωνία του 

παρακείμενου ορθογώνιου χώρου εξωτερικά είναι φανερή η καμπύλη 

κατασκευή. Στην εσωτερική γωνία του καμπυλόγραμμου χώρου σχηματίζεται 

κτιστή επίσης καμπύλη δομή, άγνωστου προορισμού, που αποτελεί κατά κάποιο 

τρόπο, την εσωτερική απόληξη των δύο ενωμένων μικρών τοίχων. Στο μέσον 

του διαχωριστικού τοίχου των δύο χώρων υπάρχουν δύο μικρές πλάκες 

σχιστόλιθου, ίσως από κατώφλι. Ανατολικά της οικίας Γ φάνηκε ένας τμηματικά 

σωζόμενος λιθόστρωτος χώρος. 

Οι ανασκαφές του Κοντολέοντος στη περιοχή της μυκηναϊκής πόλης στη 

Γρόττα, το 1963, 1965 και 1967, αποκάλυψαν, κάτω από μεταγενέστερα 

κατάλοιπα, «κυκλαδικό στρώμα» με σποραδικά υπολείμματα (τοίχους, 

κεραμεική) του ΠΚ οικισμού [Κοντολέων 1963, 152,24 1965, 171,25 1967, 118).26  

                                                           

24 Οικόπεδο Κοντοπίδη: «τοίχοι της «πρώτης περιόδου» σε συνάρτηση με «άγραφα όστρακα 
προερχόμενα εκ κοινής χρήσεως αγγεία, δυνάμενων να είναι μυκηναϊκά αλλά και άλλων σαφώς 
«κυκλαδικών»…τα τελευταία ταύτα, τα μη μυκηναϊκά, καθαρά δε ήτοι άνευ μυκηναϊκών, 
συνεχίζονται και εις το στρώμα το υπό τους τοίχους της παλαιοτέρας περιόδου, όπου όμως η 
οπωσδήποτε συστηματικοτέρα έρευνα είναι αδύνατος». 
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Κατάλοιπα τοίχων και κεραμεική του ΠΚ οικισμού αποκαλύφθηκαν λίγα 

χρόνια αργότερα στο οικόπεδο Ζαφειρόπουλου, πίσω από τη Μητρόπολη, στη 

σημερινή «πλατεία Μητροπόλεως» στη «Μέσα Γρόττα» (Κοντολέων 1970, 

152).27  

Σε σωστική ανασκαφή της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ το 2009, στο δυτικό μέτωπο της 

παραλίας της Γρόττας (οικόπεδο Σιαγιάννη) εντοπίστηκαν «κυκλαδικά» 

όστρακα, ανάμεικτα με γεωμετρικά και μυκηναϊκα, στις επιχώσεις κάτω από 

ρωμαϊκά κτίσματα και γεωμετρικές ταφές. Ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντα ως το 

επίπεδο των ρωμαϊκών και γεωμετρικών στρωμάτων, δεν επέτρεψε να 

προχωρήσουμε σε ικανό βάθος και να αναζητήσουμε όποια ενδεχόμενα 

«κυκλαδικά» αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Λεγάκη 2009β). 

 

Τοπογραφία  

Η Γρόττα αποτελεί μία «δοκιμασμένη» περιοχή ήδη από την Ύστερη 

Νεολιθική Εποχή (βλ. παραπάνω «Η Νεολιθική Νάξος»). Έκτοτε κατοικήθηκε 

διαρκώς έως και τους μυκηναϊκούς χρόνους (εικ. 24, 25).  

Η επιλογή της θέσης για τη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης έγινε 

«γιατί βρίσκεται κοντά σε πηγές πόσιμου νερού, γειτνιάζει με τις εύφορες 

πεδιάδες του Λιβαδιού και των Εγγαρών, οριοθετείται και προστατεύεται στα 

ανατολικά από τη λοφοσειρά των Απλωμάτων και ασφαλίζεται στα νώτα της από 

τη φυσικά οχυρή ακρόπολη του Κάστρου, η οποία αποτελεί εξαιρετικό 

παρατηρητήριο με δυνατότητα εποπτείας των ναυτικών δρόμων που περνούν 

από τις Κεντρικές Κυκλάδες. Ο πορθμός που κάποτε χώριζε τη νησίδα των 

Παλατιών από την ακτή εξασφάλιζε την άμεση επικονωνία των δύο ακτών και 

παρείχε τη δυνατότητα διπλού ελλημενισμού στην πόλη. Ένας μικρός χείμαρρος 

αποτελούσε το φυσικό όριο που χώριζε την παραλία από τους παρακείμενους 

λόφους των Απλωμάτων και του Καμινιού, που χρησιμοποιήθηκαν ως 

οργανωμένα νεκροταφεία …» (Βλαχόπουλος 2003, 494). 

Ο ΠΚ οικισμός, όπως φαίνεται από το πλουσιότατο νεκροταφείο του στα 

Απλώματα (βλ. παρακάτω), αποτελούσε έναν από τους πιο σημαντικούς της 

εποχής. Από τραγική όμως ειρωνεία «διατηρήθηκε χειρότερα από όλους τους 

υπόλοιπους» (Μαρθάρη 1990, 40). Αφενός είχε την ατυχία να κτιστεί πάνω του η 

μυκηναϊκή πόλη,28 αφετέρου βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη της θαλάσσης 

                                                                                                                                                                      

25 Οικόπεδο Ειρηνοδικείου: «μεταξύ των περισυλλεγέντων οστράκων υπάρχουσι και παλαιότερα 
κυκλαδικά, ουδέν όμως ίχνος παλαιότερον τοίχου ανεφάνη» 
26 «Υπό το δάπεδον της οικίας Δ ευρέθησαν κεραμεικά μόνον λείψανα της παλαιοτέρας των 
μυκηναϊκών περιόδων (πίν. 98α-β), ενώ εις ολόκληρον την τάφρον είς το βάθος του 1 μ. υπό τη 
στάθμη του ύδατος συνηντήθη το γνωστόν ήδη εν τη περιοχή κυκλαδικών στρώμα …..». 
27 Κάτω από το μυκηναϊκό στρώμα «συνηντήθηκαν κυκλαδικά κτίσματα, μεταξύ των τοίχων των 
οποίων συνελέγησαν πολλά τεμάχια κυκλαδικών αγγείων, πήλινων μετ’εγχαράκτου ή εντύπου 
διακοσμήσεως ή μαρμάρινων». 
28 Ο μυκηναϊκός οικισμός της Γρόττας καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της ομώνυμης βόρειας 

παραλίας της Νάξου και τα ανεσκαμμένα όρια του (Γρόττα, πλατεία Μητρόπολης, Παλάτια) 
ορίζουν ένα παραλληλόγραμμο 200 x 100 τ.μ., αλλά εάν συνυπολογισθεί το τμήμα του 

βυθισμένου οικισμού στα Β της σημερινής παραλιακής ζώνης η επιφάνεια της πόλης θα κάλυπτε 
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(εικ. 4), ένω με την άνοδο αυτής, τμήμα του καταβυθίστηκε (εικ. 17, 18, 21). 

Έτσι, απέδωσε πενιχρά και αποσπασματικά κατάλοιπα στα Παλάτια, στο δυτικό 

μέτωπο της βόρειας παραλίας και στη Μέσα Γρόττα (εικ. 25), που ελάχιστα 

περιγράφονται στις ανασκαφικές εκθέσεις. Εάν εξαιρέσουμε όμως κάποιους 

τοίχους και τις τρεις οικίες, που αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις για την ύπαρξή 

του, τα κινητά ευρήματα δεν συνδέονται απαραίτητα με οικιστικά ή άλλα 

λείψανα. Συνεπώς, η τοπογραφική κατανομή του ΠΚ οικισμού δεν είναι σαφής 

και οποιαδήποτε απόπειρα ανασύστασης της εικόνας, της έκτασης και της 

οργάνωσής του ενέχει πολλά περιθώρια σφάλματος. 

 

Χρονολόγηση 

Προβληματική είναι και η χρονολόγηση του οικισμού, καθώς παραμένει 

αδημοσίευτος, και η στρωματογραφία του, αν υπάρχει, δεν είναι ακόμη γνωστή. 

Έτσι:  

ΙΙ. Για τη χρονολόγηση των λειψάνων των τριών λιθόκτιστων κτηρίων, 

που ανέσκαψε ο Κοντολέων στα τέλη της δεκαετίας του 1940 στη Γρόττα, οι 

μελετητές έχουν διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με τον ανασκαφέα 

(Κοντολέων 1949, 112-122), τα λείψανα αυτά συσχετίζονται με τα λιγοστά 

κατάλοιπα που είχε εντοπίσει στα Παλάτια ο Welter και ανήκουν στην ΠΚ Ι 

περίοδο, αφού βρέθηκαν σε συνάρτηση με πρώιμη κεραμεική. Όπως 

επισημαίνει, όμως, η Μαρθάρη (1990, 44) πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις λίγες 

φωτογραφίες των ανασκαφικών εκθέσεων εικονίζεται κεραμεική μόνο της 

μεταβατικής φάσης από την ΠΚ Ι στην ΠΚ ΙΙ περίοδο (φάση Κάμπου) και όχι 

πρωιμότερη. Σύμφωνα με τον Renfrew (1972, 153) τα λείψανα αυτά ανήκουν 

στον πολιτισμό Γρόττας-Πηλού. Ωστόσο, ο Ντούμας θεωρεί πιθανότερο να 

ανήκουν στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (Dοumas 1972, 152). Σύμφωνα με μία 

τρίτη άποψη (Karantzali 1996, 19), τα ευρήματα και κυρίως η κεραμεική που 

προήλθε από την ανασκαφή των τριών κτηρίων πιστοποιούν εγκατάσταση 

κατά την ΠΚ ΙΙΙ (πολιτισμός Φυλακωπής Ι). 

ΙΙ. Από τα τρία διαδοχικά καθαρά «κυκλαδικά» στρώματα που βρέθηκαν 

από τον Gruben το 1971 στον απόκρημνο βράχο γύρω από το ύψωμα του λόφου 

των Παλατιών καταγράφηκαν διάφοροι τύποι αγγείων, που σύμφωνα με την 

τυπολογική ανάλυση της Ε. Καράντζαλη, χρονολογούνται από την αρχή της ΠΚ Ι 

έως και τη φάση Καστριού (Karantzali 1996, 20, όπου και παραδείγματα με 

πίνακες και πλούσια βιβλιογραφία).  

ΙΙΙ. Μία πρώτη τυπολογική κατάταξη του συνόλου των αγγείων της 

θέσης περιλαμβάνει διαγνωστικά σχήματα της ΠΚ Ι, της μεταβατικής ΠΚ Ι / ΙΙ, 

                                                                                                                                                                      

έκταση 3.500 τ.μ. (Βλαχόπουλος, 2003, 494-496. Εκ παραδρομής αναγράφεται 35.000. Στο ίδιο 

περιγράφεται η εξέλιξη και οι διαφοροποιήσεις της μυκηναϊκής πόλης μέσα στον χρόνο). Μετά 
την ερήμωσή του από σεισμό στην ΥΚ ΙΙΙΒ, ο παραλιακός οικισμός της Γρόττας εγκαταλείφθηκε 

και το οικιστικό κέντρο της Χώρας μετατοπίστηκε στον λόφο του Κάστρου. Κτήρια 

επανεμφανίστηκαν στο βόρειο παραλιακό μέτωπο τους Κλασικούς χρόνους (για την 
τοπογραφία της πόλεως της Νάξου από τους πρωτογεωμετρικούς έως και τους 

αυτοκρατορικούς χρόνους βλ. Σφυρόερα 2011, 551-561).   
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της ΠΚ ΙΙ και της τελικής φάσης της (φάση Καστριού), όσο και της ΠΚ ΙΙΙ 

περιόδου (Karantzali 1996, 19). 

Με βάση λοιπόν την κεραμεική φαίνεται ότι ο οικισμός ιδρύθηκε σε 

κάποια φάση της ΠΚ Ι (Renfrew 1972, 153, 517, n. 2˙ Ντούμας 1990, 21) ή στη 

μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ (Ντούμας 1990, 21), αναπτύχθηκε κατά την ΠΚ ΙΙ 

(Ντούμας 1990, 23), και πρέπει να εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της ΠΚ ΙΙΙ 

(πολιτισμός Φυλακωπή Ι) [Ντούμας 1990, 25. Αντίθετα Karantzali 1996, 19: ο 

οικισμός συνέχισε να κατοικείται και κατά την ΠΚ ΙΙΙ, και, Σωτηρακοπούλου 

2007, 74: ίδρυση στη ΝΝ και συνέχιση κατοίκησης στην ΠΚ (Ι,ΙΙ), Φυλακωπή Ι, 

ΜΚ και ΥΕΧ (Ι – ΙΙΙΑ –Γ)]. 

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ: Απλώματα  
Χάρτης 5 & 5α: 2 

 

Τα Απλώματα, αμέσως Β-ΒΑ της Γρόττας είναι ένας αρκετά εκτεταμένος, 

πλην χαμηλός, λόφος, πάνω και πέρα από ένα ρέμα (εικ. 18, 20, 21).  

  

Ιστορικό της έρευνας  

Το 1951, ύστερα από την τυχαία εύρεση οστράκων ενός μυκηναϊκού 

αγγείου στον λόφο των Απλωμάτων, ο Κοντολέων διενήργησε μικρή 

ανασκαφική έρευνα από την οποία προέκυψαν δύο κυκλαδικά ειδώλια 

[Κοντολέων 1951 (1952), 222-223].  

Στην ίδια περιοχή, το 1959, ανασκάφηκε ο μυκηναϊκός Τάφος Β. Στο 

εσωτερικό του βρέθηκαν «αρκετά τεμάχια λεπίδων οψιδιανού, καθώς και δύο 

τεμάχια μικράς μαρμαρίνης λεκανίδος (ή λεκανίδων, τα δύο τεμάχια δεν 

συναρμόζουν»). Δεδομένου ότι «καθ’όλην την έκτασιν των Απλωμάτων 

ανευρίσκονται «Κυκλαδικά» θραύσματα», την προηγούμενη δε χρονιά ομοίως 

είχαν βρεθεί στην επίχωση του μυκηναϊκού Τάφου Α, ο Κοντολέων συμπέρανε 

ότι στην περιοχή υπήρχαν «κυκλαδικοί τάφοι κατεστραμμένοι ήδη κατά την 

αρχαιότητα» (Κοντολέων 1959, 183), χωρίς να διευκρινίζει τον ακριβή χρόνο της 

καταστροφής τους. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε με τις ανασκαφές των ετών 

1970, 1971, 1972, 1974, και 1976, υπό τη διεύθυνση του ιδίου και του 

Λαμπρινουδάκη αντίστοιχα.29  

Το 1970 ανασκάφηκαν 10 κυκλαδικοί τάφοι (τΙ-Χ). Οι οχτώ από αυτούς 

βρέθηκαν σε τμήμα του λόφου εμβαδού περίπου 250 τ.μ. προς Α της 

κρημνώδους έκτασης που καταλάμβαναν οι δύο μυκηναϊκοί Τάφοι Α και Β. Δύο 

βρέθηκαν 100 περίπου μ. προς ΝΑ, στο οικόπεδο Θεόφιλου στην παρυφή του 

λόφου των Απλωμάτων (εικ. 30, 31, 33). Ένας ακόμη, ο τΧΙ, αποδείχθηκε 

επίσης μεγάλος κυκλαδικός τάφος, ο οποίος όμως είχε συληθεί και επιχωθεί 

προσφάτως (Koντολέων 1970, 146-152˙Kontoleon 1971, 1024 κ.λπ).  

                                                           

29 Βλ. τις ετήσιες ανασκαφικές εκθέσεις στα ΠΑΕ (Κοντολέων 1970, 146-152, 1972, 145, 148-

154˙ Λαμπρινουδάκης 1974, 192, 1976Β, 295-299). 
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Το 1971, ανασκάφηκαν τρεις τάφοι, οι τΧΙΙ, ΧΙΙΙ και XIV, στην περιοχή 

αμέσως Ν αυτής που είχε ερευνηθεί την προηγούμενη περίοδο (εικ. 32, 33) .  

Το 1972, η ανασκαφή επεκτάθηκε ΝΔ των δύο μυκηναϊκών τάφων (Α και 

Β) και αποκάλυψε τους εντελώς κατεστραμμένους κυκλαδικούς τάφους ΧΙV-

ΧΧΙV. Ανάμεσά τους βρέθηκαν αρκετά βαθύτερα ή αβαθέστερα λαξεύματα ή 

ορύγματα πλήρη ανάμεικτης επίχωσης, που δεν επιτρέπουν ασφαλή 

συμπεράσματα για τη χρονολόγηση και τον προορισμό τους (εικ. 33).  

Το πρόγραμμα της περιόδου 1974 προέβλεπε την ευθυγράμμιση προς Α 

του μετώπου της ανασκαφής, πέραν του κυκλαδικού τάφου ΧΧΙΙΙ. Για τον λόγο 

αυτό σχεδιάσθηκαν πέντε τομείς (Τ). Ωστόσο, οι εργασίες διήρκεσαν μόλις πέντε 

ημέρες, «λόγω των εξαιρετικών συνθηκών υπό τας οποίας ετέλει η Χώρα» 

(Λαμπρινουδάκης 1974, 189). Ο Τ3 σκάφθηκε μέχρι τον μαλακό φυσικό βράχο, 

οι Τ1 και Τ2 σχεδόν μέχρι τον φυσικό βράχο, ο Τ4 μέχρι βάθους 1,50 μ., ενώ ο Τ5 

δεν ερευνήθηκε καθόλου. Συνεπώς βέβαια συμπεράσματα περί των κυκλαδικών 

τάφων θα μπορούσαν να εξαχθούν μόνον από τον Τ3, όπου, ωστόσο, «ουδέν 

σχετικόν ίχνος παρετηρήθη» (Λαμπρινουδάκης 1974, 192). Στην επίχωση των 

άλλων τομέων, που δεν προσέγγισαν τον βράχο, η παρουσία κυκλαδικών 

αντικειμένων ήταν επίσης πενιχρή (Λαμπρινουδάκης 1974, 192), γεγονός που 

οδήγησε στην εντύπωση μη συνέχισης του νεκροταφείου προς τη συγκεκριμένη 

πλευρά του λόφου.  

Η εντύπωση αυτή αποδείχτηκε απατηλή κατά τον καθαρισμό και την 

ολοκλήρωση της ανασκαφής των Τομέων 1, 2, 4 και 5, το 1976, με την εκεί 

αποκάλυψη ενός ακόμη κυκλαδικού τάφου (τΧΧVΙΙ).  

Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα των μετέπειτα χρόνων είχε ως 

αποτέλεσμα να παραμορφωθεί ο φυσικός βράχος στον οποίον είχαν λαξευθεί οι 

τάφοι και κανείς από αυτούς δεν παρέμεινε άθικτος˙ οι περισσότεροι βρέθηκαν 

εν πολλοίς ή εντελώς κατεστραμμένοι. Η χρήση, εξάλλου, της περιοχής ως 

νεκροταφείου κατά τους υστερορωμαϊκούς και τους πρώιμους χριστιανικούς 

χρόνους οδήγησε στη διαμόρφωση επίχωσης που ήταν πλουσιότατη σε 

κυκλαδικά αντικείμενα.  
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Αρχιτεκτονική30  

Ο τΙ ήταν κιβωτιόσχημος, κτιστός με αργούς λίθους και κατά τις 4 

πλευρές, με τις συνήθεις μικρές διαστάσεις (0,60 x 0,80 μ.).  

Οι τάφοι ΙΙ-ΧΙ δεν ανήκουν, σύμφωνα με τον Κοντολέοντα, στους 

συνήθεις κυκλαδικούς τύπους. Πρόκειται για λάκκους λαξευμένους στον φυσικό 

βράχο με τοιχώματα συγκλίνοντα προς τον πυθμένα, σχήματος γενικώς 

τετράγωνου, διακρίνονται δε για τις μεγάλες διαστάσεις και το μεγάλο βάθος. 

 Στους τάφους ΙV και V (εικ. 34) το κτιστό μέρος περιορίσθηκε γύρω από 

το χείλος του κτιστού φρέατος, ενώ στους υπόλοιπους δεν παρατηρήθηκε ίχνος 

κτιστών τοιχωμάτων.  

Ο τ VI (εικ. 35) ήταν ο μεγαλύτερος από όλους (διαστ. 2,30 x 2,50 μ., στον 

πυθμένα: 1,40 x 1,40 μ.) και πρέπει να είχε δύο ορόφους. Για τη στήριξη της 

πλάκας που κάλυπτε το κατώτερο διαμέρισμα κατασκευάσθηκε, αντί των 

συνήθων σε άλλες περιοχές τοιχαρίων, ένα πόδιο στον βράχο.  

Στους τάφους ΙV και V (βλ. παραπάνω εικ. 34), που ήταν επίσης 

διώροφοι αλλά είχαν σαφώς μικρότερες διαστάσεις (τΙV: 1,20 x 1,30 μ., βάθος: 

1,40 μ. τV: 1,40 x 1,40 μ.) τέτοια κατασκευή δεν χρειάστηκε και η πλάκα τους 

εσυγκρατείτο από τα συγκλίνοντα τοιχώματα του λάκκου.  

Στον τάφο ΙΙΙ (1,90 x 1,90 μ.) διαπιστώθηκε η ύπαρξη δρόμου (πλάτους: 

0,60 μ., σωζ. μήκους: 1 μ.) (εικ. 36).  

Ο τάφος ΙΧ είχε τελείως κυκλικό σχήμα, που δεν είναι βεβαιωμένα το 

αρχικό.  

Η οροφή βρέθηκε σχεδόν ακέραια μόνον στον τάφο IV - τμήματα 

εντοπίστηκαν στους τάφους ΙΙ και V˙ πρόκειται για μία μεγάλη σχιστόπλακα, επί 

της οποίας υπήρχε πλήθος μικρότερων πλακών ή σωρός μικρών λίθων. Ο τάφος 

ΧΙ ήταν όμοιος σχεδόν με τον VI.  

Ο τάφος ΧΙΙ ήταν ακανόνιστο κυκλοτερές όρυγμα με σωζόμενο άνοιγμα 

διαμέτρου σχεδόν 3 μ. επάνω έως 1,80 μ. κάτω. Σώζονταν τεμάχια πλακών από 

το δαπέδό του. 

Ο ταφος ΧIV ήταν επίμηκες λάξευμα μέσα στο οποίο σχηματίζονταν δύο 

βαθύτερα ανισομεγέθη τετράπλευρα ορύγματα, μέχρι βάθους 0,75 μ.  

Οι τάφοι ΧΙVα έως ΧΧΙV ήταν κατά κύριο λόγο βαθείς σχετικά λάκκοι 

ορθογώνιου σχήματος, λαξευτοί στον κροκαλοπαγή βράχο, με τις πλευρές τους 

επενδυμένες με ξηρότοιχους. Ως τάφος ΧΧΙΙΙα ορίστηκε τετράγωνο όρυγμα (1 x 

1 περ., βάθ. 0,88 μ.) χωρίς τοίχους στις πλευρές του.  

Ο τάφος ΧΧΙΙΙβ είναι του γνωστού κυκλαδικού τύπου με ελλιπέστατα 

διατηρούμενες τις κτιστές πλευρές του (διαστ. 0,80 x 0,60 μ.).  

Διπλός (διώροφος) θεωρήθηκε ο τάφος XVIII (διαστ. 0,95 x 0,80, σωζ. βάθ. 

0,43-0,75 μ.), με πλάκα στην ανατολική πλευρά.  

                                                           

30 Στις σύντομες ανασκαφικές εκθέσεις λίγοι τάφοι απεικονίζονται, οι δε φωτογραφίες είναι 
κακής ποιότητας. Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι πιο «ευανάγνωστες» 

φωτογραφίες.  



 

31 

 

Ο τάφος XV ήταν κτιστός ορθογώνιος (0,82 x 1,50 x 0,80 μ.).  

O βόρειος τοίχος του τάφου ΧVI ήταν επενδυμένος με μεγάλη σχιστολιθική 

πλάκα.  

Ο τάφος XIX (0,90 x 0,85 x 0,72 μ.), ήταν σχεδόν τετράγωνος και έσωζε 

λαξευτή βαθμίδα όπου πιθανότατα πατούσαν οι πλευρικοί τοίχοι του.  

Ο τάφος ΧΧΙΙΙ (1,00 x 0,90 x 0,60 μ.) καλύτερα διατηρούσε τη νότια πλευρά, 

της οποίας ο τοίχος αποτελείτο από μικρούς αργούς λίθους πάνω στους οποίους 

πατούσαν μεγαλύτεροι.  

Ο σχεδόν τετράγωνος τάφος ΧXIV (1,00 x 1,03 x 0,28 μ.) διακρίνεται για την 

επιμελή τοιχοδομία στη βόρεια και ανατολική πλευρά.  

Ο ημικυκλικός τάφος XVII είχε λαξευτή περιφέρεια της οποία τη βάση 

αποτελούσε κτιστός τοίχος που στο δυτικό πέρας του συνεχιζόταν το λάξευμα 

σχηματίζοντας αδρομερή δρόμο.  

Μέσα στον τάφο ΧΧ, που ήταν επίσης κυκλικό όρυγμα, σχηματιζόταν με 

αργολιθοδομή ορθογώνιος λάκκος (0,50 x 0,50 μ.), που συνεχιζόταν με 

λεπτότερο άνοιγμα, δίκην δρόμου, από το μέσον της πλευράς του. Τους 

παραπάνω τάφους κάλυπταν σχιστολιθικές πλάκες, που βρέθηκαν σε τεμάχια.  

O τάφος ΧΧVII (εικ. 37) ήταν χτιστός και διώροφος. Το θρανίο για τη 

στήριξη της πρώτης οροφής (εσωτ. διαστ. 0,60 x 1,20 μ.) και η χτιστή επένδυση 

των τοιχωμάτων του ανωτέρω ορόφου σώζονταν στις τρεις πλευρές του 

τετράγωνου λαξεύματος (σε ύψ. 0,45 και 0,85 μ. αντίστοιχα), δεν υπήρχαν όμως 

στην πλευρά κάτω από μεταγενέστερες ταφές (Λαμπρινουδάκης 1976, 296). 

 

Περιεχόμενο:  

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

Οι σχετικές πληροφορίες είναι φτωχές. Αναφέρεται σκελετικό υλικό σε 

όλους τους τάφους, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες (για τον αριθμό, το φύλο των 

νεκρών κ.λπ). Οι νεκροί στους τάφους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VΙ-ΧΙ είχαν τοποθετηθεί σε 

συνεσταλμένη στάση. Στον τάφο ΙV, αν και βρέθηκε σχεδόν αδιατάρακτος, 

ελάχιστα ήταν τα ίχνη οστών. Στον τάφο V, του οποίου ο άνω όροφος είχε 

καταστραφεί, βρέθηκαν πάνω στην πλάκα που σφράγιζε το κάτω διαμέρισμα, 

δύο νεκροί, ενώ κάτω από την πλάκα ήταν συγκεντρωμένα στη μία πλευρά του 

λάκκου πολλά οστά, «άνευ συνεχείας. Περίεργον είναι το γεγονός ότι εν τω αυτώ 

διαμερίσματι δεν ευρέθη εις τουλάχιστον αδιατάρακτος νεκρός» (Κοντολέων 

1970, 150). Στον τΧΙΙ αναφέρονται λίγα οστά στο βάθος. Στον ΤΧΙΙΙ 

αναφέρονται ελάχιστα ίχνη οστών. Στους τάφους ΧΙVα έως ΧΧΙV, που βρέθηκαν 

κατεστραμμένοι, οι σκελετοί σώζονταν ελλιπώς. Όπου ήταν δυνατόν, πάντως, 

διαπιστώθηκε η γνωστή συνεσταλμένη στάση του σώματος στη μία πλευρά. 

Στον τΧΧVII τα χώματα βρέθηκαν αναμοχλευμένα και «τα λειψανα των νεκρών» 

βρέθηκαν ψηλά, μαζί με τα κτερίσματα, ενώ στο βάθος του λάκκου υπήρχαν 

πάρα πολλές πέτρες.  
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β. Αντικείμενα-κτερίσματα (εικ. 38) 

 Ο τΧΧΙΙΙβ ήταν κενός. Ομοίως και ο Τάφος ΧIV. Ωστόσο, από την 

υπερκείμενή του επίχωση «συνελέγησαν ομού μετά δύο οστράκων του 7ου αι. 

πλήθος κυκλαδικών και μεταγενεστέρων θραυσμάτων» (Κοντολέων 1971, 178). 

Στο δάπεδο του τΧΙΙ βρέθηκαν υπολείμματα κτερισμάτων: τεμάχια κυκλαδικών 

μαρμάρινων αγγείων και σκευών, οψιανοί, κ.ά.  

Στους τάφους Ι-ΧΙ «οι νεκροί ήσαν σχετικώς πλουσίως εκτερισμένοι» 

(Κοντολέων 1970, 150). Από τους τάφους και την επίχωσή τους προήλθαν 

πολλά κομμάτια από μαρμάρινες φιάλες και άλλα αγγεία διαφόρων μεγεθών,31 

κομμάτια αγγείων από πολύχρωμο λίθο, αποτμήματα πωμάτων πήλινων 

πυξίδων με σπειροειδή κοσμήματα, ψήφοι περιδεραίων και «16 τεμάχια 

ειδωλίων, πάντων του φυσιοκρατικώτερου τύπου» (ό.π.) (εικ. 39. Βλ. επίσης 

εικ. 40, 41 όπου εικονίζονται ξεχωριστά δύο από τα παραπάνω ειδώλια,στα 

οποία γίνεται ειδικότερη αναφορά στο Κοντολέων 1970, 150). Επίσης, όλοι οι 

παραπάνω τάφοι περιείχαν πολλές λεπίδες, ορισμένοι δε και πυρήνες οψιανού 

(εικ. 42). Τέλος, μέσα σε φιάλες βρέθηκαν πολλά σαλιγκάρια,32 όστρεα 

(θαλάσσια μαλάκια) και σε τρεις περιπτώσεις ενας «κήρυκας» (εικ. 38, 43). 

Και στους τάφους ΧΙVα έως ΧΧΙV τα λίθινα αποτελούν τα 

πολυπληθέστερα κτερίσματα. Κυριαρχεί το μάρμαρο σε διάφορες ποιότητες, 

ενώ δεν λείπουν αγγεία από στεατίτη. Από την επίχωση των τάφων αυτών 

προέρχεται, σύμφωνα με μία άποψη (Μαραγκού 1990, λήμμα 163), το ΜΝ 7308 

ΠΚ ΙΙ μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής33 (εικ. 44). Στους τάφους 

XV και ΧΧΙΙΙ κυανό χρώμα είχε διαποτίσει το χώμα, τα οστά και ορισμένα σκεύη, 

κάποια από τα οποία ήταν μάλλον δοχεία χρώματος. 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα κλειστά σύνολα των τάφων. Σημειώνεται 

ότι εδώ για πρώτη φορά συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται ανά τάφο όσα 

αντικείμενα έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί –ή απεικονιστεί διάσπαρτα (π.χ. 

στα ΠΑΕ, στον κατάλογο της έκθεσης Μαραγκού, Λ., 1990. Κυκλαδικός 

Πολιτισμός. Η Νάξος στην 3η χιλιετία π.Χ. ή αλλού (π.χ. Broodbank 2000)34:  

 

 

                                                           

31 Στο Κοντολέων 1970, πίν. 192β και πίν. 193β εικονίζονται μαζί. Δύο από αυτά, τα ΜΝ 5881 

(ΠΚ ΙΙ μαρμάρινη πυξίδα) και ΜΝ 4838 (ΠΚ ΙΙ μαρμάρινο κωνικό κύπελλο) εικονίζονται και στο 
Μαραγκού 1990, λήμματα 47 και 136 αντίστοιχα.  
32 Στις ανασκαφικές εκθέσεις αναφέρονται ως κοχλιοί χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για 

χερσαία ή θαλάσσια σαλιγκάρια.  
33 Κοντολέων 1972, 151: «καθήμενα ειδώλια ευρέθησαν και εφέτος». Ακολούθως περιγράφει και 
απεικονίζει ορισμένα που προέρχονται από συγκεκριμένους τάφους ή την επίχωσή τους, όχι 

όμως και το συγκεκριμένο.  
34 Για τα αντικείμενα που αναφέρονται χωρίς να απεικονίζονται στις ετήσιες ανασκαφικές 
εκθέσεις της Αρχ/κής Εταιρείας [Κοντολέων 1970 (τ Ι-ΧΙ), 1971 (τ ΧΙΙ, ΧΙΙΙ), 1972 (τ ΧΙV – XXIV)˙ 

Λαμπρινουδάκης 1974 (τΧΧVΙΙ)] δεν δίνεται σε παρένθεση ειδικότερη βιβλιογραφική 

παραπομπή. Τα αντικείμενα που έχουν δημοσιευτεί και απεικονιστεί μόνο στα ΠΑΕ και 
περιλαμβάνονται στον παρόν κατάλογο επίσης δεν έχουν βιβλιογραφική παραπομπή σε 

παρένθεση, καθώς αυτή δίνεται στη λεζάντα της εκάστοτε φωτογραφίας.  
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Τάφος Ι  

• Mικρή μαρμάρινη σφαιρική, διώτη πυξίδα  

• Μολύβδινη σφραγίδα. ΜΝ 4853. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1970, 151, πίν. 195β-γ˙ 

Μαραγκού 1990, λήμμα 83) (εικ. 45). 

• Φιάλη από φλεβωτό μάρμαρο. ΜΝ 4847. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1970, 151, πίν. 

193β3˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 123) (εικ. 46). 

 

Τάφος ΙΙ 

• Μαρμάρινη σφαιρική πυξίδα. Δύο διπλές διάτρητες λαβές 

• Πήλινο απιόσχημο δοχείο. Οριζόντιες εγχάρακτες λαβές. Σε θραύσματα 

• Δύο πήλινα ποτήρια (κύπελλα με κάθετα τοιχώματα).  

• Βαθειά πήλινη φιάλη με υποτυπώδες πόδι 

• Ραμφόστομη κύλικα 

• Πήλινο μόνωτο πύραυνο ή θυμιατήρι. ΜΝ 4870. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1971, 151, 

πίν. 193γ˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 106) (εικ. 47).  

• Μαρμάρινο σφαιρικό αγγείο με πόδι. ΜΝ 4840. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1970, 151, πίν. 

192β˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 139) (εικ. 48) 

 

Τάφος ΙV 

• Μαρμάρινη τετράωτη πυξίδα. Εξαιρετικά λεπτά, διαφανή τοιχώματα 

• Μαρμάρινη φιάλη 

• Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικός. Αποσπασματικά σωζόμενο (εικ. 49) 

• Μεγάλο μαρμάρινο ειδώλιο. Αποσπασματικά σωζόμενο 

 

Τάφος V 

• Μαρμάρινος κρατηρίσκος. ΜΝ 4386. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 134) (εικ. 

50) 

• Μαρμάρινο σφαιρικό αγγείο. ΜΝ 4867. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1970, 151, πίν. 192β˙ 

Μαραγκού 1990, λήμμα 140) (εικ. 51)  

• Μαρμάρινη βαθειά φιάλη  

• Μαρμάρινη αβαθής φιάλη  

• Χαλκινο ξίφος (εικ. 52) 

• Απλός δακτυλιόλιθος με τρεις οπές στερέωσης35  

• Δύο βιολόσχημα αντικείμενα ύψ. 0,03 μ.36  

                                                           

35 Δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες 
36 Δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες 
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Τάφος Χ 

• Πήλινος δίωτος κάδος 

 

Τάφος ΧIΙΙ  

«Έκπληξις ήτο ο υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ τάφος» (Κοντολέων 1971, 178), που, 

μολονότι σώθηκε μόνον ως προς τον πυθμένα του και είχε ελάχιστα 

υπολείμματα οστών, ξεχώριζε για το περιεχόμενό του: κοντά στη μία γωνία του 

βρέθηκε μαρμάρινη πυξίδα με οριζόντιες ραβδώσεις, καθώς και τα περισσότερα 

τεμάχια του πώματός της, ενώ περίπου 0, 70 μ. νοτιότερα ήταν ο σωρός των 

κτερισμάτων, με σημαντικότερα δεκατρία κυκλαδικά ειδώλια. Όπως 

σημειώνεται στην ανασκαφική έκθεση (Κοντολέων 1971, 178-179) «αι 

δημοσιευμέναι εικόνες δεικνύουν τον τρόπον καθ’όν πάντα ταύτα ήσαν 

συσσωρευμένα (αυτόθι, πίν. 211α) (εικ. 53) Θα ήτο βεβαίως δυνατόν να 

υποθέσωμεν ότι η συσσώρευσις έγινε κατά τη μεταγενεστέραν αναταραχήν και 

καταστροφήν των κυκλαδικών τάφων, αλλά όμως πρόκειται σαφώς ενταύθα περί 

του μόνου παραμείνοντος αδιαταράκτου τμήματος του τάφου». 

Από τον τάφο αυτόν προήλθαν, ειδικότερα, τα ακόλουθα: 

• Μαρμάρινο καθιστό γυναικείο ειδώλιο. ΜΝ 5467. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 

14) (εικ. 54) 

• Μαρμάρινο καθιστό γυναικείο ειδώλιο. ΜΝ 5468. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 

15) (εικ. 54) 

• Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής. ΜΝ 5466. Παραλλαγής 

Καψάλων. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1971, 175 και κυρίως 178-180, πίν. 211β, δεξιά˙ 

Μαραγκού 1990, λήμμα 160) (εικ. 54) 

• Αργυρό ψέλιο (βραχιόλι). ΜΝ 5485. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 40) (εικ. 55) 

• Αργυρός σφυκωτήρας. ΜΝ 5486α. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 41) (εικ. 56) 

• Δύο σχηματικά ανθρωπόμορφα ειδώλια από όστρεο. ΜΝ 5479, 5480. Τύπος 

Απειράνθου. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1971, 179, πίν. 212-213˙ Μαραγκού 1990, 

λήμματα 100, 101) (εικ. 57) 

 

Τάφος ΧΙVα 

• Μαρμάρινο κυλινδρικό ποτήρι. ΜΝ 5884. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 

133β˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 130) (εικ. 58) 

 

Τάφος ΧV 

• Μαρμάρινη πυξίδα με πόδι και πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα (Κοντολέων 1972, 

151, πίν. 138δ) 

• Μαρμάρινη φιάλη με πόδι. ΜΝ 5813. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 19) 

• Μαρμάρινη κύλικα. ΜΝ 5857. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 138α˙ Μαραγκού 

1990, λήμμα 132)  
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• Μαρμάρινο επίμηκες εργαλείο ή σκεύος. Ίσως πώμα αγγείου με κοίλο 

περίγραμμα και με πιο έντονη κοιλότητα στις δύο στενές πλευρές. Η άνω 

επιφάνεια του πώματος είναι κυρτή και με επικλινή διαμόρφωση στις τέσσερις 

ακμές, δίκην μικρογραφικής τετρακλινούς στέγης (Κοντολέων 1972, 152, πίν. 

139γ) (εικ. 59) 

• Οστέινη χρωματοθήκη (Κοντολέων 1972, 153, πίν. 144β) 

• Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος (Κοντολέων 1972, 153-4, πίν. 142) 

• Πήλινο απιόσχημο αγγείο  

 

Τάφος ΧVΙΙΙ 

• Μαρμάρινο επίμηκες εργαλείο ή σκεύος. Ίσως πώμα αγγείου με κοίλο 

περίγραμμα και με πιο έντονη κοιλότητα στις δύο στενές πλευρές. Η άνω 

επιφάνεια του πώματος είναι κυρτή και με επικλινή διαμόρφωση στις τέσσερις 

ακμές, δίκην μικρογραφικής τετρακλινούς στέγης (παρόμοιο βρέθηκε στον τ ΧV, 

βλ. παραπάνω εικ. 59) (Κοντολέων 1972, 152, πίν. 139β) (εικ. 60) 

• Οστέινο σωληνοειδές σκεύος - χρωματοθήκη (Κοντολέων 1972, 153, πίν. 144δ) 

(εικ. 61) 

 

Τάφος ΧΙΧ 

• Μαρμάρινο ειδώλιο (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 136β) 

• Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος (Κοντολέων 1972, 154, πίν. 141γ) 

 

Τάφος ΧΧ 

• Τρία πήλινα σφονδύλια. ΜΝ 5820, 5825, 5826. ΠΚ Ι-ΙΙ (Κοντολέων 1972, πίν. 

143˙ Μαραγκού 1990, λήμματα 76-78)  

• Ένδεκα πήλινες αμφικωνικές ψήφοι περιδεραίου, με εγχάρακτη διακόσμηση 

(Κοντολέων 1972, 154, πίν. 143α)  

 

Τάφος ΧΧΙ 

• Διπλή πυξίδα που μιμείται ελλειψοειδή οικία και το πώμα της. Από στεατίτη 

(εικ. 62) 

 

Τάφος XXIII 

• Κεφαλή ειδωλίου, «μοναδική», σύμφωνα με τον Κοντολέοντα, για την 

φυσιοκρατική απόδοση. Από την επίχωση του τάφου (Κοντολέων 1972, 151, 

πίν. 135α-β) (εικ. 63) 

• Κεφαλή μαρμάρινου ειδωλίου (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 134α-β) 

• Μαρμάρινο ειδώλιο (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 136α) 

• Δύο μικρές μαρμάρινες κύλικες με ημισφαιρικό σώμα και κωνικό πόδι. Η μία με 

πρόχυση (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 138β-γ) 
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• Αργυρό κοχλιάριο. ΠΚ ΙΙ. ΜΝ 5837. Χωρίς παράλληλα. Βρέθηκε με μαρμάρινα 

σκεύη, οστέινο σωλήνα-χρωματοθήκη και ειδώλια (Κοντολέων 1972, πίν. 143 β-

γ˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 171) (εικ. 64) 

• Μαρμάρινη λεκανίδα. ΜΝ 5802. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1972, 151-152, πίν. 139α˙ 

Μαραγκού 1990, λήμμα 122)  

• Δύο οστέινοι σωλήνες - χρωματοθήκες (Κοντολέων 1972, 153, πίν. 144α και γ). 

• Μαρμάρινο τηγανόσχημο σκεύος. Σε συνάρτηση με τα πολλά ίχνη χρώματος στο 

εσωτερικό του, θεωρήθηκε από τον Κοντολέοντα πιθανή χρωματοθήκη (εικ. 

65) 

 

Τάφος XXIV 

• Mαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής. ΜΝ 5803. Παραλλαγή 

Καψάλων. ΠΚ ΙΙ (Κοντολέων 1972, 151, πίν. 137˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 159)  

 

Τάφος XXVII 

Τα πιο πολλά ευρήματα ήταν αποσπασματικά. Μερικά συνανήκοντα 

κομμάτια βρέθηκαν σε διαφορετικά βάθη και άλλα στα τοιχώματα του τάφου 

(Λαμπρινουδάκης 1976, 296-297). 

Από τον τάφο αυτόν προήλθαν, ειδικότερα, τα ακόλουθα: 

• Μικρό μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο  

• Δύο σχεδόν ακέραια μαρμάρινα γυναικεία ειδώλια. Τύπος Σπεδού 

(Λαμπρινουδάκης 1976, 298, πίν. 195β: α54)  

• Τμήμα στήθους από μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. Τύπος Σπεδού  

• Ανώτερος κορμός γυναίκας από μαρμάρινο σύμπλεγμα δύο τουλάχιστον 

μορφών σε εναγκαλισμό. ΜΝ 6908. Πρώιμη ΠΚ ΙΙ (Λαμπρινουδάκης 1976, πίν. 

195 δ-ε˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 98) (εικ. 66) 

• Μαρμάρινο τηγανόσχημο σκεύος. ΜΝ 6902. ΠΚ ΙΙ (Λαμπρινουδάκης 1976, 298, 

πίν. 196 γ-δ˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 110)  

• Πήλινο κύπελλο με ψηλό πόδι (Λαμπρινουδάκης 1976, 296, πίν. 196α: α60, α75) 

• Πήλινη πυξίδα με πόδι (Λαμπρινουδάκης 1976, 298, πίν. 196β) 

 

Ευρήματα χωρίς προσδιορισμό προέλευσης  

• Οστέινος σωλήνας - χρωματοθήκη. ΜΝ 5942/8938. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, 

λήμμα 51) 

• Τρεις λεπίδες από οψιανό. ΜΝ 5916, 5918, 5912. ΠΚ ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 

61-63)  

• Μαρμάρινη φιάλη. ΜΝ 746. ΠΚ Ι (Μαραγκού 1990, λήμμα 113) 

• Μαρμάρινο σφαιρικό αγγείο με πόδι. ΜΝ 5846 και ΜΝ 5845 (το πώμα). ΠΚ ΙΙ 

(Μαραγκού 1990, λήμμα 141)  
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Αποτίμηση των ευρημάτων 

Όπως διαπιστώνει ο Broodbank (2000, 221, με βιβλιογραφικές 

παραπομπές), το νεκροταφείο των Απλωμάτων έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα 

μαρμάρινων αντικειμένων ανά τάφο σε όλες τις Κυκλάδες (οι 27 ανεσκαμμένοι 

τάφοι περιείχαν 42 ειδώλια, επτά από αυτά καθιστά, και 60 αγγεία/σκεύη, 

ανάμεσά τους και πηνιόσχημες πυξίδες). Επίσης απέδωσε αργυρά και μολύβδινα 

αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μία σφραγίδα, ένα κοχλιάριο και ποικίλα 

κοσμήματα. Ανάμεσα στα τηγανόσχημα σκεύη ο Renfrew έχει εντοπίσει ένα 

εισηγμένο από την ηπειρωτική Ελλάδα, το μοναδικό παράδειγμα στις Κυκλάδες 

έως σήμερα, και ο Carter τη μακρύτερη (0,21 μ.) γνωστή λεπίδα οψιανού του 

Αιγαίου.  

 

Χρονολόγηση 

Σύμφωνα με τον Κοντολέοντα (1970, 152), «τόσον τα ευρήματα…όσον και το 

σχήμα και το μέγεθος των τάφων, οι οποίοι προαναγγέλουν τους θολωτούς 

τάφους της Σύρου, δεικνύουν ότι το ερευνηθέν τμήμα του νεκροταφείου ανήκει 

εις τους χρόνους αμέσως προ της υστέρας πρωτοκυκλαδικής περιόδου». 

Εφορμούμενος από το περιεχόμενο του τάφου ΧΙΙΙ, το επόμενο έτος 

σημειώνει: «Ο διά του ευρήματος τούτου πιστούμενος συχρονισμός δεκα τριών 

ειδωλίων διαφόρου τύπου είναι σημαντικός…Οπωσδήποτε δε καθίσταται 

προφανές ότι δια τα ειδώλια πρέπει να δεχθώμεν χρονολογίας χαμηλοτέρας ή 

όσον πιστεύεται, τουλάχιστον συνέχισιν της κατασκευής των και εις χρόνους 

νεωτέρους της πρωτοκυκλαδικής εποχής» (Κοντολέων 1971, 179). 

Ο ίδιος στην ανασκαφική έκθεση του 1972 γράφει: «Μέχρι της πλήρους 

εξερευνήσεως της νεκροπόλεως περιορίζομαι εις τας ολίγας ταύτας 

παρατηρήσεις, δι’ ών όμως συμπληρουμένων παλαιοτέρων μου διαπιστώσεων 

συνάγεται σαφώς το συμπέρασμα ότι οι μέχρι τούδε ανασκαφέντες τάφοι των 

Απλωμάτων ανήκουν εις τον αυτόν «ορίζονταν, ως και οι υπό του Τσούντα 

ανασκαφέντες εις την Χαλανδριανήν της Σύρου, όστις βεβαίως δεν περιορίζεται 

μόνον εις την Σύρον. Την κοινότητα ταύτην βεβαιοί όχι μόνον η τυπολογία των 

τάφων αλλά και τα ευρήματα» (Κοντολέων 1972, 150).  

Ο Ντούμας (1990, 23) και η Καράντζαλη (Karantzali 1996, 19) 

τοποθετούν το νεκροταφείο των Απλωμάτων στην ΠΚ ΙΙ, ενώ ο Renfrew (1972, 

517, n. 2) σημειώνει ότι αυτό περιέχει ευρήματα του πολιτισμού Κέρου-Σύρου.  

Δεδομένου, πάντως, ότι το υλικό είναι αδημοσίευτο, το μόνο που μπορεί 

να υποστηριχθεί με βάση τα γνωστά ευρήματα (που ασφαλώς δεν 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο) είναι ότι το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως κατά τον πολιτισμό Κέρου-Σύρου. Από το υλικό προκύπτει ότι, πέραν 

των ευρημάτων της ΠΚ ΙΙ, υπάρχουν και άλλα προγενέστερα, της ΠΚ Ι και της 

μεταβατικής φάσης ΠΚ Ι/ΙΙ (βλ. παραπάνω).  
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Μεμονωμένοι τάφοι στη Χώρα 

 

Χάρτες 3, 4, 5 

 

Σε δύο σημεία της Χώρας έχουν αποκαλυφθεί μεμονωμένοι τάφοι που 

φαίνεται να σχετίζονται με τον ΠΚ οικισμό της Γρόττας:  

(α) στη στενή λωρίδα γης στα Παλάτια, ο Welter ερεύνησε, το 1930, δύο 

μεγάλους τάφους με άφθονα ΠΚ όστρακα (Fotou 1983, 25) και 

(β) δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, πάνω από τον δρόμο προς το 

χωριό Ποταμιές, στο κτήμα Αντώνιου Γαβαλά, ο Κοντολέων ανέσκαψε, το 1950, 

δύο ακόμη, κατεστραμμένους, τάφους της ίδιας εποχής [«Ανεφάνησαν δύο 

κυκλαδικοί τάφοι αλλά δυστυχώς κατεστραμμένοι˙ του ενός εσώζετο τμήμα μόνον 

εκ πλακών σχίστου, του ετέρου έλειπεν η πλαξ της μιας μακράς πλευράς. Είχε 

μήκος 80 εκ. και πλάτος 40 εκ. Ουδέν έτερον υπήρχεν εν αυτή ειμή οστά τινά και 

ολίγα τεμάχια εξ εγχαράκτου σφαιρικής πυξίδος κοινού ναξιακού τύπου» 

(Koντολέων 1950, 279-280)].  

 Δεδομένου ότι εκκλησάκια της Αγίας Παρασκευής υπάρχουν: ένα στον 

Μπούργκο (στο όριο με τη Μέσα Γρόττα) (εικ. 67) και ένα στα Απλώματα 

(ανατολικό όριο, κοντά στο Καμινάκι) (εικ. 68) και μάλιστα και τα δύο ήταν 

τους χρόνους του Κοντολέοντα σε επαφή με δρόμο που οδηγούσε στις Ποταμιές, 

δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο από τα δύο αναφέρεται. Θεωρούμε όμως πιθανότερο 

να αναφέρεται στο δεύτερο, λόγω της μεγαλύτερης εγγύτητάς του με το 

νεκροταφείο των Απλωμάτων. 
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ΒΔ ΝΑΞΟΣ 

 
Χάρτης 5β. Η ΒΔ Νάξος με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

3. Ακρωτήρι, λόφοι Αχερίονα & Αη Λιά: 

νεκροταφείο και οικισμοί  

109. Μοναστηριώτισσα Εγγαρών 

110. Άγιος Αρτέμιος Εγγαρών 
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Μοναστηριώτισσα 

 
Χάρτης 5β: 109 

 

Στις Εγγαρές (ή Εγκαρές), το γραφικό χωριό των 200 κατοίκων στην ομώνυμη 

κοιλάδα με τα εύφορα περιβόλια και τα οπωροφόρα δέντρα 7,5 χλμ. ΒΔ από τη Χώρα 

(el. wikipedia. οrg) βρίσκεται η Μοναστηριώτισσα.  

Κατά τον Σφυρόερα (1962, 1) εκεί «καρπίζουν τα δέντρα τα καλύτερα και πιο 

γλυκόχυμα φρούτα της Νάξου, τα βερύκοκκα (μπόλια), τα μήλα, τα πορτοκάλια και τα 

μανταρίνια, που οι Βενετσιάνοι άρχοντες του νησιού είχαν φέρει τα πρώτα φυτά τους 

από χώρες μακρινές, έκαμαν περιβόλια και έκτισαν τους πύργους τους, για να περνούν τα 

καλοκαίρια τους και να διαφεντεύουν τους υποτακτικούς στις αγγαρείες που τους βάζανε 

κι απ’ όπου, λένε, πως πήραν και το όνομά τους και οι Εγκαρές. Το τοπωνύμιο βρίσκεται 

και σε παλιά κείμενα με τον τύπο Εγκαρυές, που σημαίνει τον τόπο που φυτρώνουν 

καρυδιές. Στην κτιτορική διάταξη του Μοναστηριού της Παναγίας της Υψηλοτέρας του 

1620 αναφέρεται ‘ο κάμπος των Εγκαριών’». Η Μοναστηριώτισσα οφείλει το ονομά της 

στην εκκλησία της Μονής της Μοναστηριώτισσας από την οποία απέχει 30 μ. (εικ. 69). 

Διαμορφωμένοι βράχοι με κοιλότητες και δυσδιάκριτες βραχογραφίες 

εντοπίστηκαν σχεδόν πάνω στο παραδοσιακό μονοπάτι από τον Άγιο Γεώργιο των 

Εγγαρών προς τη φράμπικα (νερόμυλο)-λαγκάδα και συγκεκριμένα στο σημείο 

συνάντησης του μονοπατιού με τον σύγχρονο χωμάτινο δρόμο, ο οποίος ξεκινώντας 

από το δημοτικό σχολείο των Εγγαρών καταλήγει στη Μοναστηριώτισσα  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;) 

 

Η θέση, άγνωστη στην επιστημονική κοινότητα, μάς υποδείχθηκε στις 18-7-

2010 από τον αρχαιόφιλο απεραθίτη Γιάννη Φλώριο Μπαρδάνη. Πρόκειται για 

έκταση με ασβεστολιθικούς βράχους, οι οποίοι αφενός έχουν λατομηθεί, 

αφετέρου φέρουν κοιλότητες (εικ. 71 - 73) και δυσδιάγνωστες επίκρουστες 

παραστάσεις (Εικ. 74). Σε όλη την περιοχή παρατηρείται επιφανειακή 

προϊστορική κεραμεική.  

Ο χαρακτήρας και η χρονολόγηση της θέσης δεν είναι δυνατόν να 

καθοριστούν με ασφάλεια εάν δεν γίνει ανασκαφική έρευνα. Επειδή όμως τα 

επιφανειακά όστρακα προέρχονται από χρηστικά χονδροειδή αγγεία, πιθανόν 

πρόκειται για οικιστική θέση. Άλλωστε λόγω της εγγύτητάς της με τρεχούμενα 

νερά και εύφορα εδάφη (εικ. 70) ενδείκνυται για εγκατάσταση. Επιπλέον η 

λατόμηση ενός βράχου με τέτοιον τρόπο ώστε να σχηματίζει τις δύο πλευρές 

ενός τετράπλευρου κτίσματος (εικ. 72) ή η ημικυκλική διαμόρφωση ενός άλλου 

(εικ. 71), δείχνουν, ίσως, ότι πρόκειται για οικιστικά κατάλοιπα. Οι 

βραχογραφίες στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες (βλ. παρακάτω) εντάσονται 

γενικώς στην ΠΕΧ. Συνεπώς η τοποθέτηση της θεσης στην ΠΚ φαίνεται πιθανή 

(Λεγάκη 2011). 
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Ακρωτήρι (νεκροταφείο), λόφος Αχερίονα και λόφος Αη Λιά (οικισμοί)  

 

Χάρτες 5 & 5β: 3 

 

 Σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τη Χώρα, το νεκροταφείο στο Ακρωτήρι 

(περίπου 45 λεπτά πεζοπορίας ΒΑ των Εγγαρών) εκτείνεται 2 χλμ. στα ΒΑ της Μονής 

Φανερωμένης και 1 χλμ. στα ΝΔ του ναού της Αγίας Σοφίας, στη ΒΑ πλαγιά 

κορυφογραμμής μεταξύ των ρευμάτων Κούκουλα και Παχειάς Άμμου. Βρίσκεται 500 μ. 

από την ακτή, στον αγρό του Κων/νου Σκουλάξενου (Ντούμας 1963, 278˙ Doumas 

1977, 82).  

 Στους παρακείμενους λόφους του Αχερίονα και του Άη Λιά έχουν εντοπιστεί, 

αλλά δεν έχουν ανασκαφεί, δύο οικισμοί της ΠΕΧ.  

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ στον λόφο Αχερίονα 

Στον λόφο του Αχερίονα, σε άμεση γειτνίαση με το ΠΚ νεκροταφείο του 

Ακρωτηρίου (Χάρτης 5β: 3), ανάμεσα σε οικισμό των ιστορικών χρόνων και τη 

θάλασσα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εντοπίστηκε από τον R. Treuil και 

τους συνεργάτες του οικισμός της Εποχής του Χαλκού, όπως φανερώνουν οι 

μεγάλες ποσότητες οψιανών και οστράκων στην επιφάνεια (Treuil 1983, 65). Η 

θέση δεν έχει ανασκαφεί και έτσι δεν είναι βέβαιο ότι ο οικισμός είναι 

σύγχρονος του νεκροταφείου στο Ακρωτήρι, ωστόσο η εγγύτητά τους καθιστά 

πολύ πιθανό το νεκροταφείο αυτό να ανήκει στον οικισμό. 

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ στον λόφο Άη Λιά (Προφήτη Ηλία) 

 Ένας δεύτερος οικισμός της Εποχής του Χαλκού έχει επίσης εντοπιστεί 

από την ομάδα του Treuil (ό.π.) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αλλά δεν έχει 

ανασκαφεί, επομένως δεν ξέρουμε πότε ακριβώς χρονολογείται. Βρίσκεται σε 

άλλο λόφο της ίδιας περιοχής, τον Αη Λιά (Χάρτης 5β: 3). Απέδωσε 

επιφανειακή κεραμεική και μεγάλη ποσότητα οψιανών.  

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ στο Ακρωτήρι 

Ιστορικό της έρευνας 

Σωστική ανασκαφή δέκα περίπου ημερών (9-20/10/1962) διενεργήθηκε 

από τον Χρ. Ντούμα (Doumas 1977, 82) με σκοπό «την διάσωσιν των αρχαίων 

από την καταστρεπτικήν δραστηριότητα των αρχαιοκαπήλων» (Ντούμας 1963, 

275).  

Το νεκροταφείο βρέθηκε άρτι συλημένο (Ντούμας 1963, 278). Σύμφωνα 

με τους ντόπιους, 20 περίπου τάφοι που βρίσκονταν στο κεντρικό τμήμα 

εκτεταμένης νεκρόπολης, είχαν καταστραφεί πλήρως «εκ της προνοίας των 

αρχαιοκαπήλων να μην αφήνουν ίχνη της διελευσέως τους» (Ντούμας 1963, 278˙ 

Doumas 1977, 82). Ερευνήθηκαν 24 τάφοι (Ντούμας 1990, 93), από τους 
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οποίους οι τρεις37 είχαν συληθεί, «αλλά όχι πρόσφατα» (Doumas 1977, 82˙ 

Ντούμας 1990, 93). 

 

Αρχιτεκτονική (Εικ. 75) 

 Η φυσική κλίση του εδάφους έχει ουσιαστικά υπαγορεύσει την 

οργάνωση των τάφων σε τρεις συστάδες, που οριοθετούνται και χωρίζονται 

μεταξύ τους με φυσικά βραχώδη εξάρματα (Doumas 1977, 82˙ Ντούμας 1990, 

93). Οι τάφοι της τρίτης συστάδας δεν παρατάσσονται τόσο πυκνά και μοιάζουν 

να συγκροτούν και επιμέρους υπο-ομάδες (Doumas 1977, 82). Σε κάποιες 

περιπτώσεις (π.χ. τ19, τ20) ο φυσικός βράχος στο όριο της συστάδας έχει 

επιπεδοποιηθεί (Doumas 1977, 82). Ο προσανατολισμός των τάφων κατά 

κανόνα είναι σύμφωνος με την κλίση της πλαγιάς. Οι περισσότεροι ανοίγουν 

προς τα Β και ΒΑ και κάποιοι άλλοι προς τα ΝΑ και Α (Doumas 1977, 83). 

 Οι τάφοι είναι κυκλαδικοί τραπεζιόσχημοι, επενδυμένοι με πλάκες 

(Ντούμας 1963, 278). Τρεις είναι οι κυρίαρχοι τύποι: τύπος Α (19 τάφοι), τύπος 

Β1 (δύο τάφοι) και τύπος C2 (τάφος 18). Δύο τάφοι (τ1 και τ5) βρέθηκαν τόσο 

κατεστραμμένοι, ώστε δεν μπορούν να καταταχθούν σε κανένα τύπο (Doumas 

1977, 82). Η πλάκα που φράσσει την είσοδο των τάφων στην κατωφέρεια είναι 

συνήθως υψηλότερη από την καλυπτήρια και υποστηρίζεται εξωτερικά από 

αργούς λίθους. Τον τάφο καλύπτει άλλη πλάκα, διαστάσεων ανάλογων προς το 

άνοιγμά του. Πάνω από αυτήν και στο μπροστινό τμήμα της, όπου εξέχει και η 

πλάκα της εισόδου, κτίζεται μικρός τοίχος, που έχει μόνον μία όψη, προς την 

κατωφέρεια. Το τμήμα μεταξύ του εν λόγω τοιχίσκου του βράχου από πίσω και 

πάνω από τον τάφο καλύπτεται με μικρούς λίθους και χώμα. Κατά αυτόν τον 

τρόπο με τον τοιχίσκο δημιουργείται επίχωση 0,50 μ. πάνω από τον τάφο, η 

οποία αφενός στηρίζει την καλυπτήρια πλάκα του, αφετέρου λειτουργεί ως 

σήμα του τάφου (Ντούμας 1963, 278˙ Doumas 1977, 82). Φαίνεται ότι πρώτα 

φρασσόταν η είσοδος των τάφων και κατόπιν καλυπτόταν ο τάφος (Doumas 

1977, 82). 

Οι τάφοι ήταν κατά κύριο λόγο «ατομικοί» (Ντούμας 1990, 93), 

εξαιρουμένου του τ13, που ήταν διώροφος (Doumas 1977, 82) και του τ4, 

πιθανώς και του τ16, που απέδωσαν τουλάχιστον δύο ταφές, τη μία πάνω στην 

άλλη. Ο τ18 χρησιμοποιήθηκε, ίσως, ως οστεοφυλάκιο (Doumas 1977, 82).  

 Οι διαστάσεις των τάφων ποικίλλουν: μήκος 0,40 έως 1,40, πλάτος 0,30 

έως 0,72, βάθος 0,30 έως 0,48 μ. Μεγάλο βάθος (0,60 μ.) είχε μόνον ο διώροφος 

τάφος 13 (Doumas 1977, 83).  

                                                           

37 Στην ανασκαφική έκθεση σημειώνεται ότι βρέθηκαν ασύλητοι 22 τάφοι (Ντούμας 1963, 278).  
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Περιεχόμενο  

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

Στο εσωτερικό των τάφων δεν βρέθηκε ούτε ένας ακέραιος σκελετός. 

Ωστόσο, τα υπολείμματα οστών, το σχήμα και οι διαστάσεις των τάφων 

βεβαιώνουν ότι η στάση του/των νεκρού/ών ήταν έντονα συνεσταλμένη 

(Ντούμας 1963, 278). Η συνήθης τοποθέτηση των κτερισμάτων στην πρόσθια 

αριστερή γωνία του τάφου δείχνει ότι είχαν ταφεί στη δεξιά πλευρά, με το 

πρόσωπό τους προς την είσοδο του τάφου (Doumas 1977, 83).  

Οι διαστάσεις των τάφων προτείνουν ότι κατά κύριο λόγο προορίζονταν 

για ενήλικες με εξαίρεση τους τάφους 19, 24 και κατά πάσα πιθανότητα και τον 

τάφο 22, που ήταν παιδικοί (Doumas 1977, 83). Πουθενά δεν υπήρχε πλάκα εν 

είδει «μαξιλαριού» για την κεφαλή του νεκρού. Επίσης, ο κανόνας ήταν ο νεκρός 

να ακουμπά απευθείας στο έδαφος, αν και δύο, ίσως και τρεις τάφοι (τ17, 21, 

ίσως και ο τ5), ήταν πλακοστρωμένοι (Doumas 1977, 82).38  

 

β. Κεραμεική και άλλα ευρήματα 

 Από τους ασύλητους τάφους, ακτέριστος ήταν μόνον ο τ24, ο οποίος, 

όπως σημειώθηκε παραπάνω, ήταν παιδικός. Οι τάφοι 5, 9 και ίσως και ο τάφος 

21 δύνανται να χαρακτηριστούν «πλούσιοι». Οι υπόλοιποι περιείχαν πήλινα 

αγγεία ατελούς όπτησης, από καστανωπό, σχετικά καθαρό πηλό, με προσμίξεις 

χαλικιών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι τάφοι 4 και 16 που περιείχαν πάνω 

από έναν σκελετούς (Doumas 1977, 83).  

Χαρακτηριστική είναι η σπανιότητα μαρμάρινων αγγείων και λεπίδων 

οψιανού και η αφθονία πήλινων αγγείων και μαρμάρινων ειδωλίων (Ντούμας 

1963, 278). Τα μόνα μετάλλινα εύρηματα ήταν μία μικρή χάλκινος ψήφος και 

ψήγματα από μία δεύτερη (Doumas 1977, 83, 85).  

Συγκεκριμένα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων: 39  

• 13 πυξίδες (9 κυλινδρικές και 3 σφαιρικές - μία μοιάζει με «εχίνο»), 

ανάμεσά τους και χαρακτηριστικά δείγματα της πρώιμης ΠΚ Ι (Ομάδα 

Πηλού) [Μαραγκού 1990: πήλινη πυξίδα. ΠΚ Ι. ΜΝ 1971. Από τ21 (λήμμα 

31) (εικ. 76), πήλινη πυξίδα. ΠΚ ΙΙ. ΜΝ 1970. Από τον τ21 (λήμμα 46)]. 

• 12 κρατηρίσκοι (όμοιοι με τις μαρμάρινες κανδήλες, πλην ραδινότεροι). 

Ομάδες Πηλού και Πλαστηρά [Μαραγκού 1990, 175 πήλινος κρατηρίσκος 

με κωνικό πόδι. ΠΚ Ι. ΜΝ 1958. Από τον τ9) (εικ. 77) 

• 8 μαρμάρινα ανθρωπόμορφα ειδώλια [α. τελείως σχηματικά βιολόσχημα, 

β. βιολόσχημα που αποδίδουν περισσότερο το ανθρώπινο σώμα, γ. τύπου 

Πλαστηρά (Ντούμας 1963, 278. Doumas 1977, 84-85)˙ Μαραγκού, 1990: 

σχηματικό βιολόσχημο. ΜΝ 1989. ΠΚ Ι. Από τον τ5 (λήμμα 146) (εικ. 78), 

                                                           

38 Αντίθετα, Ντούμας 1963, 278: «εις ουδεμίαν περίπτωσιν ευρέθη πλαξ εις το δάπεδον» 
39 Τα κλειστά ταφικά σύνολα παρουσιάζονται αναλυτικά, με σχέδια και εικόνες, στο Doumas 
1977, 83-96. Για τον λόγο αυτό εδώ απλώς αναφέρονται και απεικονίζονται ενδεικτικά κάποια 

από τα αντικείμενα. 
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ειδώλιο γυναικείας μορφής. ΜΝ 1990. Τύπος Πλαστηρά. Έργο του 

«Καλλιτέχνη Ντούμα». ΠΚ Ι. Από τον τ5 (λήμμα 147) (εικ. 79), 

βιολόσχημο ειδώλιο γυναικείας μορφής. ΜΝ 1992. ΠΚ Ι. Από τον τ9 

(λήμμα 145)]. 

• Μαρμάρινη φιάλη με έντονα ίχνη ερυθρού χρώματος. ΜΝ 1957. ΠΚ Ι. Από 

τον τ11 (Μαραγκού 1990, λήμμα 114)  

• Μαρμάρινος κρατηρίσκος όμοιος με τους πήλινους  

• Μικκύλο λίθινο ιγδίο (παλέττα) με ύπερο και ίχνη ερυθρού χρώματος  

• 5 περιδέραια από θαλάσσια όστρεα ή από ποικιλόχρωμες μικρές λίθινες 

ψήφους - μία σε σχήμα βατράχου (Ντούμας 1963, 278-279˙ Μαραγκού 

1990, λήμμα 25: περιδέραιο από κοχύλια. ΜΝ 2004. ΠΚ Ι. Από τον τ3 (εικ. 

80)˙ λήμμα 26: περιδέραιο από λίθινες ψήφους. ΜΝ 2007. ΠΚ Ι. Από τον 

τ8)  

• Πήλινο κάλυμμα. Ομάδα Κάμπου  

• Μαρμάρινο πινάκιο. ΜΝ 1991. ΠΚ Ι. Από τον τ4 (Μαραγκού 1990, λήμμα 

28) 

• Πήλινη φιάλη. Ομάδα Σύρου (Doumas 1977, 83), κ.ά.  

 

Χρονολόγηση  

Αρχικά ο Ντούμας (1963, 279) χρονολόγησε το νεκροταφείο στην πρώτη 

φάση της ΠΧ1. Το ίδιο και ο Renfrew (1972, 517, n. 4) που το ενέταξε στην 

πολιτιστική ενότητα Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι).  

Αργότερα όμως ο πρώτος τεκμηρίωσε ότι το νεκροταφείο «ιδρύθηκε» 

στη φάση Πηλός της ΠΚ Ι και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε διαρκώς έως και την 

Ομάδα Σύρου της ΠΚ ΙΙ (βλ. σχετ. Doumas 1977, 85˙40 Ντούμας 1990, 21, 93). Τη 

χρονολόγηση υιοθετούν και οι: Ηope-Simpson & Dickinson (1979, 326), Φώτου 

(Fotou 1983, 33) και Καράντζαλη (Karantzali 1996, 21). 

                                                           

40 Αναλυτικότερα, ο Ντούμας τοποθετεί τη διάρκεια χρήσης του νεκροταφείου από την ΠΚ Ι 

(Πολιτισμός Γρόττας-Πηλού) έως και προχωρημένη φάση της ομάδας Σύρου της ΠΚ ΙΙ 

(Πολιτισμός Κέρου-Σύρου). «Από τον Πολιτισμό Γρόττας Πηλού εκπροσωπούνται οι Ομάδες Πηλός 
και Πλαστηράς. Η παρουσία αντικειμένων της ομάδας Πλαστηρά σε συνάφεια με αντικείμενα της 
μεταβατικής ΠΚ Ι/ΙΙ ομάδας Κάμπου στον τ2, πιστοποιεί την αδιάλειπτη και ομαλή συνέχιση 
χρήσης του νεκροταφείου και κατά την ΠΚ ΙΙ. Κατά την ΠΚ ΙΙ και τον πολιτισμό Κέρου-Σύρου το 
νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε μόνον κατά τη φάση Σύρου. Τουλάχιστον δύο τάφοι, οι τ13 και τ16 
έχουν διαδοχικές ταφές, στοιχείο χαρακτηριστικό του Πολιτισμού Κέρου-Σύρου. Ωστόσο μόνον ο 
δεύτερος έδωσε κεραμεική της ομάδας Σύρου. Πιθανώς μάλιστα η μεγάλη ποσότητα οψιανού στο 
συγκεκριμένο τάφο να είναι ενδεικτική της προχωρημένης χρονολόγησής του» (απόδοση στα 

ελληνικά του αγγλικού κειμένου).   
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Άγιος Αρτέμιος 

 

Χάρτες 5 & 5β: 110  

Εικ. 81 

 

 Σύμφωνα με τον Μπαρδάνη (1963β, 1), η εξαγωγή του σμυριγλιού 

(σμύριδας),41 από τον Άγιο Αρτέμιο «ήρχισε στη Νεολιθική εποχή και σήμερα 

τείνει να σβήσει». Η πληροφορία δεν έχει επαληθευτεί αρχαιολογικά. Δεν 

αποκλείεται πάντως οι κάτοικοι των ΠΚ οικισμών στο ευρύτερο περιβάλλον των 

Εγγαρών (βλ. παραπάνω) να εκμεταλλεύονταν το σμυρίγλι του Αγίου Αρτεμίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41Η σμύριδα [πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από κορούνδιο (Al2O3) με ανάμιξη μαγνητίτη και 

προϊόντων χημικής αποσάθρωσης του τελευταίου, δηλαδή αιματίτη και λειμωνίτη. Ως 

επουσιώδη συστατικά μπορεί να περιέχει χαλαζία, σιδηροπυρίτη, μοσχοβίτη, τουρμαλίνη, 
βιοτίτη κ.ά. (el.wikipedia.org)] είναι το πιο γνωστό και πολυσυζητημένο προϊον της ναξιακής 

γης. Στην καθαρή της μορφή (corundum) έρχεται μόλις δεύτερη σε σκληρότητα μετά το διαμάντι 

(στην κλίμακα που μετριέται η σκληρότητα δέκα λίθων, το διαμάντι έχει 10 βαθμούς, η σμύριδα 
8 και το μάρμαρο 3 με 4). Η σμυριδόπετρα χρησιμοποιείτο πολύ στη λείανση - για λίμες 

ακονόπετρες και σε εργαλεία τροχίσματος. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως «νάξιος λίθος» και 

τη στιγμή που πριν από μερικές δεκαετίες μία εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισε να 
παράγει τεχνητή σμύριδα (carborundum), η ναξιώτικη σμύριδα είχε μεγάλη ζήτηση σε όλο τον 

κόσμο (Getz-Preziosi 1989, 63-64).  
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ΒΑ & ΝΑ ΝΑΞΟΣ 

 
Χάρτης 5γ. Η ΒΑ & ΝΑ Νάξος με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

4. Απόλλωνας  

5. Κάμποι 

6. Άβδελι-Λιώνας: οικισμός και νεκροταφείο 

7. Χάλαρο των Γιαλάδων (ή Υαλάδων)  

8. Καυκάρα του Nτινέρη 

9. Κάμπος της Μάκρης 

10. Ποταμίδα του Κατσάγριλα 

11. Λιοΐρια του Καριώτη 

12. Καυκάρα της Καλόγριας 

13. Βιλάνο(ς) 

14. Μπρεγιώργη 

15. Σακκούλες 

16. Χάλαρο των Αμοργινάδων 

17. Καντούνες 

18. (η ) Πέταση 

19. (η) Αγριαπού 

20, 21. Κανάκης(ς), Ψιλή Άμμος 

22. Μπεμπέκος 

23. Ξερακρώτηρο (Βουνές) 

24. Κλειδός [ή (τα) Παληοκλειδά] 

25. Λούρος 

26. Αμμο(υ)δάρα 

29. Λιονάς 

30. Κορφή τ’ Αρωνιού 

31. Τοίχους  

32, 33, 34, 35. Πάνορμος ή Πάνερμος: 
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Πλευριά Καλαϊτζή, Κορφάρι Αμυγδαλιών, 

Πλευριά του Μπαρδάνη, Πλευριά του 

Κονόμου. 

36. Σπεδό, Κάστρο  

37. λόφος Πατε(λ)ούρα 

38. Κέλη 

39. Ανεβάλλουσα  

40. Κατζηλιέρη  

41. Καρβουνόλακκοι 

58. Φεραντάκη 

59. Μουτσούνα 

61. Μονοτοίχι του Άη Λια 

62. Σκάλες & άλλοι οικισμοί Σπεδού 

63. λόφος Γλεισούρες 

64. λόφος Βέλου  

72. Φιώντας (ή Φιόντας) 

73. Πετρόνια 

74. Άη Δημήτρης Αζαλά  

75. νεκροταφεία Αζαλά  

76. Λυ(γ)αρίδια 

80. Σκαδό 

81. Σπήλαιο Κορώνου (βλ. στα σπήλαια) 

83. Ξεροκοφτό 

88. Ντρίτης 

90, 91. Σπήλαια της Φίδας και του Καναβάρη 

(βλ. στα σπήλαια) 

92. Αγκαθούρα 

93. Βούβες ή Γούβες 

95. Μαυροπέτρι 

96, 97. Οικισμοί Ανακιών: προβόλια του 

Χατζημανώλη, προβόλια του Καζάκου 

98, 99, 100. Οικισμοί Λάκκων: Μπελιώτα, 

Τρυπαλουράδο, Χάλαρα των 

Ντραβαλιάρηδων 

101. Μερσίνι 

102. Λάκκος της Ροπικής 

103, 104, 105. Οικισμοί Α του Δανακού στις 

περιοχές Αθαλιά, Μερόπες, Καλή Στιχιά  
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Απόλλωνας: νεκροταφείο και οικισμός (;)  

 
Χάρτης 5γ: 4 

 Ο Απόλλωνας, το επίνειο της Κωμιακής (Κορωνίδας), είναι ένας παραλιακός 

οικισμός 100 περίπου κατοίκων στον ομώνυμο όρμο της ΒΑ Νάξου, γνωστό για τα 

αρχαία λατομεία και το κολοσσιαίο άγαλμα του Διονύσου (εικ. 82). «Από τις συνήθεις 

σε λατομεία εγκαταστάσεις μπορεί να γίνει λόγος για έναν ιερό χώρο του θεού κοντά στον 

κολοσσό του Διονύσου, όπου έχει εντοπισθεί ήδη από πολύ παλαιά αρχαία επιγραφή 

χαραγμένη στους βράχους, που διαβάζεται ‘Όρος χωρίου ιερού Απόλλωνος’ και στην 

οποία πρέπει να οφείλεται το όνομα του οικισμού» (Κοκκορού – Αλευρά 1992, 124). 

 Ο όρμος του Απόλλωνα παλαιότερα αποτελούσε λιμένα προσέγγισης των 

πλοίων που εκτελούσαν την «άγονη γραμμή» των Κυκλάδων. Σήμερα έχει μικρό 

προβλήτα που εξυπηρετεί κυρίως αλιευτικά σκάφη και μικρά θαλαμηγά 

(el.wikipedia.org).  

 Κοντά στον όρμο ο Στέφανος (1908, 115) ανέσκαψε το 1908 έναν ΠΚ τάφο. Δεν 

γνωρίζουμε εάν ο τάφος αυτός ήταν μεμονωμένος ή ανήκε σε συστάδα τάφων 

νεκροταφείου. Η ακριβής θέση του εν λόγω τάφου ή νεκροταφείου παραμένει άγνωστη. 

Συνεπώς δεν ξέρουμε πόσο απείχε από την προϊστορική, ίσως ΠΚ, οικιστική, κατά πάσα 

πιθανότητα, θέση, που εντοπίστηκε πολλά χρόνια αργότερα από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ και την 

τότε επιμελήτρια της Νάξου Ο. Χατζηαναστασίου (1993, 497).  

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας  

Ανασκαφή του Στεφάνου για λογαριασμό της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

(Στέφανος 1908, 115). 

 

Αρχιτεκτονική 

 Ο «διπλός», κατά τον Στέφανο, τάφος που εντοπίστηκε «κάτωθι 

συληθέντος τάφου»,42 βρίσκεται δίπλα στον όρμο του Απόλλωνα (Στέφανος 

1908, 115˙ Παπαθανασόπουλος 1961/62, 108).43  

Η περιγραφή του εν λόγω διπλού τάφου είναι πολύ λακωνική. Γενικώς δε 

για τους «προμυκηναϊκούς» τάφους της Βόρειας Νάξου, ο Στέφανος σημειώνει: 

«οι του συνήθους τύπου προμυκηναϊκοί τάφοι δια μεγάλων ορθίων πλακών 

κατεσκευασμένοι απαντώσι πολλαχού…κατά μικράς συστάδας, μετά μικρών 

ενιαχού παραλλαγών, αλλά ως επί το πολύ σεσυλημένοι. Ενιαχού εύρομεν τάφους 

αλλήλων επικειμένους» (Στέφανος 1908, 115).  

 

 

                                                           

42 Ο ανασκαφέας εννοεί πιθανότατα ότι ερεύνησε το κάτω τμήμα διώροφου τάφου, του οποίου 
ο όροφος ήταν ήδη συλημένος, χωρίς να αποκλείεται να υπήρχε και άλλος συλημένος τάφος 

πάνω από αυτόν τον διπλό.  
43 Σε επίσκεψή του στη θέση, τον Ιούλιο του 1967, ο Renfrew δεν είδε ωστόσο κανέναν τάφο 
(Renfrew 1972, 517, n. 6). H Μαραγκού (1990, λήμμα 58) αναφέρεται στη «συστάδα τάφων από 

τον όρμο του Απόλλωνα». 
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Περιεχόμενο  

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

Δεν αναφέρονται 

 

β. Κινητά ευρήματα 

 Ο τάφος ήταν «πλούσιος πως εις κτερίσματα» (Στέφανος 1908, 115). Στον 

όροφο βρέθηκαν τρία μικρά χάλκινα εργαλεία, και στο κάτω τμήμα, κάτω από 

πλάκα, δύο μαρμάρινα «σικυοειδή υπόποδα» αγγεία, «αβακοειδές μαρμάρινο 

τριπτήριο μετά κωνικού τριπτήρος», χάλκινο εγχειρίδιο και ένα ακόμη χάλκινο 

εργαλείο (Στέφανος 1908, 115).  

Τα ευρήματα έχουν δημοσιευτεί από τον Παπαθανασόπουλο (1961/62, 

108, 144-147: τ38Α =άνω όροφος και τ38Β=κάτω όροφος του τάφου), που 

ταύτισε τα μικρά χάλκινα εργαλεία με σμίλες, και το ένα από τα δύο «σικυοειδή 

υπόποδα αγγεία» με μαρμάρινη κανδήλα (βλ. και Βασιλικού 2006, 83 για το 

«αργυρόηλο» εγχειρίδιο από τον τ38β, παρόμοιο με εκείνο που βρήκε ο 

Τσούντας στην Αμοργό. Η λεπίδα στερεωνόταν στη λαβή με τέσσερα αργυρά 

καρφιά από τα οποία σώζονταν τα τρία, εικ. 83). Σύμφωνα με τον Renfrew 

(1972, 517, n. 6), μία κανδήλα που βρίσκεται στο Ashmolean Museum (ΑΕ 420) 

είναι η δεύτερη κανδήλα από τον τάφο αυτό. 

 

Χρονολόγηση 

Ο Renfrew (1972, 517, n. 6) χρονολογεί τη μαρμάρινη κανδήλα στην 

πολιτισμική ενότητα Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) και τα χάλκινα εργαλεία σε ύστερη 

φάση της ενότητας Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ).  

Ο Ντούμας τοποθετεί τον τάφο στην ομάδα Σύρου του πολιτισμού 

Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) (Doumas 1977, 25-26˙ Ντούμας 1990, 23: ΠΚ IΙ).  

Αλλού, το λίθινο τριβείο από τον τ38Β έχει χρονολογηθεί στην ΠΚ Ι/ΙΙ 

(Μαραγκού 1990, λήμμα 58)44 και οι 4 σμίλες από τον τ39 Α, Β (εικ. 84) στην ΠΚ 

ΙΙ (Μαραγκού 1990, λήμμα 65˙ Μαρθάρη 1990, 44).  

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;) 

Σε πολύ μικρή απόσταση από τον όρμο του Απόλλωνα και συγκεκριμένα 

στο οικόπεδο Ρουφάνη, όπου έχουν βρεθεί αρχαϊκό λατομείο και τμήματα 

κτηρίων, πιθανότατα των οικιών των λατόμων, κατά τον έλεγχο του υπεδάφους 

με δοκιμαστικές τομές στο πλαίσιο οικοδομικού αιτήματος, βρέθηκαν, στο 

βαθύτερο σημείο μίας από τις τομές λίγα προϊστορικά όστρακα χρηστικών 

αγγείων από χονδρόκοκκο πηλό (Χατζηαναστασίου 1993, 497), που δυστυχώς 

δεν χρονολογούν τη θέση. Εάν όμως προκύψει ότι αυτή ανήκει στους ΠΚ 

χρόνους, είναι πιθανό να βρισκόταν εκεί ο οικισμός που χρησιμοποίησε τον 

παρακείμενο μεμονωμένο τάφο ή νεκροταφείο.  

                                                           

44 Στην Μαραγκού 1990, λήμμα 58 αναφέρεται ότι το λίθινο τριβείο προέρχεται από τη συστάδα 
τάφων του Πανόρμου, αλλά η βιβλιογραφία που παρατίθεται παραπέμπει στη συστάδα τάφων 

στον όρμο του Απόλλωνα. 
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Σκαδό 

 

Χάρτης 5γ: 80 

 Πρόκειται για μικρό παραδοσιακό χωριό στη ΒΑ ορεινή Νάξο. Eίναι κτισμένο 

στις ανατολικές πλαγιές του όρους Κόρωνος, αμέσως μετά το ομώνυμο χωριό, και 

απέχει περίπου 34 χλμ από τη Χώρα. Το όνομά του προέρχεται (α) από τη πλούσια σκιά 

δένδρων («σκιαδό» - Σκαδό), ή (β) από την αρχαία λέξη ισκάς (=συκιά) και εξ αυτού 

«ισκάδο» - Σκαδό, από τον μεγάλο αριθμό τέτοιων δένδρων που υπήρχαν στην 

αρχαιότητα στη περιοχή. Σήμερα καλλιεργούνται αμπέλια (el.wikipedia.org).  

  

 Από την περιοχή του Σκαδού διαθέσιμα είναι μόνο ορισμένα ΠΚ 

ευρήματα στα Μουσεία Νάξου και Απειράνθου [βλ. π.χ Μαραγκού 1990, λήμμα 

79: ΜΑ 309.ΠΚ οστέινο σφονδύλι (εικ. 85)] τα περισσότερα αδημοσίευτα. Δεν 

γνωρίζουμε τον αριθμό και το είδος των εκεί εγκαταστάσεων. 
 

Φεραντάκη45 

 
Χάρτης 5γ: 58 

 

 Η θέση βρίσκεται στην Κωμιακή (Κορωνίδα), το βορειότερο ορεινό χωριό της 

Νάξου που έχει χτιστεί στις κορυφογραμμές του όρους Κόρωνος, σε υψόμετρο 650 

μέτρα. Η Κόρωνος είναι γνωστή για την πλούσια βλάστηση, τα περιβόλια με τα 

οπωροφόρα δέντρα, τις πηγές της, και τον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο, που ανέσκαψε το 

1910 ο Στέφανος στην τοποθεσία «Αξός» (τοπωνύμιο που συνδέεται γλωσσικά με το 

«Νάξος»). Ο ίδιος είχε ανασκάψει δύο χρόνια νωρίτερα και το ΠΚ νεκροταφείο που 

παρουσιάζεται εδώ. Σύμφωνα με μία άποψη (el.wikipedia. org) το όνομα της Κωμιακής, 

όπου βρίσκεται και το Φεραντάκη, προέρχεται από το κώμη (=κέντρο πολλών 

μικρότερων οικισμών) και δηλώνει την κατοίκησή της ήδη από την πρώτη κυκλαδική 

περίοδο. Ωστόσο, έως σήμερα κανένας ΠΚ οικισμός δεν έχει εντοπιστεί.  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Ανασκαφή του Στεφάνου το 1908. 

                                                           

45 Στον κατάλογο του Renfrew (1972, 517, n. 5) αναφέρεται ως Φερεντάκη. Ο Στέφανος (1908, 

115) το ονομάζει Φεραντάκη.  
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Αρχιτεκτονική 

Ο ανασκαφέας παρατηρεί ότι οι τάφοι στο Φεραντάκη έχουν τη μορφή 

που έχουν γενικά οι τάφοι στη Βόρεια Νάξο (βλ. παραπάνω: νεκροταφείο 

Απόλλωνα) και ενημερώνει ότι βρήκε τρεις τάφους άθικτους, «κάτωθεν άλλων 

σεσυλημένων» (Στέφανος 1908, 115). Πρόκειται μάλλον για διώροφους τάφους, 

ο άνω όροφος των οποίων είχε συληθεί.  

 

Περιεχόμενο  

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Δεν αναφέρονται 

 

β. Κινητά ευρήματα 

Στους τρεις «άθικτους» τάφους βρέθηκαν ακόσμητες κυλινδρικές 

πυξίδες, παρεμφερείς με αυτές που προήλθαν από το νεκροταφείο των 

Φυρρογών (βλ. παρακάτω). 

 

Χρονολόγηση 

Το νεκροταφείο των Φυρρογών απέδωσε ευρήματα των πολιτισμών 

Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) και Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Συνεπώς, σε έναν από τους δύο 

πολιτισμούς θα εντάσσονται και οι παρεμφερείς ακόσμητες κυλινδρικές πυξίδες 

από το Φερεντάκη. Ο Παπαθανασόπουλος (1961/62) δεν έχει ωστόσο 

αναγνωρίσει τις πυξίδες αυτές ανάμεσα στο υλικό του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου. Προφανώς για τον λόγο αυτό και ο Renfrew (1972, 517, n. 5) και ο 

Ντούμας (Doumas 1977, 13, fig. 2: 58, 142) αποφεύγουν να χρονολογήσουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια το νεκροταφείο, το οποίο χαρακτηρίζουν γενικώς ΠΚ. 

 

Κάμποι 

 
Χάρτης 5γ: 5 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση βρίσκεται στη Βόρεια Νάξο, βορειότερα από το Άβδελι (χωριό στη 

ΒΑ Νάξο, περίπου 30 χλμ. από τη Χώρα). Σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως 

ΠΚ οικισμός στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2: n. 5 Kampoi, 142). 

Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. 
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Άβδελι-Λιώνας (ή Λυώνας): οικισμός και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 5γ: 6 

 

Το Άβδελι βρίσκεται στον Λιώνα (ή Λυώνα) της Κορώνου στη ΒΑ Νάξο, στα 

περίχωρα των σύγχρονων σμυριδωρυχείων. Το όνομα Λυώνας είναι φυτωνυμία και 

προέρχεται από το λυγών-λυγαριά με τη διατήρηση της αρχαίας κατάληξης –ώνας. 

Έτσι, Λιώνας ή Λυώνας είναι το μέρος όπου φυτρώνει η λυγαριά (Σφυρόερας 1963β, 1). 

 Παραμένει άγνωστη η ετυμολογία της θέσης Άβδελι, όπου εκεί, και 

συγκεκριμένα στην αριστερή όχθη του ρέματος «Ρυάκας του Λιώνα», περίπου 100 μ. ΝΔ 

του ναϋδρίου της Παναγιάς της Αβδελιώτισσας στις ιδιοκτησίες των Φ. Κουφόπουλου 

και Αθ. Αξαόπουλου ανακαλύφθηκε από τον Ντούμα ένα συλημένο νεκροταφείο και 

κοντά του τα κατάλοιπα ενός κτηρίου, που θεωρείται ότι ανήκει στον ΠΚ οικισμό του 

νεκροταφείου. 

  

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ-Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιστορικό της έρευνας  

Η θέση εντοπίστηκε, αλλά δεν ερευνήθηκε περαιτέρω, από τον Ντούμα, 

την άνοιξη του 1962, σε δοκιμαστική τομή (Doumas 1977, 124). 

 

Αρχιτεκτονική 

Η δοκιμαστική τομή που προαναφέρθηκε, διανοίχθηκε περίπου 20 μ. Ν 

του ναΐσκου της Παναγιάς της Αβδελιώτισας. Αποκάλυψε έναν τοίχο σε σχήμα L 

(εικ. 86), που ανήκε, κατά τον ανασκαφέα, σε κτήριο οικισμού και αποτελείτο 

από πλακοειδείς λίθους πακτωμένους σε πηλό. Το βόρειο τμήμα του είναι 

παράλληλο προς τον βράχο και απέχει 0,45 μ. από αυτόν. O τοίχος σώζεται σε 

ύψος περίπου 0, 40 μ. και παρακολουθήθηκε σε μήκος 2, 60 μ. Το υφιστάμενο 

πάχος (πλάτος) του δεν πρέπει να είναι το αρχικό. Φαίνεται ότι αποτελείται από 

δύο «μέρη», ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Το εξωτερικό μέρος του δυτικού 

τμήματος «πατά» σε πλάκες διευθετημένες εν είδει «ευθυντηρίας» πάνω από 

μικρούς αργούς λίθους που έχουν στρωθεί στον βράχο για να εξομαλύνουν την 

ανώμαλη και επικλινή επιφάνειά του. Το πιο πρόχειρα κατασκευασμένο 

εσωτερικό τμήμα εδράζεται επί του βράχου, που, εξαιτίας της κλίσης, βρίσκεται 

σε υψηλότερο επίπεδο στο συγκεκριμένο σημείο (Doumas 1977, 124). 

Το γεγονός ότι η θέση είναι βραχώδης και το έδαφος δεν προσφέρεται 

για μόνιμη εγκατάσταση οδήγησε τον ανασκαφέα στην υπόθεση ότι οι κάτοικοι 

της ασχολούνταν με την εξόρυξη σμύριδας, ορυχεία της οποίας ήταν ακόμη σε 

χρήση την εποχή της δοκιμαστικής τομής (Ντούμας 1963, 279). 



 

53 

 

 

Κινητά ευρήματα  

Αναφέρονται όστρακα από χονδροειδή, καθημερινής χρήσης αγγεία, 

λεπίδα οψιανού, σπασμένος μυλόλιθος, κομμάτι σμύριδας, σβώλος κόκκινης 

ώχρας (Doumas 1977, 126, pl. XLIX i). 

 

Χρονολόγηση 

Μολονότι δεν χρονολογεί τον τοίχο, ο ανασκαφέας θεωρεί δεδομένο ότι 

οι ίδιοι άνθρωποι που τον έχτισαν χρησιμοποίησαν και το γειτονικό 

νεκροταφείο, το οποίο τοποθετεί στην ΠΚ ΙΙ και συγκεκριμένα στην ομάδα 

Σύρου της πολιτισμικής ενότητας Κέρου-Σύρου (Ντούμας 1963, 279˙ Doumas, 

1977). Τη χρονολόγηση αυτή δέχεται και ο Renfrew (1972, 518, no 7). 

Σύμφωνα με τις Μαρθάρη (1990, 40-41) και Καράντζαλη (Karantzali 

1996, 22), στο Άβδελι βρέθηκαν κατάλοιπα λιθόκτιστων κτηρίων46 της 

μεταβατικής φάσης ΠΚ Ι/ΙΙ Κάμπου. 
 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
 

Ιστορικό της έρευνας 

Το 1962 ολιγοήμερη σωστική ανασκαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

ύστερα από λαθροσκαφή άγνωστου αριθμού ΠΚ τάφων, η οποία έγινε την 

άνοιξη του 1961 (Ντούμας 1963, 279), οδήγησε στον εντοπισμό της θέσης του 

νεκροταφείου και στην ανασκαφή συστάδας τριών τάφων (Εικ. 87). 

 

Αρχιτεκτονική 

Και οι τρείς τάφοι ήταν κατεστραμμένοι. Μόνον ο τάφος 1 διατηρούσε 

τον κάτω όροφό του και μάλιστα ασύλητο. Από τους υπόλοιπους τάφους 

βρέθηκαν μόνον οι ταφικοί λάκκοι του κάτω ορόφου, και αυτοί σε κακή 

κατάσταση.  

Οι τάφοι ανήκουν στον τύπο Ε του Ντούμα, αποτελούν δηλαδή μία 

«αξιόλογη παραλλαγή» των πολλαπλών τάφων της ΠΚ ΙΙ, «ενθυμίζοντες τους 

τάφους της Χαλανδριανής και της Σίφνου» (Ντούμας 1963, 279). Πρόκειται για 

διώροφα κτιστά ταφικά μνημεία-κτίσματα με μικρές πλακοειδείς πέτρες, που 

έχουν κάτοψη σε σχήμα τραπεζίου (τάφοι 1 και 3) ή ορθογωνίου (τάφος 2), 

αλλά με πιο μεγάλες διαστάσεις (μήκος 1,10 έως 1,40, πλάτος εισόδου 0,90 έως 

1, 40 μ.) σε σχέση με τους πολλαπλούς τάφους της ΠΚ ΙΙ. Η απόσταση ανάμεσα 

στις δύο βάσεις του τραπεζίου, τουλάχιστον στον κατώτερο όροφο, έφτανε τα 2 

μέτρα. Ο προσανατολισμός των τάφων ποικίλλει. 

Ο τοίχος του κατά το ήμισυ ασύλητου τάφου 1 διατηρείται σε ύψος 1 μ. 

Το κύριο τμήμα του τάφου διατρέχει εσωτερικό θρανείο (0,20/0,25 πλ. x. 0,30 μ 

ύψ.) κάτω από το οποίο ο τάφος ήταν ασύλητος.  

                                                           

46 Δεδομένου ότι η θέση δεν έχει ανασκαφεί, πιθανότατα ως «κατάλοιπα λιθόκτιστων κτηρίων» 

χαρακτηρίζονται οι δύο γωνιάζοντες τοίχοι, ή τοίχος L, κατά τον Ντούμα.  
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Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

Ο τάφος 1 περιείχε πλήθος οστών καλής σχετικά διατήρησης, αλλά όχι 

κανονικά διαταγμένων, και «ανάμεικτων» με τα κτερίσματα. Αναγνωρίστηκαν 

τουλάχιστον δύο κρανία, συμπεραίνεται επομένως ότι πρόκειται για τον κάτω 

όροφο που χρησίμευε ως οστεοφυλάκιο, πιθανότατα, κατά τον ανασκαφέα, 

οικογενειακού τάφου (Ντούμας 1963, 279). 

 Γενικά, ο αριθμός των σκελετικών καταλοίπων και στους άλλους δύο 

τάφους, που διατηρήθηκαν άσχημα, είναι πενιχρός: καθόλου οστά στον τάφο 3 

και ελάχιστα στον τάφο 2. Είναι δύσκολο, επομένως, να διατυπωθεί 

οποιαδήποτε υπόθεση για τους νεκρούς. Δεδομένων, ωστόσο, των διαστάσεων 

των τάφων, είναι πιθανόν αυτοί να φιλοξενούσαν ενήλικες, που με βάση τον 

διαθέσιμο (ωφέλιμο) χώρο, θα είχαν ταφεί σε συνεσταλμένη στάση, με το 

κεφάλι προς την είσοδο του τάφου.  

 

β. Κινητά ευρήματα 

Το συνηθέστερο κτέρισμα και στους τρεις τάφους ήταν λεπίδες οψιανού. 

Αναλυτικά τα κτερίσματα κάθε τάφου είναι τα ακόλουθα:  

 

Τάφος 1 

• Πήλινος κρατηρίσκος. MN 2022 (Doumas 1977, 124, pl. XLIX j) 

• Μικρή πήλινη φιάλη. ΜΝ 2016 (Doumas 1977, 124, pl. XLIX e) 

• Μικρή πήλινη φιάλη. ΜΝ 2021 (Doumas 1977, 124, pl. XLIX m) 

• Αποσπασματικά σωζόμενο μαρμάρινο ειδώλιο. ΜΝ 2018 (Doumas 1977, 125, pl. 

XLIX l)  

• Κεφαλή και λαιμός μαρμάρινου ειδωλίου. ΜΝ 2019 (Doumas 1977, 125, pl. XLIX 

k)  

• Αργυρή περόνη. ΜΝ 2023. ΠΚ ΙΙ (Doumas 1977, 125, pl. XLIX h˙ Μαραγκού 1990, 

λήμμα 42) (εικ. 88).  

• Αρκετές λεπίδες οψιανού. MN 2023. 2026α-ε 2027α-γ, 2028, 5443, 5444 

(Doumas 1977, 125-126, pl. L και LI b) 

• Θαλάσσιο κοχύλι (Doumas 1977, 126, pl. XXI e) 

 

Τάφος 2 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΜΝ 2020 (Doumas 1977, 126, pl. XLIX n). 

• Αρκετές λεπίδες οψιανού. ΜΝ 2029, 2029β, 5440α, 5440β, 5441 (Doumas 1977, 

pl. LI e) 

 

Τάφος 3 

• Λεπίδα οψιανού. ΜΝ 5442 (Doumas 1977, 126) 
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Χρονολόγηση  

 Το νεκροταφείο στο Άβδελι τοποθετείται γενικώς στην ΠΚ ΙΙ (Ντούμας 

1990, 23, 1990β, 94) και στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου, ειδικότερα δε στον 

ορίζοντα της ομάδας Σύρου (Renfrew 1972, 518, no 7˙ Doumas 1977, 123). Από 

τον ανασκαφέα επισημαίνεται ότι «αν και είναι μικρός ο αριθμός των τάφων που 

ερευνήθηκαν στο Άβδελι και παρά το γεγονός ότι το ανώτερο τμήμα τους είχε 

καταστραφεί ήδη, είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλη χρονική περίοδο 

και εξυπηρέτησαν πολλές ταφές…» (Doumas 1977, 123˙ Ντούμας 1990β, 94).  

 

Μουτσούνα: οικισμός και νεκροταφείο 

 

Χάρτης 5γ: 59 

 

Η περιοχή της Τριάγκαθας ή του Τριάκαθα βρίσκεται στα ανατολικά παράλια 

της Νάξου. ΒΔ συνορεύει με την περιοχή της Κορώνου από όπου χωρίζεται με τα τα 

υψώματα του όρους Αμόμαξη. Δυτικά η περιοχή χωρίζεται από την Παληά Γκαιριά 

(Κάμπο της Μάκρης) από τον ρυάκα του Αλμυρού Νερού, που αποτελεί συνέχεια του 

συλλάγγαδου των Βουνών (Μπαρδάνης 1964α, 2). Η Μουτσούνα, γνωστή από την 

«σκάλα» της, το μικρό λιμανάκι όπου παλιά ήταν η έδρα της Διεύθυνσης των 

σμυριδωρυχείων, περίπου μισή ώρα με το αυτοκίνητο από την Απείρανθο, στην 

πραγματικότητα αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής του Τριάκαθα, πλην όμως έχει 

επικρατήσει πλέον Μουτσούνα και Τριάκαθας να ταυτίζονται. 

Ο Μπαρδάνης (όπ.π., σημ. 3) λέει ότι το όνομα (ο) Τριάκαθας ίσως έχει σχέση με 

την προϊστορία, επειδή στην περιοχή είχε βρεθεί πλάκα με επίκρουστη παράσταση 

σκορπιού «με δυναμωμένα τα τρία γκύλια του» (πβλ. παρακάτω, θέση Ντρίτη/γκύλια 

στη ναξιώτικη ντοπιολαλιά σημαίνει αγκύλες, αλλά και αγκάθια ή αγκαθωτοί θάμνοι), 

ενώ το όνομα Μουτσούνα προκύπτει από το μεγάλο ακρωτήρι της, το Μούτσουνο. 

Σύμφωνα με την Τ. Δεουδέ (2011, 5), το τοπωνύμιο Μουτσούνα «προέρχεται από την 

επιστημονική βοτανική ονομασία του κυριάρχου στην τοπική απεραθίτικη 

‘φυτοκοινωνία’ αυτοφυούς φυτού Acanthus mollis ή τσουλατσίδα ή μουτσούνα» (εικ. 

89).  

Για τους προϊστοριολόγους, πάντως, η θέση παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω του 

ΠΚ νεκροταφείου που έχει εντοπιστεί στην πλαγιά Δ του νεκροταφείου του Κάμπου της 

Μάκρης (βλ. παρακάτω).47 Ακριβώς δε «πάνω» από το νεκροταφείο αναγνωρίστηκαν 

κατάλοιπα οικισμού της ΠΕΧ. Πολλούς οικισμούς του «Κυκλαδικού Πολιτισμού» έχει 

εντοπίσει στην ευρύτερη περιοχή ο Μπαρδάνης (1964, 1966/67), την παρουσία τους δε 

συσχετίζει με την εκεί ύπαρξη ανεβαλλουσών (φυσικών πηγών, βρυσών): «Επειδή στα 

προϊστορικά χρόνια εζήσανε εδώ πολλοί συνοικισμοί (χωριά) θα πει ότι, στην περιοχή 

αυτή βρισκόντανε πολλές βρύσες…» (Μπαρδάνης 1971γ, 2). 

 

 

                                                           

47 Ο Ζαφειρόπουλος (1965, 505) σημειώνει ότι το νεκροταφείο της Μουτσούνας είναι «στην 
πλαγιά που βρίσκεται δυτικά του νεκροταφείου που είχε ανασκάψει ο Κλων Στέφανος». 
Δεδομένου ότι ο Στεφάνος δεν αναφέρει τη Μουτσούνα στις θέσεις που ανέσκαψε, η Φώτου 

(Fotou 1983, 26, σημ. 22) υποθέτει ότι ο Ζαφειρόπουλος εννοεί τον Κάμπο της Μάκρης. 
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Ο/ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ/ΟΙ  

Το 1965 ο Ζαφειρόπουλος εντόπισε «λείψανα μικρής προϊστορικής 

εγκατάστασης, κατεστραμμένης από την καλλιέργεια και την εξαγωγή λίθων» σε 

μικρή επίπεδη έκταση «πάνω» από ΠΚ νεκροταφείο. Το μοναδικό εύρημα που 

περισυνέλεξε από τον χώρο ήταν μία χάλκινη σμίλη (Ζαφειρόπουλος 1965, 505).  

Ο Μπαρδάνης (1966/67, 73, ν. 7, 8) μνημονεύει δύο πλάκες με 

επίκρουστες παραστάσεις «ελίκων» στο «προϊστορικό χωριό στην Αγία Τριάδα 

Μουτσούνας». Ωστόσο, αλλού (Μπαρδάνης 1964α, 2) έχει αναφέρει και άλλα 

«χωριά των προϊστορικών χρόνων του Κυκλαδικού Πολιτισμού», τα εξής: 1) στα 

χωράφια και στις καυκάρες του Άη Δημήτρη (βλ. και παρακάτω, θέση Άη 

Δημήτρης Αζαλά, αρ. χάρτη 74), 2) στα καύκαρα του Τσολάκι, 3) στα προβόλια 

του Αζαλά, 4) στο ύψωμα Σιδεράδες, 5) στα χωράφια που είναι γύρω από την 

Αγία Σοφιά, 6) στα χωράφια που είναι γύρω από την Αγία Τριάδα, 7), στα 

καύκαρα του Λαούδη, 8) στα χάλαρα των Καλιάδων (εκεί είναι δύο «χωριά», το 

ένα στα προβόλια των Κουτσαβήδων και το άλλο στο χάλαρο της Παναγιάς, 9) 

στις καυκάρες των Φώτηδων48 που είναι απέναντι στον Ανεμαξώτη και 10) στα 

προβόλια του έξω Παπασπαριού.  

Ο Renfrew (1972, 518, n. 35) ταύτισε την εγκατάσταση που αναγνώρισε 

ο Ζαφειρόπουλος με το προϊστορικό χωριό στην Αγία Τριάδα που αναφέρει ο 

Μπαρδάνης (1966, όπ.π.). 

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Το νεκροταφείο της Μουτσούνας ανασκάφηκε από τον Ζαφειρόπουλο το 

1965, μετά τη διαπιστωμένη σύληση 15 τάφων του.  

 

Αρχιτεκτονική-Περιεχόμενο 

Ένας μόνο τάφος βρέθηκε ασύλητος. Έχει σχήμα σχεδόν ορθογώνιο και 

διαστάσεις 0,72 x 0,50 x 0,30 μ. Τα τοιχώματα επενδύουν πλάκες από 

σχιστόλιθο, και μία ακόμη πλάκα είχε στρωθεί στο δάπεδό του. Τα λίγα 

οστεολογικά λείψανα δείχνουν ότι ο/η νεκρός/ή είχε ταφεί στην τυπική για την 

εποχή συνεσταλμένη στάση. Τα μόνα κτερίσματα ήταν δύο θαλάσσια κοχύλια 

και μία λεπίδα οψιανού (Ζαφειρόπουλος 1965, 505).  

                                                           
48

 Πρόσφατα υποβλήθηκε στην ΚΑ΄ ΕΠΚΑ οικοδομικό αίτημα στις Καυκάρες των Φώτηδων 

(φερομ. ιδιοκτ. Γεωργίου Φώτη), στο άμεσο περιβάλλον της Αγίας Τριάδας. Σε αυτοψία μας 

παρατηρήσαμε επιφανειακή κεραμεική, λίθινα εργαλεία – σκεύη και διάσπαρτους λίθους από 
διαλυμένους τοίχους, που δείχνουν ΠΚ οικισμό, και περισυλλέξαμε: α. τμηματικά σωζόμενο 

μαρμάρινο γουδί (ΜΑ 1567/διάστ.: 0,15 x 0,17 x 0,05 μ.), β. τμηματικά σωζόμενη πλάκα από 

γκρίζο ασβεστόλιθο που στη μία, λειασμένη πλευρά, φέρει επίκρουστες αβαθείς κοιλότητες σε 
πυκνή και ακανόνιστη διάταξη (ΜΑ 1568/διάστ.: 0,21 x 0,16 x 0,045 μ., εικ. 90α), γ. τμηματικά 

σωζόμενη μαρμάρινη πλάκα που στη μία, λειασμένη πλευρά, φέρει επίκρουστες αβαθείς 

κοιλότητες, σχετικά μεγάλου μεγέθους, που διατάσσονται «τοξοειδώς» (ΜΑ 1569, διαστ.: 0,35 x 
0,25 x 0,085 μ, εικ. 90β) (Λεγάκη 2011). Το γήπεδο εντάχθηκε στον κατάλογο των σωστικών 

ανασκαφών της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων.  
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Ο Μπαρδάνης (1966/76, 72, ν. 6) σημειώνει ότι «στο νεκροταφείο 

προϊστορικού χωριού (στην Αγία Τριάδα Μουτσούνας)» βρήκε «μία πέτρα (57 x 

57 x 10 εκ.) που έχει σχήμα ελλειψοειδές εκ περιστροφής επίπλατυ˙ στη μία 

πλευρά του είναι χαραγμένη έλικα˙ στην άλλη είναι έλικα που σχηματίζεται από 

λακάκια, άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα, που καθένα τους είναι ομάδα 

μικρότερων λακακιών και δίνουνε την εντύπωση αστερισμών…».49 (Εικ. 90γ). 

(Βλ. και παραπάνω για δύο ακόμη τέτοιες πλάκες από τον οικισμό). 

 

Χρονολόγηση του οικισμού και του νεκροταφείου 

Ο οικισμός και το νεκροταφείο της Μουτσούνας περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο των ΠΚ θέσεων του Renfrew (1972, 519, n. 35). Στον χάρτη με τις ΠΚ 

ναξιακές θέσεις του Ντούμα σημειώνεται μόνο το νεκροταφείο (Doumas 1977, 

13, fig. 2: n. 59). Κανείς από τους δύο μελετητές δεν δίνει ακριβέστερη 

χρονολόγηση.  

Αγγεία που φέρεται να προέρχονται από τη Μουτσούνα (όχι όμως 

απαραιτήτως από το συγκεκριμένο οικισμό και το νεκροταφείο του)50 και 

φυλάσσονται σήμερα στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου χρονολογούνται 

στην ΠΚ Ι/ΙΙ και στην ΠΚ ΙΙ (Karantzali 1996, 27, fig. 6-a, MAp 76, 573, 1009).  

 

Χάλαρο των Γιαλάδων (ή Υαλάδων)  

 
Χάρτης 5γ: 7 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 7: Chalaro ton 

Yialadon, 142), η θέση σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ οικισμός στην 

περιοχή της Μουτσούνας. Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται.  

Ο Μπαρδάνης (1963β, 1) αντιθέτως θεωρεί ότι στα «Χάλαρα των 

Ιαλάδων», στην «Παληά Γκαιριά», ανάμεσα στη Μουτσούνα και τα Λυαρίδια, 

υπάρχει «συνοικισμός των ιστορικών χρόνων». «Προϊστορικό συνοικισμό» θεωρεί 

την γειτονική «Ξερή Φίδα» (προβόλια του Κατσουροένη)».  

                                                           

49 Πρόκειται για τη ΜΑ 292: μεγάλη κυκλική πλάκα. Στη μία πλευρά επίκρουστη παράσταση 
σπείρας με επτά περιελίξεις, στην άλλη αβαθείς κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη. Στην 

περιφέρεια δυσερμήνευτες παραστάσεις που ο Μπαρδάνης ερμηνεύει ως σύμβολα των 

αστερισμών του Σκορπιού και του Ζυγού. Ανήκει σε ένα σύνολο βραχογραφημάτων με πιο 

διαδεδομένο θέμα τους τη σπείρα, που χρονολογούνται στην ΠΚ ΙΙ περίοδο. Η συγκεκριμένη 
πλάκα έχει χρονολογηθεί στην ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ (Ντούμας 1965, 63˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 164). 

Πάντως, δύο ακόμη πλάκες βρίσκονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου που δεν 

γνωρίζουμε εάν ταυτίζονται ή όχι με τις ευρεθείσες από τον Μπαρδάνη, καθώς ως παραδίδοντες 
αναφέρονται άλλοι, οι δε περιγραφές του Μπαρδάνη είναι πολύ συνοπτικές.  
50 Παλαιοί αρχαιοφύλακες μας ενημέρωσαν ότι πολλά από τα ευρήματα που σημειώνονται στον 

κατάλογο της Αρχαιολογικής Συλλογής Απειράνθου ως προερχόμενα από τη Μουτσούνα, στην 
πραγματικότητα παραδόθηκαν από κατοίκους του Άη Δημήτρη Αζαλά (βλ. παρακάτω), που 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μουτσούνας. 
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Θεωρούμε ότι η θέση που ονομάζεται από τον Ντούμα «Χάλαρο των 

Γιαλάδων» ταυτίζεται με την «Ξερή Φίδα» του Μπαρδάνη. 

 

Περιοχή Αζαλά:  

οικισμός στον Άη Δημήτρη, άλλοι οικισμοί και νεκροταφεία σε διάφορα 

σημεία 

 

Χάρτης 5γ: 74= ο οικισμός στον Άη Δημήτρη Αζαλά 

Χάρτης 5γ: 75= νεκροταφεία σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Αζαλά 

 

 

Αζαλάς (εικ. 91) ονομάζεται51 το ακρωτήρι της Μουτσούνας στην ανατολική 

Νάξο και σε αυτόν μαρτυρούνται ΠΚ νεκροταφεία. Ενδεχομένως ένα ή και περισσότερα 

από αυτά θα χρησιμοποιούσε ο προϊστορικός, πιθανότατα ΠΚ, οικισμός που εντοπίσαμε 

πρόσφατα στον Άη Δημήτρη, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Μαρτυρούνται 

πάντως και άλλοι οικισμοί στηνπεριοχή καθώς και μία πιθανή ΠΚ ακρόπολη. 

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ-Άη Δημήτρης Αζαλά 

 

Χάρτης 5γ: 74 

 

Τον Φεβρουαρίο του 2009, σε περιοδεία με τον συνταξιοδοτημένο πλέον 

νυκτοφύλακα της Αρχαιολογικής Συλλογής Απειράνθου Γιώργο Ζευγώλη στον 

Άη Δημήτρη, εντοπίσαμε σε πολύ μικρή απόσταση από τον όρμο («μύτη») του 

Αζαλά (εικ. 91) προϊστορικό, πιθανότατα ΠΚ, οικισμό, όπως δείχνουν τα 

θεμέλια τοίχων, το διεσπαρμένο οικοδομικό υλικό και η άφθονη επιφανειακή 

κεραμεική από χονδροειδή χρηστικά αγγεία (Εικ. 92 - 95). Τα κτηριακά 

κατάλοιπα φαίνεται ότι ήταν αρκετά εκτεταμένα. Ανάμεσά τους διακρίνονται 

και κατασκευές για τη φωτιά, που παραπέμπουν σε κλιβάνους (;) ή εστίες (;). 

Ενδεχομένως για τον λόγο αυτό οι ντοπιοι αναφέρονται στη συγκεκριμένη 

έκταση με το τοπωνύμιο «Στους Φούρνους» (Λεγάκη 2009β).  

Ο Μπαρδάνης (1964α, 2) σημειώνει την ύπαρξη δύο «χωριών του 

Κυκλαδικού Πολιτισμού», το ένα στα χωράφια και στις καυκάρες του Άη 

Δημήτρη και το δεύτερο στα προβόλια του Αζαλά (βλ. και παραπάνω, 

Μουτσούνα, αρ. χάρτη 59). Οι ντόπιοι ωστόσο, στους οποίους απευθυνθήκαμε, 

δεν γνωρίζουν τις ακριβείς θέσεις αυτών των «χωριών» και έτσι δεν μπορούμε 

να ταυτίσουμε με ασφάλεια κάποιο από τα δύο με τους «Στους Φούρνους». 

                                                           

51 Ο Μπαρδάνης (1971γ, 2) σημειώνει: «Δεν ξέρω αν το όνομα του Αζαλά έχει σχέσι με τη φύσι του 
νερού σαν που λένε μερικοί χωριανοί»  
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Η ΠΚ ακρόπολη στον Σταυρό  

Ο Μπαρδάνης52 αναφέρει πιθανή ΠΚ ακρόπολη στον Σταυρό (εικ. 96).  
 

ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

 

Χάρτης 5γ: 75 

 

Πολλά κινητά ευρήματα στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου από 

δωρεές κατοίκων του Αζαλά είναι στην πραγματικότητα ό,τι απέμεινε από τα 

ολοσχερώς πλέον κατεστραμμένα από αρχαιοκάπηλους και από την 

καλλιέργεια53 νεκροταφεία ή συστάδες τάφων του Αζαλά.  

 

Μονοτοίχι του Άη Λια 

 
Χάρτης 5γ: 61 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση βρίσκεται στην ανατολική Νάξο, κοντά στα Λυ(γ)αρίδια (βλ. 

παρακάτω). Η μοναδική αναφορά που γνωρίζουμε είναι της Φιλανιώτου (2006, 

35), για κατάλοιπα οχυρώσεων που χρονολογούνται στην ΠΚ ΙΙ/ ΙΙΙ περίοδο. 

 

 

                                                           

52 «Πάνω στον βράχο του Σταυρού του Αζαλά, που είναι αποκομμένος από την στεριά και μόνο με 
βάρκα μπορεί να πάει κανείς και πολύ δύσκολα μπορεί να ανέβη σε αυτόν βρίσκονται θεμέλια 
αρχαίων χτισμάτων και πρέπει να γίνη έρευνα για να εξακριβωθή αν πρόκειται για αρχαίο ναό, 
όπως στα Παλάτια της Νάξου, ή για προϊστορική ακρόπολη» (Μπαρδάνης 1964α, 2. Πβλ. 
Μπαρδάνης 1971δ, 2).  
53 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ντούμας (1989, 637), στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

οπότε τοποθετήθηκε στις Κυκλάδες ως επιμελητής αρχαιοτήτων, «τη Νάξο τη λυμαίνονταν οι 
αρχαιοκάπηλοι και οι λαθραίες ανασκαφές αποτελούσαν σωστή θεομηνία για την πολιτιστική 
κληρονομιά του νησιού. Συχνά δε οι ανασκαφές αυτές διενεργούνταν με δαπάνες του κράτους που 
με μορφή καλλιεργητικών δανείων της Αγροτικής Τραπέζης χορηγούνταν αφειδώλευτα και άκριτα 
σε ‘ημετέρους’ της τότε κυβερνητικής εξουσίας με μοναδικό κριτήριο την εξασφάλιση ψήφων στις 
εκάστοτε εκλογές…Περιοδεύοντας την ύπαιθρο του νησιού διαπίστωνα καθημερινά την 
αποτελεσματικότητα των ‘καλλιεργητικών’ δανείων: βαθειά φρεσκοσκαμμένα χωράφια και 
όμορφα στρωμένα χώματα, χωρίς καμία παραπέρα φροντίδα για περαιτέρω καλλιέργεια. Στις 
παρυφές των χωραφιών αυτών, όμορφα στοιβαγμένες πάνω στις ξηρολιθιές βρίσκονταν οι 
σχιστόπλακες που αποτελούσαν τους αδιάψευστους μάρτυρες της ολοσχερούς καταστροφής 
εκτεταμένων Πρωτοκυκλαδικών νεκροταφείων. Το βαθύ σκάψιμο και το όμορφο στρώσιμο του 
χωραφιού οφείλονταν στη φροντίδα του δράστη/ιδιοκτήτη αφ’ενός να εξαφανίσει κάθε ίχνος που 
θα μπορούσε να τον ενοχοποιήσει και αφ’ετέρου να δημιουργήσει τεκμήρια για τη σωστή χρήση 
του δανείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτού του είδους η καλλιεργητική μανία που έπληξε τη Νάξο 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960 άρχιζε με τα πρωτοβρόχια, οπότε μαλάκωνε λίγο το έδαφος, και 
κατά κανόνα τις νύχτες με ολόγιομο φεγγάρι. Η καταστροφή που προξενήθηκε στην πολιτιστική 
μας κληρονομιά από τη δραστηριότητα αυτή των αρχαιοκαπήλων την εποχή εκείνη είχε λάβει 
τόσο μεγάλη έκταση και η εικόνα που παρουσίαζαν τα Πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία ήταν τέτοια, 
ώστε ξένος αρχαιολόγος έγραφε πως πρόκειται για τη ‘μεγαλύτερη αρχαιολογική καταστροφή του 
αιώνα μας σε παγκόσμια κλίμακα’». 
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Καυκάρα του Nτινέρη 

 
Χάρτης 5γ: 8 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 

Ο Μπαρδάνης (1963β, 1) τοποθετεί τη θέση στην «περιοχή Παληάς 

Γκαριάς», στα ανατολικά παράλια της Νάξου «μεταξύ των περιοχών 

Μουτσούνας και Λυαριδίων, από τις οποίες χωρίζεται με τις ρεματιές του 

Αλμυρού Νερού και της Τρυπητής αντίστοιχα». Θεωρεί δε ότι εκεί υπάρχει 

«μεγάλο χωριό», που το νεκροταφείο του είναι στον Κάμπο της Μάκρης (βλ. 

παρακάτω).  

Στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 8: Kafkara tou Dineri, 

142) η θέση σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ οικισμός στην περιοχή της 

Μουτσούνας.  

 

 

Κάμπος της Μάκρης 

 
Χάρτης 5γ: 9 

 

 Η θέση, που στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig.2, n. 9) ονομάζεται 

και Παλυγκαιριά (Pali Gairia), βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της νήσου, όχι μακριά 

από τον όρμο της Μουτσούνας (σε απόσταση περίπου 1 χλμ. προς Ν), σε παράκτιο 

κάμπο. 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας  

 Νεκροταφείο από 56 τάφους ανασκάφηκε το 1906 από τον Στέφανο 

(1906, 86), προφανώς όχι σε όλη την έκταση, καθώς ακόμη περίπου τρεις 

δεκάδες τάφοι συλήθηκαν το 1963 από αρχαιοκάπηλους (Ζαφειρόπουλος 1965, 

505). Το νεκροταφείο ήταν επομένως ευμέγεθες και περιελάμβανε τουλάχιστον 

86 τάφους (Doumas 1977, 31). Να σημειωθεί, πάντως, ότι ανασκαφή δεν 

διενεργήθηκε ούτε από τον Ζαφειρόπουλο, που διαπίστωσε τη λαθροσκαφή, 

ούτε τα επόμενα χρόνια.  

 

Αρχιτεκτονική 

 Οι τάφοι είναι κυκλαδικοί κιβωτιόσχημοι με την είσοδο να φράσσεται, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, με πλάκα (Στέφανος 1906, 86-87). Ανήκουν 

στον τύπο Α του Ντούμα (Doumas 1977, 41).  
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Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Το νεκροταφείο της Μάκρης αποτελείται από ατομικές ταφές ενηλίκων, 

αλλά συχνότερα παιδιών, όσο μπορεί να κρίνει κανείς από την κακή κατάσταση 

διατήρησης των οστών, που είναι πολύ φθαρμένα ή, συχνότερα, τελείως 

κατεστραμμένα (Στέφανος 1906, 87).  

 

β. Κινητά ευρήματα 

 Οι τάφοι περιείχαν κυρίως πήλινες κυλινδρικές ή σφαιρικές πυξίδες 

(συνήθως χωρίς πώμα): τις πρώτες με διακόσμηση ευθύγραμμων ή 

τεθλασμένων εγχάρακτων κοσμημάτων διατεταγμένων με ποικίλους τρόπους˙ 

τις άλλες συνήθως ακόσμητες. Αξιοσημείωτα είναι αφενός ο μεγάλος αριθμός 

των κοσμημένων πυξίδων σε σχέση με τα λοιπά νεκροταφεία του νησιού, 

αφετέρου η παντελής έλλειψη πήλινων προχοϊδίων και μαρμάρινων αγγείων, 

καθώς και κάθε ίχνους μετάλλου. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται τρία 

μαρμάρινα σχηματοποιημένα ειδώλια, που βρέθηκαν σε τρεις γειτονικούς 

τάφους, καθώς και λίγες λεπίδες οψιανού (Στέφανος 1906, 88-89). 

 12 από τα παραπάνω κτερίσματα ταυτίστηκαν από τον 

Παπαθανασόπουλο [1 λεπίδα οψιανού, 2 ειδώλια και 9 πήλινες εγχάρακτες 

κυλινδρικές πυξίδες. Αντιστοιχούν σε 6 από τους 56 τάφους 

(Παπαθανασόπουλος 1961/62, 140-144, αρ. καταλ. 31-36)].  

 

Άλλα ευρήματα από την περιοχή 

 Στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου εκτίθεται ΠΚ μαρμάρινο 

σχηματικό ειδώλιο, ωοειδές, με δύο εγκοπές για τη δήλωση ανθρώπινης μορφής 

(ΜΑ 1542, ύψ.0,06, πλάτ. 0,039 μ.) που βρήκε το 1981 στην περιοχή Παλιά 

Γκυριά (=Παλυγκαιριά, Κάμπος Μάκρης) κάτοικος της Απειρανθου. 

 Δεν γνωρίζουμε ωστόσο την ακριβή προέλευση του εν λόγω ειδωλίου, 

εάν δηλαδή βρέθηκε στην περιοχή του νεκροταφείου του Κάμπου της Μάκρης ή 

του οικισμού του (βλ. και παραπάνω, σύμφωνα με τον Μπαρδάνη 1963β, 1, το 

νεκροταφείο της Μάκρης ανήκει στον οικισμό της Καυκάρας του Ντινέρη) ή σε 

κάποιον άλλο από τους οικισμούς της περιοχής της Παληάς Γκαιριάς (βλ. 

παραπάνω: Χάλαρο των Υαλάδων και παρακάτω: Ποταμίδα Κατσάγριλα). 

 

Χρονολόγηση 

Ο Στέφανος (1906, 86) χαρακτηρίζει τους τάφους «προμηκυναϊκούς». O 

Renfrew (1972, 519, n. 33) τους εντάσσει στον πολιτισμό Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι), 

με βάση τα κτερίσματα που δημοσίευσε ο Παπαθανασόπουλος. Τη χρονολόγηση 

αυτή δέχονται οι Ντούμας (Doumas 1977, 25-26: πολιτισμός Πηλού-Λάκκουδων, 

ομάδα Πηλού) και Hope-Simpson & Dickinson (1979, 333).  
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Ποταμίδα του Κατσάγριλα 

 
Χάρτης 5γ: 10 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Η θέση αναφέρεται από τον Μπαρδάνη (1963β, 1: «προϊστορικός 

συνοικισμός στην περιοχή της Παληάς Γκαιριάς, μεταξύ των περιοχών 

Μουτσούνας και Λυαριδίων»). Επίσης σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ 

οικισμός στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 10, 142).  

 

Λιοΐρια του Καριώτη 

 
Χάρτης 5γ: 11 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ οικισμός στον χάρτη του 

Ντούμα στην ανατολική Νάξο και συγκεκριμένα στα Λυ(γ)αρίδια (Doumas 1977, 

13, fig. 2, n.:11 Lioiria tou Karioti, 142˙ πβλ. Μπαρδάνης 1963β, 1). Κανένα άλλο 

στοιχείο δεν παραδίδεται. 

 

Καυκάρα της Καλογρηάς («Παντελούδες») 

 
Χάρτης 5γ: 12 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ο προϊστορικός οικισμός «Καυκάρα της Καλογρηάς» ή «Παντελούδων» 

στην περιοχή των Λυαριδίων, μεταξύ των περιοχών Παληάς Γκαιριάς και 

Λευκόνι, στη ανατολική Νάξο, εντοπίστηκε από τον Μπαρδάνη (1963β, 1) και 

σημειώνεται και στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 12: Kafkara 

tis Kalogrias, 142). Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. 

 

Βιλάνο(ς) 

 
Χάρτης 5γ: 13 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

«Στην πλευρά του Βιλάνου που είναι λίγο πιο πάνω και απέναντι του 

Όρμου», στην περιοχή «Λευκόνι, στα ανατολικά παράλια της Νάξου μεταξύ των 

περιοχών Λυαριδίων και Κανάκη, από τις οποίες χωρίζεται με τις ρεματιές του 

Ρουβή και του Καλλιστράτου – Εξημένης, αντίστοιχα», ο Μπαρδάνης (1963, 1) 



 

63 

 

μνημονεύει «μεγάλο προϊστορικό χωριό».54 Δεύτερη αναφορά στη θέση γίνεται 

και πάλι από τον Μπαρδάνη (1966/67, 74, ν. 13: «προϊστορικό χωριό (περιοχή 

Λίης)» με την αφορμή εντοπισμού μίας «πασπαρόπετρας» (δηλαδή πέτρας από 

τον μαλακό βράχο «πάσπαρο») με επίκρουστη παράσταση «έλικας».  

Άλλες δύο πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις (η μία με ακανόνιστες 

κοιλότητες55 και η άλλη με παράσταση υπερμεγέθους κάπρου(;) που από πάνω 

του εικονίζεται μικρή ανθρώπινη μορφή) εκτίθενται στην Αρχαιολογική 

Συλλογή Απειράνθου και έχουν προέλθει από την περιοχή. Καθώς πρόκειται για 

παραδόσεις, δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο και τις συνθήκες εύρεσής τους.  

Στον χάρτη του Ντούμα η θέση ονομάζεται «Βιλάνου» και 

χαρακτηρίζεται ως οικισμός της ΠΕΧ (Doumas 1977, 13, 142: fig. 2).  

 

Μπρεγιώργη 

 
Χάρτης 5γ: 14 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση χαρακτηρίζεται από τον Μπαρδάνη (1963β,1) «προϊστορικός 

συνοικισμός στην περιοχή ‘Λευκόνι’. Σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ 

οικισμός στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 14: Mpreyiorghi, 

142). Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. 

 

Σακκούλες 

 
Χάρτης 5γ: 15 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση εντοπίστηκε από τον Μπαρδάνη (1963β,1: «προβόλι (περιβόλι) 

Σακκούλες» στην περιοχή «Λευκόνι). Σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ 

οικισμός στον χάρτη του Ντούμα ανάμεσα στα Λυ(γ)αρίδια και στου Κανάκη 

στην ανατολική Νάξο (Doumas 1977, 13, fig. 2, n.:15 Sakkoules, 142).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

54 Στην ίδια περιοχή (Λευκόνι) και «πλάι στο ιστορικο χωριό ‘στα Χάλαρα του Γιαννούλη’» ο 

Μπαρδάνης (1963β, 1) βρήκε σε δύο βράχους «σκαλίσματα, ίσως προϊστορικά». Επειδή ωστόσο 

πουθενά αλλού δεν αναφέρεται σε αυτά, στοιχείο που δείχνει, ίσως, ότι στη συνέχεια άλλαξε 
γνώμη για τη χρονολογική τους τοποθέτηση στην προϊστορική (ΠΚ) εποχή.  
55 Έχει δημοσιευτεί από τον Ντούμα (1965, 63, πιν. 41γ). 
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Χάλαρο των Αμοργινάδων 

 
Χάρτης 5γ: 16 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Η θέση αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Μπαρδάνη (1963β, 1), με τη 

διπλή ονομασία «Καψάλια» ή «Χάλαρο των Αμοργηνάδων», ως «προϊστορικός 

συνοικισμός στην περιοχή των Λυαριδίων, στα ανατολικά παράλια της Νάξου 

μεταξύ των περιοχών Παληάς Γκαιριάς και Λευκόνι, από τις οποίες χωρίζεται με 

τις ρεματιές της Τρυπητής και του Ρουβή αντίστοιχα». Κατά τον Μπαρδάνη, το 

νεκροταφείο του συνοικισμού είναι στα ‘προβόλια του Στενού’, θέση που 

πιθανότατα ταυτίζεται με το ΠΚ νεκροταφείο που περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο του Renfrew (1972, 519, n. 34: Lygaridia) (βλ. και παρακάτω, θέση: 

Λυγαρίδια, αρ. χάρτη 3: 76). 

Στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 16, 142) σημειώνεται 

η θέση Chalaro ton Amorginadon, που, όμως, υπομνηματίζεται ως ΠΚ οικισμός 

και νεκροταφείο. 

 

Καντούνες 

 
Χάρτης 5γ: 17 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση εντοπίστηκε από τον Μπαρδάνη (1963β,1: «προβόλι (περιβόλι) 

Καντούνες» στην περιοχή «Λευκόνι»). Σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ 

οικισμός στον χάρτη του Ντούμα ανάμεσα στα Λυ(γ)αρίδια και στου Κανάκη 

στην ανατολική Νάξο (Doumas 1977, 13, fig. 2, n.:17 Kantounes, 142).  

 

Πέταση 

 

Χάρτης 5γ: 18 

 

 Η Πέταση,56 ανάμεσα στον Κάμπο της Μάκρης και τον Κανάκη, στην ανατολική 

Νάξο, είναι μία ΠΕΧ θέση, που δεν γνωρίζουμε την ακριβέστερη χρονολόγηση και τον 

χαρακτήρα της (οικισμός, ακρόπολη ή νεκροταφείο).  

 

Ο Μπαρδάνης (1964, 5) αναφέρει ότι υπάρχει ΠΚ ακρόπολη στην κορυφή 

του όρους Πέταση, καθώς και ΠΚ οικισμοί στα Β και στα ΝΔ του βουνού (στη 

«σελάδα του Μαρμαρά»).  

Σε μία αδημοσίευτη επιστολή του, ο D. Mackenzie σημειώνει ότι από την 

Πέταση προέρχεται μία λίθινη ορθογώνια πυξίδα με πόδι και ανάγλυφο 

                                                           

56 Ο Συριόπουλος (1995, 510) την ονομάζει «Πετάσι». 
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σπειροειδές κόσμημα (ίσως η 5358 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). Με βάση 

αυτή την επιστολή ο Renfrew (1972, 519, n. 32) εγγράφει την Πέταση στις 

θέσεις της ΠΕΧ, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες. Επισημαίνει όμως ότι όστρακα 

αγγείων από την Πέταση που φυλάσσονται στην Αρχαιολογική Συλλογή 

Απειράνθου χρονολογούνται στη φάση Φυλακωπή Ι ή στη ΜΚ περίοδο. Η θέση 

σημειώνεται με το σύμβολο του ΠΚ οικισμού στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 

1977, fig. 2, n. 18).  

Όλα τα παραπάνω συγκεφαλαιώνει η Φώτου (Fotou 1983, 35), που 

εκφράζει επιφυλάξεις για την ακριβή χρονολόγηση, αλλά και τον χαρακτήρα της 

θέσης (οικισμός ή νεκροταφείο).  

 

(η) Αγριαπού 

 
Χάρτης 5γ: 19 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 19: Agriapou, 142) η 

θέση σημειώνεται ανάμεσα στα Λυ(γ)αρίδια και στου Κανάκη, στην ανατολική 

Νάξο, και υπομνηματίζεται ως ΠΚ οικισμός. Κανένα άλλο στοιχείο δεν 

παραδίδεται. Η εκεί ύπαρξη ΠΚ οικισμού έχει αναφερθεί και από τον Μπαρδάνη 

(1964, 1) που προσδιορίζει το σημείο «στα προβόλια (περιβόλια) του Τζαπέτρου 

και της Αγριαπούς», στο ρέμα της Αγριαπούς που σχηματίζεται από τη Στρωτή 

και τονΈρακα.  

 

20, 21. Κανάκης(ς), Ψιλή Άμμος 

 

Χάρτης 5γ: 20 - 21 

 

 «Ο Κανάκης» [αλλιώς: «του Κανάκη» ή «στου Κανάκη»] είναι μία εύφορη, 

παραθαλάσσια περιοχή στα ανατολικά παράλια της Νάξου, ανάμεσα στις περιοχές 

Λευκόνι και Κλειδός, με ΠΚ ταφικές και οικιστικές εγκαταστάσεις, των οποίων ο 

αριθμός και η ακριβέστερη χρονολόγηση παραμένουν άγνωστα.  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ και ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

Κατά τον Renfrew (1972, 519, n. 31), από του Κανάκη προέρχονται δύο 

κανδήλες του πολιτισμού Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι), σήμερα στο Ashmolean 

Museum. Επίσης, μεμονωμένες πλάκες («ψαρόπλακες» κατά τους ντόπιους) σε 

αγρούς δείχνουν την ύπαρξη κυκλαδικών κιβωτιόσχημων τάφων.  

Ο Μπαρδάνης (1966, 74, ν. 16) σημειώνει ότι στο «προϊστορικό χωριό της 

Ψιλής Άμμου (Κανάκη)» βρήκε «μία πλακοειδή πέτρα (0,47 x 0,40 x 0,10 μ.)˙ «στην 

μία της επιφάνεια, έχει λακκάκια που σχηματίζουν έλικα˙ καθένα δε λακκάκι 

απ’αυτά, σχηματίζεται από ομάδα πολύ μικρών λακακίων». 
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Στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 20, 21, 142) 

σημειώνονται ως ΠΚ οικισμοί δύο περιοχές, ο Τρανός Κανάκης και η Ψιλή Άμμος. 

Αλλού, ωστόσο, ο ίδιος χαρακτηρίζει τον Κανάκη ως «νεκροταφείο της ΠΚ Ι» 

(Ντούμας 1990, 21).  

Τέλος, οι Hope-Simpson & Dickinson (1979, 332) μνημονεύουν κάτω από 

το τοπωνύμιο «Kanaki» τόσο το νεκροταφείο όσο και τον οικισμό στον «Τρανό 

Κανάκη» που αναφέρουν οι Renfrew και ο Μπαρδάνης αντίστοιχα.  

Η Φώτου (Fotou 1983, 35) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με ασφάλεια ο αριθμός και 

ο χαρακτήρας (οικιστικός, ταφικός) των εγκαταστάσεων της περιοχής, ούτε τα 

ακριβή γεωγραφικά τους στίγματα.  

Οι ντόπιοι σήμερα αναφέρονται ασαφώς σε συλημένα «μνημούρια» 

(μνήματα, τάφους) ή κατεστραμμένα «παλιά χωριά» στην ευρύτερη περιοχή 

χωρίς να υποδεικνύουν τους συγκεκριμένους αγρούς στους οποίους αυτά 

βρίσκονται. Παρόλα αυτά, συλλέξαμε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Ι. Στην Ψιλή Άμμο, παραλία που πήρε το όνομά της από την ψιλόκκοκη 

άμμο της, μας υποδείχθηκε από τον φιλάρχαιο Γιάννη Φλ. Μπαρδάνη η θέση 

«Τρούλλες» με επιφανειακή ΠΚ και ΜΚ, χρηστική κεραμεική, και σκόρπιες 

σχιστολιθικές πλάκες, ίσως από κατεστραμμένους τάφους. Διακρίνονται μέσα 

στην άμμο τα περιγράμματα κτιστών τάφων, αλλά και τοίχων, που δεν είναι 

σαφές εάν ανήκουν σε ταφικούς περιβόλους ή σε κτήρια άγνωστης προς το 

παρόν χρήσης (εικ. 97). Κατά τον Μ. Μπαρδάνη (1964, 1) πρόκειται για 

«συνοικισμό στα προϊστορικά χρόνια του Κυκλαδικού πολιτισμού». 

Τον Ιανουάριο του 2011 ο παραπάνω αναφερόμενος κάτοικος της 

Απειράνθου βρήκε στις Τρούλλες57 και παρέδωσε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Νάξου πιθοειδές αγγείο από χονδροειδή κοκκινωπό πηλό με μαστοειδείς 

αποφύσεις στον λαιμό, χρονολογούμενο κατά πάσα πιθανότητα στη μετάβαση 

από τους ΠΚ στους ΜΚ χρόνους (εικ. 98). Το αγγείο βρήκε κατά χώραν, 

«ξαπλωμένο» δίπλα σε σχιστολιθικές πλάκες, που ίσως συνιστούν τη μία πλευρά 

ΠΚ τάφου (εικ. 99).  

 ΙΙ. Στον Τρανό Κανάκη, περιοχή κοντά στους πρόποδες της ανατολικής 

πλαγιάς του βουνού «του Κάστρου» (με κατάλοιπα ελληνιστικού πύργου), ο 

Μπαρδάνης (όπ.π.) αναφέρει «μεγάλο χωριό» του Κυκλαδικού Πολιτισμού».  

 ΙΙΙ. Σε έκταση περίπου 2 στρ. στον Άη Μάμα του Κανάκη υπάρχουν 

πολλές βραχογραφίες με κοιλότητες (εικ. 100, 101), οι οποίες «έχουνε κοινή 

ρίζα και οι απάνω τους επιφάνειες, σχεδόν επίπεδες, είναι στον ίδιο περίπου 

οριζόντιο επίπεδο…με λακκάκια που έχουνε διαφορετικό πλάτος και βάθος. Οι 

σχετικές θέσεις των λακκακίων κάθε ομάδας συμπίπτουνε με τις σχετικές θέσεις 

                                                           

57 Από τις Τρούλλες προέρχονται δύο ακόμη επιφανειακά ευρήματα-περισυλλογές 

(αδημοσίευτα) που παραδόθηκαν στην Υπηρεσία το 1981 και το 2008 αντίστοιχα: (α) ΜΑ 1541 

σφραγίδα-περίαπτο με έγκοιλη παράσταση λιονταριού, από σκούρο πράσινο λίθο, διάστ.: 0,017 
μ. (διάμ.), 0,006 μ. (πάχ.), (β) ΜΑ 1544 λίθος από γκρίζο φλεβωτό μάρμαρμο με επίκρουστη 

παράσταση, πιθανώς ζώου, διάστ.: 0,32 x 0,25 x 0,10 μ.). 
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των άστρων ενός κομματιού του ουρανού και τα σχετικά μεγέθη των λακκακίων 

της ομάδας, με τα σχετικά μεγέθη των άστρων του αντίστοιχου κομματιού του 

ουρανού»(Μπαρδάνης 1969, 2)  

 ΙV. Ένα ακόμη «χωριό» μνημονεύει ο Μπαρδάνης (1969, όπ.π.) στο 

«Καστράκι», περιοχή στα ΝΑ της πλαγιάς της Στρωτής πάνω από το ρέμα του 

Σωτερίνου. 

 
Οικισμοί στην περιοχή των Ανακιών: 

προβόλια του Χατζημανώλη, προβόλια του Καζάκου 

 
Χάρτης 5γ:96, 97 

Εικ. 102 

 

 Η περιοχή των Ανακιών εκτείνεται στη μεγάλη ράχη του βουνού της Στρωτής 

και συνορεύει ανατολικά με τις περιοχές του Κλειδού και του Κανάκη από τις οποίες 

χωρίζεται με την κορυφογραμμή του προαναφερόμενου βουνού, εκτείνεται δε μέχρι την 

Άσπρη Ούρνα (όπου το ελληνιστικό δίστομο πηγάδι «του Μπαρδανομανώλη») 

(Μπαρδάνης 1964, 5). Η περιοχή αυτή περιλαμβάνεται στο ευρύτερο περιβάλλον του 

πύργου του Χειμάρρου, καλούμενο από τους ντόπιους «φιλωτίτικα» επειδή οι 

περισσότερες ιδιοκτησίες ανήκουν σε κατοίκους του Φιλωτίου. Αντιθέτως η περιοχή 

ανατολικά της Στρωτής ονομάζεται «απεραθίτικα» γιατί τη γη της κατέχουν και 

εκμεταλλεύονται κάτοικοι της Απειράνθου.  

 

 Σύμφωνα με τον Μπαρδάνη (1964, 5), υπάρχουν δύο ΠΚ οικισμοί: στο 

«Πάτημα» ή «στα προβόλια» (περιβόλια) «του Χατζημανώλη» και στα 

«προβόλια του Καζάκου». Για τον πρώτο («πάτημα του Χατζημανώλη») υπάρχει 

σύντομη αναφορά του ιδίου και αλλού (Μπαρδάνης 1963δ, 2). Κατά τα άλλα οι 

οικισμοί αυτοί δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ούτε έχουν ανασκαφεί. 

Επομένως δεν είναι γνωστά το μέγεθος και η ακριβέστερη χρονολόγησή τους.  

 

Μπεμπέκος 

 
Χάρτης 5γ: 22 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ και ΟΙΚΙΣΜΟΣ  

Στην εν λόγω θέση της ανατολικής Νάξου, που γειτνιάζει με το 

Ξηρακρώτηρο (ή Ξερακρώτηρο ή Βουνές, βλ. παρακάτω), έγινε λαθροσκαφή 

συστάδας κιβωτιόσχημων τάφων στη δεκαετία του 1960, σύμφωνα με τον 

κατάλογο του Renfrew (1972, 519, n.30: “Bebekos”) που επισκέφθηκε την 

περιοχή στις 18/7/1963 και διαπίστωσε το γεγονός. 

Στον χάρτη των ΠΚ ναξιακών θέσεων που έχει καταρτίσει ο Ντούμας, η 

θέση αναφέρεται ως “Bebekou” και χαρακτηρίζεται νεκροταφείο (Doumas 1977, 

13, fig. 2, n. 23, 142) 
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Ωστόσο, το νεκροταφείο ουδέποτε διερευνήθηκε συστηματικά ούτε 

υπάρχουν άλλες πληροφορίες και είναι αδύνατον να χρονολογηθεί με 

μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Ο Μπαρδάνης τη δεκαετία του 1960 είχε εντοπίσει στου Μπεμπέκου ΠΚ 

οικιστικά κατάλοιπα «στα προβόλια» (περιβόλια) και «στα χάλαρα του 

Μπεμπέκου» (Μπαρδάνης 1964, 1). 

 

Ξερακρώτηρο (Βουνές) 

 
Χάρτης 5γ: 23 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ και ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Στο Ξερακρώτηρο ή Ξηρακρώτηρο ή Βουνές, κοντά στον Κλειδό, 20 

κιβωτιόσχημοι τάφοι συλήθηκαν στη δεκαετία του 1960. Αναφέρονται από τον 

Renfrew (1972, 519, n.30), o οποίος επισκέφθηκε τη θέση στις 18/7/1963.  

Ο Ντούμας σημειώνει σε χάρτη τη θέση, την οποία υπομνηματίζει ως 

νεκροταφείο αλλά και οικισμό, της ΠΚ εποχής (Doumas 1977, 13, fig.2, n. 23, 

142).  

Η θέση δεν έχει ανασκαφεί ούτε δημοσιευθεί. Πέραν των ανωτέρω 

γενικών και ασαφών αναφορών, μία ακόμη γίνεται και από τους Hope-Simpson 

& Dickinson (1979, 332).  

Σε αυτοψία μας διαπιστώσαμε κτηριακά κατάλοιπα και πλάκες 

κιβωτιόσχημων τάφων (εικ. 103 – 106). 

 

Κλειδός [ή (τα) Παληοκλειδά] 

 
Χάρτης 5γ: 24 

 

 Ο Κλειδός, «όνομα αναμιμνήσκον την εν Νάξω τροφόν του Διονύσου Κλείδην» 

(Στέφανος 1906, 86), που ζούσε εκεί σύμφωνα με τις μυθικές παραδόσεις (Μπαρδάνης 

1971, 2), βρίσκεται στη ΝΑ παραλία της Νάξου, νοτιότερα από τα Λυ(γ)αρίδια. 

 Σύμφωνα με τη Φώτου (Fotou 1983, 36, σημ. 107), οι Hope-Simpson & 

Dickinson (1979, 332) ταυτίζουν το νεκροταφείο του Κλειδού με αυτό στα Παληοκληδά 

που σημειώνεται στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 4, n. 24, 142: 

Palioklidha). 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Ανασκαφή συστάδας 10 τάφων διενεργήθηκε από τον Στέφανο (1906, 

86). Τον Κλειδό επισκέφθηκε ο Renfrew στις 18/7/63 και διαπίστωσε 

πρόσφατη λαθροσκαφή τάφων.  
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Αρχιτεκτονική 

 Οι περιγραφές του Στεφάνου (1906, 87) είναι λακωνικές και αφορούν εν 

γένει στους τάφους της ανατολικής Νάξου Πρόκειται για κιβωτιόσχημους 

τάφους του τύπου Α ή Β1 του Ντούμα, συνηθέστερα ατομικούς με το νεκρό 

σώμα σε έντονα συνεσταλμένη στάση στο δεξιό πλευρό. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις αναφέρονται και πιθανές πολλαπλές ταφές. 

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα  

Δεν αναφέρονται 

 

β. Κινητά ευρήματα 

Από τον Στέφανο (1906, 88) σημειώνεται ότι οι τάφοι στον Κλειδό, όπως 

και αυτοί στον Πάνορμο και στα Λυγαρίδια, περιείχαν λίγα αγγεία σχεδόν 

αποκλειστικώς πήλινα, αλλά καμία κυλινδρική πυξίδα, ούτε ίχνος μετάλλου. 

Εντούτοις, ο Renfrew (1972, 519, n. 28) σημειώνει ότι από τους πιο πρόσφατα 

συλημένους τάφους προήλθαν μετάλλινα εγχειρίδια.  

  

Χρονολόγηση 

Τα ευρήματα δεν έχουν ταυτιστεί και χρονολογηθεί. Ο Renfrew (1972, 

519, n. 28) στηρίζεται στα μετάλλινα εγχειρίδια που απέδωσαν οι συλημένοι 

τάφοι και θεωρεί πιθανή την ένταξή τους στην πολιτισμική ενότητα Κέρου-

Σύρου (ΠΚ ΙΙ).  

 

Άλλα ευρήματα από τον Κλειδό χωρίς προσδιορισμό προέλευσης 

Στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου εκτίθεται πλάκα (ύψ. 0,21 x μήκ. 

0, 33 μ., αδημοσίευτη) με επίκρουστη παράσταση δύο σχηματοποιημένων ζώων. 

Πρόκειται για παράδοση και δεν αναφέρεται το ακριβές σημείο και η συνθήκες 

εύρεσής της.  

 

Λούρος 

 
Χάρτης 5γ: 25 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Η θέση, κοντά στη θάλασσα αλλά όχι «παρά τη θάλασσα», βρίσκεται 

στην ανατολική Νάξο, νότια του Κλειδού.58 Σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως 

ΠΚ νεκροταφείο στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 25, 142). 

Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. 

 

 

                                                           

58 Η θέση δεν πρέπει να συγχέεται με τον Λούρο Αθαλάσσου, που βρίσκεται στη Δυτική Νάξο. 
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Λιονάς 

 
Χάρτης 5γ: 29 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Στον χάρτη του Ντούμα ο Λιονάς (Lionas) σημειώνεται στον όρμο του 

Κλειδού στην ανατολική Νάξο και υπομνηματίζεται ως ΠΚ οικισμός (Doumas 

1977, 13, fig. 2, n. 19, 142). Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. H θέση 

πρέπει να ταυτίζεται με το «προϊστορικό χωριό στις Καυκάρες πάνω από το 

λιμάνι του Λιονά» που μας έχουν δείξει από μακριά ντόπιοι βοσκοί. Η εγγύτητά 

της με την Κορφή τ’ Αρωνιού (βλ. παρακάτω και χάρτη 5γ: 30) είναι στοιχείο 

ενδεικτικό ίσως για μεταξύ τους σχέση. 

 

Αμμο(υ)δάρα 

 
Χάρτης 5γ: 26 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Η θέση βρίσκεται στην ανατολική Νάξο και συγκεκριμένα στον Κλειδό, 

σύμφωνα με τον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 26, 142), όπου 

υπομνηματίζεται ως ΠΚ νεκροταφείο. Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. 

Λόγω της εγγύτητας με τον οικισμό του Λιονά, θα μπορούσε να είναι το 

νεκροταφείο του.  

 

Βούβες ή Γούβες 

 
Χάρτης 5γ: 93 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Περιοχή κοντά στον Κλειδό, στην ανατολική Νάξο. Ηλικιωμένοι ντόπιοι 

αναφέρονται στο «προϊστορικό χωριό» στον «ρυάκα» (ρυάκι) των Βουβών. Η 

θέση, πάντως, δεν έχει ερευνηθεί.  

 Την ύπαρξη οικισμού στις Γούβες και τη χρονολόγησή του στην ΠΚ 

περίοδο προτείνει η πλάκα με επίκρουστη παράσταση «έλικας» που 

σχηματίζεται από «λακάκια» την οποία είδε και μνημονεύει ο Μπαρδάνης, δεν 

πρόλαβε όμως να τη μεταφέρει έγκαιρα στο Μουσείο και «έτσι σκεπάσθηκε από 

μπάζα κατά το άνοιγμα του δρόμου που πέρασε από εκεί» (Μπαρδάνης 1966/67, 

74, ν. 17). 

 Το 2008 κάτοικος Απειράνθου παρέδωσε στην εκεί Αρχαιολογική 

Συλλογή τμηματικά σωζόμενη πλάκα (διαστ.: 0,20 x 0,17 μ.) από λευκό μάρμαρο 

με επίκρουστες αβαθείς κοιλότητες στη μία πλευρά (αδημοσίευτη), την οποία, 

κατά δήλωσή του, βρήκε στις Γούβες. Ίσως η πλάκα που αναφέρει ο Μπαρδάνης 
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και η πλάκα που παραδόθηκε το 2008 ταυτίζονται, δεν μπορούμε όμως να το 

βεβαιώσουμε γιατί η πρώτη δεν απεικονίζεται πουθενά.  

 

Κορφή τ’ Αρωνιού 

 
Χάρτης 5γ: 30 

 

 Η Κορφή τ’ Αρωνιού είναι ένας μικρός λόφος, με ύψος περίπου 70-80 μ. (εικ. 

107), τον οποίο καθιστούν φαινομενικά ψηλότερο οι σχετικά απότομες πλαγιές του. 

Βρίσκεται περίπου μία ώρα βόρεια του ΝΑ ακρωτηρίου της Νάξου, του Κάβο-Σώστη, 

στην ανατολική ακτή του νησιού, μεταξύ των όρμων Πανόρμου και Κλειδού, και 

περιβάλλεται από δύο μικρά ρέματα με τις ονομασίες «Κοπρές» και «Φασκιανού». Η 

θέση απομονώνεται έτσι από τους υψηλότερους λόφους και αποκτά επιβλητικότητα 

(Ντούμας 1963, 276. 1965, 41). Στην εντύπωση που προκαλεί στους ποιμένες της 

περιοχής οφείλονται οι τοπικές ονομασίες «του Μπιζάνι» και «Κάστρο». 

Χαρακτηριστικό της είναι η καλή εποπτεία ολόκληρης σχεδόν την ανατολικής ακτής της 

Νάξου και της θάλασσας μεταξύ των μικρών νησιών Σχινούσας, Κέρου, Κουφονησίων 

και Αμοργού (Ντούμας 1965, 41). Σύμφωνα με τον Ντούμα, η θέση ονομάζεται έτσι από 

τα «αρώνια» (μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης) που υπάρχουν στην περιοχή. Κατά 

την άποψή μας, ωστόσο, πιθανότερο είναι η ονομασία να προέρχεται από το αλώνι 

(αρώνι στο απεραθίτικο ιδίωμα) που βρίσκεται στη δυτική παρυφή του λόφου (εικ. 

107). 

 

Ιστορικό της έρευνας 

 Η θέση ανασκάφηκε το 1962 από τον Χρ. Ντούμα. Έναν χρόνο πριν είχαν 

παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη της, τον Μανώλη Μπαρδάνη (εικ. 108) στην 

Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου επτά λίθινες πλάκες με επίκρουστες 

παραστάσεις (εικ. 111), που είχαν βρεθεί εντοιχισμένες σε τράφους (νεώτερους 

αναληματικούς τοίχους) που συγκρατούσαν τα ελάχιστα χώματα του λόφου 

κατά τη βόρεια πλαγιά του (Ντούμας 1963, 276. 1965, 42). 

 

Περιγραφή 

 Ο λόφος είναι διαμορφωμένος σε άνδηρα που ορίζονται από επάλληλους 

ψηλούς αναλημματικούς τοίχους. Στην κορυφή του υπάρχει σύγχρονος μικρός 

αχυρώνας, ενώ λίγο χαμηλότερα, προς τα ΝΔ, αγροικία (μητάτος). Ανατολικά και 

βόρεια του αχυρώνα ήταν ορατά ελάχιστα λείψανα θεμελίων (Ντούμας 1965, 

41) (εικ. 109).  

 Η επίχωση λόγω της κλίσης του βραχώδους εδάφους κυμαινόταν από 0 

έως 2 μ. και χαρακτηρίζεται από σπανιότητα οστράκων έως και βάθους 0,60 μ. 

Από το βάθος αυτό έως και τον βράχο βρέθηκαν όστρακα από χονδροειδή 

αγγεία καθημερινής χρήσης της ΠΚ εποχής (λαβές πίθων, θραύσματα φιαλών), 

κατά κύριο λόγο ακόσμητα, εξαιρουμένων κάποιων λαβών με εγχάρακτη 

διακόσμηση (Ντούμας 1963, 276). 
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Αρχιτεκτονική (εικ. 109, 110) 

 Μετά την αποξήλωση νεώτερου «τράφου» στο βόρειο άκρο της κορυφής, 

αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια μονόχωρου ελλειψοειδούς (αψιδωτού) κτηρίου 

(διαμ. 3 x 2, 10 μ.), ως νότιος τοίχος του οποίου χρησιμοποιήθηκε ο σπηλαιώδης 

βράχος. Η είσοδος του βρίσκεται στα ανατολικά και σώζει σχεδόν 

τραπεζιόσχημο, σχιστολιθικό κατώφλι από δύο μικρές πλάκες (0,70 - 0,50 x 0,70 

μ. μήκ.). Μία ακόμη σχιστολιθική πλάκα (0,73 x 0,21 μ.) φράσσει εξωτερικά την 

είσοδο, προφανώς για να εμποδίζει την εισροή των ομβρίων υδάτων (Ντούμας 

1965, 42).  

Οι τοίχοι (0,30 - 0,60 μ. πάχ.) είναι κτισμένοι με «μικρούς πλακωτούς εκ 

φύσεως λίθους και χώμα» ίδιων με το «φαιόν μάρμαρον του λόφου». Στο δυτικό 

άκρο του κτηρίου ο τοίχος σώζεται σε ύψος 1,15 μ. συγκρατούμενος από τον 

βράχο. Στο τμήμα αυτό διακρίνεται καλά ο εκφορικός τρόπος κατασκευής του: 

από ύψος 0,60 μ. οι πλάκες εξέχουν συνεχώς προς το εσωτερικό. Με αυτή τη 

σύγκλιση των τοίχων το άνοιγμα πάνω θα ήταν πολύ μικρό και θα μπορούσε να 

καλυφθεί με μεγαλύτερες πλάκες σχιστολίθου. Τον τρόπο αυτό στέγασης 

μαρτυρεί, κατά τον ανασκαφέα, και ο μεγάλος αριθμός σχιστολιθικών πλακών, 

προφανώς από την κατάρρευση της οροφής, που βρέθηκαν στην επίχωση του 

χώρου. Αυτές δεν είναι ντόπιες και θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί από άλλο 

σημείο του νησιού (Ντούμας 1963, 276).  

Το ύψος του κτηρίου δεν υπερέβαινε το 1,30 μ. εφόσον η οροφή του 

σπηλαιοειδούς τμήματος απέχει του δαπέδου μόλις 1,25 μ. (Ντούμας 1963, 276). 

Πάνω στο δάπεδο, που υπόκειται περίπου 0,30 μ. του κατωφλιού και είναι από 

πατημένο χώμα (λίγα θραύσματα σχιστολιθικών πλακών δεν στοιχειοθετούν 

την πλακόστρωση, κατά τον ανασκαφέα) βρέθηκαν δύο κομμάτια από επιμήκεις 

λιθόμυλους από σχιστόλιθο, τρεις λεπίδες οψιανού, και ελάχιστα όστρακα 

χονδροειδών αγγείων (Ντούμας 1963, 276. Ντούμας 1965, 44.)  Στα ΝΑ και τα Δ του αψιδωτού κτίσματος αποκαλύφθηκαν θεμέλια 

αναλημματικών τοίχων, που συγκρατούσαν ένα άνδηρο, πάνω στο οποίο 

σώζονταν ίχνη θεμελίων από άλλες κατασκευές, πολύ φθαρμένες λόγω της 

μεγάλης κλίσης και της ελάχιστης επίχωσης σε αυτό το τμήμα (Ντούμας 1963, 

276). Αυτές χρονολογούνται από την κεραμεική στους ΠΚ χρόνους (Ντούμας 

1963, 276) και πιθανώς χρησίμευαν ως ενδιαιτήματα των κατοίκων της Κορφής 

τ’ Αρωνιού, όπως δείχνουν κελύφη θαλάσσιων οστρέων (κοχλιών, πεταλίδων), 

που προφανώς αποτελούν διατροφικά υπολείμματα (Ντούμας 1965, 45).   

 Σχετικά καλύτερη είναι η διατήρηση των λειψάνων θεμελίων (ως ύψος 0, 

15 μ. από τον φυσικό βράχο) στη βόρεια και ανατολική πλευρά του μικρού 

αχυρώνα στην κορυφή του λόφου. Λόγω της ελάχιστης, σχεδόν ανύπαρκτης, 

επίχωσης και της παντελούς απουσίας οστράκων, η χρονολόγησή τους δεν είναι 

ασφαλής (Ντούμας 1963, 276). Ο τρόπος όμως κατασκευής τους καθόλου δεν 

διαφέρει από εκείνον των θεμελίων στα Ν και τα Α του αψιδωτού κτηρίου. 



 

73 

 

Συνεπώς, θα πρέπει και αυτά να χρονολογηθούν στην ΠΚ περίοδο (Ντούμας 

1965, 45).  

 

Κινητά ευρήματα 

 Η ανασκαφή απέδωσε κεραμεική και λίθινα σκεύη. Όλα τα όστρακα 

προέρχονται από μεγάλα αποθηκευτικά και καθημερινής χρήσης αγγεία από 

χονδροειδή πηλό που έχει οπτηθεί καλώς. Δεν υπάρχουν μικρά αγγεία ούτε 

λεπτή κεραμεική. Μεταξύ των σχημάτων υπερτερούν οι υδρίες, οι αμφορείς και 

οι λεκάνες. Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα αγγεία είναι ακόσμητα˙ μόνο 

λίγα έχουν εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση. Κάποια διατηρούν ίχνη στίλβωσης. 

Γραπτά όστρακα δεν βρέθηκαν (Ντούμας 1965, 46). Την εγγραφή της 

κεραμεικής αυτής σε εξελιγμένη φάση της ΠΚ περιόδου προτείνουν η σύσταση 

του πηλού και τα σχήματα των αγγείων, όσο και η καλή όπτηση (Ντούμας 1965, 

47).  

 Τα λίθινα σκεύη της ανασκαφής είναι: 4 πλάκες μυλόλιθου (τρεις από 

σχιστόλιθο και μία μαρμάρινη), 1 τριπτήρας, δύο στρογγυλές μικρές και λεπτές 

σχιστολιθικές πλάκες, ίσως καλύμματα αγγείων (Ντούμας 1965, 47).  

 

Πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις (εικ. 111) 

 Τα σημαντικότερα και πλέον πρωτότυπα ευρήματα της Κορφής τ’ 

Αρωνιού είναι δέκα λίθινες πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις, που βρέθηκαν 

σε δεύτερη χρήση ενσωματωμένες σε νεώτερους τράφους της θέσης: επτά 

βρέθηκαν59 κατά τη στερέωση των τράφων, «επικειμένης της καλλιέργειας των 

ανδήρων» (Ντούμας 1965, 42). Άλλες τρεις πλάκες συλλέχθηκαν κατά τη 

διάλυση των τράφων πριν διενεργηθεί η ανασκαφή (Ντούμας 1963, 276). Τέλος, 

δύο ακόμη πλάκες προστέθηκαν στη συλλογή (η μία το 1997˙ για την άλλη δεν 

αναφέρεται χρονολογία παράδοσης). 

 Ακολουθεί σύντομος περιγραφικός κατάλογος:  

1. Πλακοειδές τεμάχιο από φαιό μάρμαρο ακανόνιστου σχήματος (0,21 x 0,12 x 

0,11 μ.). Μία επιφάνεια λειασμένη, με παράσταση ζώου με ανοιχτό το στόμα, 

σαν να κραυγάζει. Μπροστά από το ζώο ανθρώπινη μορφή,60 ίσως 

μεταμφιεσμένος κυνηγός (διαστ. παράστασης: 0,10 x 0,15, βάθος γλυφής: 

0,0005 μ.) (Ντούμας 1965, σχ. 3) 

                                                           

59 Στο Ντούμας 1965, 42 σημειώνεται ότι οι πλάκες βρέθηκαν από τον ιδιοκτήτη του χωραφιού, 

Μανώλη Μπαρδάνη. Επίσης στον κατάλογο της Αρχαιολογικής Συλλογής Απειράνθου 

αναφέρεται ότι παραδόθηκαν από τον ίδιο. Ωστόσο, αλλού ( π.χ. Μπαρδάνης 1962, 5) 

σημειώνεται ότι βρέθηκαν από τον γνωστό φιλάρχαιο μαθηματικό Μιχάλη Μπαρδάνη (πβλ. 
Ιωάννου 1963: «Το μικρό μουσείο του χωριού Απείρανθος της Νάξου θα έχη και πελεκημένες 
πέτρες που βρέθηκαν χτισμένες σε μία μάντρα στην κορυφή Μπιτζάνι του λόφου Κορυφή. 
Ανεκάλυψε και πρωτοανέφερε για αυτές ο Μιχάλης. Μπαρδάνης…»). Το πιθανότερο είναι ότι οι 
πλάκες εντοπίστηκαν από τον μαθηματικό Μιχάλη Μπαρδάνη, και, κατόπιν προτροπής του, 

παραδόθηκαν στην Υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη του Αρωνιού, Μανώλη Μπαρδάνη. 
60 Κατά την άποψή μας, οι έντονα σχηματικές ανθρώπινες μορφές σε όλες τις πλάκες είναι 
άφυλες. Αντίθετα Goodison 2008, 423, που τις θεωρεί ανδρικές, εκτός από δύο με μακριά 

ενδύματα, που ίσως είναι γυναικείες. 
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2. Τεμάχιο από λευκό μάρμαρο ακανόνιστου σχήματος (0,34 x 0,12 x 0,175 μ.). Μία 

επιφάνεια λειασμένη, με παράσταση πλοίου πάνω στο οποίο υπάρχει ζώο, ενώ 

αριστερά επιβιβάζεται ανθρώπινη μορφή. Απεικόνιση σκηνής απόπλου (διαστ. 

παράστασης: 0,30 x 0,125, βάθος γλυφής 0,002 μ.) (Ντούμας 1965, σχ. 4) 

3. Επίμηκες τεμάχιο από φαιό μάρμαρο (0,395 x 0,135 x 0,09 μ.). Επί της μόνης 

φύσει ομαλής επιφάνειας παριστάνονται δύο ζώα (σκύλος και αιγοειδές) που 

βαδίζουν δεξιά, και αντιμέτωπη προς αυτά, στο δεξιό άκρο της πλάκας, 

ανθρώπινη μορφή κυνηγού. Ίσως σκηνή θήρας (επίκειται η σύλληψη του ζώου 

από τον κυνηγό με τη βοήθεια του σκύλου;). (Διαστ. παράστασης: 0,34 x 0,11, 

βάθος γλυφής: 0,0005 μ. (Ντούμας 1965, σχ. 5) 

4. Πλάκα από φαιό μάρμαρο (διαστ. 0,285 x 0,155 x 0,42 μ). Έχει μία μόνο φυσικά 

ομαλή επιφάνεια, στην οποία παριστάνεται ελάφι και πίσω του ανθρώπινη 

μορφή. Σκηνή κυνηγιού. (Διαστάσεις παράστασης: 0,22 x 0,13. Βάθος γλυφής: 

0,0005 μ.) (Ντούμας 1965, σχ. 6).  

5. Τεμάχιο από φαιό μάρμαρο ακανόνιστου σχήματος (διαστ.: 0,34 x 0,20 x 0,21 μ). 

Στην φυσικά ομαλή πλευρά του υπάρχει παράσταση πλοίου μέσα στο οποίο δύο 

μορφές, που δίνουν την εντύπωση ότι παλεύουν. (Διαστ. παράστασης: 0,20 x 

0,135 μ. , βάθος της γλυφής: δεν υπερβαίνει το 0,0005 μ. (Ντούμας 1965, σχ. 7). 

6. Πλάκα από φαιό μάρμαρο ορθογώνιου περίπου σχήματος (διαστ.: 0,33 x 0,115 x 

0,19 μ.). Στη πιο ομαλή επιφάνεια παριστάνεται ζώο, που πλαισιώνεται από 

τρεις ανθρώπινες μορφές, μία εμπρός και δύο πίσω, που το έχουν εγκλωβίσει. 

(Διαστ. παράστασης: 0,26 x 0,11, βάθος γλυφής: 0,005 μ.) (Ντούμας 1965, σχ. 8).  

7. Πλάκα από λευκωπό μάρμαρο σπασμένη στα δύο (διαστ.: 0, 28 x 0,115 x 0,24 

μ.). Στην ομαλότερη επιφάνεια παριστάνεται ζώο και πίσω του ανθρώπινη 

μορφή. Η σκηνή ερμηνεύεται από τον Ντούμα ως βουκολική. (Διαστ. 

παράστασης: 0,215 πλάτ. x 0,13 μ. ύψ. Tο βάθος της γλυφής, προφανώς λόγω 

του ανοιχτού χρώματος, είναι 0,002 μ. (Ντούμας 1965, σχ. 9).   

8. Πλάκα από φαιό μάρμαρο (διαστ. 0,48 x 0,13 x 0, 27 μ.). Στη φύσει λεία 

επιφάνεια διακρίνονται οι ευθύγραμμες φλεβώσεις του μαρμάρου. Εικονίζεται 

αιλουροειδές και πίσω του ανθρώπινη μορφή. (Διαστ. παράστασης: 0,29 πλάτ. x 

0,11 ύψ., βάθος γλυφής: 0,005 μ.) (Ντούμας 1965, σχ. 10) 

9. Τεμάχιο από φαιό μάρμαρο ακανόνιστου σχήματος (διαστ.: 0,29 x 0,32 x 0,335 

μ.). Στη φύσει ομαλότερη επιφάνεια παριστάνονται τρεις ανθρώπινες μορφές σε 

κυκλική διάταξη, με τα χέρια υψωμένα και τα σκέλη ανοιχτά. Η παράσταση 

συσχετίζεται με τις υπόλοιπες. Θεωρείται ότι απεικονίζει κυνηγούς, τον έναν με 

ρόπαλο, που είτε έχουν αποκλείσει το θήραμα και ορμούν υψώνοντας 

απειλητικά τα χέρια τους για να το συλλάβουν, είτε πανηγυρίζουν χορεύοντας 

για την επιτυχή και αποδοτική έκβαση του κυνηγιού. Δεν μπορεί όμως να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο χορός να έχει τελετουργική σημασία (Ντούμας 

1965, σχ. 11).  

10. Πλάκα από φαιό μάρμαρο (διαστ.: 0, 41 μήκ. x 0,185 ύψ. μ. x 0,40 μ. πάχ.). Στην 

ομαλότερη επιφάνεια εικονίζεται ζώο μεταξύ δύο ανθρώπινων μορφών, πιθανόν 
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σκηνή κυνηγιού και σύλληψης του πληγωμένου ζώου. (Διαστ. παράστασης: 0,26 

πλάτ. x, 0,14 μ. ύψ. Βάθος γλυφής: 0,0005 έως – 0,001 μ. (Ντούμας 1965, σχ. 12) 

Η πλάκα που δεν γνωρίζουμε τον χρόνο παράδοσής της (ΜΑ 619. Μέγ. 

διαστ.: 0,23 ύψ. x 0,417 μήκ. x 0, 32 μ. πάχ., αδημοσίευτη) αναπαριστά δύο 

μορφές (διακρίνονται οι κάτω πόδες της μίας και δίπλα της άλλη μορφή, που 

φέρει τόξο). Μπροστά τους τρέχει ζώο, με μακριά ουρά και αυτιά και επίμηκες 

πρόσωπο, ίσως αλεπού.  

Η πλάκα που παραδόθηκε το 1997 (ΜΑ 1200. Μεγ. σωζ. διαστ.: 0,54 μήκ. 

x 0,13 ύψ. x 0,23 μ. πάχ., αδημοσίευτη) φέρει επίκρουστη παράσταση δύο 

αντωπών κερασφόρων ζώων. Η εύρεσή της 36 χρόνια μετά τον εντοπισμό των 

άλλων πλακών της Κορφής τ’ Αρωνιού, δείχνει ότι στο περιβάλλον των ΠΚ 

κτισμάτων μπορεί να υπάρχουν και άλλες.  

Με δύο εξαιρέσεις, όλες οι παραπάνω πλάκες είναι από ντόπιο φαιό 

μάρμαρο, το κύριο πέτρωμα της Κορφής τ’ Αρωνιού και των γύρω λόφων. Το 

βάθος της γλυφής είναι ελάχιστο και ο/οι τεχνίτης/ες εκμεταλλεύθηκαν την 

αντίθεση μεταξύ του λευκού χρώματος της «κτυπημένης» επιφάνειας και του 

σκοτεινού περιβάλλοντός της. Από αυτή την άποψη οι παραστάσεις πρέπει να 

θεωρηθούν ως ζωγραφικοί πίνακες μάλλον παρά ως έργα γλυπτικής. Η 

θεματολογία τους απηχεί τις κύριες θαλάσσιες και χερσαίες οικονομικές 

δραστηριότητες των χρηστών της θέσης (ναυσιπλοία: εμπόριο, ίσως αλιεία,˙ γη: 

θήρα, κτηνοτροφία). (Ντούμας 1965, 59-60). Ενδιαφέρουσα είναι η παράσταση 

των τεσσάρων ανθρώπινων μορφών σε πολύ ζωηρή κίνηση, σαν σε χορό, ίσως η 

αρχαιότερη τέτοια από τον κόσμο του Αιγαίου (Ντούμας 1990ε, 159). 

Σύμφωνα με τον ανασκαφέα (Ντούμας 1963, 276. 1965, 62), οι πλάκες 

αυτές σχετίζονται ασφαλώς με κάποιες από τις κτηριακές κατασκευές του 

λόφου της Κορφής τ’ Αρωνιού61 στους τοίχους των οποίων πρέπει να ήταν 

εντοιχισμένες εν είδει ζωφόρου, καθώς (α) οι δύο πλατειές επιφάνειές τους 

(πάνω και κάτω) είναι σχεδόν επίπεδες, πιθανώς για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν 

για εντοιχισμό, (β) οι διαστάσεις των πλακών δεν υπερβαίνουν τα 0,30 μ. ύψος 

και 0,50 μ. μήκος και οι παραστάσεις τους είναι σχεδόν ισοϋψείς (περί τα 0,15 

μ.). 

 

Χρονολόγηση 

Στην προκαταρκτική έκθεση, τα κτίσματα και τα ευρήματα της Κορφής τ’ 

Αρωνιού χρονολογούνται γενικώς στους Πρωτοκυκλαδικούς χρόνους (Ντούμας 

1963). Τη χρονολόγηση αυτή ακολουθεί και ο Renfrew (1977, 178, 519 no 24) 

που χαρακτηρίζει τη θέση ΠΚ οικιστική εγκατάσταση (dwelling). Αργότερα ο 

ανασκαφέας τοποθετεί την κεραμεική σε «εξειλιγμένην φάσιν της 

πρωτοκυκλαδικής περιόδου» (Ντούμας 1965, 47). Η Αγγελοπούλου συμφωνεί 

και σημειώνει ότι αν και στην Κορφή τ’ Αρωνιού απουσιάζουν διαγνωστικά 

                                                           

61 Η εύρεσή τους σε ακτίνα 4-5 μ. από το αψιδωτό κτήριο περιορίζει την αρχική τους θέση στην 

περιοχή αυτή (Ντούμας 1965, 62). 
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σχήματα της ομάδας Καστριού, ωστόσο η χονδροειδής κεραμεική του 

παρουσιάζει πολλές αντιστοιχίες με αυτήν της ακρόπολης του Πανόρμου και 

κατ’επέκταση οι δύο θέσεις, οι οποίες μάλιστα είναι και γειτονικές, ανήκουν σε 

σύγχρονο χρονολογικό ορίζοντα (Angelopoulou 2008, 159).  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ντούμα, μορφολογικά κριτήρια, και κυρίως 

ο τύπος του πλοίου που εικονίζεται σε δύο πλάκες από την Κορφή τ’ Αρωνιού, 

δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι «πρέπει να τοποθετηθούν χρονολογικώς εις 

προκεχωρημένην φάσιν της πρωτοκυκλαδικής περιόδου» (Ντούμας 1965, 62. Βλ. 

και Μαραγκού 1990, λήμματα 80, 81, 88, 112: ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ).  

 Κρίνουμε σκόπιμο όμως εδώ να υπογραμμίσουμε ότι οι επίκρουστες 

βραχογραφίες του Στρόφιλα, που απεικονίζουν τον ίδιο τύπο πλοίου, έχουν με 

ασφάλεια χρονολογηθεί στην Τελική Νεολιθική (Televantou 2008β, 46, 48: fig. 

6.8).62 Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μίας 

χαμηλότερης χρονολόγηση για τις πλάκες της Κορφής τ’ Αρωνιού. Στην 

περίπτωση δε αυτή, οι πλάκες δεν είναι απαραιτήτως σύγχρονες του 

ελλειψοειδούς κτίσματος, που τουλάχιστον από τη δημοσιευμένη κεραμεική 

χρονολογείται στην ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ, αν και το γεγονός ότι βρέθηκαν σε συνάφεια με 

αυτό ενισχύει την προτεινόμενη από τον Ντούμα τοποθέτησή τους στην ΠΚ 

περίοδο.  

 

Ερμηνευτικές υποθέσεις 

Ο Ντούμας (1965, 45) δεν διατυπώνει καμία ερμηνεία για τα θεμέλια των 

τοίχων που εντόπισε στη βόρεια και ανατολική πλευρά του μικρού αχυρώνα στο 

ψηλότερο σημείο του λόφου, ενώ θεωρεί ενδιαιτήματα των κατοίκων της θέσης 

τις κατασκευές, ισχνά ίχνη των οποίων βρέθηκαν σε άνδηρο που συγκρατούσαν 

οι τοίχοι ΝΑ και Δ του ελλειψοειδούς κτίσματος. 

 Πολλά στοιχεία του κτίσματος αυτού (ο καμπυλόγραμμος τοίχος, ο 

εκφορικός τρόπος δόμησης, η στέγαση με πλάκες, το κλείσιμο της εισόδου με 

πλάκα, το δάπεδο σε χαμηλότερη στάθμη από την πλάκα της εισόδου) 

συναντώνται σε τάφους της Πρωτοχαλκής Εποχής. Εν τούτοις, άλλα 

χαρακτηριστικά (μεγάλες διαστάσεις, η χρήση πηλού στην τοιχοδομία, η 

απουσία οστών και κτερισμάτων) συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι δεν ήταν 

τάφος. Άλλωστε τα όστρακα πήλινων αγγείων και σκευών καθημερινής χρήσης 

και οι αποσπασματικά σωζόμενοι λιθόμυλοι που βρέθηκαν κατά χώραν στο 

δάπεδο οδηγούν τον ανασκαφέα στην υπόθεση ότι πρόκειται για δωμάτιο 

κατοικίας ή για αποθήκη (Ντούμας 1965, 45-46).  

 Παρόλα αυτά, για τον Ντούμα καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση 

του χαρακτήρα της εγκατάστασης στην Κορφή τα’ Αρωνιού είναι η ερμηνεία 
                                                           

62 Οι παραστάσεις πλοίων στον Στρόφιλα προβάλλουν την ανάπτυξη της ναυπηγικής, της 
ναυσιπλοΐας και του θαλάσσιου εμπορίου ήδη από τη νεολιθική εποχή. Ανοίγουν δηλαδή νέους 

ορίζοντες όσον αφορά στην ένταση, την έκταση και το είδος των εμπορικών επαφών των 

Κυκλάδων με γεωγραφικές και πολιτισμικές ενότητες, σχεδόν μία χιλιετία νωρίτερα από ότι έως 
σήμερα πιστεύαμε, με βάση τους ίδιους τύπους πλοίου στα τηγανόσχημα της Σύρου (Renfrew 

2008, 3). 
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των παραστάσεων των πλακών. Θεωρεί λοιπόν ότι είχαν μαγικό-θρησκευτικό 

χαρακτήρα: «Άνθρωποι έχοντες ως καθημερινήν ασχολίαν το κυνήγιον, την 

ναυσιπλοϊαν κλπ., αφιέρωσαν τας πλάκας με σκηνάς εξ αυτών τούτων των 

ασχολιών των, με πρόθεσιν να εκφράσουν ευχαριστίαν δια την επιτυχή έκβασιν 

επιχειρήσεως τινός, η να προδιαθέσουν το θείον ευμενώς δια την εξασφάλισιν της 

επιτυχίας. Εκ πρώτης όψεως γίνεται αντιληπτόν ότι αι ανωτέρω πλάκες δεν είναι 

δυνατόν να αποτελούν έργα του αυτού τεχνίτου. Η αντίληψης περί των 

εικονιζομένων μορφών, αλλά και η εκτέλεσις, ο βαθμός ακριβείας εις τα 

περιγράμματα μιάς εκάστης εξ αυτών είναι διάφοροι εις τα διαφόρους πλάκας. 

Επομένως οι πλάκες είναι αφιερώματα περισσοτέρων του ενός ατόμου» (Ντούμας 

1965, 61). 

 Καταλήγει έτσι στο συμπέρασμα ότι η μικρή εγκατάσταση στην Κορφή τ’ 

Αρωνιού «εκ της γεωγραφικής θέσεως και του είδους των ευρημάτων θα ηδύνατο 

να θεωρηθεί ως μικρόν ιερόν, το οποίον πιθανώς επείχε και θέσιν 

παρατηρητηρίου τρόπον τινά. Απ’ αυτού καθίστατο δυνατός ο έλεγχος της 

έμπροσθεν θαλάσσης και των πέριξ νησίδων, δια μέσου των οποίων εκινούντο 

συνεχώς τα μικρά πλοία των κυκλαδιτών» (Ντούμας 1965, 64).  

Κατά την άποψή μας τα ανασκαφικά δεδομένα, όπως αυτά 

παρουσιάζονται από τον ίδιο τον ανασκαφέα, δεν υποστηρίζουν επαρκώς τη 

θέση του για την ιερότητα της εγκατάστασης, όπως άλλωστε υπογραμμίζει και η 

Φώτου, που δέχεται μόνον αποθηκευτική χρήση του αψιδωτού κτίσματος 

(Fotou 1983, 31). Το γεγονός ότι οι πλάκες της Κορφής του Αρωνιού είχαν 

ενδεχομένως στόχο να εξευμενίσουν το θείο, δεν αναιρεί τον διακοσμητικό τους 

χαρακτήρα, ούτε αυτομάτως «καθαγιάζει» ή, έστω, προσδίδει ιδιαίτερο 

χαρακτήρα, στην Κορφή τ’ Αρωνιού. Με αυτή την λογική, σήμερα θα πρέπει να 

θεωρούμε εκκλησία κάθε σπίτι με εικονοστάσι.  
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Πάνορμος ή Πάνερμος: Ακρόπολη, οικισμός, νεκροταφείο  

 
Χάρτης 5γ: 32, 33, 34, 35 

 

Το ναξιακό τοπωνύμο «Πάνορμος» μαρτυρείται από τον εκκλησιαστικό 

συγγραφέα Ιππόλυτο του 3ου μ.Χ. αιώνα και επιβιώνει και σήμερα για το φυσικό 

λιμανάκι στα ΝΑ της Νάξου (Σφυροέρα 2011, 535), που είναι και το πιο απομακρυσμένο 

του νησιού (απέχει 54 χλμ. από τη Χώρα). Πάντως Πάνορμος (ή «Πάνερμος» κατά τους 

ντόπιους) ονομάζεται όχι μόνο το λιμάνι, αλλά όλη η περιοχή στα ΝΑ παράλια, μεταξύ 

των περιοχών Κλειδού και Σπεδού, από τις οποίες χωρίζεται αντίστοιχα με το 

Συλλάγαδο του Βόλακα και την Πλατή των Αμυγδαλιών, και επεκτείνεται δυτικά μέχρι 

και τις περιοχές Φυόντα («Φέοντα»), Λούρο («Λούρους») και Χείμαρρο (Μπαρδάνης 

1963γ, 2α).63  

Η ΠΚ ακρόπολη βρίσκεται στην κορυφή χαμηλού λόφου με το όνομα «Κορφάρι 

των Αμυγδαλιών», 300 μ. ΒΔ του ορμίσκου του Πανόρμου, που «προσβάλλεται μόνο από 

τον Γαρμπή» (δηλ. τον δυτικό άνεμο) (Μπαρδάνη, όπ.π.). Κύριο χαρακτηριστικό της 

κορφής αυτής είναι η καλή ορατότητα που εξασφαλίζει προς το λιμάνι, την 

παρακείμενη κοιλάδα και το θαλάσσιο πέρασμα από την Κέρο και τα Κουφονήσια προς 

τη Σχινούσα και την Ηρακλειά, ενώ η ίδια περιβάλλεται από τους γύρω λόφους με 

αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή από μακριά (Αγγελοπούλου 2003, 170). 

Ήταν είτε αυθύπαρκτος οχυρός οικισμός είτε αυτόνομο οχυρό αποθηκευτικό 

συγκρότημα-καταφύγιο των κατοίκων του οικισμού, που αναπτυσσόταν στο ευρύτερο 

περιβάλλον της ακρόπολης έως τη θάλασσα. Στα δυτικά περίχωρα του λόφου της 

ακρόπολης ως και τον όρμο του Πανόρμου βρίσκονταν τα νεκροταφεία. 

 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Ιστορικό της έρευνας 

Η οχυρή ακρόπολη στο «Κορφάρι των Αμυγδαλιών» εντοπίστηκε και 

ανασκάφηκε από τον Ντούμα το 1963 (Ντούμας 1967).  

 

Αρχιτεκτονική  

 Πρόκειται για περιτειχισμένο χώρο με μέγιστες διαστάσεις 24 x 20,50 μ. 

Το ελλειψοειδές τείχος είναι κατασκευασμένο από μεγάλους ογκολίθους, έχει 

πάχος 1-2 μ., ακολουθεί το περίγραμμα της κορυφής και διαμορφώνει 

εναλλασσόμενες εσοχές και εξοχές, σχηματίζοντας 5 συνολικά πεταλόσχημους 

ισχυρούς πύργους (εικ. 112). Μεταξύ δύο τέτοιων πύργων βρίσκεται η είσοδος, 

πλάτους μόλις 0,80 μ., της οποίας οι εκατέρωθέν πύργοι είχαν ενισχυθεί με δύο 

ακόμη συμπαγείς τριγωνικές κατασκευές. Έτσι δημιουργήθηκε στενός 

διάδρομος μπροστά στην είσοδο, που προσέλαβε φρουριακό χαρακτήρα 

                                                           

63 Ο Μπαρδάνης (όπ.π.) προτείνει ότι η Νάξος «στα χρόνια του Κυκλαδικού πολιτισμού» ίσως 

επεκτεινόταν από τον Πάνερμο έως και τα Κουφονήσια και την Κέρο, «αλλά κάποιο βίαιο φυσικό 
φαινόμενο χώρισε τα μέρη αυτά και τάκανε νησιά˙ σε αυτό το φαινόμενο θα οφείλεται και η 
καταστροφή του Κυκλαδικού Πολιτισμού». Η άποψη αυτή δεν έχει επιστημονικές βάσεις. 
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(Ντούμας 1990δ, 90). Χαρακτηριστικό είναι το λιθόστρωτο με τις βαθμίδες που 

οδηγεί στο θυραίο άνοιγμα της εισόδου (εικ. 113). 

Ολόκληρη η έκταση μέσα στο τείχος καταλαμβάνεται από εικοσάδα 

μικρών ορθογώνιων ή τραπεζιόσχημων χώρων (εικ. 112, 114), διαστάσεων 

1,20 x 1,40 - 2,50 x 1,50 μ., που ήταν προσιτοί μέσω τριών τουλάχιστον στενών 

διαδρόμων πλάτους μόλις 0,50-0,60 μ. Οι τοίχοι τους είναι πρόχειρα κτισμένοι, 

με μικρές πλακοειδείς πέτρες και χώμα, και πατούν σε στρώμα λατύπης από την 

κατεργασία των ογκολίθων για την κατασκευή του τείχους (Ντούμας 1990δ, 

90). Σε ανάλογο στρώμα εδράζεται και πρωιμότερος λιθόκτιστος τοίχος της 

φάσης Κάμπου, που αποκαλύφθηκε στο εσωτερικό ενός από τους χώρους 

(Αγγελοπούλου 2003, 171).  

 

Κινητά ευρήματα 

 Βρέθηκε μεγάλος αριθμός πήλινων αγγείων και σκευών. Περισσότερα 

από τα μισά ανήκουν σε ευμεγέθη αποθηκευτικά, όπως πιθάρια, ενώ ολιγάριθμα 

συγκριτικά είναι τα δείγματα από άλλους τύπους, που σχετίζονται με την 

προετοιμασία και την κατανάλωση της τροφής. Στην ευρύτερη περιοχή της 

εισόδου βρέθηκαν κατά χώραν σχεδόν ακέραια πήλινα αγγεία, ανάμεσα σε 

έντονα ίχνη πυράς. Έξω από την είσοδο διαπιστώθηκε συγκέντρωση βοτσάλων, 

που ερμηνεύθηκαν ως πιθανά βλήματα σφενδονών, και ανάμεσα τους, 

εντυπωσιακή χάλκινη λόγχη (Ντούμας 1967, 411-412. 1990δ, 92). 

  

Χρονολόγηση 

Η ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών τοποθετείται στο τέλος της 

ΠΚ ΙΙ και στο πέρασμα στην ΠΚ ΙΙΙ και μάλιστα θεωρείται ως χαρακτηριστική 

θέση της ομάδας Καστριού, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα της κεραμεικής 

διακρίνεται ορισμένοι από τους διαγνωστικούς τύπους της: το μόνωτο κύπελλο 

με χοανεοιδές στόμιο, η ρηχή φιάλη και η ραμφόστομη πρόχους (Αγγελοπούλου 

2003˙ Angelopoulou 2008).  

Ωστόσο ένας περιορισμένος αριθμός οστράκων, σε συνδυασμό με τον 

πρωιμότερο τοίχο που ανήκουν στην ομάδα Κάμπου, αντιστοιχούν σε μία πρώτη 

φάση εγκατάστασης στην ΠΚ Ι/ΙΙ ή στην αρχή της ΠΚ ΙΙ (Karantzali 1996, 24-25˙ 

Μαρθάρη 1990, 40-41˙ Σωτηρακοπούλου 1999, 238-239).  

Η θέση περιγράφεται ως χαρακτηριστικό δείγμα μικρού οικισμού σε 

πλαγιά που περιτειχίστηκε κατά τη μετάβαση από την ΠΚ ΙΙ στην ΠΚ ΙΙΙ 

(Ντούμας 1990δ, 90-91)˙ ή ως οχυρός οικισμός, τα τείχη του οποίου 

ενισχύθηκαν κατά την ίδια περίοδο (Φιλανιώτου 2006, 35). Σύμφωνα με τους 

Renfrew (1972, 398) και Σωτηρακοπούλου (1999, 246) οι οχυρώσεις του 

Πανόρμου είναι ίσως σύγχρονες με εκείνες της Λέρνας και ανήκουν στην ΠΕ ΙΙ. 

Το γεγονός πάντως ότι ο πρωιμότερος τοίχος της φάσης Κάμπου 

θεμελιώνεται σε στρώμα λατύπης ανάλογο με εκείνο που προέκυψε από την 

επεξεργασία των ογκολίθων για την κατασκευή του τείχους (Αγγελοπούλου 

2003, 171) δείχνει, κατά τη γνώμη μας, μία ακόμη πρωιμότερη χρονολόγηση του 
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τείχους στη ΠΚ Ι/ΙΙ. (Για την τείχιση των θέσεων στον ελλαδικό κορμό ήδη από 

την ΠΧ Ι, βλ. Σωτηρακοπούλου 1999, 245)  

Σε κάθε περίπτωση, η θέση εγκαταλείφθηκε κατά ή μετά το τέλος της 

φάσης Καστριού και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ξανακατοικήθηκε στην 

προϊστορική περίοδο (Σωτηρακοπούλου 1999, 246) ή αργότερα.  

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιστορικό της έρευνας 

Ίχνη εκτεταμένου οικισμού (μεγάλη ποσότητα και πυκνότητα σκόρπιων 

στην επιφάνεια λίθων που προφανώς προήλθαν από τη διάλυση τοίχων, 

τμηματικά σωζόμενοι τοίχοι, επιφανειακή κεραμεική) παρατηρήσαμε το 2006 

στις πλαγιές του λόφου του Πανόρμου: στην κορυφή, γύρω και σε άμεση 

γειτνίαση με την ακρόπολη (Εικ. 115) όσο και χαμηλά, στις υπώρειες του λόφου 

έως και το επίπεδο του σημερινού ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον 

περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης, όπου διακρίνονται ακόμη 

λείψανα κτηριών (εικ. 116). Χαρακτηριστικό είναι το τοπωνύμιο «Χωριό» που 

έχουν προσδώσει οι ντόπιοι στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, στον μυχό του 

Πανόρμου, 100 περίπου μέτρα από την παραλία, εντοπίσαμε έναν ακόμη 

επιμήκη λιθόκτιστο τοίχο, που εάν αποδειχτεί ότι ανήκει στον ΠΚ οικισμό, τότε 

διευρύνει ακόμη περισσότερο τα όρια του (εικ. 117). 

Η ύπαρξη, πάντως, μεγάλου οικισμού στον Πάνορμο, που απλωνόταν έξω 

από τα τείχη της ακρόπολης στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών, έχει επισημανθεί 

από παλαιά. Ήδη τη δεκαετία του 1960 ο Μπαρδάνης (1963γ, 2α) μνημονεύει τα 

εξής «προϊστορικά χωριά» του Πανέρμου: «Αμυγδαλιές», «Πλευρά Κονόμου» και 

«Πλευρά Καλαϊτζή». Επίσης, σημειώνει ότι «σε κορυφές υψωμάτων βρίσκονται 

βάσεις χτισμάτων (ίσως προϊστορικών) που οι βοσκοί τα λένε Παληόπυργους. 

Τέτοιοι πύργοι είναι: 1) στην Κορφή του υψώματος του Κάβου Σώστη (Τοίχους), 

2) στον Κάμινα (Τοίχους), 3) στις Αμυγδαλιές, 4) Κατάκορφα του Βουδά (εκεί λίγο 

πιο κάτω από την κορφή βρίσκεται και μικρό κομμάτι τείχους χτισμένου με 

μεγάλες απελέκητες πέτρες˙ ίσως να είναι Πελασγικό χτίσιμο και 5) στις 

΄Αντρους».  

Όπως μας ενημέρωσαν ντόπιοι, «Βουδάς» ονομάζεται ο αγρός αμέσως 

εξωτερικά και προς τα δυτικά της τειχισμένης ακρόπολης, όπου πράγματι είναι 

και σήμερα εμφανή κτηριακά κατάλοιπα. Στην ίδια περιοχή εντοπίσαμε και 

τοίχο όμοιας δόμησης με τον «πελασγικό» του Μπαρδάνη, που ίσως να συνιστά 

προτείχισμα (πβλ. Καστρί Σύρου). Επίσης αναφορά στον προϊστορικό οικισμό 

του Πανόρμου γίνεται από τους Treuil (1983, 61) και Ζαφειροπούλου (1990, 24) 

χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται το εμβαδόν και η τοπογραφία του. 
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Πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις από την ακρόπολη και τον οικισμό  

Ο Μπαρδάνης (1966/67, 72, ν. 5) εντόπισε σε μαζωμό που βρίσκεται 

«στο προϊστορικό χωριό του Βουδά (Πάνερμος)» μία πλάκα, που τη 

χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί για τυρόσκαμνο. Έχει στο κέντρο της ένα λακάκι 

που με άλλα μικρότερα (έχουν διατηρηθεί 197) σχηματίζουνε έλικα ή 

ομόκεντρους κύκλους (εικ. 118).  

Ο ίδιος (ό.π, 74, ν. 15) σημειώνει ότι σε «ανασκαφές του προϊστορικού 

πύργου64 του Πανέρμου» βρέθηκε «το μισό μίας πέτρες πλακοειδούς, μάλλον 

κυκλικής όπου στο κέντρο της μίας επιφάνειας είναι ένα λακάκι·σε ομόκεντρες 

περιφέρειες και γύρω από αυτό πολλά μικρότερα λακάκια». 

Ο Ντούμας (1965, 63) αναφέρει δύο πλάκες από τον Πάνορμο με τη μία 

επίπεδη πλευρά τους πλήρη αβαθών λακιδίων, που τις τοποθετεί με ασφάλεια 

στην ΠΕΧ1, καθώς παρόμοια πλάκα βρέθηκε σε δεύτερη χρήση εντοιχισμένη σε 

τοίχο της αυτής εποχής μέσα στην ακρόπολη.65  

Στον κατάλογο της Αρχαιολογικής Συλλογής Απειράνθου έχουν 

καταγραφεί επτά πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις, που πιθανώς 

προέρχονται από την προϊστορική ακρόπολη.66 Είναι οι: 

• Ορθογώνιος λίθος με επίκρουστες κυκλικές κοιλότητες σε κυκλική 

διάταξη. Από γκρίζο λίθο. ΜΑ 1445. Διαστ.: 0,52 × 0,40 μ. x 0,12 μ.  

• Μαρμαρόλιθος. Φέρει κυκλική κοιλότητα στο μέσον της μίας πλευράς 

του. ΜΑ 1461. Διαστ.: 0,27 x 0,155 x 0,076 μ.  

• Λίθος γκρίζου χρώματος σχεδόν τριγωνικός με επίκρουστη αδιάγνωστη 

παράσταση, ενδεχομένως σπείρας, και συμπληρωματική παράσταση 

δέντρου (;). ΜΑ 1466. Διαστ.: 0,37 × 0,30 x 0,13 μ.  

• Ελλειψοειδής λίθος με βαθιές εγχαράξεις σε ακανόνιστη διάταξη. ΜΑ 

1468. Διαστ.: 0,32 x 0,20 x: 0,067 μ.  

• Επιμήκης λίθος με δέκα (10) κυκλικές κοιλότητες σε ακανόνιστη διάταξη. 

ΜΑ 1469. Διαστ.: 0,65 x 0,30 x 0, 093 μ.  

• Λίθινη, σχεδόν τετράγωνη, πλάκα από γκρίζο λίθο με δυσδιάγνωστες 

επικρούσεις στη μία όψη. ΜΑ 1471. Διαστ.: 0,36 x 0,34 0,038 μ.  

• Τμήμα κυκλικού λίθου από γκρίζο μάρμαρο με επίκρουστες κυκλικές 

κοιλότητες μικρού μεγέθους σε αρκετά πυκνή διάταξη. ΜΑ 1472. Διαστ.: 

0,46 x 0,28 x 0,13 μ.  

                                                           

64 Προφανώς με τον όρο «πύργος» εννοεί την τειχισμένη ακρόπολη. 
65 Δεν αποκλείεται η μία από τις δύο πλάκες να ταυτίζεται με εκείνην που αναφέρει ο 

Μπαρδάνης (1966/67, 74, ν. 15). 
66 Προφανώς οι τρεις από αυτές ταυτίζονται με τις δημοσιευμένες από τον Μπαρδάνη και τον 

Ντούμα. 
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Ερμηνευτικές υποθέσεις για την ακρόπολη και τον οικισμό  

Οι μικρές διαστάσεις των χώρων μέσα στην ακρόπολη, η έλλειψη 

ποικιλίας σκευών και εργαλείων απαραίτητων για τις καθημερινές ανάγκες 

(μυλόπετρες, τριπτήρες κ.α.) και ο οχυρωματικός χαρακτήρας της όλης 

κατασκευής φανερώνουν, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, ότι πρόκειται για μία 

«στρατιωτική εγκατάσταση-προγεφύρωμα φυγάδων από το ΒΑ Αιγαίο, οι οποίοι 

εκδιώχθηκαν βίαια από τον ντόπιο πληθυσμό». Μάλιστα, κατά τον ίδιο, η 

εγκατάλειψη κατά χώραν ολόκληρων αγγείων στην περιοχή της εισόδου 

αποκαλύπτει την προσπάθεια των πρώτων να πάρουν μαζί τους τα σκεύη που 

χρησιμοποιούσαν, πιθανώς μαζί με το περιεχόμενό τους, η οποία αποδείχτηκε 

μάταιη (Doumas 1988, 28-29˙ Ντούμας 1990δ, 92). Η θέση έχει επίσης 

ερμηνευθεί ως τόπος εγκατάστασης ή ως ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία 

ξένων πληθυσμών προς την ηπειρωτική Ελλάδα (MacGilivray 1984, 75). 

Πρόσφατα, 67 ωστόσο, υποστηρίχθηκε από τη μελετήτρια της κεραμεικής 

της ακρόπολης, Αγγελοπούλου, ότι τα λείψανα στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών 

δεν συνιστούν οχυρωμένο οικισμό, αλλά αυτόνομο κτηριακό συγκρότημα με 

φρουριακό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι χώροι στο εσωτερικό 

της ακρόπολης δεν είναι μικρές μονόχωρες ή δίχωρες οικίες, αλλά αποθήκες, τα 

δε στενά περάσματα ανάμεσά τους δεν είναι δρόμοι, αλλά διάδρομοι που 

διασφαλίζουν την επικοινωνία και την απρόσκοπτη κυκλοφορία. Όπως δείχνει 

το πλήθος των αποθηκευτικών σκευών στο εσωτερικό της ακρόπολης, αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προστασίας των προϊόντων της οικονομικής 

δραστηριότητας της κοινότητας (Αγγελοπούλου 2003, 181˙ Angelopoulou 2008, 

151).  

Κατ’επέκταση, η οχυρή ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών δεν 

είναι δημιούργημα φυγάδων ή μεταναστών, αλλά συλλογικό έργο των ίδιων των 

Κυκλαδιτών, μόνιμων κατοίκων του οικισμού του Πανόρμου, και δεν αποτελεί 

ανεξάρτητη μονάδα, αλλά εντάσσεται σε έναν σύνθετο οικιστικό ιστό 

λειτουργώντας ως χώρος αποθήκευσης αγαθών και, ίσως, ως καταφύγιο του 

πληθυσμού σε περίπτωση ανάγκης (Angelopoulou 2008, 151).  

Ακολούθως, με βάση πάντα τον παραπάνω συλλογισμό, η εγκατάλειψη 

της ακρόπολης λίγο μετά την καταστροφική πυρκαγιά δείχνει ότι, εάν υπήρξε 

επίθεση,68 αυτή έγινε από πειρατές και δεν στόχευε στην κατάληψη της θέσης 

αλλά στην απόκτηση των αγαθών που φυλάσσονταν στο εσωτερικό της. Το 

                                                           

67 Παραπλήσια ερμηνεία της θέσης ως μεγάλης τειχισμένης αγροικίας έχει διατυπωθεί και 

παλαιότερα (Karantzali 1996, 24). Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ναξιακού τύπου της 
εποχής, και ο ανασκαφέας της θέσης Ντούμας είχε αρχικά εκτιμήσει ότι «οι κάτοικοι της 
περιοχής αποθήκευαν εκεί πάνω (δηλ. στην ακρόπολη του Κορφαριού των Αμυγδαλιών) μές στα 
δωμάτια, τα προϊόντα τους» [Ναξιακόν Μέλλον 1964. «Ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα 
στη Νάξο» (αναδημοσίευση από την εφημερίδα Ελευθερία της 26.3.1964) αρ. φύλλου 252 -253, 

Φεβρουάριος – Μάρτιος 1964, 5], άποψη, που, όπως φαίνεται, στη συνέχεια αναθεώρησε για να 

την επαναφέρει η Αγγελοπούλου.  
68 “Τhe settlement was destroyed by fire, possibly after an attack” (Angelopoulou 2008, 150. Η 

έμφαση δική μας). 
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παραπάνω συμβάν υποστηρίζεται ιστορικά από τον Θουκυδίδη (Βιβλίο Α, κεφ. 

4-8), που, αναφερόμενος στο πολύ μακρινό (ακόμη και για αυτόν) παρελθόν, 

μνημονεύει την πειρατεία που μάστιζε το Αιγαίο και ιδιαίτερα τις Κυκλάδες 

μέχρι και την κυριαρχία του μυθικού βασιλιά της Κρήτης Μίνωα (Angelopoulou 

2008, 159). 

 Η παραπάνω ερμηνευτική πρόταση, αν και ενδιαφέρουσα, δημιουργεί 

ερωτήματα σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική οργάνωση της 

κοινότητας του Πανόρμου καθώς υπαινίσσεται τη δημιουργία ειδικευμένων 

κοινωνικών στρωμάτων και την ανάπτυξη κεντρικής εξουσίας, την οργάνωση 

εποπτικού μηχανισμού, την χρήση κάποιου στοιχειώδους λογισμικού 

συστήματος κ.α. Επιπλέον δεν εξηγεί ικανοποιητικά γιατί η ακρόπολη 

εγκαταλείφθηκε τόσο απότομα ενδεχομένως μετά από κάποια επιτυχή ληστρική 

επιδρομή πειρατών (που όμως θα επιτέθηκαν και μετά θα έφυγαν), και γιατί δεν 

ξανακατοικήθηκε, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η πειρατεία συνεχίστηκε 

έως και τη κυριαρχία του Μίνωα, σύμφωνα με τη μυθική παράδοση. Εκτός και 

αν δεχτούμε ότι μετά την όποια επίθεση, ο αμυντικός χαρακτήρας της 

κατασκευής κρίθηκε ανεπαρκής.69 Από την άλλη πλευρά, η παλαιότερη θεωρία 

περί κατάληψης της ακρόπολης από ξένους λαούς δεν συνάδει, πρώτον, με τα 

αρχαιολογικά στοιχεία που στοιχειοθετούν την κατοίκηση της θέσης (αν όχι και 

την ίδρυση της ακρόπολης) στη μεταβατική φάση Κάμπου (ΠΚ Ι/ΙΙ) και, 

δεύτερον, με την κεραμεική που βεβαιωμένα αποτελει προϊόν μακραίωνης 

παράδοσης και αποδεικνύει αδιάλειπτη πολιτισμική συνέχεια (Αγγελοπούλου 

2003, 172, 184).  

  

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Το 1906, σε περιοδεία του στην ύπαιθρο στα ΝΑ της Νάξου, ο Στέφανος 

(1906, 86-87) ανέσκαψε πέντε «προμυκηναϊκούς» τάφους στον όρμο του 

Πανόρμου.  

Το ότι η συστάδα αυτή αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου νεκροταφείου 

υπαινίσσεται ο Renfrew (1972, 518-519, n. 23 “Panermos”: “fortified 

stronghold…with nearby graves, five of which were excavated by Stephanos”).  

Οι θέσεις «Πλευριά του Καλαϊτζή», «Πλευριά του Κονόμου» και «Πλευριά του 

Μπαρδάνη», που σημειώνονται στον χάρτη του Ντούμα ως ΠΚ νεκροταφεία 

(Doumas 1997, 13, fig.: 31, 34, 35) πρέπει να αποτελούν τμήματα του ίδιου 

εκτεταμένου νεκροταφείου.70 Η δε «Πλευριά του Μπαρδάνη» πιστεύουμε ότι 

ταυτίζεται με τον αγρό Μπαρδάνη, αμέσως δυτικά του τείχους της ακρόπολης 

στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών, όπου το 1963, δηλαδή παράλληλα με την 

ανασκαφή της ακρόπολης στο Κορφάρι, ο Ντούμας ανέσκαμψε ΠΚ τάφους, 

                                                           

69 Και παράλληλα μετεξελίχθηκαν και οι κοινωνικές – πολιτικές δομές και οργάνωση της 

κοινότητας (;) 
70 Αντίθετα, Μπαρδάνης 1963γ, 2α: η «Πλευρά του Κονόμου» και η «Πλευρά του Καλαϊτζή είναι 

«προϊστορικά χωριά». 
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όπως μας ενημέρωσαν οι αρχαιοφύλακες της Απειράνθου. Τέλος, στον ίδιο αγρό 

(Μπαρδάνη) πρέπει να ανήκει και ο «συλημένος κιβωτιόσχημος τάφος έξω από 

την ακρόπολη» που ερευνήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τη 

Χατζηαναστασίου (1981, 378). Σημειωτέον ότι εκεί διατηρούνται ακόμη και 

σήμερα ορατοί στην επιφάνεια τάφοι με κτιστά τοιχώματα (εικ. 119), αλλά και 

κιβωτιόσχημοι με σχιστολιθικές πλάκες.  

Την ύπαρξη τάφων στον Πάνορμο, συλημένων πλέον ή κατεστραμμένων από 

την άροση στους νεώτερους χρόνους, βεβαιώνουν οι σχιστολιθικές πλάκες που 

σήμερα βρίσκονται εντοιχισμένες σε ξερολιθιές της περιοχής. Επίσης, από την 

καταστροφή ΠΚ τάφων με κτιστά τοιχώματα ίσως προήλθαν και κάποιοι 

λιθοσωροί, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να διακριβωθεί. Τέλος, είναι πολύ πιθανό 

μεγάλος αριθμός αγγείων από τον Πάνορμο που έχουν παραδοθεί στην 

Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου (βλ. παρακάτω) να προέρχεται από το 

συγκεκριμένο νεκροταφείο. Τα όρια του δεν μπορούν να καθοριστούν με 

ακρίβεια˙ φαίνεται όμως από τη διασπορά του υλικου και από τις 

βιβλιογραφικές παραπομπές ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και απλωνόταν δυτικά 

της ακρόπολης έως και τον όρμο του Πανόρμου.  

 

Αρχιτεκτονική –Κινητά ευρήματα  

 Όπως ήδη αναφέραμε (βλ. παραπάνω˙ θέση Κλειδός), ο Στέφανος (1906, 

86-87) περιγράφει συνολικά στους τάφους της ανατολικής Νάξου 

(κιβωτιόσχημοι του τύπου Α ή Β1 του Ντούμα, συνηθέστερα ατομικοί με τον 

νεκρό σε συνεσταλμένη στάση κ.λπ.) και δεν κάνει ειδικότερη αναφορά στα 

σκελετικά κατάλοιπα και τα αντικείμενα/κτερίσματά τους. 

 Ωστόσο, στην περίπτωση του Πανόρμου κάνει μία εξαίρεση και 

σημειώνει ότι ένας από τους τάφους περιείχε «ως μόνο κτέρισμα μικρόν χαλκούν 

κρίκο» (Στέφανος 1906, 88.) Πρόκειται για τον ΕΑΜ 8831, από τον τάφο 37 της 

συστάδας των τάφων του Πανόρμου (Παπαθανασόπουλος 1961/62, 144, πιν. 

76β). 

Ο συλημένος τάφος που ανασκάφηκε τη δεκαετία του 1980 ήταν 

κιβωτιόσχημος, του τύπου Α του Ντούμα, και περιείχε λίγα οστά και όστρακα 

ΠΚ φιάλης (Χατζηαναστασίου 1981, 378) 

 

Χρονολόγηση 

Το γεγονός ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η ταύτιση, συνεπώς και η 

χρονολόγηση, όλων των ευρημάτων του νεκροταφείου του Πανόρμου που 

ανασκάφηκε από τον Στέφανο, δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του 

χρονολογικού εύρους χρήσης του νεκροταφείου.  

Αν δεχτούμε ότι τα ευρήματα χωρίς συνάφειες που βρίσκονται στην 

Αρχ/κή Συλλογή Απειράνθου και φέρεται να προέρχονται από τον Πάνορμο, 

ανήκουν σε αυτό το νεκροταφείο, τότε προκύπτει μία μακρά περίοδος χρήσης 

του, από την ΠΚ Ι έως και τη φάση Καστριού [βλ. Karantzali 1996, 26: δείγματα 

πήλινων και μαρμάρινων αγγείων που χρονολογούνται στην ΠΚ Ι και ΙΙ˙ 
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Mαραγκού, 1990, λήμματα 137, 138: μαρμάρινο και πήλινο κωνικό πώμα, ΠΚ ΙΙ, 

ΜΑ 918, ΜΑ 335 και λήμμα 108: πήλινη ραμφόστομη πρόχους, ύστερη ΠΚ ΙΙ-ΠΚ 

ΙΙΙ, ΜΑ 357].  

Καθώς η περίοδος χρήσης του νεκροταφείου και της ακρόπολης στο 

Κορφάρι των Αμυγδαλιών συμπίπτουν, ευλογο είναι το συμπέρασμα ότι και τα 

δύο χρησιμοποιήθηκαν από τους κατοίκους του οικισμού του Πανόρμου.  

 

Τοίχους 

 
Χάρτης 5γ: 31 

Εικ. 120 

 

 Σύμφωνα με τον Μπαρδάνη (1971, 2), η περιοχή «λεγότανε ‘της Ηχούς’, 

και έγινε ‘στσοί Ήχους’ και ύστερα ‘στσοί Τοίχους’. Εδώ κοντά δεν βρίσκονται 

ούτε τοίχοι ούτε ερείπια τους. Ενώ εδώ ακούγονται χίλιοι δυό ήχοι, που είναι 

άγριοι σαν είναι φουρτούνα και πολύ αρμονικοί σαν είναι μπονάτσα. Αυτοί 

βγαίνουνε από τις σπηλιές πούναι μέσ’στις βραχιές σα χτυπούνε τα κύματα μέσα 

τους».  

 Βρίσκεται στον «Κάμινα», δηλαδή στην προέκταση κατά τη στεριά της 

μικρής χερσονήσου του Κάβου Σώστη, όπως ονομάζεται η ανατολική πλευρά 

του λιμανιού του Πανόρμου. Η θέση σημειώνεται και στον χάρτη του Ντούμα 

(Doumas 1977, 13, fig. 2: 31, 35, 142), ανάμεσα στον οικισμό «Κορφάρι των 

Αμυγδαλιών» και στο νεκροταφείο «Πλευριά Καλαϊτζή» ως περιοχή με 

βραχογραφίες. Παρατίθενται αυτούσιες οι σχετικές αναφορές: 

 Ι. «…Πιο πέρα και ανατολικά του Παληοπύργου του Κάμινα πάνω σε βράχο 

βρήκα σκαλισμένες τρεις έλικες» (Μπαρδάνης 1963γ, 2α 1). 

 ΙΙ. «Στην περιοχή του Πανέρμου, ανατολικά του Πυργακιού του Κάμινα 

(που μπορεί να’ναι προϊστορικό)71 σε ριζιμιό βράχο, βρήκα τρεις έλικες˙ η μεσαία 

είναι μεγαλύτερη από τις δυό άλλες˙ εδώ μάλλον πρόκειται για αυλάκια κυκλικά 

και ομόκεντρα. Το επίπεδο του σκαλίσματος έχει κλίση προς τον ορίζοντα και 

βλέπει και εδώ προς την ανατολή. Το όλο σκάλισμα δίνει την εντύπωση ότι 

παριστάνει τον ήλιο ή μεγάλη έλικα, τη Γη και τη Σελήνη και οι δυό μικρές˙ ή τη Γη 

η μεγάλη και οι άλλες δυό τον Ήλιο και τη Σελήνη. Ίσως το σκάλισμα αυτό να είναι 

μεταγενέστερο των χρόνων του Κυκλαδικού πολιτισμού˙ πάντως, πίσω από το 

υψωματάκι έχει αποκαλυφθή προϊστορικό νεκροταφείο» (Μπαρδάνης 1966/67, 

71-72, ν. 4). 

 Ο Μπαρδάνης (1971β, 2) καταθέτει ότι κατά τη χάραξη του δρόμου του 

Πανόρμου, το 1970, μολονότι παρακάλεσε τους αρμόδιους να προστατεύσουν 

                                                           

71 Κάμινας ονομάζεται τοποθεσία κάτω από τα πρανή του δρόμου Μουτσούνας - Πανόρμου, 1-2 
χλμ. από το λιμάνι του Πανόρμου με κατάλοιπα κυκλικής κατασκευής που οι ντόπιοι θεωρούν 

καμίνι (εξ ου και η ονομασία της θέσης). Ο Μπαρδάνης αλλού (1966/67) ταυτίζει τα κατάλοιπα 

με πύργο, ίσως προϊστορικό, και αλλού (1963γ, 2α) με «παληόπυργο», ορολογία που 
εχρησιμοποιείτο από τους βοσκούς της δεκαετίας του 1960, όπως ήδη σημειώσαμε, για τα 

θεμέλια αρχαίων, ίσως προϊστορικών, κτισμάτων.  
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τη βραχογραφία και εν γένει τη θέση, όχι μόνο δεν σεβάστηκαν την παράκλησή 

του, αλλά «βάλανε το σημάδι χάραξης, σε τέτοιο σημείο του βράχου που 

καταστρέψανε τη μία έλικα».  

  

Μαυροπέτρι 

  
Χάρτης 5γ: 95 

Εικ. 121 - 124 

 

 Το όρος Μαυροπέτρι στον Κλειδό φέρει το όνομά του από τη μεγάλη 

ποσότητα σμυριγλιού ή σμύριδας με το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο έως 

μαύρο χρώμα που φέρει σε αφθονία. Αποκαλείται και Πετροβούνι, λογω της 

υψηλής περιεκτικότητάς του σε πέτρες (σμυρίγλια).  

 Μας φαίνεται πιθανό το Μαυροπέτρι να προμήθευε κατά την ΠΚ περίοδο 

τους κατοίκους του Πανέρμου, της Κορφής τ’ Αρωνιού και των γύρω οικισμών 

με σμυρίγλι,72 καθώς η εκεί ύπαρξη επιφανειακών κοιτασμάτων καθιστά εύκολη 

την προμήθεια πρώτης ύλης,73 και επιπλέον η εγγύτητα μεταξύ των 

προαναφερόμενων περιοχών (μόλις μίας ώρας πεζοπορία μέσα από το βουνό˙ 

ακόμη και σήμερα οι βοσκοί χρησιμοποιούν το παλαιό μονοπάτι που συνδέει την 

Κορφή των Αμυγδαλιών στον Πάνορμο με τον Πύργο του Χειμάρρου και το 

Μαυροπέτρι) εγγυάται την συχνή και απρόσκοπτη επικοινωνία τους. Αντιθέτως, 

η μετάβαση στην κατεξοχήν σμυριδοφόρο περιοχή του νησιού (στο ΒΑ τμήμα, 

στις περιφέρειες της Απειράνθου και της Κορώνου, ανάμεσα στον όρμο της 

Μουτσούνας και του Λυώνα με τον κύριο όγκο των αποθεμάτων στο όρος 

Αμόμαξη, βλ. σχετ. Αρχοντάκης-Γιαννούλης 2006, 500) δεν θα ήταν καθόλου 

εύκολη λόγω της μεγάλης μεταξύ τους απόστασης.  

 

 

 

 

 

                                                           

72 Πρόκειται για ιδιαίτερα βαρύ, σκληρό και μεγάλης πυκνότητας πέτρωμα, τα τεμάχια του 

οποίου μπορούσαν με την απλή διαμόρφωση ενός σφηνοειδούς ή αιχμηρού άκρου ή και χωρίς 

καμία απολύτως διαμόρφωση να χρησιμοποιηθούν ως κρουστήρες, ως οπείς ως χαρακτικά 
εργαλεία, ως λειαντήρες (Σωτηρακοπούλου 2005, 67). Ήδη από την 5η χιλ. π.Χ. φαίνεται να 

εξάγεται από τη Νάξο και γύρω στην 3η χιλ. π.Χ. χρησιμοποιήθηκε για τη μορφή των ακονιών, ως 

εργαλείο τριβής στα μαρμάρινα αγγεία και σκεύη κ.ά. (Αρχοντάκης-Γιαννούλης 2006, 489˙ 

Σωτηρακοπούλου όπ.π. ). Μολονότι ο Ντούμας (1965, 59) θεωρεί πιθανότερο οι γλυφές στις 
επίκρουστες πλάκες της Κορφής τα’ Αρωνιού έγιναν από μετάλλινο εργαλείο, δεν αποκλείει να 

ήταν λίθινο. Στην περίπτωση αυτή, μάλλον θα χρησιμοποιήθηκε σμυρίγλι.  
73 Στους νεώτερους χρόνους, όταν το σμυρίγλι ήταν επιφανειακό ή έβγαινε σε πολύ μικρό βάθος, 
χρησιμοποιούσαν τη φωτιά, δηλαδή έκαιγαν φρύγανα και ξύλα από την περιοχή για να 

ζεστάνουν τα τοιχώματα του κοιτάσματος. Μετά, ρίχνοντας κρύο νερό (λόγω της συστολής και 

της διαστολής) άνοιγαν οι ρωγμές του κοιτάσματος, με αποτέλεσμα να γίνεται η αποκόλλησή 
τμημάτων του (Αρχοντάκης-Γιαννούλης όπ.π., 493-494). Αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να 

ακολουθούσαν και στους προϊστορικούς χρόνους. 
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Περιοχή Σπεδού 

 

Η περιοχή του Σπεδού74 βρίσκεται στα νότια παράλια της Νάξου ανάμεσα στις 

περιοχές Πανέρμου, Φιώντα, Μνιού, Αγγαθούρας και Ρίνας από όπου χωρίζεται με 

διάφορα βουνά (Πλάτη των Αμυγδαλιών, Ασπαλαθρωπού, Φορόγκρεμνια, Μουγκρή, 

κ.ά.). Έχει δύο μικρά λιμάνια (ορμίσκους), του Σπεδού και του Καβούρου, που ανάμεσά 

τους είναι η χερσόνησος του Κάστρου (Μπαρδάνης 1964β, 2). Ονομάστηκε έτσι από το 

ομώνυμο λιμανάκι, που πήρε το όνομά του από τη νύμφη Σπεδώ, η οποία, σύμφωνα με 

τις μυθικές παραδόσεις, ζούσε εκεί (Μπαρδάνης 1977, 2). 

 

 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ και το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ στο «Κάστρο» 
Χάρτης 5γ: 36 

 

Στην κορφή του υψώματος «του Κάστρου», δίπλα στον ορμίσκο του Σπεδού 

υπάρχει μικρή τειχισμένη προϊστορική ακρόπολη που με βάση επιφανειακά ευρήματα 

χρονολογείται στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Σε μικρή απόσταση από την 

ακρόπολη, επί χαμηλής πλαγιάς, όχι μακριά από τον μυχό του ορμίσκου, υπάρχει 

νεκροταφείο.  

 

Ακρόπολη 

 

Ιστορικό της έρευνας 

 Η θέση εντοπίστηκε από τον Στέφανο σε περιοδεία του «κατά τας 

νοτιωτάτας της νήσου εσχατιάς» (Στέφανος 1903, 53). Αναφέρεται απλώς, χωρίς 

περαιτέρω πληροφορίες, και από τον Μπαρδάνη (1964β, 2). Δεν έχει γίνει 

ανασκαφή. 

 

Αρχιτεκτονική 

Ο Στέφανος περιγράφει τη θέση ως εξής: «Αυτόθι μικρά προϊστορική 

ακρόπολη επί λόφου ερυμνού υπέρκειται της θάλασσας, ού την φυσική οχυρότητα 

συνεπλήρουν τειχεία εκ πλακών» (Στέφανος 1903, 53) και επισημαίνει ότι κοντά 

της υπάρχει συστάδα τάφων.  

«Στην προϊστορική ακρόπολη που είχε επισημάνει ο Κλων Στέφανος» 

ογδόντα πέντε σχεδόν χρόνια αργότερα, η Χατζηαναστασίου σε αυτοψία 

παρατήρησε επιφανειακά έναν τοίχο με ορατό μήκος 10 μ. περίπου και πλάτος 

1,70 μ., μεγάλο μέρος του οποίου ήταν σκεπασμένο από στρώμα καταστροφής. 

Παντού υπήρχαν διάσπαρτα όστρακα μεγάλων χονδροειδών αγγείων με 

μεγαλύτερη συσσώρευση στη βόρεια πλαγιά του λόφου (Χατζηαναστασίου 

1993, 499-500).  

                                                           

74 Η περιοχή ονομάζεται από τους μελετητές Σπεδός (ο) και από τους ντόπιους Σπεδό (το). 
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 Σε αυτοψία μας στην ακρόπολη, το 2008, διαπιστώσαμε στρώμα 

καταστροφής, τοίχους και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό (εικ. 125 - 128). 

 

Χρονολόγηση  

Ο Renfrew (1972, 518, n. 22) χαρακτηρίζει το(ν) Σπεδό σημαντική 

τειχισμένη εγκατάσταση των πολιτισμών Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) και Κέρου-

Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Αλλού αναφέρεται ότι η θέση ιδρύθηκε στην ΠΚ ΙΙ (Ντούμας 

1990, 23) και τειχίστηκε στο πέρασμα από την ΠΚ ΙΙ στην ΠΚ ΙΙΙ 

(Ζαφειροπούλου 1990, 24˙ Φιλανιώτου 2006, 35). Το γεγονός, ωστόσο ότι δεν 

γίνει ανασκαφή (όπως εκ παραδρομής σημειώνεται από τον Renfew, 1972, 518, 

n. 22), δεν επιτρέπει όποια ασφαλή συμπεράσματα για τον χαρακτήρα και τη 

χρονολόγησή της. Έχει δώσει, πάντως, επιφανειακή κεραμεική του πολιτισμού 

Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) (Fotou 1983, 27). 

 

Νεκροταφείο 

 

Ιστορικό της έρευνας 

Το 1903 εντοπίστηκε από τον Στέφανο σε μικρή απόσταση από την ΠΚ 

ακρόπολη και «ου μακράν του μυχού του ορμίσκου επί χθαμαλής κλιτύος 

συστάδα τάφων, εν μέρει σεσυλημένων» (Στέφανος 1903, σελ. 53). Από τους 

τάφους αυτούς, ανέσκαψε το ίδιο έτος εννέα. Το 1906 διερεύνησε μεγάλη 

συστάδα δεκαέξι (16) τάφων «παρά τον ορμίσκον Σπεδό» (Στέφανος 1906, 87).  

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εντοπίστηκαν τα ίχνη από εκτεταμένη 

παλαιά λαθρανασκαφή ΠΚ νεκροταφείου «στην απότομη και βραχώδη πλαγιά 

απέναντι (νότια) από την ακρόπολη» (Χατζηαναστασίου 1993, 500).  

Δεν είναι σαφές εάν ο Στέφανος ανέσκαψε σε δύο περιόδους συστάδες 

που ανήκουν στο ίδιο ή σε δύο διαφορετικά νεκροταφεία στο Σπεδό ούτε εάν το 

συλημένο νεκροταφείο που ανιχνεύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 

ταυτίζεται με μία ή και τις δύο συστάδες των συλημένων τάφων που επίσης 

ερεύνησε ο Στέφανος. 

 

Αρχιτεκτονική 

Από τις περιγραφές του Στεφάνου δεν παίρνουμε πολλές πληροφορίες 

όσον αφορά στην κατασκευή, τον προσανατολισμό, τις διαστάσεις των τάφων. 

Προκύπτει όμως ότι πρόκειται για κιβωτιόσχημους τάφους, των οποίων η μία 

πλευρά συνήθως κλείνεται με ξηρότοιχο, με δάπεδο άλλοτε το φυσικό έδαφος 

και άλλοτε από μικρούς λίθους. 



 

89 

 

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

Δεν είναι γνωστά η στάση, η ηλικία και το φύλο των νεκρών σωμάτων, 

καθώς ο Στέφανος παραθέτει μία πολύ γενική και συνολική περιγραφή όλων 

των τάφων που ανέσκαψε κατά τις περιοδείες του. Συνήθως πάντως, κατά τον 

ίδιο, περιέχουν από έναν/μία νεκρό/ή σε συνεσταλμένη στάση. 

 

β. Κινητά ευρήματα  

 Το νεκροταφείο του Σπεδού, από το οποίο προέρχεται μία μεγάλη ομάδα 

μαρμάρινων ειδωλίων ενός συγκεκριμένου τύπου, που ονομάστηκε τύπος 

Σπεδού, ήταν πλουσιότατο και περιείχε πρωτότυπα ευρήματα.  

 Φαίνεται ότι τα ευρήματα αυτά εντυπωσίασαν ακόμη και τον συνήθως 

φειδωλό στις περιγραφές Στέφανο, που στην ανασκαφική έκθεση του έτους 

1906 (88 και σημ. 1, 89) κάνει μία εξαίρεση: «Η δε εν Σπεδώ σκαφή, καίπερ ήττον 

πλουσία εις κτερίσματα ή η κατά το 1903, παρέσχε τινά τα λίαν αξιοσημείωτα. Εν 

τοις αυτόθι τάφοις δεσπόζοντα κτερίσματα ήσαν προχοΐδες, το πολύ άκοσμοι, άς 

είδομεν όλως ελλειπούσας εν τω νεκροταφείω της Μάκρης, ενώ αφ’ετέρου 

ενταύθα όλως ελλείπουσιν αι εκεί συχνόταται κυλινδρικές πυξίδες.- Εκ των αξία 

ιδαιτέρας μνείας μικρά προχοΐς κεκοσμημένη διά καστανόχρωον γραπτών 

κοσμημάτων, εις τρίγωνα και ρόμβους το πολύ διατεταγμένα δρυφρακτοειδώς, 

επί πεδίου λευκοκίτρινου, περιβεβλημένη δε επένδυμα αργυρούν (σωζόμενον εν 

μέρει), κατασκευασθέν βεβαίως κατόπιν, ασχέτως προς τον αρχικόν του αγγείου 

κόσμον. Τοιούτον επάργυρον πήλινον αγγείον των χρόνων εκείνων, πρώτον νυν 

εφόσον γνωρίζομεν ανευρίσκεται (Καθαίροντες εσχάτως το αγγείον τούτο από 

της πληρούσης αυτής γης, τέως όλως αθίκτου, ησθήνθημεν ταύτην όζουσαν 

ηλλοιωμένου ελαίου. Προς επιβεβαίωσιν αποστείλαμεν μέρος της γης ταύτης εις 

το Χημείον του Εθνικού Πανεπιστημίου επισταμένη δε έρευνα υπό του καθηγητού 

κ. Κ. Ζέγγελη κατέδειξεν αναμφισβητήτως την εν αυτή ύπαρξιν ελαίου. 

Αξιοσημείωτον ότι η προχοΐς αύτη ευρέθη εν τω τάφω εν ώ κατά το 1903, μετά 

δύο μεγάλων μαρμάρινων γυναικείων ειδωλίων του συνηθέστερου τύπου, ευρέθη 

τριπλούς πήλινος λύχνος, βεβαίως λύχνος ελαίου (έχων τας τρεις κοιλίας 

επικοινωνούσας αλλήλαις κατά τον πυθμένα) και ετέρα τεθραυσμένη προχοΐς  με 

τ’αυλοειδούς προχοής˙ πάντα δε λύχνος και προχοΐδες της αυτής κατασκευής και 

διακοσμήσεως…). Η μικρά αυτή προχοΐς ευρέθη εν τινί των γωνιών του τάφου 

τούτου, ού την τέλειαν εκκαθάρισιν παρεκώλυσε το 1903 ραγδαία πεσούσα 

βροχή).  

 Εκ των ολίγων μαρμαρίων κτερισμάτων της άρτι ανασκαφείσης συστάδος 

μνημονευτέα ιδία τέσσαρα μικρά άκωλα ειδώλια εν ενί τάφω πάντα ευρεθέντα, 

ως το  πρόσωπον μόνον διά κυρτότητος κατά μήκος της κεφαλής εκσημαίνεται, 

αντί της συνήθως κυρτής των τελείων ειδωλίων ρινός και του υπτιάζοντος 

μετώπου. Αξιοσημείωτος η εύρεσις τοιούτων ειδωλίων εν τω νεκροταφείω του 
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Σπεδού, όπερ εν τη συστάδι αυτού τη άλλοτε ανασκαφείση (1902) μόνον τέλεια 

παρέσχε γυναικεία μαρμάρινα ειδώλια.  

 Αξία ενταύθα σημειώσεως η μεγάλη φθορά αγγείων τινών (και μάλιστα 

μαρμαρίνων τινών φιαλών) τεκμηριούσα προηγούμενην μακράν εν τω καθ’ 

ημέραν βίω χρήσιν αυτών. 

 Λίθινα εργαλεία μόνον ολίγαι τινές λεπίδες οψιανού ευρέθησαν, ως και εν 

τω νεκροταφείω της Μάκρης. Αφ’ ετέρου μόνον μετάλλινον κτέρισμα χαλκή 

ευρέθη σπαθίς, μετά των τεσσάρων ακώλων ειδωλίων. 

 Εκ των λοιπών κτερισμάτων αξιοσημείωτον μικρόν αυλοειδές οστούν, 

φέρον εντός χρώμα κυανούν, έχον δε συγκτερίσματα σφόνδυλον ατράκτου, δύο 

λίαν εφθαρμένας μαρμαρίνας φιάλας και μικρόν πήλινον λύχνον». 

 

Ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 106-107, 114-129) έχει αναγνωρίσει 

και δημοσιεύσει τα αντικείμενα από 13 τάφους, που περιλαμβάνονται στην 

κυκλαδική συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (βλ. και Στέφανο, 

1908, 89.: «τα ευρήματα των ανασκαφών κατετέθησαν εις το Κεντρικόν Εθνικόν 

Μουσείον»). Ακολουθεί ο σχετικός κατάλογος:  

 

Τάφος 10 (εικ. 129) 

• Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. ΕΑΜ 6195 (Βλ. και Βασιλικού 2006, 76) (εικ. 

130) 

• Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. ΕΑΜ 6140.22. Χαρακτηριστικό δείγμα της 

παραλλαγής Σπεδού. ΠΚ ΙΙ. (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 156)  

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6135.5 ΠΚ ΙΙ. (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 124)  

• Μαρμάρινο πινάκιο. ΕΑΜ 6135 (4) 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6136 (4) 

• Μαρμάρινο ομοίωμα λύχνου. ΕΑΜ 6134. ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 

18) 

• Πήλινο σύνθετο αγγείο. ΕΑΜ 6108. ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 17) 

(εικ. 131). Θεωρείται λύχνος και μαζί με το ΕΑΜ 6109. 1 (βλ. παρακάτω) 

θεωρείται μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες χρήσης του ελαιόλαδου στον 

ελλαδικό χώρο.  

• Πήλινη ραμφόστομη φιάλη (σαλτσιέρα). ΕΑΜ 6107. ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 

1990, λήμμα 184˙ Βασιλικού 2006, 78) (εικ. 132). 

• Άνω τμήμα πήλινης γραπτής ραμφόστομης πρόχου. ΕΑΜ 8808 

• Πήλινη πρόχους. ΕΑΜ 6109.1. ΠΚ ΙΙ. Περιείχε ελαιόλαδο και θεωρείται, μαζί με 

τον λύχνο ΕΑΜ 6108 (βλ. παραπάνω) μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες χρήσης 

του ελαιόλαδου στον ελλαδικό χώρο. Η πρόχους αυτή είναι αξιοσημείωτη και 

για το ότι στο λαιμό και στους ώμους έφερε λείψανα αργυρής επένδυσης (Βλ. 

και Βασιλικού 2006, 78 -79) (εικ. 133).  

• Πήλινη σφαιρική φιάλη. ΕΑΜ 6105 

• Πήλινος εγχάρακτος αμφορέας. ΕΑΜ 8809 
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• Πήλινο κρατηρόσχημο αγγείο. ΕΑΜ 8810. Χαρακτηριστικό σχήμα της ομάδας 

Αμοργού. Τέλος της ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 190) (εικ. 134).  

 

Τάφος 12 

• Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. ΕΑΜ 6140.18. Παραλλαγή Καψάλων. ΠΚ ΙΙ (βλ. 

και Μαραγκού 1990, λήμμα 155).  

• Μικρή μαρμάρινη κανδήλα. ΕΑΜ 6133 (1) 

• Μαρμάρινος κρατηρίσκος (κανδήλα). ΕΑΜ 6133.4. ΠΚ Ι/ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 

1990, λήμμα 117)  

• Μαρμάρινη προχυτική φιάλη. ΕΑΜ 6136.1. ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 

119).  

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6136 (1) 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6135 (1) 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6135 (6) 

 

Τάφος 13 

• Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. ΕΑΜ 6140 (21) 

 

Τάφος 14 

• Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. ΕΑΜ 6140 (20) 

 

Τάφος 15 

• Σφαιρική ραμφόστομη πρόχους. ΕΑΜ 8812 

 

• Τεμάχια σφαιρικής ραμφόστομης πρόχου. ΕΑΜ 8813 

 

Τάφος 16 

• Σχηματικό ειδώλιο. ΕΑΜ 6140.1. ΠΚ ΙΙ. Σύμφωνα με τη Μαραγκού (1990, λήμμα 

87) είναι οστρέινο. Ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 124-125, πιν. 55α3) όμως 

το περιγράφει ως «μικκύλον ειδώλιον εκ παρίου μαρμάρου» (εικ. 135).  

• Σχηματικό ειδώλιο. ΕΑΜ 6140.2 ΠΚ ΙΙ. Σύμφωνα με τη Μαραγκού (1990, λήμμα 

86) είναι οστρέινο. Ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 125, πιν. 55α2) όμως το 

περιγράφει ως «μικκύλον ειδώλιον εκ παρίου μαρμάρου». (εικ. 136).  

• Ειδώλιο. ΕΑΜ 6140 (4)˙ παρεμφερές με το 6140.2 

• Χάλκινη σπαθίς. ΕΑΜ 8814 

• Λεπίδα οψιανού. ΕΑΜ 8815 
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Τάφος 17 

• Δύο μικρές πήλινες πρόχοι. ΕΑΜ 8816 και ΕΑΜ 8817˙ η δεύτερη με γραπτή 

διακόσμηση 

 

Τάφος 18 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6124 (2) 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6124 (4) 

• Οστέϊνος σωλήνας. ΕΑΜ 8818 

• Πήλινο σφονδύλι. ΕΑΜ 8819 

 

Τάφος 19 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6135 (3) 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6135 (7) 

• Πήλινη ραμφόστομη σφαιρική πρόχους. ΕΑΜ 8820 

 

Τάφος 20 

• Πήλινη σφαιρική πυξίδα. ΕΑΜ 8821 

 

Τάφος 21 

• Μαρμάρινη φιάλη. ΕΑΜ 6124 

• Λεπίδα οψιανού. ΕΑΜ 8822 

 

Τάφος 22 

• Πήλινη σφαιρική πρόχους. ΕΑΜ 6132 

 

Χρονολόγηση  

Κατά τον Ντούμα, στο νεκροταφείο του Σπεδού αντιπροσωπεύονται οι 

ομάδες Κάμπου (τ20), Σύρου (τ12-18, 22), Καστριού (τ19) και Αμοργού (τ10˙ 

βλ. και παραπάνω: πήλινο κρατηρόσχημο αγγείο ΕΑΜ 8810) (εικ. 134), που 

παραπέμπουν σε ένα χρονικό εύρος από το τέλος της πολιτισμικής ενότητας 

Λακκούδων-Πηλού (ή Γρόττας-Πηλού) (ΠΚ Ι) έως και το τέλος εκείνης της 

Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) (Doumas 1977, 25-26), δηλαδή κατουσίαν σε όλη την ΠΚ ΙΙ 

(βλ. και Ντούμας 1990, 23, 25).  

Σύμφωνα με την Καράντζαλη (Karantzali 1996, 24), οι τ10, 17, 19 

χρονολογούνται στην ΠΚ ΙΙ, ο τ12 στην ΠΚ Ι/ΙΙ ή στην αρχή της ΠΚ ΙΙ και ο τ20 

φαίνεται να ανήκει στην ΠΚ Ι.  

 

‘Αλλα ευρήματα χωρίς προσδιορισμό προέλευσης από το Σπεδό 

 Στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου έχει παραδοθεί από κάτοικο της 

περιοχής λίθινη πλάκα (0,85 x 0,85 μ.) με επίκρουστη διακόσμηση σπειρών 
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(αδημοσίευτη). Στον κατάλογο δεν αναφέρονται το ακριβές σημείο και οι 

συνθήκες εύρεσης, ούτε ο χρόνος παράδοσης. 

 

Ειδώλια στο Μουσείο Νάξου από το νεκροταφείο του Σπεδού-Ευρήματα 

Κοντολέοντος 

 Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, σε σχέδιο επιστολής του 

Κοντολέοντος προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Θρησκευμάτων 

και Εθνικής Παιδείας, με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1948 (βλ. παρακάτω, θέση 

Φιώντας: μεταγραφή της επιστολής), σε λαθροσκαφές στη θέση Σπεδός, «ένθα 

είχεν ανασκάψει προϊστορικούς τάφους ο Κλ. Στέφανος», βρέθηκε ένας ακόμη 

προϊστορικός τάφος και τα κτερίσματά του (μαρμάρινα ειδώλια, μαρμάρινη 

πυξίδα, ξίφος κ.α.) μεταφέρθηκαν στο Μουσείο.  

 Τα ειδώλια είναι τα ΜΝ 162, 163, 164, 165, και εκτίθενται στην προθήκη 

13, μαζί με άλλα μαρμάρινα ειδώλια, αγγεία και σκεύη από τον Φιώντα (εικ. 

137). Είναι αδημοσίευτα, εκτός από το ΜΝ 163 (Μαραγκού 1990, λήμμα 151).  
 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ και το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ στις «Σκάλες» και άλλοι ΠΚ οικισμοί 

στην περιοχή του Σπεδού 

 
Χάρτης 5γ: 62 

 

Οι Σκάλες είναι μία θέση στην περιοχή του Σπεδού, στην οποία έχουν 

εντοπιστεί, αλλά όχι ερευνηθεί, οικισμός και νεκροταφείο που χρονολογούνται 

γενικώς στην ΠΚ περίοδο.75 

Παραθέτουμε αυτούσια τη μοναδικη γνωστή σχετική αναφορά: «Στη 

θέση Σκάλες, ο δρόμος76 έχει καταστρέψει τμήμα από προϊστορικό οικισμό, που 

ένα μεγάλο μέρος του σώζεται στην κορυφή και τη νότια πλαγιά του λόφου. 

Υπάρχουν διάσπαρτα ΠΚ όστρακα και πολλές πέτρες από κατεστραμμένους 

τοίχους. Διακρίνονται επίσης τα περιγράμματα τοίχων, ανάμεσα στα βράχια που 

είναι επιφανειακά. Στα νοτιοδυτικά του οικισμού (και του δρόμου) φαίνονται τα 

ίχνη από παλαιότερη λαθρανασκαφή τάφων» (Χατζηαναστασίου 1993, 500) 

(εικ. 138, 139).   

Μία ασαφέστερη αναφορά για «προϊστορικό χωριό στο Σπεδό» κάνει ο 

Μπαρδάνης (1966/67, 74-75, ν. 18-21) με την αφορμή εύρεσης σε αυτό δύο 

«ριζιμιών βράχων» και δύο πλακών (μία εντός τάφρου) με επίκρουστες 

παραστάσεις «ελίκων» (στον ένα ριζιμιό βράχο, η επιφάνεια ανάμεσα στα 

αυλάκια της έλικας έχει κοιλότητες) (εικ. 140, 141). Λόγω της μεγάλης έκτασης 

της περιοχής του Σπεδού δεν είναι γνωστό σε ποιο ακριβώς «χωριό» του 

αναφέρεται, στις «Σκάλες» ή σε κάποια άλλο. Ντόπιοι, αλλά και ο ίδιος ο 

                                                           

75 Η θέση Σκάλες βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Σπεδού, πριν από την ακρόπολη, σε λόφο 

προς την εσωτερική παρειά του χωμάτινου δρόμου που καταλήγει σε αυτήν.  
76 Εννοείται ο δρόμος που διανοίχτηκε το 1988 από τη θέση Αγκαθούρα, στον παλιό δρόμο 

Φιλωτίου-Καλαντού, ως το Σπεδό (κτήμα Βασιλάκη/Μπαμπουλά).  
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Μπαρδάνης (1964β, 2) άλλωστε, αναφέρονται σε διάφορα «χωριά του 

Κυκλαδικού Πολιτισμού» στην «πλαγιά του Σαρακήνικου (χωράφια των 

Βέληδων)», στα «Κατελύματα», στις «Αμασχάλες», στού «Φύροα», «στη Σελάδα», 

και στην πλαγιά του υψώματος «του Κάστρου».  

 

Παραδόσεις στα Μουσεία Νάξου και Απειράνθου 

 Αγγεία από λαθροσκαφές και παραδόσεις στο Μουσείο της Νάξου και την 

Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου προέρχονται από το Σπεδό. Είναι όμως 

άγνωστα τα σημεία και οι ακριβείς συνθήκες περισυλλογής τους. Κάποια από 

αυτά έχουν δημοσιευτεί από την Καράντζαλη (Karantzali 1996, 24) και σε 

μεγάλο ποσοστό χρονολογούνται στην ΠΚ ΙΙ. Άλλα ευρήματα από την ίδια 

περιοχή αναφέρει και η Μαραγκού (1990):  

• Μαρμάρινη πυξίδα. ΜΝ 159. ΠΚ ΙΙ (λήμμα 43)  

• Λίθινη σφύρα. ΜΑ 832. ΠΚ (λήμμα 75) 

• Μαρμάρινη προχυτική φιάλη. ΜΝ 160. ΠΚ ΙΙ (λήμμα 120) 

• Χάλκινο εγχειρίδιο με επαργυρωμένη επιφάνεια ΜΝ 5294. ΠΚ ΙΙΙ (εικ. 

142) (Μαραγκού 1990, λήμμα 172, όπου παρατίθεται και η χρονολόγησή 

του από τον Renfrew στη Μέση ή Ύστερη Εποχή του Χαλκού). Το 

εγχειρίδιο θα πρέπει ίσως να θεωρηθεί ένα από τα αρχαιότερα δείγματα 

επαργύρωσης στο Αιγαίο (Ντούμας 1990γ, 162).  

 

Οικισμοί και νεκροταφεία στην περιοχή Καλαντού 

 
Χάρτης 5γ: 37= λόφος Πατε(λ)ούρα  

Χάρτης 5γ: 39= Ανεβαλλούσα  

Χάρτης 5γ: 40= Κατζηλιέρη  

Χάρτης 5γ: 63= λόφος Γλεισούρες  

Χάρτης 5γ: 64= λόφος Βέλου  

Χάρτης Χάρτης 5γ: 41=Καρβουνόλακκοι 

Χάρτης 5γ: 38=Κέλη 

 

Η περιοχή του Καλαντού είναι μία χαράδρα στα νότια παράλια της Νάξου, 

ανάμεσα στις περιοχές της Ρίνας (από όπου χωρίζεται με το ακρωτήρι του Καλαντού 

και τα βουνά Ζας του Καλαντού, Κυλίστρα και Φυρό Εγκρεμνό), του Άη Σώζου και της 

Γυαλούς (από όπου χωρίζεται με το Κατωμέρι που είναι τμήμα του ακρωτηρίου Γαϊτάνι 

και την κορυφογραμμή των υψωμάτων του Παρατηρητηρίου, των Βιγλατουριών, της 

Βάνας, του Δοξαριού και της Πλάτης –όλα τους βρίσκονται στην προέκταση της ράχης 

του Καβαλλάρη. Στο πάνω μέρος της χαράδρας του, ο Καλαντός συνορεύει με τα Πλίκια 

και την Αγκαθούρα. Μέσα από τη χαράδρα βρίσκονται τα υψώματα της Πατελούρας, το 

Ζωνό Βουνί, το Μεσονήσι κ.ά. (Μπαρδάνης 1964β, 2). 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει μία γενική αναφορά ότι σε πολλούς λόφους που 

περιβάλλουν τον όρμο του Καλαντού υπάρχουν ΠΚ νεκροταφεία «δυστυχώς τα 
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περισσότερα συλημένα από χρόνια, φαίνεται δε ότι συνεχίζονται77 κάποιες αραιές 

απόπειρες» (Χατζηαναστασίου 1993, 500). Όπως μας ενημέρωσαν ντόπιοι, στην 

περιοχή του Καλαντού έχουν συληθεί 8 νεκροταφεία, από τα οποία ταυτίστηκαν και 

παρουσιάζονται παρακάτω τα 6. Στην ίδια περιοχή ανήκουν και τα νεκροταφεία στους 

Καρβουνόλακκους και την Κέλη, που παρουσιάζονται αναλυτικότερα, καθώς έχουν 

ανασκαφεί. 

Σε μικρή απόσταση από τα νεκροταφεία θα πρέπει να αναζητηθούν και οι 

οικισμοί τους, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί,  αφού ένας οικισμός 

μεγάλου μεγέθους μπορεί να χρησιμοποιούσε και περισσότερα από ένα νεκροταφεία. Σε 

δύο λόφους της ίδιας περιοχής έχουν πάντως επισημανθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

που αποδίδονται σε ισάριθμους οικισμούς, τον έναν της ΠΚ ΙΙΙΒ περιόδου. Ο 

Μπαρδάνης (1964β, 2) αναφέρει τα ονόματα ΠΚ οικισμών της περιοχής, χωρίς ωστόσο 

να μας δίνει περισσότερα στοιχεία.  

 

 

Λόφοι Γλεισούρες και Βέλου 

Ιστορικό της έρευνας  

Εντοπισμός και δοκιμαστικές τομές στα τέλη της δεκαετίας του 1980 

(Χατζηαναστασίου 1993, 500).  

 

Περιγραφή  

 Πρόκειται για δύο γειτονικούς λόφους με λείψανα οικισμών. Τα 

επιφανειακά όστρακα και στις δύο θέσεις είναι ΠΚ και ΜΚ. Σε δοκιμαστική τομή 

που διανοίχτηκε στον δυτικότερο λόφο αποκαλύφθηκε τμήμα ορθογώνιου 

κτηρίου με δύο οικοδομικές φάσεις. Οι τοίχοι του, πλάτους 0,50 μ., είναι 

κτισμένοι με σχιστόλιθους. Τα διαγνωστικά όστρακα χρονολογούνται στην ΠΚ 

ΙΙΙΒ (Χατζηαναστασίου 1993, 500).  

 

Πατε(λ)ούρα  

Ιστορικό της έρευνας: 

 Η θέση νεκροταφείου «Πατεούρα», που αναφέρεται στη βιβλιογραφία 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Χατζηαναστασίου 1993, 500), πρέπει να 

ταυτίζεται με την «Πατελούρα» του χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, 

n. 37: Pateloura) που υπομνηματίζεται ως νεκροταφείο της ΠΚ περιόδου. Ο 

Μπαρδάνης (1964β, 2) αναφέρεται σε «χωριό του Κυκλαδικού Πολιτισμού» στην 

Πατελούρα, χωρίς όμως να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.  

 

Περιγραφή/Χρονολόγηση νεκροταφείου 

 Στα ανατολικά του αγροτικού δρόμου και πολύ κοντά στην παραλία του 

Καλαντού υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει γίνει λαθροσκαφή ΠΚ νεκροταφείου 

(Χατζηαναστασίου 1993, 500).  

                                                           

77 Βοσκοί της περιοχής μας ενημέρωσαν ότι η τελευταία γνωστή απόπειρα λαθροσκαφής 

σημειώθηκε στο Ζωνό Βουνί το 2000. 
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Εφόσον δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία και δεν έχει διενεργηθεί 

ανασκαφή, δεν είναι γνωστά ο τύπος των τάφων και η ακριβέστερη 

χρονολόγησή τους. 

 

Χλιάρης  

Ιστορικό της έρευνας 

 Η θέση του νεκροταφείου στον ομώνυμο λόφο επισημάνθηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 (Χατζηαναστασίου 1993, 500). 19 χρόνια πριν, ο 

Μπαρδάνης (1964β, 2) είχε εντοπίσει το «χωριό του Κυκλαδικού Πολιτισμού» 

στη θέση «τα χωράφια του Χλιάρη», που δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται. 

 

Περιγραφή/Χρονολόγηση νεκροταφείου 

 Στην ανατολική πλαγιά του λόφου αποκαλύφθηκαν τυχαία (τα νερά του 

χειμάρρου παρέσυραν το χώμα) συλημένοι τάφοι στη σειρά. Σε χωράφι που 

καταλήγει στη ρεματιά υπήρχαν πολλές λεπίδες και φολίδες οψιανού και λίγα 

ΠΚ Ι και ΙΙ όστρακα. Σε τομή που διανοίχτηκε στα δυτικά των συλημένων 

τάφων, σε βάθος 0,40 μ., βρέθηκε ακτέριστη ταφή ενηλίκου σε συνεσταλμένη 

στάση μέσα σε απλή κοιλότητα σκαμμένη στο σκληρό χώμα (Χατζηαναστασίου 

1993, 500). 

 

Ανεβάλλουσα 

Η θέση, που, όπως έχουμε ήδη σημειώσει παραπάνω, στα «απεραθίτικα» 

σημαίνει πηγή/βρύση, υπομνηματίζεται ως ΠΚ νεκροταφείο στον χάρτη του 

Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 39: Anevallousa, 142). Κανένα άλλο στοιχείο 

δεν παραδίδεται. 

 

Κατζηλιέρη 

Η θέση σημειώνεται και υπομνηματίζεται ως ΠΚ νεκροταφείο στον χάρτη 

του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 40: Katzilieri, 142). Κανένα άλλο 

στοιχείο δεν παραδίδεται. 

 

Λόφος Ζωνό Βουνί 

Σε περιοδεία μας το 2007, σε ιδιωτικό κτήμα στους πρόποδες του λόφου 

Ζωνό Βουνί, ακριβώς πάνω από τον όρμο του Καλαντού, εντοπίσαμε ίχνη 

παλαιότερης78 λαθροσκαφής κατεστραμμένου πλέον ΠΚ νεκροταφείου, δίπλα 

σε νεόδμητη οικοδομή (Λεγάκη 2007) (Εικ. 143). Κάπου κοντά πρέπει να 

βρίσκεται και ο ΠΚ οικισμός, τον οποίο μνημονεύει ο Μπαρδάνης (1964β, 2: 

«Καυκάρες του Καλλαντού» ή πρόποδες «Ζωνών Βουνιών»). 

                                                           

78 Βλ. και την προηγούμενη σημείωση. 
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Πλάκα της Ζημιάς  

Κατά την αρχαιολογική επίβλεψη αγροτικών εργασιών, σε 

παραθαλάσσιο ιδιωτικό κτήμα, επάνω σε χαμηλό λόφο, τον Ιούλιο του 2009, ο 

αρχιφύλακας Νάξου Προμπονάς εντόπισε ΠΚ τριπτήρα, δίπλα σε συστάδα 

συλημένων τάφων (Εικ. 144), οι οποίοι θα ανασκαφούν εν ευθέτω χρόνω 

(Λεγάκη 2009β). Οι τάφοι αυτοί δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία, εν 

αντιθέσει με τον ομώνυμο ΠΚ οικισμό, που αναφέρεται από τον Μπαρδάνη 

(1964β, 2: «Πλάκες της Ζημιάς»).  

 

Καρβουνόλακκοι 

Η θέση (εικ. 145) «κείται μεταξύ του νοτιώτατου της νήσου ακρωτηρίου Στιβού 

και του ανατολικώτερον κειμένου όρμου Καλαντού, επί κλιτύος παρακτίας, 

καλλιεργουμένης κατά το πλείστον ως αγρού, φερούσης δε το όνομα 

Καρβουνόλακκοι, δια το παρεμφερές των τάφων προς λάκκους ους οι Νάξιοι 

ορύσσουσι προς κατασκευήν ανθράκων εν αυτοίς» (Στέφανος 1903, 53). 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό έρευνας: 

 Στους Καρβουνόλακκους ο Στέφανος (1903, 53) διαπίστωσε την ύπαρξη 

παραπάνω από 60 τάφους, από τους οποίους ερεύνησε μόνον τους 22 

ασύλητους («… πλέον των 60 τάφων εύρομεν σεσυλημένους, ων αι πλάκες αι μεν 

επί τόπου, αι δε επί των πέριξ του αγρού τοίχων απέκειντο, 22 δε ασυλήτους 

ανεσκάψαμεν τάφους περισωθέντας επί του πετρώδους ακαλλιέργητου εδάφους 

του αυτόθι αγρού»). Ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 106) όμως αναφέρει 82 

τάφους (πβλ. Renfrew 1972, 518, n. 20 όπου σημειώνεται, προφανώς εκ 

παραδρομής, ότι ο Στέφανος ανέσκαψε 82 τάφους).  

 

Αρχιτεκτονική 

 Ο Στέφανος περιγράφει από κοινού όλους τους τάφους που ερεύνησε το 

1903 στη Νότια Νάξο, ήτοι τους Καρβουνόλακκους, την Κέλη, τον Αϊλά και τον 

Σπεδό. Από τη γενική αυτή περιγραφή προκύπτει ότι πρόκειται για κυκλαδικούς 

κιβωτιόσχημους τάφους του τύπου Β1 του Ντούμα. Σημειώνει, πάντως, ότι «ου 

σπανίως εν Καρβουνολάκκοις (και Αϊλά) (το έδαφος των τάφων) καλύπτεται όλως 

ή εν μέρει δια πλακός τιτανολίθου ή σχιστολίθου, κατεχούσης συνήθως το 

οπίσθιον ήμισυ του τάφου» (Στέφανος 1903, 54).  

 Οι διαστάσεις των τάφων είναι 0,60 - 1,10 (μήκος μακρών πλευρών), 0,85 

- 1,20 (μήκος πλευράς απέναντι από την είσοδο του τάφου) και 0,30 - 0,60 μ. 

(βάθος) (Στέφανος 1903, 54).  
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Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Για τον αριθμό των νεκρών (και των τεσσάρων νεκροταφείων της Νότιας 

Νάξου) ο ανασκαφέας επισημαίνει ότι σπανίως είναι περισσότεροι του ενός ανά 

τάφο, όταν όμως αυτό συμβαίνει, παρατηρείται η συγκέντρωση των οστών των 

παλαιών ενταφιασμών σε μία άκρη (εξαιρουμένου του κρανίου που δεν 

μετακινείται) ώστε να γίνει χώρος για τον νέο ενταφιασμό (Στέφανος 1903, 55).  

Τα νεκρά σώματα τοποθετούνται στο ευρύτερο οπίσθιο μέρος του τάφου 

σε έντονα συνεσταλμένη στάση, επί του δεξιού πλευρού, με το «βλέμμα» προς 

τον ανοιχτό ορίζοντα (Στέφανος 1903, 55).  

 

β. Κινητά ευρήματα 

 Στα τέσσερα νεκροταφεία στη Νότια Νάξο, ο Στέφανος παρατηρεί ότι, 

όταν τα κτερίσματα είναι πολλά, συνήθως τοποθετούνται γύρω από τον 

σκελετό, συχνά τα μικρότερα μέσα στα μεγαλύτερα, ενώ όταν είναι ένα ή δύο, 

σχεδόν πάντα βρίσκονται μπροστά από το κρανίο (Στέφανος 1903, 55).  

 Ειδικά στο νεκροταφείο των Καρβουνόλακκων τα κτερίσματα ήταν «εξ 

ποικίλης ύλης» (Στέφανος 1903, 55). Στην ανασκαφική έκθεση αναφέρονται τα 

εξής: 2 μαρμάρινα αγγεία με «σικυοειδές σώμα» και «πόδι»˙ μικρές μαρμάρινες 

λοπαδοειδείς φιάλες˙ μαρμάρινη σφαιρική πυξίδα σε τεμάχια˙ 3 μαρμάρινα 

γυναικεία ειδώλια, τα δύο του κανονικού τύπου και το ένα, χωρίς χέρια και 

πόδια, οξύληκτο στο κάτω μέρος˙ πήλινος κυλινδρικός δίσκος με εγχάρακτη 

διακόσμηση˙ 5 μικρές πήλινες πυξίδες και μικρά σφαιρικά αγγεία˙ κυλινδρικός 

δίσκος, «παρεμφερής σχεδόν όλως τω τε σχήματι και των εκ σπειροειδών 

γραμμών κόσμω προς τον γνωστόν εκ Σικίνου φερων δε εν μέσω χαρακτόν 

εξάκτινα αστέρα». Όλα τα πήλινα είναι τροχήλατα και χωρίς γραπτή 

διακόσμησης. Από εργαλεία, βρέθηκαν κάποιες λεπίδες οψιανού, «τρία έτερα 

πλατύτερα (εργαλεία) και εις κορμίσκος (nucleus) επίσης εξ οψιανού», ένα μεγάλο 

χάλκινο εγχειρίδιο, «παραμφερές προς της Αμοργού, το μόνον δε άχρι τούδε εν 

ταις νήσοις εκτός της Αμοργού ευρεθέν των χρόνων τούτων». Τέλος, «ουδέν ίχνος 

σιδήρου παρετηρήθη» (Στέφανος 1903, 53-55).  

Από τους τάφους που ανέσκαψε ο Στέφανος, ο Παπαθανασόπουλος 

(1961/62, 106, 109-112) αναγνώρισε το περιεχόμενο 6, που αρίθμησε από το 1 

έως το 6. Πρόκειται για: 2 μαρμάρινες κανδήλες (τ1), μαρμάρινο απιόσχημο 

αγγείο με πώμα (τ2), μαρμάρινη σφαιρική πυξίδα με πώμα (τ3), μαρμάρινη 

αβαθή φιάλη (τ4), μαρμάρινη φιάλη (τ5) και μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο (τ6).  
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Χρονολόγηση 

Με βάση τα αντικείμενα που δημοσίευσε ο Παπαθανασόπουλος, ο 

Renfrew (1972, 518, n. 20) χρονολογεί το νεκροταφείο των Καρβουνόλακκων 

στους πολιτισμούς Γρόττας-Πηλού και Κέρου-Σύρου, δηλαδή στην ΠΚ Ι και την 

ΠΚ ΙΙ (Βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 118: η μία κανδήλα του τ1 τοποθετείται 

στο τέλος της ΠΚ Ι). Ο Ντούμας (1990, 21) δίνει μία χρονολόγηση στην ΠΚ Ι.  

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ο οικισμός του «Κυκλαδικού Πολιτισμού» με το όνομα «Χωράφια 

Καρβουνόλακκοι», που αναφέρεται από τον Μπαρδάνη (1964β, 2) είναι κατά 

πάσα πιθανότητα ο οικισμός του νεκροταφείου των Καρβουνόλακκων. Ωστόσο 

ο οικισμός αυτός, που δεν αναφέρεται στην «επίσημη» βιβλιογραφία, δεν έχει 

ανασκαφεί. Προσπάθειές μας να εντοπίσουμε τη θέση του, έως σήμερα δεν 

έχουν ευοδωθεί. 

 

Κέλη 

 

Η θέση βρίσκεται «μεταξύ του νεκροταφείου των Καρβουνόλακκων και του όρμου 

Καλαντού, επί κλιτύος, σπειρομένης επίσης κατά το πλείστον ως αγρού, απεχούσης δε της 

θαλάσσης λεπτά τινά της ώρας» (Στέφανος 1903, 53). 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Στην Κέλη ο Στέφανος (1903, 53) ανέσκαψε 10 ασύλητους τάφους. 

 

Αρχιτεκτονική: 

 Ο Στέφανος δεν κάνει ειδικότερη περιγραφή της αρχιτεκτονικής των 

τάφων της Κέλης (βλ. παραπάνω για τη γενική περιγραφή των τάφων της 

Νότιας Νάξου). 

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 βλ. παραπάνω γενική περιγραφή Στέφανου για τους τάφους της Νότιας 

Νάξου. Δεν γίνεται ειδικότερη αναφορά για το συγκεκριμένο νεκροταφείο.  

 

β. Κινητά ευρήματα 

 Στους τάφους της Κέλης όλα τα αγγεία είναι πήλινα (κυρίως μικρές 

πυξίδες), τροχήλατα, χωρίς γραπτή διακόσμηση, «μετ’ερυθρού τα πολλά 

επιχρίσματος» (Στέφανος 1903, 56). Από τους 10 τάφους που ανέσκαψε ο 

Στέφανος, ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 106, 112-114) αναγνώρισε το 

περιεχόμενο τριών (τ7-9 στον κατάλογο).  
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Χρονολόγηση 

Στον πίνακα κατανομής των ομάδων και πολιτισμών στη Νάξο που έχει 

καταρτίσει ο Ντούμας, τα αγγεία από τους τάφους της Κέλης εντάσσονται στην 

ομάδα Πηλού της πολιτισμικής ενότητας Πηλού-Λακκούδων (Doumas 1977, 25-

26), χρονολογούνται δηλαδή στην ΠΚ Ι (βλ. και Ντούμας 1990, 21) και δη σε 

πολύ πρώιμη φάση της.  

Τη χρονολόγηση αυτή είχε ήδη προτείνει, λίγα χρόνια πριν, ο Renfrew 

βάσει των αγγείων που είχε δημοσιεύσει ο Παπαθανασόπουλος (Renfrew 1972, 

518, n. 21: “yielding finds of the Grotta-Pelos Culture”). Ωστόσο, σε επίσκεψή του 

στη θέση, στις 18/7/1963, βρήκε όστρακο αγγείου που φαίνεται να ανήκει στην 

πολιτισμική ενότητα Φυλακωπή Ι (Renfrew 1972, 518, n. 21). 

 

 Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Πιθανότατα ο οικισμός του νεκροταφείου είναι το εντοπισμένο από τον 

Μπαρδάνη «χωριό του Κυκλαδικού Πολιτισμού» στη θέση «Χωράφια του Κέλη» 

(Μπαρδάνης 1964β, 2) Δεν έχει όμως ανασκαφεί, ούτε αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία. Προσπάθειές μας να τον εντοπίσουμε απέβησαν, μέχρις στιγμής, 

τουλάχιστον, άκαρπες. 

 

Άλλοι οικισμοί του «Κυκλαδικού Πολιτισμού» στην περιοχή του 

Καλαντού 

Ο Μπαρδάνης (1964β, 2) κατονομάζει απλώς, χωρίς να δίνει παραπάνω 

στοιχεία, τους ακόλουθουςΠΚ οικισμούς στην περιοχή του Καλαντού:  

1) Κάμινας (λαγκάδι Σιφέρη) 

2) Λιοΐργια Θάλης 

3) Χωράφια Μπρούλη 

4) Αμμουδόμαντρες 

5) Χωράφια του Σουλή 

6) Χωράφια της Βουβής 

7) Ύψωμα Ραϊση 

 

 Τέλος, ο ίδιος (όπ.π.) πιθανολογεί ότι η «ξέρα» (ύφαλος) μισό μίλι έξω 

από το λιμάνι του Πανόρμου ίσως ήταν «νησάκι στα προϊστορικά χρόνια του 

Κυκλαδικού Πολιτισμού».  
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Αγκαθούρα 

 
Χάρτης 5γ: 92 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Η Αγκαθούρα (όνομα που προφανώς σχετίζεται με τους αγκαθωτούς 

θάμνους της περιοχής) συνορεύει με το πάνω μέρος της χαράδρας του 

Καλαντού. Συλημένο νεκροταφείο βρίσκεται σε αγρό παραπλεύρως του παλαιού 

χωμάτινου δρόμου Φιλωτίου-Καλαντού, σε απόσταση 1,5-2 χλμ. από τον Πύργο 

του Χειμάρρου (εικ. 146, 147). Για το νεκροταφείο αυτό βρήκαμε μόνο μία 

έμμεση αναφορά.79 

 

Φιώντας (ή Φιόντας ή Φυόντας) 

 

Χάρτης 5γ: 72 

 

Από την εποχή του Στεφάνου έως και σήμερα δεν έχουν γίνει 

συστηματικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή του Χειμάρρου έως και τον 

Σπεδό. Ειδικά, όμως, ως προς τον Φιώντα, περιοχή στην ενδοχώρα της ΝΑ Νάξου 

(εικ. 148) γνωστή κυρίως για τα μαρμάρινα ειδώλια της, υπάρχει σύγχυση.  

Ο Renfrew, όταν περιηγήθηκε τον Πύργο του Χειμάρρου, στις 17/7/1963, 

ενημερώθηκε από τους ντόπιους για κιβωτιόσχημους τάφους που 

«ανασκάφηκαν»80 στον Φιώντα και στο(ν) (ή στην;) Κάμινο.81 Οι χωρικοί 

μιλούσαν μάλιστα για ένα «βασιλικό οικογενειακό τάφο» στον Φιώντα, με 

μαρμάρινα ευρήματα. Αυτά ταυτίστηκαν από τον Renfrew (1972, 512, 27) με 

την ομάδα των μαρμάρινων ειδωλίων στο Μουσείο Γουλανδρή, που φέρεται να 

έχουν προέλθει από το Σπεδό. Ο Κοντολέων από την άλλη, σύμφωνα με τη 

Φώτου (Fotou 1983, 37), σε ανακοίνωσή του έχει κάνει αναφορά σε καμιά 

εικοσάδα κυκλαδικών ειδωλίων, μαρμάρινων αγγείων και χάλκινων ξιφών που 

βρέθηκαν σε τάφους στον Φιώντα και το Σπεδό.  

                                                           

79 Χατζηαναστασίου 1993, 500: «Πρόσφατα έγινε διάνοιξη δρόμου ως το Σπεδό (κτήμα 
Βασιλάκη/Μπαμπουλά), από τη θέση Αγκαθούρα του παλιού δρόμου Φιλωτίου-Καλαντού. Το 
μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι βραχώδες. Σε μερικές θέσεις, όπου υπάρχουν οργωμένα 
χωράφια, είναι φανερά τα ίχνη από παλιές λαθρανασκαφές». 
80 Ο Ντούμας (2007, 30-33), αφηγείται ένα ανεκδοτολογικό περιστατικό, που δείχνει ότι στο 
ναξιακό λεξιλόγιο της δεκαετίας του 1960, που «οι λαθραίες ανασκαφές βρίσκονταν στο απόγειό 
τους στη Νάξο και η Απείρανθος ήταν γνωστή ως το κέντρο της αρχαιοκαπηλείας και της 
διακίνησης αρχαίων στις Κυκλάδες», αρχαιολόγος σήμαινε λαθρανασκαφέας και έμπορος 

αρχαιοτήτων, ενώ η λέξη αρχαιοκάπηλος «έκρυβε προφανώς κάποια μαγεία μέσα στην 
αρχαιοπρέπειά της και δεν μπορούσε παρά να αντιπροσωπεύει τον επίσημο υπάλληλο του 
κράτους». Εκείνα τα χρόνια λοιπόν, «ανασκαφές» ονομάζονταν από τους ντόπιους οι 

λαθροσκαφές. 
81 Η Φώτου (Fotou 1983, 37, σημ. 119) επισημαίνει ότι το τοπωνύμιο αυτό δεν αναφέρεται 

πουθενά αλλού στη βιβλιογραφία, ούτε απεικονίζεται σε κάποιον χάρτη ή θέση. Θεωρούμε, 

όμως, πιθανό αυτή να ταυτίζεται με τον «Κάμινα» του Πανόρμου που αναφέρει ο Μπαρδάνης 
(1966/67, 71 -2, ν. 4˙ βλ. και παραπάνω: θέση Πάνορμος) και συσχετίζει με προϊστορικό 

νεκροταφείο.  
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Στις αποθήκες των γραφείων της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ βρέθηκε ανέκδοτο σχέδιο 

εγγράφου του Κοντολέοντος προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (εικ. 149, 150). Στο έγγραφο κάνει αναφορά στην 

αναγκαιότητα άμεσης ανασκαφής των δύο παραπάνω νεκροταφείων. Το 

παραθέτουμε, όχι μόνο γιατί σχετίζεται με το θέμα, αλλά και επειδή μεταφέρει 

το κλίμα των συνθηκών της εποχής: 
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Σχέδιον 
 
Εφορεία Αρχαιοτήτων     Εν Μυκόνω τη 16 Ιανουαρίου 1948 
ΙΖ΄ Περιφερείας 
 
Αρ. πρωτ. 7        Προς 
      Το

82 Υπουργείον Θρησκ ; Εθν. Παιδείας 
Περί εξεύρεσις προϊστορικών     (∆/νσιν Αρχαιοτήτων) 
Τάφων εν Νάξω 
 

 Λαµβάνω την τιµήν να αναφέρω 
Υµίν τα ακόλουθα: 
   Ο φύλαξ αρχαιοτήτων Νάξου Ν. Γαβαλάς διά ; δυ- 
ο αναφερών αυτώ από 25.12.47 κ΄5.1.48 ανέ- 
φερε ότι εν τη θέσι Φιόντας ο γεωργός Ι.  
Χουζούρης καλλιεργών τον αγρόν του ανακάλυψε 
έν προϊστορικόν τάφον περιέχοντα: τέσσαρα µαρ 
µάρινα ειδώλια,83 µικρόν χαλκούν ξίφος, έν ποτήρι (;) 
κ΄ θραύσµατα αγγείων άτινα κ΄ παρέδωσεν εις 
το Μουσείον Νάξου τη 22 ∆εκεµβρίου 1947 δηλώσας 
ότι ανεύρε ταύτα κατά τα τέλη Νοεµβρίου του ιδίου έτους 
λόγω δε του αποµακρυσµένου της ευρέσεως (απέχει 
1 ½ 
ώραν από το πλησιέστερον χωρίον Φιλώτι) κ΄ των 

συνεχών κακοκαιριών δεν ηδυνήθη να µεταφέρει ταύτα ε- 
νωρίτερον εις την πόλιν Νάξου. Ο ίδιος εδήλωσεν ότι κ΄ 
παλαιότερον ευρέθησαν πλησίον τάφοι. Εις την πλησίον84 
περιοχήν σώζεται αρχαίος πύργος αλλά ουδεµία µέχρι 
τούδε έχει γίνει εκεί αρχαιολογική έρευνα. 
   Έτερος προϊστορικός τάφος, του οποίου τα κτερίσµατα ; 
(µεταφέρθησαν) εις το Μουσείον Νάξου ανευρέθη  
εις τη θέση Σπεδός ένθα είχεν ανασκάψει προϊστορικούς 
τάφους ο Κλ. Στέφανος (ΠΑΕ 1903 σελ. 23 κ΄ αυτ. 1906 
σ. 50, 86 ;). Τα εκ του νέου τούτου τάφου ευρήµατα ; 
 

[ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ] 
; ; του φύλακος αποτελούνται επίσης εκ  
µαρµάρινων ειδωλίων, µαρµ. πυξίδος, ξίφους κ.ά΄. 
; διά τηλεγραφήµατός του  ο αυτός φύλαξ ; 11 
; ; ; ανέφερεν συνέχειαν αναλόγων ευρηµάτ- 
των. ∆ια τηλεγραφήµατός µου προς τον ; ; 
της Νάξου ίνα ειδοποιηθεί η Αστυνοµία προς 
περιµπόδιν των εργασιών ; ; ; ; ; 

                                                           

82 Όπου ερωτηματικό, δισδιάγνωστες λέξεις. Ο αριθμός των ερωτηματικών ισούται με τον 

αριθμό των δυσδιάγνωστων λέξεων. 
83 Δική μας η υπογράμμιση. 
84 Η λέξη σβησμένη στο πρωτότυπο. 
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των τάφων τούτων και ίνα περισυλλεγούν άπαντα τα 
ευρήµατα ; ίνα προβεί προς του σκοπού 
τούτου κ΄ δαπάνην µέχρι 100 χιλ. δραχµών.  
   Κατόπιν τούτου θεωρώ αναγκαίαν την εις Νάξον µετάβασίν 
µου προς διενέργειαν ερεύνης εις τας ανω- 
τέρω περιοχάς ; µάλλον καθ’όσον εις ; ;  
των εν  νάξω ανασκαφών προϊστορικών νεκρο- 
ταφείων από του Κλ. Στεφάνου δεν ανευρέθησαν ; 
 ηµερολόγια της Αρχ. Εταιρείας, το δε  
χειρότερον τα ευρήµατα των ανασκαφών τούτων 
κατεστράφησαν κατά το πλείστον κατά τας επιχειρήσεις ;; 
; της Νάξου το φθινόπωρον του 1944 και έχω ήδη  
αναφέρει Υµίν. Αλλ’ η έρευνα αύτη δεν είναι δυνατόν  
να γίνει προ του θέρους του έτους διότι πρόκειται περί 
περιοχών ακατοίκητων85 λίαν αποµακρυσµένων από  
κατοικηµένων τόσων κ’ θα είναι ανάγκη ; 
; ; διαµονής  ; ; εφ’όσον τα ευρήµατα χαρ 
εις το εξαιρετικός διαφέρον του φύλακος κ΄ άλλων Ναξίων 
διεσώθησαν θεωρώ  ; απολύτως αναγκαίαν την ;  ; 
µετάβασίν µου άνευ ;;; πιστώσεως προς εκτέλεσιν 
ανασκαφικής ερεύνης. 

  
 

 

Στον κατάλογο του Μουσείου Νάξου καταγράφονται επτά ειδώλια, 

ορισμένα με την ένδειξη «εύρημα Κοντολέοντος 1948», ενώ στην παραπάνω 

επιστολή ο ίδιος αναφέρει ότι στο Μουσείο μεταφέρθηκαν τέσσερα. Επίσης, το 

μοναδικό δημοσιευμένο (Μαραγκού 1990, λήμμα 158: ΜΝ 167=μαρμάρινο 

γυναικείο ειδώλιο), υπομνηματίζεται ως προερχόμενο από τις «ανασκαφές του 

Κοντολέοντα, 1948». Τα υπόλοιπα 6 είναι αδημοσίευτα, όλα όμως εκτίθενται 

στην προθήκη 13 του Μουσείου Νάξου, μαζί με άλλα μαρμάρινα αντικείμενα από 

τη θέση αυτή και το Σπεδό (εικ. 137). 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν μας διαφωτίζουν για το εάν στον Φιώντα 

έγινε ποτέ συστηματική ανασκαφή και οι αναφορές των ντόπιων αλλά και των 

μελετητών είναι πολύ γενικές και ασαφείς ως προς τον/τους τύπο/ους των 

τάφων, την έκταση του νεκροταφείου, τη σημασία του και τη χρονολόγησή 

τους. Εάν, πάντως, δεχτούμε ότι τα ειδώλια στη Συλλογή Γουλανδρή 

προέρχονται από το νεκροταφείο του Φιώντα, αυτό θα πρέπει να 

χρησιμοποιήθηκε στην ΠΚ ΙΙ και ειδικότερα κατά την πολιτιστική ενότητα 

Κέρου-Σύρου [Fotou 1983, 32, σημ. 120: παραπέμπει στους Hope-Simpson & 

Dickinson, 1979, 331˙ στην ΠΚ ΙΙ, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό σε πολιτισμική 

ενότητα, χρονολογεί τη θέση και ο Ντούμας (1990, 23)]. Στην ΠΚ ΙΙ 

χρονολογούνται και ορισμένα άλλα ευρήματα που προέρχονται από τη θέση 

                                                           

85 Η λέξη σβησμένη στο πρωτότυπο 
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(Μαραγκού 1990: λήμματα 44 και 45: ΜΝ 190 και ΜΝ 178= μαρμάρινη φιάλη 

και τριπτήρας).  

 

Πετρόνια 

 
Χάρτης 5γ: 73 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες ντόπιων (πβλ. Treuil 1983, 61), 

στη συγκεκριμένη θέση, που βρίσκεται ανάμεσα στον Πύργο του Χειμάρρου και 

το νεκροταφείο του Φιώντα, στη ΝΑ Νάξο, υπήρχαν «τριγωνικοί» τάφοι που 

συλήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980.  

«Τριγωνικούς» αποκαλούν οι Ναξιώτες τους ΠΚ κιβωτιόσχημους τάφους, 

και έτσι θεωρούμε πιθανό να υπήρχε/αν εκεί συστάδα/ες ή νεκροταφείο της 

περιόδου. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι και το τοπωνύμιο συνηγορεί υπέρ τούτου 

(πετρόνια-πέτρες-ταφικές πλάκες).  

Κανένα, ωστόσο, εύρημα από τη θέση δεν υπάρχει στην Αρχ/κή Συλλογή 

Απειράνθου ή στο Μουσείο της Χώρας, και είναι αδύνατη όποια, έστω και κατά 

προσέγγιση, ακριβέστερη χρονολόγησή της, ή όποια υπόθεση για το μέγεθος και 

τη σπουδαιότητα του νεκροταφείου. Σε πρόσφατη αυτοψία μας, εξάλλου, με τον 

αρχιφύλακα Νάξου Προμπονά δεν είδαμε τάφους. 

 

Λυ(γ)αρίδια 

 
Χάρτης 5γ: 76 

 

 Πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή στην ανατολική Νάξο. Ο Μπαρδάνης την 

ονομάζει «Λυαρίδια», ενώ οι Στέφανος, Ζαφειρόπουλος και Renfrew «Λυγαρίδια». Σε 

ορισμένους χάρτες της Νάξου σημειώνονται και οι δύο περιοχές (Λυγαρίδια και 

Λυαρίδια) στη σειρά (παρεμβάλλεται ανάμεσά τους ο Κανάκης), ενώ σε άλλους χάρτες 

μόνον τα Λυγαρίδια. Οι Απεραθίτες όταν αναφέρονται στα Λυαρίδια εννούν μία 

ευρύτερη περιοχή. Στην ιδιαίτερη προφορά τους (δεν προφέρουν το γ όταν βρίσκεται 

στην αρχή των λέξεων ή ανάμεσα σε δύο φωνήεντα) μπορεί να οφείλεται η σύγχυση 

σχετικά με την ύπαρξη ή μη δύο γειτονικών περιοχών με παρόμοια ονόματα. Το 

τοπωνύμιο προέρχεται, κατά τη Δεδουδέ (2011, 5), από το Vitex agnus castus ή 

λυγαριά, αυτοφυές φυτό της περιοχής.  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ/Α, ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;) 

 

Στα Λυγαρίδια ο Στέφανος ανέσκαψε συστάδα 5 τάφων. Τα στοιχεία που 

παραθέτει είναι ελάχιστα και αφορούν στο σύνολο των νεκροταφείων της 

ανατολικής Νάξου. Τα κτερίσματα, παρατηρεί, είναι σχεδόν αποκλειστικά 

πήλινα αγγεία, αλλά καμία κυλινδρική πυξίδα (Στέφανος 1906, 86-88).  
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Εξήντα χρόνια αργότερα, ο Ζαφειρόπουλος διαπίστωσε την καταστροφή 

αρκετών δεκάδων τάφων στη θέση Στενό στα Λυγαρίδια, λόγω εμφύτευσης 

ελαιώνα κατά τα προπολεμικά έτη (Ζαφειρόπουλος 1965, 505). Δεν ξέρουμε εάν 

εντόπισε το νεκροταφείο που είχε ανασκάψει ο Στέφανος (ο οποίος θα είχε 

ανασκάψει, επομένως, μικρό μόνο κομμάτι του, αφού αναφέρει πέντε τάφους, 

ενώ ο Ζαφειρόπουλος μερικές δεκάδες) ή κάποιο άλλο στην ίδια περιοχή. 

Πιθανότερο φαίνεται το δεύτερο, δεδομένου ότι ο Ζαφειρόπουλος δεν 

παραπέμπει στην ανασκαφική έκθεση του Στέφανου.  

Η θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Renfrew (1972, 519, n. 34: 

Lygaridia) ως νεκροταφείο ΠΚ κιβωτιόσχημων τάφων, με παραπομπή στον 

Στέφανο, τον Ζαφειρόπουλο και τον Μπαρδάνη. 

Ο τελευταίος (Μπαρδάνης 1963β, 1) πράγματι έχει αναφερθεί στο 

νεκροταφείο στα «προβόλια του Στενού», που ανήκει στον «προϊστορικό 

συνοικισμό στα Χάλαρα των Αμοργηνάδων» (βλ. παραπάνω, αρ. χάρτη 3: 16). 

Επίσης, ο ίδιος αλλού σημειώνει ότι στο «προϊστορικό χωριό του Στενού 

(Λυαρίδια)» έχει βρει τρεις πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις (εικ. 151, η μία 

από τις δύο πλάκες του Στενού) ενώ στο «λιμανάκι Αμμόδι (Λυαρίδια)» βράχο 

που έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση, πάλι με επίκρουστη παράσταση 

(σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρεί ότι σχηματίζονται «έλικες» που δίνουν την 

εντύπωση αστερισμών) (Μπαρδάνης 1966/67, 74, ν. 10, 11, 12, 14).  

Ο Μπαρδάνης είναι ο μόνος που σημειώνει την ύπαρξη προϊστορικού 

οικισμού («χωριού») στη συγκεκριμένη περιοχή, μία πληροφορία που δεν έχει 

επιβεβαιωθεί όμως ακόμη αρχαιολογικά. Στην υπόθεση αυτή μπορεί να τον 

οδήγησαν οι πλάκες με επίκρουστες παραστάσεις που εντόπισε. Γνωρίζουμε 

όμως ότι οι επίκρουστες παραστάσεις σχετίζονται και με νεκροταφεία. Π.χ. η 

Καράντζαλη (Karantzali 1996, 21) αναφέρεται σε πλάκα με παράσταση σπείρας 

στον τ6 των Αγίων Αναργύρων (βλ. κατάλογο δυτικής Νάξου, θέση αρ. 55 στον 

χάρτη). Επίσης ο Doumas (1977, 121) αναφέρει επίπεδο βράχο με σπείρες και 

κοιλότητες σε πλάτωμα κοντά στο νεκροταφείο των Λάκκουδων Α΄ (βλ. 

κατάλογο δυτικής Νάξου, θέση αρ. 44 στον χάρτη).  

 

Άλλα ευρήματα - παραδόσεις από τα Λυ(γ)αρίδια στην Αρχαιολογική Συλλογή 

Απειράνθου 

Εκτός από τις πλάκες «του Μπαρδάνη», στην Αρχαιολογική Συλλογή 

Απειράνθου εκτίθενται τέσσερις ακόμη: 

• ΜΑ 298, πλάκα από φαιό μάρμαρο με επίκρουστη παράσταση οφιοειδώς 

ελισσόμενης γραμμής (Ντούμας 1965, 62-63, σχ. 3, πίν. 41α)  

• ΜΑ 301, πλάκα από φαιό μάρμαρο με επίκρουστη παράσταση 

συστήματος σπειρών (σωζ. ύψος: 0,405 μ. x σωζ. πλάτ. 0,49 μ. x πάχ. 

0,065 μ., αδημοσίευτη) 

• ΜΑ 849, μαρμάρινη πλάκα με επίκρουστη διακόσμηση από ακανονίστως 

τοποθετημένες οπές. Στη μία πλευρά εγχάρακτη (νεώτερη;) παράσταση 

δύο πλοίων (αδημοσίευτη)  
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• ΜΑ 1545, τμήμα λίθινης πλάκας με εγχάρακτους ομόκεντρους κύκλους 

και κάθετα γραμμίδια στα διάχωρά τους (παράδοση αλλοδαπού το 2007, 

αδημοσίευτη). 

Τέλος, από τα Λυαρίδια προέρχονται και τα ακόλουθα ΠΚ86 πήλινα και 

μαρμάρινα αγγεία και σκεύη, όλα αδημοσίευτα: 

• ΜΑ 223, μαρμάρινη φιάλη (ύψ. 0,05 μ., διάμ. 0,175 μ.) 

• ΜΑ 171, μαρμάρινη φιάλη (ύψ. 0,025 μ., διάμ. 0.111 μ.) 

• ΜΑ 164, μαρμάρινο ποτήρι με κάθετες αποφύσεις (σωζ. ύψ. 0,08 μ., διάμ. 

βάσης: 0,07 μ.) 

• ΜΑ 399, πήλινη πυξίδα με τέσσερις οριζόντιες διάτρητες αποφύσεις (ύψ. 

0,09, διάμ. χείλους 0,085 μ., διάμ. βάσης 0,05 μ.) 

• ΜΑ 565, μαρμάρινος κρατηρίσκος με τέσσερις κάθετες οριζόντιες 

διάτρητες απφούσεις και κωνικό πόδι (ύψ. 0,142 μ., διάμ.βάσης  0,053 μ.) 

• ΜΑ 569, λίθινος κυλινδρικός τριπτήρας (μήκ.0,043 μ., διάμ. 0,03 μ.) 

• ΜΑ 1210, λίθινος τριπτήρας (διάστ.: 0,079 × 0,037 x 0,033 μ.  

 

Ντρίτης 

 
Χάρτης 5γ: 88 

 

Η ορεινή περιοχή του Ντρίτη βρίσκεται κάτω από την Απείρανθο, στον 

δρόμο προς τη Μουτσούνα. Η μόνη αρχαιολογική μαρτυρία για την εκεί ύπαρξη 

ΠΚ ορίζοντα, είναι πλάκα με επίκρουστη παράσταση (εικ. 152, 153), στην 

οποία ο Μπαρδάνης, το 1966/67 (73, ν. 9˙ βλ. και Ντούμας 1990ε, 159) είδε τους 

αστερισμούς της Παρθένου (περίγραμμα ανθρώπινου πέλματος), των Διδύμων 

(κύκλος με δύο διαμέτρους), του Κριού (μικρός ακανόνιστος κύκλος με δύο 

κερατοειδείς αποφύσεις), των Ιχθύων (περίγραμμα ψαριού) και του Τοξότη 

(ευθεία γραμμή, τα άκρα της οποίας συνδέονται με καμπύλη, ώστε να μοιάζει με 

κακότεχνη απόδοση πέλματος). Επαναλαμβάνονται επίσης δύο φορές έξι σημεία 

που μοιάζουν με γράμματα του φοινικικού αλφαβήτου, και συμβολίζουν κατά 

τον ίδιο τους αστερισμούς των Ιχθύων, του Υδροχόου, του Αιγόκερω, του 

Τοξότη, του Σκορπιού και του Ζυγού.87  

Ο ίδιος, πάντως, λίγα χρόνια πρίν (1963, 2α) είχε ερμηνεύσει τελείως 

διαφορετικά τα σύμβολα της πλάκας: «πάνω της είναι σκαλισμένες τρεις 

επιγραφές, σε τρία διαφορετικά ιδεογραφικά συστήματα που λένε όλες τους το 

                                                           

86 Υπάρχουν όμως και μεταγενέστερα (ΜΑ 245, πήλινο μυκηναϊκό θήλαστρο˙ ΜΑ 1031, πήλινη 
μυκηναϊκή κύλικα˙ ΜΑ 394, πήλινος υστεροαρχαϊκός λύχνος.˙ ΜΑ 566, πήλινο ειδώλιο γυμνού 

νέου, των μέσων του 4ου π.Χ. αι.˙ ΜΑ 395, πήλινος ρωμαϊκός λύχνος˙ ΜΑ 396, πήλινος ρωμαϊκός 

λύχνος˙ ΜΑ 397, πήλινος ελληνιστικός λύχνος˙ ΜΑ 398, πήλινη δακρυδόχος˙ ΜΑ 400, πήλινη 
ρωμαïκή οινοχόη˙ ΜΑ 401, πήλινη ρωμαϊκή οινοχόη˙ ΜΑ 567, πήλινη ρωμαϊκή δακρυδόχος, κ ά.). 
87

 Ο Μπαρδάνης αρχικά (1966/67, 73) είχε θεωρήσει ότι η πλάκα σωζόταν τμηματικά και 

απεικόνιζε έξη ζώδια. Στη συνέχεια όμως (Μπαρδάνης 1969, 2) κατέληξε ότι είναι ολόκληρη και 
απεικόνιζε επτά ζώδια ( «πάνω της είναι σκαλισμένα με τρεις διαφορετικούς τρόπους τα σύμβολα 
επτά αστερισμών..και οι Κυκλαδίτες είχαν εφτά ζώδια (μήνες ή εποχές)». 
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ίδιο πράγμα ‘Του ψαριού το μάτι μας γλιτώνει από το δάγκωμα του φιδιού στο 

πόδι μας’. Ίσως οι προϊστορικοί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ένα θαλασσινό 

όστρακο (βούκινο) που μοιάζει με μάτι (και το νόμιζαν μάτι ψαριού), για να τους 

προφυλάει από το δάγκωμα του φιδιού. Τέτοια βούκινα βρίσκονται σε όλους τους 

τάφους της προϊστορικής εποχής. Και μεις χρησιμοποιούμε το ίδιο βούκινο 

κάνοντες φυλαχτά (ματοπιάστρες) για τα παιδιά και τα ζώα, από κάθε κακό και 

ειδικώτερα από το ματόπιασμα. Άξιον προσοχής είναι ακόμη ότι η συνταγή 

βρέθηκε στην περιοχή του Ντρίτη που έχει το όνομα του πιο φαρμακερού φιδιού 

της Νάξου του Ντρίτη (που για το δάγκωμά του λένε: ντρίτης του νερού: βασιλικό 

γιατρό – ντρίτης του βουνού: φτυάρι και αξίνη). Μήπως το όνομα Ντρίτης (τόσο 

της περιοχής όσο και του φιδιού είναι ιστορικό;». 

Αλλού ο Μπαρδάνης (1963α, 2α), σημειώνει ότι το όνομα Ντρίτης δεν 

είναι ιστορικό, αλλά προϊστορικό και αναρωτιέται μήπως είναι ταυτόσημο με το 

Τρίτων. Συμπληρώνει δε για την πλάκα «που φέρει τη συνταγή» ότι «έχει μήκος 

και πλάτος 1 μ., απεσπάσθη από βράχους που βρίσκονται κοντά στον Πιθαδάρη 

και χρησίμευε σαν ίσωμα σε γειτονικό πεζούλι, είναι δε σπάνιον εύρημα διότι μας 

δίνει τα διάφορα ιδεογραφικά συστήματα που εχρησιμοποιούσανε οι κάτοικοι του 

τόπου μας στα προϊστορικά χρόνια˙ της πρώτης σειράς τα ιδεογραφήματα είναι 

της πρωτοκυκλαδικής εποχής˙ ίσως η πλάκα αυτή χρειασθή για απόδειξι των 

ισχυρισμών ωρισμένων επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι οι Φοίνικες πήραν τα 

γράμματα από τους κατοίκους των νήσων του Αιγαίου, απ’ αυτούς δε ύστερα τα 

πήραν οι Έλληνες».  

 

Οικισμοί στην περιοχή των Λάκκων: 

Μπελιώτα, Τρυπαλουράδο, Χάλαρα των Ντραβαλιάρηδων 

 
Χάρτης 5γ: 98, 99, 100 

 

 Οι Λάκκοι βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Κορακιάς, στην 

ευρύτερη περιοχή της Απειράνθου (εικ. 154). Σύμφωνα με τον Μπαρδάνη 

(1963δ, 1), στην περιοχή αυτή «βρίσκονται τρεις συνοικισμοί προϊστορικών 

χρόνων στις τοποθεσίες: Μπελιώτα, Τρυπαλουράδο και στο χάλαρα των 

Ντραβαλιάρηδων (παρά τον Γέρο Ασφένταμο)». Κανένα άλλο στοιχείο δεν 

παραδίδεται από τον Μπαρδάνη, ούτε έχουμε υπόψη μας άλλη βιβλιογραφική 

αναφορά.  

 Στην τοποθέτησή τους, πάντως, στην ΠΚ εποχή συνηγορεί η ύπαρξη 

βραχογραφίας με αποτύπωμα πατούσας, που ο ίδιος εντόπισε σε παρακείμενη 

θέση με την ονομασία «στα Γκρεμνά του Λίξη». Παραθέτουμε αυτούσια την 

αναφορά του: «Στην οριζόντια πλευρά βράχου που βρίσκεται κοντά στα Γκρεμνά 

του Λίξη βρήκα σκαλισμένη μία πατούσα σε φυσικό μέγεθος που κατευθύνεται 

προς προϊστορικό χωριό, ίσως να χρησίμευε σαν οδηγός πορείας από την χαράδρα 

του Λίξη προς το χωριό αυτό ή στην θέσιν αυτήν ήταν το Ιατρείον (Ναός Υγείας) 

των γύρω προϊστορικών χωριών και οι συνοδοί έλικες έχουν καταστραφεί (οι 
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γειτονικοί βράχοι έχουν αποκοπεί και οι πέτρες του έχουν χτισθή σε πεζούλια)» 

(Μπαρδάνης, όπ.π.). 

 

Μερσίνι 

 
Χάρτης 5γ: 101 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Το Μερσίνι, περιοχή που το τοπωνύμιό της προέρχεται, κατά τη Δεουδέ 

(2011, 5), από το φυτό Myrtus communis ή μυρτιά ή μερσινιά, βρίσκεται στην 

«περιφέρεια» της Απειράνθου και συγκεκριμένα στην ανατολική πλευρά της 

Κορακιάς και νότια της περιοχής των Λάκκων, με την οποία συνορεύει. 

Σύμφωνα με τον Μπαρδάνη (1963α, 2), «στο ύψωμα Μουτσάδο της περιοχής 

βρίσκοντανε συνοικισμός στους προϊστορικούς χρόνους». O οικισμός δεν 

αναφέρεται πουθενά αλλού, ούτε έχει ερευνηθεί. Δεν είναι επομένως γνωστά το 

μέγεθος και η ακριβέστερη χρονολόγησή του. 

 

Λάκκος της Ροπικής 

 
Χάρτης 5γ: 102 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Η Ροπική είναι ένα βουνό της Απειράνθου ανατολικά της Κορακιάς. Σε 

τμήμα της δυτικής πλευράς του, στη θέση «Λάκκος της Ροπικής» που βρίσκεται 

απέναντι από την τοποθεσία «Λακκομέρσινα» της περιοχής Μερσίνι, ο 

Μπαρδάνης (1963α, 2) μνημονεύει «προϊστορικό συνοικισμό». Δεν παραδίδονται 

περισσότερες πληροφορίες για αυτόν ούτε βρήκαμε άλλη αναφορά. Επιπλέον 

δεν έχει ερευνηθεί. Συνεπώς παραμένουν άγνωστα το μέγεθος και η 

ακριβέστερη χρονολόγησή του. 
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Οικισμοί ανατολικά του Δανακού 

  
Χάρτης 5γ: 103, 104, 105 

 

Ο Δανακός είναι ένα µικρό ορεινό χωριό, κτισµένο στο βάθος µιας χαράδρας σε 400 

µ. υψόµετρο στους ΒΑ πρόποδες του Ζα, αμέσως ΝΑ του Φιλωτίου (εικ. 155). Οι 

κάτοικοί του προέρχονται από το Φιλώτι και την Απείρανθο, κυρίως όμως από τη 

δεύτερη, αφού ο Δανακός για πολλά χρόνια ανήκε στο Δήµο Απερανθίας, µέχρι που 

έγινε κοινότητα. 

Το όνοµα Δανακός προέρχεται από το αρχαίο περιεκτικό δονακών-δονακώνος, 

δηλαδή τόπος γεµάτος µε δανακές, καλαµιώνες. Για την ετυµολογία του χωριού 

υπάρχουν δυο ακόµη παραδόσεις - ερµηνείες. Σύµφωνα µε την πρώτη : «ο Δανακός είναι 

από τα πιο παλιά χωριά της Νάξου. Αυτός που τον κατοίκησε, λένε πως λεγότανε Δαναός. 

Το χωριό ήταν στη Σφαή, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο 

νεκροταφείο. Μεταφέρθηκε στην σημερινή του θέση µετά την ερήμωσή του από µια 

πειρατική επιδροµή των Τούρκων και τη σφαγή όλων των κατοίκων του. Λίγα τα σπίτια 

στην αρχή και αργότερα περισσότερα». Η άλλη παράδοση αναφέρεται από τον ιστορικό 

Γκριµάλντι, στα 1849, στην ανέκδοτη ιστορία του για τη Νάξο: «Εκεί ο Ζευς βίασε, παρά 

τη θέλησή της, τη Δανάη, (Δανακών), που αργότερα γέννησε τον Περσέα». Η φημισμένη 

πηγή του Δανακού έξω από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και το γεγονός ότι ο 

τόπος είναι κατάλληλος για κτηνοτροφία, πρέπει να συνετέλεσε στην κατοίκησή του 

από την αρχαιότητα (από εργασία των μαθητών του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Δανακού: Ελένη Τσάφου Α΄τάξη, Δέσποινα Χάλκου Β΄ τάξη, Αντώνης Βιτζηλαίος Γ΄τάξη, 

Στέλλα Μανιού Δ΄τάξη, Δημήτρης Τσάφος Δ΄τάξη, Σοφία Βάσιλα ΣΤ΄τάξη. Υπεύθυνος 

Δάσκαλος: Αναστάσιος Κόκκινος, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο www. drymalia 

naxos.gr) 

  

 Σύμφωνα με τον Μπαρδάνη (1963δ, 1) στην περιοχή Αθαλιά, Μερόπες, 

Καλή Στιχιά, στα ανατολικά του Δανακού «βρισκότανε συνοικισμοί στα 

προϊστορικά χρόνια: 1) Κοντά στην κατεστραμμένη εκκλησία (Κοίμησης της 

Θεοτόκου) της Καλής Στιχιάς. 2) Στο Τσίγκασμα και Αφεντικά Μάντρες (ΝΔ του 

Τρίχειλου). 3) Στα Τσιγκουράλωνα που βρίσκονται πλαϊ στα Βιγλατούρια και πλαϊ 

στο Τραπέζι του Φιλίππου (Νότια πλαγιά του Τρίχειλου)». Αυτή είναι και η μόνη 

γραπτή αναφορά. Συνεπώς είναι άγνωστα το μέγεθος και η ακριβέστερη 

χρονολόγηση των θέσεων.  
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Ξερόκοφτο 

 
Χάρτης 5γ: 83  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ (;) 

Το Ξερόκοφτο βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Χειμάρρου και Πανόρμου. Η 

επιφανειακή έρευνα της επιστημονικής αποστολής με επικεφαλής τον Treuil 

απέδωσε κεραμεική που παραπέμπει στην εκεί ύπαρξη ανθρώπινων κοινοτήτων 

στην Εποχή του Χαλκού. Από τους ντόπιους μαρτυρούνται και συλημένοι τάφοι, 

χωρίς περαιτέρω πληροφορίες (Treuil 1983, 61). 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΑΞΟΣ 

 
Χάρτης 5δ. Η Κεντρική Νάξος με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

27. Αϊλάς ή Αϊλά  

28. Βαρδάκι 

54. Φιλώτι  

57. Μέλανες 

60. Σπήλαιο του Ζα (βλ. στα σπήλαια) 

68. Γαλανάδο 

69. Καστέλλι  

94. Σπήλιο Πουράνια (βλ. στα σπήλαια) 

106, 107. Οικισμοί στην περιοχή Ματζημάνη 

108. Σπηλιά του Σκοτεινού (βλ. στα σπήλαια) 
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Αϊλάς ή Αϊλά  

 
Χάρτης 5δ: 27 

 

Η θέση βρίσκεται στην περιοχή του αρχαίου Πύργου του Χειμάρρου «επί 

χθαμαλής κλιτύος εντός ρευματιάς διά μικρού αναλήμματος από του εγγύς χειμάρρου 

προασπιζόμενη» (Στέφανος 1903, 53-54).  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Ανασκαφή μικρής συστάδας τάφων από τον Στέφανο το 1903 (1903, 53-

55, 57).  

 

Περιγραφή: 

 Ο Στέφανος κάνει μία γενική περιγραφή των τάφων διαφόρων 

γειτονικών νεκροταφείων (βλ. σχετ. Στέφανος 1903, 54: τραπεζιόσχημοι, του 

τύπου Β1 ή σπανιότερα του τύπου Α του Ντούμα, διαφόρων διαστάσεων κ.λπ). 

Ειδικά για τους τάφους του Αϊλά σημειώνει ότι το δάπεδό τους μπορεί να 

καλύπτεται συνολικά ή τμηματικά (συνήθως στο πίσω μέρος του τάφου) από 

πλάκα τιτανόλιθου ή σχιστόλιθου.  

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Δεν δίνονται ειδικές πληροφορίες για τους τάφους του Αϊλά, πλην της 

γενικής περιγραφής που αφορά στο σύνολο των τάφων του συγκεκριμένου και 

των γειτονικών νεκροταφείων (Στέφανος, ό.π.) 

 

β. Κινητά ευρήματα 

 Ι. Από την ανασκαφή στον Αϊλά προέκυψαν: λοπαδοειδής φιάλη, δύο 

πήλινες πυξίδες (μία ακόσμητη, η άλλη με τεθλασμένες εγχαράξεις), χάλκινο 

πριόνι, «τον αρχαιότατον (πρίονα) πιθανώς των άχρι τούδε εν ελληνική χώρα 

ανακαλυφθέντων» (εικ. 156), μικρή μάζα μολύβδου και τρία μετάλλινα εργαλεία 

«ων εν καινοφανές εν ταις νήσοις: μηνοειδές μετά μείζονος εξωτερικού χειλέους 

οξέος, μετά ελάσσονος εσωτερικού αμβλέος» (στον έναν τάφο). Βρέθηκαν επίσης 

11 πήλινα αγγεία, τα 8 μόνωτα «κωδωνόσχημα»,88 (εικ. 157) τα τρία 

κυαθειοειδή και τροχήλατα και κάποια καμαραϊκά (Στέφανος 1903, 57).  

 O Παπαθανασόπουλος (1961/62, 107, 129-132) αναγνώρισε το 

περιεχόμενο τριών τάφων (αρ. καταλ. 23 - 25). Θεωρεί ότι το μηνοειδές 

εργαλείο από τον τ23 θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την τελική 

διαμόρφωση των μαρμάρινων κανδηλών. Τα δε πήλινα αγγεία από τον τ24 

                                                           

88 Μάλλον εννοεί τα κύπελλα τύπου «Βαφειού 
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(ορισμένα μόνον από τα οποία κατέστη δυνατόν να ταυτιστούν) ανήκουν στους 

ΜΜ χρόνους. Από τον τ25 ταύτισε μόνον μία πήλινη εγχάρακτη κυλινδρική 

πυξίδα.  

 ΙΙ. Στο νεκροταφείο προϊστορικού χωριού στον «Αη Ληά του Χειμάρρου»89 

ο Μπαρδάνης (1966/67, 71, ν. 1) βρήκε κατά το ήμισυ σωζόμενη λίθινη κυκλική 

πλάκα με ομόκεντρους κύκλους που σχηματίζονται από επίκρουστα αβαθή 

κυκλικά λαξεύματα. Ας σημειωθεί ότι το «προϊστορικό χωριό» που αναφέρει ο 

Μπαρδάνης, χωρίς μάλιστα να δίνει καμία άλλη πληροφορία για αυτό, δεν 

αναφέρεται πουθενά αλλού στη βιβλιογραφία. Συνεπώς, είτε ο μαθηματικός 

πιθανολογεί την ύπαρξη οικισμού πλησίον του νεκροταφείου είτε ο οικισμός 

αυτός διέφυγε της προσοχής των επιστημόνων ή καταστράφηκε  

 

Χρονολόγηση 

 Ο Στέφανος (1903, 57) χαρακτηρίζει τους τάφους «προμυκηναϊκούς». 

Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν ανήκουν όλοι στην ίδια περίοδο («το μακρόν της 

περιόδου…μετά κτερισμάτων ανηκόντων εις χρόνους εν μέρει διαφόρους»).  

 Ο Παπαθανασόπουλος δεν χρονολογεί τους τάφους, με εξαίρεση τον 

τάφο 24 που περιείχε ΜΜ αγγεία (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 191: πήλινο 

μόνωτο κύπελλο τύπου Βαφειού & βλ. παραπάνω, εικ. 157). Από την 

προτεινόμενη χρήση του εργαλείου από τον τ23 για την κατασκευή κανδηλών 

προκύπτει μία χρονολόγησή του στην ΠΚ [βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 71: 

χάλκινο πριόνι (ΠΚ ΙΙ)˙ Ντούμας 1990, 21 (ΠΚ Ι)]. Τη χρονολόγηση αυτή δεν 

δέχεται ο Renfrew (1972, 512, n. 25) που σημειώνει ότι η πυξίδα του τ25 είναι 

διαγνωστική του πολιτισμού Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι), αλλά θεωρεί τα εργαλεία 

της ΜΕΧ και τα κύπελλα ΥΚ (Renfrew, όπ.π., 344), χρονολόγηση που υιοθετεί και 

η Καράντζαλη (Karantzali 1996, 24). Η Σωτηρακοπούλου (2007, 75) προτείνει 

χρονολόγηση στην ΠΚ (Ι) και τη ΜΚ.  

 Η δυσκολία στη χρονολόγηση των τάφων οφείλεται καταρχήν στις 

ελλιπείς περιγραφές του ανασκαφέα, αλλά δεν αποκλείεται τα ευρήματα να 

έχουν ανακατευθεί και παρατοποθετηθεί, όπως πιθανολογεί η Βασιλικού (2006, 

80). Με βάση τις προτεινόμενες παραπάνω χρονολογήσεις, θα μπορούσε ίσως 

κανείς να συμπεράνει ότι ένα ΠΚ νεκροταφείο συνέχισε να είναι σε χρήση ως τις 

αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, αλλά το διάστημα αυτό είναι πολύ 

μεγάλο (Barber 1987, 184). Βέβαια, από την άλλη, η ιδιαίτερα μακρά χρήση του 

εν λόγω νεκροταφείου, εάν υπήρξε, δεν ξέρουμε εάν ήταν και συνεχής (Fotou 

1983, 36, 37), καθώς μικρό μέρος του συνόλου ταυτίστηκε και χρονολογήθηκε.  

                                                           

89 Η μικρή συστάδα τάφων που ανέσκαψε ο Στέφανος στον «Αιλά» Χειμάρρου ταυτίζεται με το 

νεκροταφείο στον «Αη Ληά του Χειμάρρρου», που σημειώνει ο Μπαρδάνης.  
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Βαρδάκι: οικισμός/ιερό(;) και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 5δ: 28 

 

Στο Βαρδάκι, που βρίσκεται δίπλα στον Αϊλά, στην περιοχή του Χειμάρρου, ο 

Renfrew έκανε επίσκεψη το 1963 και κατέγραψε μία συστάδα συλημένων τάφων, που 

χρονολογεί γενικώς στην ΠΕΧ. Την πιθανή ύπαρξη οικισμού που σχετίζεται με το 

νεκροταφείο δείχνει κτήριο, πιθανότατα ΠΚ, που έχει εντοπιστεί στο Βαρδάκι, πλην 

όμως «πιο πάνω, σε άλλη θέση», κατά τον Μπαρδάνη. Αν και η ερμηνεία του κτηρίου, και 

κατ’ επέκταση και της θέσης παραμένει ανεπιβεβαίωτη, η χρονολόγησή του στην ΠΕΧ 

είναι πιθανή: βραχογραφίες με επίκρουστες σπείρες ανιχνεύθηκαν από τον Μπαρδάνη 

τόσο στο μονοπάτι που οδηγεί στο κτήριο όσο και στις γωνίες του. Αυτές οι 

βραχογραφίες οδήγησαν και σε άλλες υποθέσεις, όπως, π.χ. ότι πρόκειται για ιερό.  

 

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ-Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;) 

 Η μόνη δημοσιευμένη αναφορά που μας είναι γνωστή είναι αυτή του 

Μπαρδάνη: «πιο πάνω σε άλλη θέση (πάλι στο Βαρδάκι του Χειμάρρου) βρήκα σε 

άλλο βραχάκι ριζιμιό, άλλη έλικα, ίδια με την προηγούμενη και όμοια 

προσανατολισμένη. Πλάι της έχει ίχνη από άλλα σκαλίσματα. Εδώ βρήκα σε επτά 

άλλα ριζιμιά βραχάκια από ένα ζευγάρι έλικες μικρότερες από τις προηγούμενες. 

Τα βραχάκια αυτά που είναι σε ευθεία περίπου γραμμή, με οδηγήσανε σε ένα 

γκρεμισμένο χτίριο (6 x 3 μ. περίπου) που πρέπει να’ ναι προϊστορικό ή να’ χη 

χτισθή πάνω σε θεμέλια προϊστορικού. Πάνω σε τρία βραχάκια ριζιμιά, που είναι 

από ένα έξω από την κάθε μία βορεινή γωνία του χτιρίου και ένα έξω από το μέσο 

της νοτινής του πλευράς βρήκα από ένα ζευγάρι έλικες» (Μπαρδάνης 1966/67, 

71, ν. 3).  

 Εύλογα εικάζεται ότι το κτήριο που περιγράφει ο Μπαρδάνης γειτνιάζει 

με το καταγεγραμμένο από τον ίδιο (Μπαρδάνης 1966/67, 71, ν. 2) 

«νεκροταφείο προϊστορικού χωριού στο Βαρδάκι του Χειμάρρου» (όπου επίσης 

βρήκε βραχογραφία, βλ. παρακάτω), το οποίο με τη σειρά του φαίνεται να 

ταυτίζεται με τη συστάδα των συλημένων τάφων που αναφέρει ο Renfrew 

(1972, 519, n. 26).  

 Σύμφωνα με τη Φ. Ζαφειροπούλου (προφ. ενημέρωση), το κτήριο 

βρίσκεται στα ανατολικά του νεκροταφείου του Αϊλά. Πρόκειται για σύγχρονο 

μητάτο χτισμένο πάνω στα θεμέλια αρχαίου κτηρίου και σε αυτό οδηγεί το 

ανηφορικό μονοπάτι, μήκους περίπου 300 μ., με τις επίκρουστες βραχογραφίες.  

 Χωρίς ανασκαφή είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας και η 

χρονολόγηση της θέσης, που θα μπορούσε, όμως, να εγγράφεται στην ΠΚ εποχή, 

λόγω της παρουσίας των βραχογραφιών που κατά κοινή παραδοχή 

χρονολογούνται στην ΠΕΧ και συνήθως στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (Doumas 

1977, 121). Φαίνεται επομένως λογικό το κτήριο να ανήκει σε οικισμό που, λόγω 

της εγγύτητάς του με το νεκροταφείο, θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με αυτό.  
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Από την άλλη πλευρά, όπως σημειώσαμε ήδη, η ύπαρξη των επίκρουστων 

σπειρών στο μονοπάτι που οδηγεί στο κτήριο και στις γωνίες του ίδιου του 

κτηρίου του προσδίδουν ενδεχομένως έναν ειδικό χαρακτήρα, πιθανόν εκείνο 

του ιερού ή του ναού, κατά τον Μπαρδάνη (Ζαφειροπούλου, προφ. ενημέρωση), 

που δεν μπορεί να επαληθευτεί χωρίς συστηματική έρευνα.  

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Λαθροσκαφή συστάδας τάφων στις αρχές της δεκαετίας του 1960 

διαπιστώθηκε σε επίσκεψη του Renfrew στις 17/7/1963 (Renfrew 1972, 519, n. 

26). Δεν έχει διενεργηθεί συστηματική ανασκαφή από την πολιτεία ή άλλον 

φορέα.  

 

Αρχιτεκτονική-Περιεχόμενο 

 Δεν παρέχεται καμία πληροφορία για τους συλημένους τάφους (τύπος, 

οργάνωση, μέγεθος κ.ά.) ή τα ευρήματά τους. Από τον Μπαρδάνη (1966/67, 71, 

ν. 2) αναφέρεται «πλάι στο νεκροταφείο προϊστορικού χωριού που είναι στο 

Βαρδάκι του Χειμάρρου» βραχογράφημα με επίκρουστη παράσταση «έλικας» 

(εικ. 158).  

 

Χρονολόγηση 

Παρά την απουσία ανασκαφικών ενδείξεων, το νεκροταφείο 

χρονολογείται γενικώς στην ΠΕΧ (Renfrew 1972, 519, n. 26˙ Doumas 1977, 13, 

fig. 2, 142). 

 

Οικισμοί στην περιοχή Ματζημάνη 

 
Χάρτης 5δ: 106, 107 

 

 Ο Ματζημάνης (ή Ματζιμάνης) είναι μία ράχη νότια της περιοχής του 

Δανακού και βόρεια του πύργου του Χειμάρρου (εικ. 159). Σύμφωνα με τον 

Μπαρδάνη (1963δ, 1) στην περιοχή αυτή «στα προϊστορικά χρόνια βρισκόντανε 

μεγάλοι συνοικισμοί στην Χάλαντρη (στα λιοΐρια Χοροεπισκόπου, Μπάκαλου, 

Δημητράκουδων και στους γύρω χώρους) και στον Κυλιντρό (προβόλια 

Παπαγιάννηδων, Κυλινδρού, Μαυραμπά, Μπαστάρδου και στο Βουνάκι). Αυτή 

είναι και η μοναδική αναφορά που έχουμε υπόψη μας. Συνεπώς είναι άγνωστα ο 

αριθμός των οικισμών [στον χάρτη αριθμούνται ως δύο, προφανώς μεγάλοι, 

αλλά θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι μικροί), το μέγεθος και η 

ακριβέστερη χρονολόγησή τους.  
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Φιλώτι  

 
Χάρτης 5δ: 54 

 

 Το Φιλώτι είναι το μεγαλύτερο χωριό της Νάξου αλλά και όλων των Κυκλάδων, 

τόσο από πληθυσμιακής, περίπου 1.800 κάτοικοι, όσο και από χωροταξικής πλευράς,  

και βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ζας σε υψόμετρο 400 μέτρων περίπου, και σε 

απόσταση 19 χλμ. από τη Χώρα.  

 Η ονομασία του οφείλεται σε αρχαίο τοπωνύμιο που μάλλον προέρχεται από το 

ιωνικό προσωνύμιο Φιλώτης που απαντάται και στη Θάσο (el.wikipedia.org). Κατά τον 

Σφυρόρεα (1963,2α) το «‘Φιλώτει’…δεν είναι παρά ο συντμημένος τύπος του ‘Φιλώτειον’, 

το μνημείο κάποιου ‘Φιλώτα’, όπως το Θησείο του Θησέα και στο Παλαμήδι τον τάφο του 

Παλαμήδη». Ο Κεφαλληνιάδης (1962, 5) από την άλλη, μεταφέρει παράδοση σύμφωνα 

με την οποία «τα παληά χρόνια, τα δυο χωριά, ο Δαμαριώνας και το Φιλώτι, δεν ήταν 

κτισμένα εδώ πούναι τώρα, αλλά κάτω στον κάμπο, κοντά στη θάλασσα». Επειδή όμως 

γίνονται συχνά επιδρομές από τους Σαρακήνους, οι κάτοικοί τους «αποφασίσανε να 

εγκαταλείψουνε τα χωριά τους και να τα κτίσουνε πιο μέσα, στο εσωτερικό του νησιού, 

για μεγαλύτερη ασφάλεια και τα κτίσανε εκεί που είναι τώρα. Ο Δαμαριώνας πήρε, λέει, 

την ονομασία του από τη βασίλισσά του τη Δάμαρι και το Φιλώτι από την παληά του 

τοποθεσία, που λεγότανε Φυόντας…». 

  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 54, 142) σημειώνεται 

θέση ΠΚ νεκροταφείου στο Φιλώτι. Από έρευνα που κάναμε, κανείς από τους 

κατοίκους του Φιλωτίου, ούτε οι πιο γηραιοί, δεν επαλήθευσαν την πληροφορία  

 

Μέλανες: οικισμός και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 5δ: 57 

 

Βυθισμένο σε μία καταπράσινη εύφορη κοιλάδα με ελιές, σε απόσταση 8 χλμ. 

ΝΑ της Χώρας, το χωριό των Μελάνων αποτελείται από 4 οικισμούς [Άγιος Θαλέλαιος, 

Μύλοι, Άγιοι Απόστολοι, Κουρουνοχώρι – το τελευταίο αυτό χωριό «διατήρησε 

παραφθαρμένο τ’ αρχαίο του όνομα…από το είδος των ελιών του, που τις λένε κορωνιές, 

κι όχι από τα πουλιά κουρούνες ή επειδή είναι σαν κορώνα τάχα πάνω στον λόφο…» 

(Σφυρόερας 1962, 1)].  

Σχετικά με το τοπωνύμιο Μέλανες, η Α. Σφυρόερα (2011, 534, 535) παραδίδει 

τα εξής: Σύμφωνα με το Etymologicum Genuinum Μέλας ονομαζόταν ο γιός του καρικής 

καταγωγής βασιλιά της Νάξου, ο οποίος, κατά την τοπική παράδοση, έδωσε το όνομά 

του στο νησί. Ο Μέλας φέρεται να πέθανε σε ναυάγιο κοντά στη Θήρα ταξιδεύοντας 

από τη Νάξο προς τα εκεί. Επίσης, το τοπωνύμιο Μέλας μνημονεύεται σε όρο ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας του 4ου π.χ. αιώνα, ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε εάν 

αναφερόταν στη σημερινή περιοχή των Μελάνων. «Η σύνδεσή του πάντως με αυτήν 
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φαντάζει γοητευτική για δύο, διαφορετικούς, λόγους. Πρώτα πρώτα διότι θα μπορούσε 

να ερμηνευτεί είτε από το σκιερό, σκοτεινό, κατά κάποιον τρόπο, χαρακτήρα της περιοχής 

εξαιτίας της ύπαρξης πολλών δέντρων, είτε από την παρουσία ποταμού ή μεγάλου 

χειμάρρου και στις μέρες μας κατά τη σχετική ερμηνεία του Ησύχιου για το επίθετο 

μέλας: μελανός. Βαθύς. Ή ποταμός. Ας ληφθεί επίσης υπ΄ όψιν ότι τα ονόματα των 

ποταμών εκφέρονταν συνήθως σε αρσενικό γένος. Κοντά στο σύγχρονο χωριό Μέλανες 

διέρχεται ο Παρατρέχος, παραπόταμος του Περίτση, του μεγαλύτερου δηλαδή ποταμού 

του νησιού. Στα νερά του ποταμού αυτού όσο και της γειτονικής πηγής οφείλονται οι 

πλούσιες καλλιέργειες της περιοχής. …Ο δεύτερος λόγος σύνδεσης του τοπωνυμίου Μέλας  

της επιγραφής με τη σημερινή περιοχή των Μελάνων βρίσκεται στη σύνδεσή της με πολύ 

παλιές ναξιακές παραδόσεις και λατρείες: στην ίδια περιοχή έχει εντοπιστεί ιερό που 

αποδίδεται στους δίδυμους Ώτο και Εφιάλτη, προκατόχους του πατέρα τους Μέλαντος, 

Νάξου».  

Η ίδια (ό.π, 534, σημ. 7) σημειώνει ότι Α. Κατσουρός, το 1947, ερμήνευσε το 

τοπωνύμιο από το μαυριδερό χώμα του εδάφους. Την άποψη του Κατσουρού 

επαναλαμβάνει ο Ν. Σφυρόερας (1962, 1), που επικαλείται και αυτός την επιγραφή για 

να υποστηρίξει ότι η περιοχή στην αρχαιότητα ονομαζόταν (ο) Μέλας. 

 

Το 1909, ο Στέφανος έκανε «βραχείαν σκαφήν, παρά το χωρίον Μέλανες 

μικράς συστάδας προμυκηναϊκών τάφων, εν οις ευρέθησαν πήλινες πυξίδες το 

πλείστον άκοσμοι» (Στέφανος 1909, 209).  

Με βάση αυτή τη μεμονωμένη και βραχύτατη αναφορά δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν η μορφή και η χρονολόγηση του νεκροταφείου, που οι 

περισσότεροι μελετητές χαρακτηρίζουν γενικώς ΠΚ (Renfrew 1972, 518, n.19˙ 

Doumas 1977, fig. 2, n. 57, 142).  

Ακόμη και η ακριβής θέση του είναι άγνωστη (Fotou 1983, 46, σημ. 199), 

αν και όπως επισημαίνει ο Σφυρόερας (1962, 1) αυτό βρισκόταν στο Φλεριό 

(εικ. 160), μία περιοχή «που είναι πραγματικά ένας λουλουδότοπος…Από εκεί 

ξεκινούσε στην αρχαιότητα το περίφημο υδραγωγείο, που έφτανε ως την 

πρωτεύουσα του νησιού». Επίσης, στο Φλεριό βρίσκεται ο ομώνυμος Κούρος («ο 

Έλληνας»),90 ημιτελές γλυπτό του πρώτου μισού του 6ου αι. π.Χ., ύψους 5, 55 μ., 

που εγκαταλείφθηκε ήδη στην αρχαιότητα δίπλα στην κοίτη του χειμάρρου του 

Φλεριού, όπου σήμερα υπάρχει ένα εύφορο περιβόλι,91 όταν, κατά τη μεταφορά 

του, έσπασαν τα δύο του άκρα (Λαμπρινουδάκης & Σφυρόερα 2010, 13)(Εικ. 

161).  

Σύμφωνα με τη Φιλανιώτου (Philaniotou 2008, 203), η ανασκαφή του 

Στεφάνου παρέχει ενδείξεις για την ύπαρξη στις Μέλανες οικισμού της ΠΚ Ι. Η 

                                                           

90 Ο «Κούρος του Φλεριού», μαζί με τον «Κούρο του Απόλλωνα», στη Βόρεια Νάξο (που στην 
πραγματικότητα είναι κολοσσιαίο άγαλμα του Διόνυσου, εικ. 82) αποτελούν δύο από τα βασικά 

αξιοθέατα του νησιού. Λιγότερο γνωστός είναι ο Κούρος του Φαραγγιού (α΄ μισό 6ου αι. π.Χ., σωζ. 

ύψ. 3, 83 μ. χωρίς τις κνήμες) σε λατομείο ψηλά στην πλαγιά που υψώνεται στα νότια της 
κοιλάδας του Φλεριού, που επίσης εγκαταλείφθηκε επιτόπου κατά τη μεταφορά του, όταν 

παρουσίασε ελάττωμα.  
91 Στην αρχαϊκούς χρόνους το περιβόλι ήταν τμήμα του λατομείου, όπως δείχνουν οι 
χαρακτηριστικές λατομείες που έχουν διατηρηθεί στο μαρμάρινο πέτρωμα αμέσως πάνω από 

τον Κούρο. 
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ίδια μάλιστα (όπ. π. ) αναφέρει την εύρεση ΠΚ υλικού κατά την ανασκαφή των 

αρχαϊκών λατομείων μαρμάρου του Φλεριού. Δεν αποκλείεται λοιπόν εκεί να 

βρισκόταν ο οικισμός του νεκροταφείου που ανέσκαψε ο Στέφανος.  

Ορισμένα ευρήματα της ΠΚ Ι και ΙΙ (βλ. π.χ. Μαραγκού 1990, λήμματα 

173, 186) γνωρίζουμε ότι έχουν προέλθει από τον Κατσόπρινα Μελάνων, μία 

περιοχή κοντά στο χωριό, σχεδόν 1 χλμ. βόρεια του Φλεριού (εικ. 160).  

 

Καστέλλι  

  
Χάρτης 5δ: 69 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Πρόκειται για οχυρωμένο οικισμό στην περιοχή του Ζα, μεταξύ 

Απειράνθου και Δανακού (Ντούμας 1990, 92). Ο οικισμός δεν έχει ανασκαφεί 

και έτσι δεν μπορούν να προσδιοριστούν η μορφή, ο χαρακτήρας και η 

χρονολόγησή του. Σύμφωνα, πάντως, με τη Φιλανιώτου (2006, 35), 

χρονολογείται στη φάση Καστριού, δηλαδή στο πέρασμα από την ΠΚ ΙΙ στην ΠΚ 

ΙΙΙ. 

 

Γαλανάδο: Οικισμός και νεκροταφείο 

 

Χάρτης 5δ: 68 

 

Το Γαλανάδο είναι σύγχρονη κοινότητα 5 χλμ ΝA της Χώρας, που ήταν παλιά 

ιδιοκτησία των Γαλανών, από τους οποίους και ονομάστηκε έτσι (Σφυρόερας 1962β, 2). 

Πρόκειται για «ένα από τα πιο γεωργικά χωριά του νησιού και οι κάτοικοί του ζουν 

αφοσιωμένοι στην πατρογονική τους γη, κρατώντας πιστά τις παλιές παραδόσεις 

τους…Στους νοτιοανατολικούς λόφους, λίγο έξω από το χωριό, υψώνεται ακόμη, μα 

ακατοίκητος πια,92 ο πύργος των Πολυτέρων ή Μπελόνια, που από τη μαρμάρινη βεράντα 

του αγνάντευαν τα μενεξεδένια ηλιοβασιλέματα πίσω από τα βουνά της αντικρινής 

Πάρου. Πίσω από τον πύργο, ερειπωμένη πια και αυτή, βρίσκεται η μικρή εκκλησία του 

Αγίου Ιωάννου με εντοιχισμένα φράγκικα οικόσημα…Πιο πάνω από τον Άϊ Γιάννη 

βρίσκονται μέσα σε ένα χωράφι λίγες ακόμη μεγάλες πελεκητές πέτρες, που σ΄ ένα σημείο 

τους σχηματίζουν ένα παράθυρο, μοναδικά απομεινάρια ενός τείχους93 της ελληνιστικής 

εποχής (εικ. 162, 163). Στη μεγάλη στροφή του δρόμου πάνω από το Γαλανάδο και λίγο 

πιο πέρα από τη βρυσούλα του Κατσόμπρινου βρίσκεται η κάτασπρη εκκλησούλα της 

Αγίας Ειρήνης» (Σφυόερας, όπ.π.) (εικ. 162). 

Στην περιοχή του ελληνιστικού πύργου του Γαλανάδου υπήρχε, σύμφωνα με 

τους ντόπιους, πλαγιά λόφου με αρχαία «μνημούρια» (μνήματα), τα οποία φαίνεται ότι 

καταστράφηκαν τη δεκαετία 1960-1970 λόγω της διάνοιξης του δρόμου Χώρας- 

Γαλανάδου-Φιλωτίου (εικ. 162). Στοιχεία για την ύπαρξη νεκροταφείου στην περιοχή 

                                                           

92 Σήμερα ο πύργος είναι αναστηλωμένος και χρησιμοποιείται ως εξοχικό από τους Γερμανούς 

ιδιοκτήτες του.  
93 Δεν είναι τείχος, αλλά τα απομεινάρια πύργου, γνωστού ως «Πύργος του Γαλανάδου», των 

ύστερων κλασικών χρόνων. 
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είναι ένας βαρειά κατεστραμμένος (κομμένος στη μέση, εικ. 165) τάφος που 

εντάσσεται στον ορίζοντα της φάσης Καστριού, καθώς και πλάτωμα-«εξέδρα» (;) 

αμέσως ανατολικά του, που βρίσκονται σχεδόν αντικριστά στον πύργο και το 

εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης (εικ. 162). 

Σε απόσταση περίπου 30-40 μ. Β/ΒΑ και 60-70 μ. Ν/ΝΑ/ΝΔ του τάφου 

υπάρχουν κατάλοιπα κτηρίων με μορφή, διάταξη και κινητά ευρήματα (κυρίως 

κεραμεική) που παραπέμπουν σε οικισμό της ώριμης κυρίως έως και τελικής ΠΚ ΙΙ 

περιόδου (εικ. 162, 164). Άγνωστη είναι η έκτασή του, καθώς άλλα τμήματά του 

καταστράφηκαν και άλλα καλύφθηκαν από το οδόστρωμα της κεντρικής οδού Χώρας-

Φιλωτίου. Στις τομές του δρόμου είναι ακόμη ορατά λείψανα τοίχων. Σε ύψωμα 90 μ., ο 

ΠΚ αυτός οικισμός ήταν φύσει προστατευμένος, αλλά όχι δυσπρόσιτος ή 

απομονωμένος και είχε πανοραμική θέα προς το λιμάνι της Χώρας και την πεδινή Νάξο, 

καθώς και τη γειτονική Πάρο. Είχε δηλαδή δυνατότητα επίβλεψης μεγάλου τμήματος 

της ενδοχώρας του νησιού, αλλά και των θαλάσσιων δρόμων προς και από αυτό. Λόγω 

μάλιστα του διττού χαρακτήρα του (στεριανός αλλά κοντά στο λιμάνι), οι κάτοικοί του 

θα πρέπει να βάσιζαν την επιβίωσή τους όχι μόνο στην εκμετάλλευση της γης και των 

ζώων, αλλά και στις θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως συμβαίνει και σήμερα. 

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιστορικό της έρευνας  

Εντοπισμός και ολιγοήμερη δοκιμαστική ανασκαφή της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ μικρού 

τμήματος του οικισμού στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η ανασκαφή δεν έχει 

ολοκληρωθεί.  

Νέα τμήματα του οικισμού ανιχνεύθηκαν με επιφανειακή έρευνα και 

δοκιμαστικές τομές τον Μάρτιο του 2008 (Λεγάκη 2008. 2009). 

 

Αρχιτεκτονική – Κινητά Ευρήματα - Χρονολόγηση 

Σε ιδιωτικό κτήμα, ακριβώς δίπλα στον επαρχιακό δρόμο Χώρας-

Γαλανάδου-Φιλωτίου και αρκετά κοντά στα ερείπια του ελληνιστικού πύργου 

του Γαλανάδου, εντοπίστηκαν και ανασκάφθηκαν εν μέρει από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατάλοιπα προϊστορικού οικισμού 

(αδημοσίευτος) (εικ. 162).  

Αποκαλύφθηκαν: υπολείμματα εστίας, δηλαδή ένας χώρος με 

γκριζοκάστανα χώματα, πλακοειδείς λίθους και άνθρακες˙ μία γωνία κτηρίου, ο 

δυτικός τοίχος του οποίου έχει κατεύθυνση ΝΔ-ΒΔ και σώζεται σε μήκος 2,05 μ. 

και πλάτος 0,60 μ., ενώ ο βόρειος με κατεύθυνση προς τα ΒΑ, σώζεται σε μήκος 

1,63 μ. και πλάτος 0,68 μ.˙ καθώς και μεγάλος αποθηκευτικός πίθος in situ, στο 

εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν όστρακα, οψιανοί και σαλιγκάρια. 

Τα κινητά ευρήματα (οψιανοί, όστρεα, τμήματα τριπτήρων, πληθώρα 

οστράκων από οικιακά καθημερινής χρήσης αγγεία) χρονολογούν τον οικισμό 

σε τελική φάση της ΠΚ ΙΙ (ενδεχομένως και στη φάση Καστριού), ενώ αρκετές 

είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη πρωιμότερης ή πρωιμότερων φάσεων της ΠΚ 

ΙΙ.   
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Μολονότι μεγάλο τμήμα του οικισμού τόσο προς βορράν, προς τον 

δημοτικό δρόμο, όσο και προς νότον (μέσα στα όρια του ιδιωτικού κτήματος) 

έχουν ολοσχερώς καταστραφεί, σε επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήσαμε 

με τον αρχιφύλακα Νάξου Προμπονά, τον Μάρτιο του 2008, διαπιστώσαμε ότι 

τα κτηριακά κατάλοιπα συνεχίζονται τόσο προς δυσμάς σε άλλη ιδιοκτησία, όσο 

και προς βορράν, πέρα από τον δρόμο Γαλανάδου-Φιλωτίου, σε άλλο ιδιωτικό 

κτήμα, στις ανατολικές παρυφές του οποίου ανασκάψαμε τάφο της φάσης 

Καστριού.. 

Σε δοκιμαστικες τομές σε απόσταση περίπου 30-40 μ. Α του 

προϊστορικού τάφου, αποκαλύφθηκαν τρεις τοίχοι που γωνιάζουν και 

σχηματίζουν Π (εικ. 164). Αποκαλύφθηκαν σε ύψος 0,57 μ. και συνεχίζονται σε 

βάθος, ενώ εκτείνονται και εκτός των ορίων της τομής (φαινόμενο πλάτος 

τοίχων: 0, 20 μ.). Επί τη βάσει, δε, της κοσμημένης κεραμεικής που συλλέχθηκε 

κατά τον καθαρισμό τους, χρονολογούνται στην ΠΚ περίοδο και κυρίως στην ΠΚ 

ΙΙ και ΙΙΙ. Υφίστανται ωστόσο και πρωιμότερα όστρακα.  
 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Εντοπισμός και ολιγοήμερη σωστική ανασκαφική έρευνα το καλοκαίρι 

του 2007 από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ (Λεγάκη 2007. 2009). 

 

Αρχιτεκτονική 

Ο τάφος ήταν σκαμμένος μεταξύ εξαρμάτων στο μαλακό φυσικό 

ασβεστολιθικό πέτρωμα («σφάραμα»). Βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση: 

διατηρούσε κατά χώραν την ανατολική μόνο πλευρά, από δύο όρθιες, εν μέρει 

επάλληλες, πλάκες, που εξείχαν από το έδαφος και υποστηρίζονταν εξωτερικά 

και στο πλάι από αργούς λίθους (διαστ.: 0,92 (μήκ.) x 0,73 (ύψ.) x 0,02/0,03 

(πάχ.) η εξωτερική και 0,90 x 0,54/0,28 x 0,04 μ. αντιστοίχως η εσωτερική – το 

ύψος τους προσδιορίζει ουσιαστικά και το ύψος του τάφου). Δεν σώθηκε 

καλυπτήρια πλάκα (εικ. 165- 168). Ανήκει στους κυκλαδικούς κιβωτιόσχημους 

τάφους, λόγω όμως της αποσπασματικότητας του πολύ δύσκολα θα μπορούσε 

να ενταχθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία (διαστ.: μήκ. 1,10 x πλ. 0,55-0,73 μ.). 

Πρόκειται μάλλον για απλό, μονώροφο τάφο. 

Σε διερευνητική τομή (7 x 5 μ.) αμέσως ανατολικά του τάφου, 

αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος, που στο Δ τμήμα του (προς τον τάφο) 

περιβαλλόταν από καμπύλο τοιχάριο [μήκ. 2,52 μ. x πλάτ. 0,45 (βόρεια) - 0,20 μ. 

(νότια)] (εικ. 166). Β και A του τοιχαρίου υπήρχε λιθόστρωτη περιοχή, που 

άφηνε προς την πλευρά του τάφου στενή λωρίδα γης πλάτους 1 μ. περίπου (εικ. 

167). Το λιθόστρωτο γέμιζε τα χαμηλότερα τμήματα του κατωφερούς βράχου 

διαμορφώνοντας επίπεδη επιφάνεια. Το καμπύλο τοιχάριο βρέθηκε μετά την 

απομάκρυνση του λιθόστρωτου.  

Το λιθόστρωτο αυτό θυμίζει τις τελετουργικές εξέδρες που συναντώνται 

σε αρκετά ΠΚ νεκροταφεία. Είχε, όμως, και κάποια πρακτική σκοπιμότητα, 
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καθώς δημιουργούσε πλάτωμα που εξασφάλιζε την ομαλή πρόσβαση προς το 

νεκροταφείο από τα ανατολικά. Το προσαρμοσμένο στον βράχο καμπύλο 

τοιχάριο πρέπει να οριοθετούσε την ανατολική παρυφή του νεκροταφείου, ή να 

ανήκε στον περίβολο του τάφου ή μίας συστάδας τάφων που έχουν ολοσχερώς 

καταστραφεί, ενώ συγχρόνως λειτουργούσε και ως ανάλημμα. 

 

Περιεχόμενο 

α. Κινητά Ευρήματα 

Ανάμεσα στους λίθους του λιθόστρωτου, καθώς και την επιφάνεια του 

βράχου και την υπερκείμενη επίχωση, υπήρχαν πολλοί οψιανοί (18 θραύσματα 

λεπίδων, ένας πυρήνας και 36 απολεπίσματα), αποτμήματα λίθινων εργαλείων 

και πλήθος οστράκων από αγγεία μάλλον καθημερινής χρήσης. Με μία πρώτη 

εκτίμηση, τα περισσότερα μοιάζουν να χρονολογούνται στην ώριμη ΠΚ ΙΙ και 

την πρώιμη ΠΚ ΙΙΙ, αλλά δεν λείπουν δείγματα της πρώιμης ΠΚ ΙΙ. Από σχισμές 

και φυσικές βαθύνσεις του πετρώματος συλλέχθηκαν οστά ζώων, κυρίως 

αιγοπροβάτων, και δύο όστρεα. Λίγα οστά που δεν στάθηκε δυνατόν να 

διευκρινιστεί εάν είναι ανθρώπινα (παιδικά) ή από ζώα βρέθηκαν απευθείας 

επάνω στο φυσικό πέτρωμα, κάτω από έναν μυλόλιθο.  

Στο εσωτερικό του τάφου, κοντά στο νότιο άκρο της ανατολικής πλευράς 

και σε σχετικά υψηλή στάθμη βρέθηκε πήλινη ραμφόστομη πρόχους (αρ. κατ. 

ΜΝ 10780). Το αγγείο (διαστ: ύψος μαζί με την προχοή: 0,24, μέγ. διάμ: 0,18, 

διάμ. βάσης: 0,065 - 0,075 μ., εικ. 170) ήταν πεσμένο επάνω σε μικρό πλακοειδή 

λίθο, με την πρόχυση προς τα επάνω και τη βάση στην ανατολική πλευρά του 

τάφου, όπου πιθανώς θα ήταν τοποθετημένο όρθιο επάνω στον λίθο (Εικ. 168). 

Αν και θρυμματίστηκε κατά την πτώση του ή από το βάρος της υπερκείμενης 

επίχωσης, δεν διασκορπίστηκε, χάρη στο χώμα που είχε γεμίσει το εσωτερικό 

του. 

 

β. Σκελετικά κατάλοιπα 

Στο νοτιότερο όριο του τάφου, σε επίπεδο ανάλογο με αυτό της 

«έδρασης» της πρόχου, βρέθηκαν λίγα αποσαθρωμένα οστά, δύσκολα 

αναγνωρίσιμα, ενδεχομένως από ανθρώπινο κρανίο. Κάτω από τον μικρό 

επίπεδο λίθο επί του οποίου κειτόταν η πρόχους, υπήρχε σωρός άλλων οστών, 

ίσως πλευρών, και ένα δόντι. Σε μικρή απόσταση από αυτά, στην ίδια στάθμη, 

προς το κέντρο του τάφου εντοπίσθηκαν τέσσερα μακρά οστά, σχεδόν σε χιαστί 

διάταξη ανά δύο (Εικ. 169). Μετά την περισυλλογή τους παρατηρήθηκε ότι 

είχαν τοποθετηθεί σε κοιλότητα ακανόνιστου ωοειδούς σχήματος [διαστ.: 0,58 

(μήκ.) x 0,36 (πλ.) x 0,20/0,10 μ. (βάθ.)], λαξευμένη, που περιείχε και λεπτή 

στρώση χώματος. 

Την πρώτη εντύπωση ότι ο τάφος περιείχε τον σκελετό ενός ενήλικου 

ατόμου σε έντονα συνεσταλμένη στάση με το κεφάλι τοποθετημένο προς Ν 

διέψευσε η μακροσκοπική εξέταση, που έδειξε ότι τα μακρά οστά προέρχονται 

από δύο διαφορετικούς σκελετούς. Δεν αποκλείεται να πρόκειται, επομένως, για 
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διπλή ταφή, μάλλον δευτερογενή, σε έναν τάφο που κατασκευάστηκε εξαρχής 

ως οστεοφυλάκιο ή που σε κάποια φάση της «ζωής» του χρησιμοποιήθηκε ως 

τέτοιο.  

 

Χρονολόγηση 

 Το μοναδικό εύρημα στον τάφο, δηλ. η πρόχους ΜΝ 10780 (Εικ. 170), 

δεν έχει ακριβή τυπολογικά παράλληλα, φαίνεται όμως να συνδέεται με τη φάση 

Καστριού, αν και το σχήμα της δεν είναι το τυπικό της ομώνυμης ομάδας. 

Ακολούθως, στη φάση Καστριού χρονολογείται και ο τάφος που την περιείχε. 
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Παρασφάγιο 

 
Χάρτης 5ε: 42 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Η θέση σημειώνεται στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 

42, 142) δυτικά από τις Λάκκουδες Α΄ (βλ. παρακάτω) και υπομνηματίζεται ως 

ΠΚ νεκροταφείο. Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. 

 

Λάκκουδες 

 
Χάρτης 5ε: 44 

 

Η περιοχή «Λάκκουδες» (=λάκκοι ή λακκούβες) προφανώς ονομάστηκε έτσι 

από τους ντόπιους επειδή κατά την καλλιέργεια της γης ανακάλυπταν προϊστορικούς 

τάφους (Doumas 1977, 73). Βρίσκεται στο ΝΔ άκρο της Νάξου, και οριοθετείται από τις 

εξής περιοχές: στα ανατολικά από τον Αρχατό, στα δυτικά από τις Ποταμίδες, στα 

βόρεια από το Αθαλάσσου και στα νότια από τον λόφο της Αγιασού, που διαχωρίζει τον 

ομώνυμο όρμο από τις Λάκκουδες. Το ΠΚ νεκροταφείο απέχει περίπου μία ώρα δρόμο 

από τον όρμο της Αγιασού (Doumas 1977, 73) και χωροθετείται επί στενής λωρίδας γης 

στη βραχώδη πλαγιά χαμηλού λόφου με το όνομα Θρομίλι (Ντούμας 1961/62, 272˙ 

Doumas 1977, 73).  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Στο πλαίσιο της επανέναρξης, μετά από μία σχετικά μακρόχρονη παύση, 

των ανασκαφικών ερευνών για τη μελέτη του προϊστορικού πολιτισμού των 

Κυκλάδων ανασκάφηκε, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 1961, το 

κυκλαδικό νεκροταφείο στις Λάκκουδες, δυστυχώς αφού είχε προηγηθεί, λίγους 

μήνες πριν, «επίσκεψη» αρχαιοκαπήλων (Ντούμας 1961/62, 272. Doumas 1977, 

74).  

 

Αρχιτεκτονική (Εικ. 171) 

 Από τους 25 τάφους του νεκροταφείου, μόνον 6 δεν είχαν καταστραφεί 

από τους αρχαιοκάπηλους, αλλά και από φυσικούς παράγοντες, δεδομένου ότι, 

όντας σχεδόν επιφανειακοί, είχαν απογυμνωθεί με τον καιρό από την λεπτή 

επίχωση που τους προστάτευε και είχαν εκτεθεί στις καιρικές συνθήκες 

(Ντούμας 1961/62, 274˙ Doumas 1977, 74). 

 Το πρανές του εδάφους και η βραχώδης σύστασή του ουσιαστικά 

καθόρισαν τον «ακατάστατο» προσανατολισμό και τη διάταξη των τάφων: 

κανένας δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους, ενώ στο σύνολό τους 

«ομαδοποιούνται» κατά συστάδες που χωρίζονται μεταξύ τους με βραχώδη 
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εξάρματα (Doumas 1977, 74). Πρόκειται για απλούς λάκκους σκαμμένους στο 

μαλακό υπέδαφος. Οι πλευρές τους συνήθως καλύπτονται από ασβεστολιθικές 

πλάκες με αρκετά ανώμαλες επιφάνειες (Ντούμας 1961/62, 274˙ Doumas 1977, 

74). Διακρίνονται τρεις τύποι: Α (4 τάφοι), Β1 (20 τάφοι), C1 (ένας τάφος) 

(Doumas 1977, 37-53, 74).  

 Στις Λάκκουδες δεν διαπιστώθηκαν αναλημματικοί τοίχοι, όπως σε άλλες 

περιπτώσεις. Η ελάχιστη δε επίχωση και η καταστροφή του πλείστου των 

τάφων από τους αρχαιοκαπήλους δεν επέτρεψαν περισσότερες παρατηρήσεις 

για την αρχική μορφή του νεκροταφείου (Ντούμας 1961/62, 274), που μπορεί 

να θεωρηθεί ωστόσο αντίστοιχο με το νεκροταφείο στο Ακρωτηρίου στις 

Εγγαρές (βλ. κατάλογο ΒΔ Νάξου). 

Προβληματική είναι η ερμηνεία ενός ρηχού λάκκου που αποκαλύφθηκε 

σε απόσταση περίπου 20 μ. ΝΔ του νεκροταφείου.94 Αυτός είχε πακτωθεί με 

μικρούς αργούς λίθους, που σχημάτιζαν μία πρόχειρα κυκλική εξέδρα, διαμέτρου 

σχεδόν 3 μ. Δύο αβαθή χαντάκια (0,50-0,80 μ. x 1, 40 μ.), επίσης γεμισμένα με 

μικρούς λίθους, ξεκινούν από την εξέδρα και βαίνουν προς τα ΒΑ και ΝΔ 

αντίστοιχα. Από την ιδιόμορφη αυτή εξέδρα συλλέχθηκαν λίγες πεταλίδες μαζί 

με όστρακα χονδροειδών αγγείων (Doumas 1977, 75). Πάνω από την 

καλυπτήρια πλάκα κάθε τάφου θα πρέπει να διαμορφωνόταν, κατά τον Ντούμα, 

ένα είδος τέτοιας εξέδρας, από τουλάχιστον δύο στρώσεις από πλακοειδείς 

λίθους «χωσμένους» σε πηλό, αν και οι μοναδικοί τάφοι που διατήρησαν ίχνη 

της είναι οι τ10, 18, 19 και 25 (Doumas 1977, 74).  

 Οι διαστάσεις των τάφων ποικίλλουν: το μήκος της πίσω πλευράς 

κυμαίνεται από 0,37 έως 1,23 μ. και το πλάτος από 0,13 έως 0,66 μ. Είναι γενικά 

ρηχοί, ακόμη και οι διώροφοι, όπως π.χ. ο τ16 (που δεν ξεπερνά τα 0,55 μ. 

βάθος). Βαθύτεροι είναι οι τ13, 14, 19 (0,55, 0,60 και 0,70 μ. αντίστοιχα) 

(Doumas 1977, 74).  

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Κρίνοντας από το μέγεθός τους, οι περισσότεροι τάφοι θα πρέπει να 

φιλοξενούσαν ενήλικες, με εξαίρεση τον τ7 και ενδεχομένως τους τ9, 10, 18 και 

22, που προορίζονταν για παιδιά (Doumas 1977, 74). Το νεκρό σώμα, στη 

γνωστή συνεσταλμένη στάση, κείται στο δεξί πλευρό επί του φυσικού βράχου, 

χωρίς ενδιάμεση πλάκα. Ο προσανατολισμός των νεκρών εξαρτάται κάθε φορά 

από τον προσανατολισμό του τάφου (Ντούμας 1961/62, 274˙ Doumas 1977, 

75).  

 Ο αριθμός των νεκρών σε κάθε τάφο δύσκολα προσδιορίζεται, αφού τα 

περισσότερα μνημεία βρέθηκαν συλημένοι και από τα ασύλητα ελάχιστα 

διατήρησαν σκελετικά κατάλοιπα. Η απλή μορφή των τάφων (ισόγειοι) και οι 

                                                           
94

 Ο ανασκαφέας δεν προβαίνει στη χρονολόγηση αυτής της κατασκευής. Από τα συμφραζόμενα 

όμως συνάγεται ότι τη θεωρεί σύγχρονη του νεκροταφείου (Doumas 1977, 74).  
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διαστάσεις τους δείχνουν ότι ήταν μάλλον ατομικοί (βλ. κυρίως τ19 και 25). Σε 

κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 26 νεκροί είχαν ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 

των Λάκκουδων, από ένας σε κάθε τάφο και δύο στον διώροφο τ16 (Doumas 

1977, 75).  

 

β. Κινητά ευρήματα 

Από τους 6 ασύλητους τάφους, μόνον ο τ10 ήταν ακτέριστος (Doumas 

1977, 75).95  

Στους τ19 και 25 τα κτερίσματα έχουν τοποθετηθεί μπροστά στο 

πρόσωπο του/της νεκρού/ής, στην αριστερή γωνία των τάφων. Άξιο μνείας 

είναι ότι τα δάχτυλα του αριστερού χεριού του ατόμου στον τ25 βρέθηκαν στο 

εσωτερικό του αγγείου που είχε τοποθετηθεί μπροστά του, γεγονός που 

φανερώνει ότι αυτό «κρατούσε» το σκεύος (Doumas 1977, 75).  

Στους τάφους που ερευνήθηκαν δεν βρέθηκε κανένα μαρμάρινο 

κτέρισμα, σκεύος ή ειδώλιο, αλλά αντιθέτως αρκετά πήλινα αγγεία. Υπερτερούν 

οι πυξίδες σε 4 παραλλαγές, κάποιες με εγχάρακτη διακόσμηση ιχθυάκανθας. 

Υπάρχουν επίσης κανδήλες σε δύο παραλλαγές και μία μεγάλη σαλτσιέρα 

(Ντούμας 1961/62, 274˙ Doumas 1977, 75-76). Στη συντριπτική τους 

πλειονότητα είναι από καλής ποιότητας καστανό πηλό και φέρουν στίλβωση 

(Doumas 1977, 75). Βρέθηκαν επίσης οστέινη παλέττα, λεπίδες οψιανού (και σε 

τάφους και στην περιοχή του νεκροταφείου) και λίθινες ψήφοι όρμων (Ντούμας 

1961/62, 274˙ Doumas 1977, 76-77˙ για την οστέινη παλέττα, βλ. και Μαραγκού 

1990, λήμμα 29). Διακρίνεται μία κρυστάλλινη ψήφος από τον τ20, καθώς 

αποτελεί σπάνιο εύρημα στις ΠΚ συνάφειες (Doumas 1977, 77)96 (Εικ. 172). Το 

μόνο μετάλλινο αντικείμενο είναι ένα ελάχιστο θραύσμα χάλκινου ελάσματος 

από τον τ25, που τότε θεωρήθηκε το αρχαιότερο ναξιακό δείγμα χάλκινου 

αντικειμένου (Ντούμας 1990, 161). Από τον ίδιο τάφο προέρχονται 4 κοχύλια, 

που προφανώς χρησιμοποιήθηκαν ως κοσμήματα, ενώ από τους τ11 και 21 

μεγάλου μεγέθους σαλιγκάρια (Doumas 1977, 77-81˙ παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλα τα κτερίσματα ανά τάφο). 

 

Χρονολόγηση  

 Στο νεκροταφείο στις Λάκκουδες αναγνωρίζονται οι ομάδες Λάκκουδων 

(τ18, 19, 25) και Πηλού (τ1, 11, 20) της πολιτισμικής ενότητας Πηλού-

Λάκκουδων (Doumas 1977, 25-26˙ Renfrew 1972, 518, n.17), γεγονός που το 

καθιστά το αρχαιότερο γνωστό ΠΚ Ι νεκροταφείο στη Νάξο (Ντούμας 1990, 21, 

93).  

 

 

                                                           

95 Στην προκαταρκτική «δημοσίευση» της θέσης (Ντούμας 1961/62, 274) αναφέρεται, ωστόσο, 

ότι οι ακτέριστοι τάφοι ήταν δύο.  
96 Παρόλα αυτά δεν απεικονίζεται ξεχωριστά στο Doumas 1977. 
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Λάκκουδες Α΄ 

 
Χάρτης 5ε: 43 

 

 Η θέση βρίσκεται στις υπώρειες της νότιας πλαγιάς του λόφου Θρομίλι περίπου 

200 μ. ΝΑ του νεκροταφείου των Λάκκουδων. 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Ανασκάφηκε από τον Ντούμα (1961/62, 274) την ίδια περίοδο (28 

Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 1961) με το γειτονικό νεκροταφείο των 

Λάκκουδων.  

 

Αρχιτεκτονική 

Πρόκειται για μικρή συστάδα 4 τάφων (τΙ-IV) σε ειδικά διαμορφωμένο 

«χτι» (πεζούλα). Οι τάφοι είχαν υποστεί αρκετή βλάβη από την καλλιέργεια ή 

από αρχαιοκάπηλους (Ντούμας 1961/62, 274˙ Doumas 1977, 120). Ο Ντούμας 

(Doumas 1977, 120) υποστηρίζει, χωρίς όμως να το αιτιολογεί, ότι η συστάδα 

αποτελούσε, ίσως, τμήμα μεγαλύτερου νεκροταφείου, οριστικά 

κατεστραμμένου εξαιτίας των παραπάνω παραγόντων.  

 Οι τΙΙ και IV είναι απλοί λάκκοι λοξά σκαμμένοι στον βράχο (τύπος D), 

ενώ οι τάφοι Ι και ΙΙΙ είναι οι συνήθεις κυκλαδικοί των τύπων Β1 (τΙ) και Ε (τΙΙΙ). 

Οι τΙ και ΙΙ ήταν διώροφοι. Ο προσανατολισμός των τάφων συναρτάται με την 

κλίση της πλαγιάς. Έτσι οι τΙ και ΙΙΙ προσανατολίζονται προς Ν και οι τΙΙ και IV 

προς ανατολάς. ΝΔ του τΙΙΙ το έδαφος είχε πλακοστρωθεί με μικρούς λίθους, 

σχηματίζοντας «εξέδρα». Η εν λόγω κατασκευή, πάχους περίπου 0,30 μ. και σωζ. 

διαστ. 6 x 2 μ., ουσιαστικά λειτουργούσε και ως το ΝΔ όριο της συστάδας των 

τάφων (Doumas 1977, 120-121). 

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Οι διώροφοι τάφοι Ι και ΙΙ χρησιμοποιήθηκαν για διαδοχικές ταφές, 

τουλάχιστον για 3 στην περίπτωση του τΙΙ. Το ίδιο μπορεί να υποτεθεί και για 

τον τΙΙΙ, καθώς περιείχε δύο κρανία. Ο πολύ μικρός τIV ήταν μάλλον παιδικός 

(Doumas 1977, 120-121). 

 Φαίνεται ότι πριν κάθε νέο ενταφιασμό, τα κατάλοιπα της παλαιάς 

ταφής είτε σκεπάζονταν με χώμα που επιστεφόταν με μία διαμόρφωση εν είδει 

λιθόστρωτου, είτε σωριάζονταν σε μία άκρη του τάφου, ώστε να γίνει χώρος για 

τον νέο νεκρό. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν διατηρείται  το 

κρανίο στην αρχική του θέση (Doumas 1977, 120). 

 Παρά την αποσπασματική διατήρηση του σκελετικού υλικού, η στάση και 

η θέση των νεκρών συνάγεται από τη θέση των κρανίων. Εξαιρουμένου του τΙΙ, 

στον οποίο δύο από τους τρεις σκελετούς φαίνεται να κείνται στο αριστερό 
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πλευρό σε συνεσταλμένη στάση - τα κρανία τους βρέθηκαν στη δεξιά γωνία του 

τάφου - στους υπόλοιπους τάφους πρέπει να τηρείται ο «κανόνας» της 

τοποθέτησης του σώματος στο δεξί πλευρό σε συνεσταλμένη στάση, 

στραμμένου προς την εισόδο του τάφου (Doumas 1977, 121). 

  

β. Κινητά ευρήματα 

 Ο τIV δεν απέδωσε ευρήματα, πιθανόν επειδή προοριζόταν για παιδική 

ταφή (Doumas 1977, 121). Ο τΙ απέδωσε μόνον λίγα οστά,97 ενώ ο τΙΙΙ περιείχε 

δύο πήλινες φιάλες, μία λεπίδα οψιανού, κάτω από τα δύο κρανία, και δύο 

άσπρα κελύφη σαλιγκαριών, δίπλα στα κρανία (Doumas 1977, 122). Το 

μοναδικό98 εύρημα του τΙΙ, μία μαρμάρινη κανδήλα, δεν βρέθηκε στο εσωτερικό, 

αλλά επί της καλυπτήριας πλάκας του Ο ανασκαφέας, ωστόσο, θεωρεί ότι αυτή 

δεν ήταν η αρχική της θέση - θα μπορούσε να παράπεσε από τους 

αρχαιοκάπηλους ή να αποτελούσε κτέρισμα παλαιότερης ταφής, που 

μετακινήθηκε κατά τον καθαρισμό του τάφου (Doumas 1977, 121). 

 Έξω από τους τάφους, αλλά στην περιοχή του νεκροταφείου, βρέθηκαν 

τρία λίθινα αντικείμενα: αδιάγνωστο εξάπλευρο, μικρός λίθινος τριπτήρας και 

πηνίο. 

 

Χρονολόγηση 

Οι πήλινες φιάλες του τΙΙΙ είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα της ομάδας 

Σύρου του πολιτισμού Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) και, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, 

προσδιορίζουν με σαφήνεια την περίοδο χρήσης του νεκροταφείου (Doumas 

1977, 25).99  

 

Άλλα ευρήματα  

Ι. Στην περιοχή μεταξύ του νεκροταφείου των Λάκκουδων και των 

Λάκκουδων Α΄, δοκιμαστικές έρευνες έφεραν στο φως έναν μεγάλο 

αναλημματικό (;) τοίχο στη ρίζα της νότιας πλαγιάς του λόφου Θρομίλι, περίπου 

50 μ. δυτικά του νεκροταφείου των Λάκκουδων Α΄. Ο τοίχος, που δεν 

αποκαλύφθηκε παρά σε μήκος 50 μ., συγκρατούσε μία πεζούλα στην οποία 

είχαν ανεγερθεί μικρότεροι τοίχοι. Κανένα διαγνωστικό όστρακο δεν βρέθηκε, 

                                                           

97 Αρχικά σημειώνεται ότι ο τάφος αυτός περιείχε λίγα κτερίσματα. Ωστόσο δεν περιγράφονται 
(Doumas 1977, 121).  
98 Μικρό τεμάχιο οψιανού στο εσωτερικό του τάφου, και συγκεκριμένα στην πίσω δεξιά γωνία 

του ανώτερου ορόφου, δίπλα στα κρανία, θεωρήθηκε τυχαίο εύρημα από τον ανασκαφέα, που 

μάλλον για τον ίδιο λόγο δεν αναφέρει εάν πρόκειται για λεπίδα, πυρήνα, απολέπισμα ή φολίδα 
ούτε δίνει τις διαστάσεις του (Doumas 1977, 122). Την άποψη αυτή αντιμετωπίζουμε με 

ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα, κυρίως μετά τις σύγχρονες προτάσεις για την ειδική χρήση των 

οψιανών ως κτερισμάτων ή ως εργαλείων για το κόψιμο των μαλλιών, υφασμάτων, τροφής ή 
και για την κατανάλωση γευμάτων κ.ά. σε ταφικές τελετουργίες πριν, κατά ή και μετά τον 

ενταφιασμό (βλ. Carter 2008, 203-207).  
99 Η πρωιμότερη χρονολόγηση της μαρμάρινης κανδήλας από τον τΙΙ δεν επηρεάζει, κατά τον 
ανασκαφέα, τη χρονολόγηση του νεκροταφείου, αφού την ερμηνεύει, όπως ήδη σημειώσαμε, 

είτε ως τυχαίο εύρημα είτε ως κτέρισμα παλαιότερης ταφής (Doumas 1977, 121).  
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ούτε έγινε ανασκαφή για να εξακριβωθεί η λειτουργία και η χρονολόγηση 

αυτών των καταλοίπων (Doumas 1977, 121).100  

ΙΙ. Στην ίδια περιοχή, εξάλλου, και εγγύτερα προς το νεκροταφείο των 

Λάκκουδων Α, εντοπίστηκε μία ομαλή λωρίδα γης με βραχογραφίες που φέρουν 

επίκρουστες παραστάσεις σπειρών και κοιλότητες και σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα είναι σύγχρονες του νεκροταφείου (Doumas 1977, 121). 

 
 

Αγιασ(σ)ός 

 
Χάρτης 5ε: 45 

 

 Η Αγιασός (ή Αγιάσος) είναι ένα μικρό σύγχρονο θέρετρο, 21, 5 χλμ. ΝΑ της 

πόλης (Χώρας) της Νάξου, που περιβάλλει την ομώνυμη αμμώδη παραλία. Το ΠΚ 

νεκροταφείο βρίσκεται σε απόσταση λίγων χλμ. νότια του νεκροταφείου των 

Λάκκουδων. 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Το νεκροταφείο στην Αγιασό ερευνήθηκε από τον Ν. Ζαφειρόπουλο το 

1965, μετά τη διαπίστωση ότι λίγα χρόνια πριν είχε διενεργηθεί εκεί 

λαθροσκαφή (Ζαφειρόπουλος 1965, 506].  

 

Αρχιτεκτονική 

Δεν δίνονται στοιχεία για το μέγεθος του νεκροταφείου, τη διάταξη και 

τη μορφή των τάφων, ούτε μνημονεύεται ο αριθμός τους. Σημειώνεται απλώς 

ότι διασώθηκε ένας ασύλητος τάφος του συνήθους τραπεζοειδούς σχήματος με 

κτιστή τη στενή πλευρά, διαστάσεων 0,94 (μήκος κατά τη μακρά πλευρά) x 0,53 

(πλάτος) x 0,57 μ. (βάθος). Το δάπεδο του ήταν πλακόστρωτο. Με βάση τις 

φωτογραφίες που συνοδεύουν την προκαταρκτική ανασκαφική έκθεση 

(Ζαφειρόπουλος 1965, πίν. 641α), η Φώτου (Fotou 1983, 41) εκτιμά ότι οι τάφοι 

ανήκουν στους τύπους Α και Β1 του Ντούμα. 

                                                           

100 Στον χάρτη του Ντούμα, η θέση Λάκκουδες Α΄ υπομνηματίζεται ως θέση ΠΚ νεκροταφείου και 
οικισμού, προφανώς λόγω αυτών των καταλοίπων (Doumas 1977, 13, fig.2, n. 43, 142). 
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Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

Η κεφαλή του νεκρού ατόμου στον ασύλητο τάφο βρισκόταν στη ΝΔ 

πλευρά, επί πλάκας που χρησιμοποιήθηκε ως «προσκεφάλαιο».  

 

β. Κινητά Ευρήματα  

Δεν αναφέρονται. 

 

Χρονολόγηση  

Ο Ζαφειρόπουλος χαρακτηρίζει το νεκροταφείο «κυκλαδικό». Ο Renfrew 

σημειώνει ότι δεν υπάρχουν ευρήματα που μπορούν να χρονολογήσουν τη θέση, 

την οποία ωστόσο χαρακτηρίζει νεκροταφείο ΠΚ κιβωτιόσχημων τάφων 

(Renfrew 1972, 518, n. 18).101  

 

Ροόν 

 

Χάρτης 5ε: 46 

 

Το όνομα της περιοχής [(το) Ροόν ή, κατά τους ντόπιους, ο Ροός)] αποδίδεται 

από τον Μπαρδάνη (1971, 2) στη νύμφη Ροώ, που κατοικούσε στο εκεί λιμανάκι. 

Σύμφωνα με τον Στέφανο (1908, 115) βρίσκεται στα δυτικά της Νάξου, πληροφορία 

που μεταφέρει αυτούσια και ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 108). Ο Ζαφειρόπουλος 

(1965, 506) τοποθετεί το Ροόν στα ΝΔ του νησιού, όπως και οι Renfrew (1972, 516, fig. 

Appx. 1. 4, n. 19), Ντούμας (Doumas 1977, 13, fig. 2, n. 46, 142) και Μαραγκού (1990, 

22). Η έρευνά μας επιβεβαίωσε την άποψη των τελευταίων για το γεωγραφικό στίγμα 

της θέσης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Αγιασού και είναι πολύ γνωστή στους 

Ναξιώτες «για τα πλούσια συλημένα νεκροταφεία της» , τα οποία ωστόσο σήμερα δεν 

είναι ορατά.  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;)  

Σε αυτοψία με τον αρχιφύλακα Νάξου Προμπονά, που διενεργήσαμε 

κατόπιν υποβολής οικοδομικού αιτήματος, σε ιδιόκτητο κτήμα εμβαδού 14. 200 

τ.μ., το οποίο σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής απέχει περίπου 100 μ. από 

συλημένο ΠΚ νεκροταφείο, εντοπίσαμε σχιστόπλακες - ό,τι απέμεινε, ίσως, από 

ΠΚ τάφους της περιοχής-, αποτμήματα εργαλείων από σμύριδα, όστρακα 

αδιάγνωστης χονδροειδούς κεραμεικής καθώς και κτηριακά κατάλοιπα (Λεγάκη 

2007). Τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης εγκατάστασης, 

που μέχρι να ανασκαφεί δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί η όποια ταφική ή 

οικιστική λειτουργία και η ακριβέστερη χρονολόγησή της.  

 
                                                           

101 Στον κατάλογο του Renfrew, η θέση αναγράφεται ως Αgioso, αντί για Αgiasos (Αγιασός).  
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 

Η θέση πρωτοεμφανίζεται στη βιβλιογραφία στις αρχές του 20ού αιώνα, 

σε λακωνική υποσημείωση της ανασκαφικής έκθεσης του έτους 1908 από τον 

Στέφανο (1908, 115, σημ. 2: «ειδώλιον μαρμάρινον εν μόνον ευρέθη εν ασυλήτω 

τάφω μικράς σεσυλημένης συστάδας κατά τα Δ της νήσου, εν θέσει Ροώ»  

Μισόν και πλέον αιώνα αργότερα, ο Ζαφειρόπουλος (1965, 506) 

διαπίστωσε ότι το ΠΚ νεκροταφείο που είχε ανασκάψει παλαιότερα ο Στέφανος 

στην εν λόγω θέση συλήθηκε τη δεκαετία του 1960.  

Κανείς από τους δύο επιστήμονες δεν διευκρινίζει τη μορφή, την έκταση 

και τα ευρήματα του νεκροταφείου. Δεν είναι καν βέβαιο ότι ο Στέφανος 

ανέσκαψε το εν λόγω νεκροταφείο, όπως υποστηρίζει ο Ζαφειρόπουλος.  

Από αυτά τα πενιχρά διαθέσιμα στοιχεία, είναι αδύνατον να 

αξιολογήσουμε τη σημασία της θέσης, όπως εύλογα επισημαίνει και η Φώτου 

(Fotou 1983, 41). Το μοναδικό εύρημα από έναν τάφο, που αναγνώρισε και 

δημοσίευσε ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, τ.39, 147: ΕΑΜ 8832, πίν. 76γ) 

είναι «μικκύλον μαρμάρινον γυναικείον ειδώλιον, ελλιπές το λαιμόν μετά της 

κεφαλής…». Αποδίδεται στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (Renfrew 1972, 518, n. 19) 

και χρονολογεί τη χρήση του νεκροταφείου στην ΠΚ ΙΙ περίοδο (βλ. και Ντούμας 

1990, 23), χωρίς ωστόσο να μπορούμε να προσδιορίσουμε τη διάρκεια ζωής του 

(Fotou 1983, 41). 

 

Φυρρόγες: Οικισμός και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 5ε: 47 

 

Στα Νότια της θέσης Καστράκι, και κοντά στη θάλασσα, σε πεδινό χωριό μεταξύ 

των περιοχών Αθαλάσσου και Ποταμίδων, εντοπίστηκε η θέση «Φυρρόγες», η οποία 

περιλαμβάνει νεκροταφείο με περίπου 100 κιβωτιόσχημους τάφους. Το νεκροταφείο 

χρονολογείται γενικώς στο τέλος της ΠΚ Ι και στην αρχή της ΠΚ ΙΙ, ενδεχομένως και 

στην ενδιάμεση μεταβατική τους φάση. Η χρονολόγηση αυτή βασίζεται, ωστόσο, σε 

πολύ μικρό δείγμα και συγκεκριμένα στο περιεχόμενο δύο μόνο τάφων. Πολύ κοντά στο 

νεκροταφείο ο Στέφανος παρατήρησε τα κατάλοιπα προϊστορικών τοίχων και οικιών, 

που θα πρέπει να ανήκουν στον οικισμό που χρησιμοποίησε το νεκροταφείο.  

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Περιοδεύοντας στην ύπαιθρο της Νάξου το 1903 ο Στέφανος επισήμανε, 

πλησίον του νεκροταφείου των Φυρρογών, την ύπαρξη «προϊστορικών 

λειψάνων τειχών και οικημάτων» (Στέφανος 1904, 57).  
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Περιγραφή /Ερμηνευτικές υποθέσεις/Χρονολόγηση 

Ο Στέφανος δεν σχολιάζει περαιτέρω τα της θέσης, στην οποία, άλλωστε, 

ουδέποτε διενεργήθηκε ανασκαφή. Η Φώτου (Fotou 1983, 28) ερμηνεύει με 

επιφύλαξη τα κατάλοιπα αυτά ως οικιστικά, βάσει των λίθινων «τριπτηρίων» 

και του τριπτήρα που βρέθηκαν, κατά τον Στέφανο, εκτός των τάφων 

(Στέφανος 1904, 60) και πιστεύει ότι θα πρέπει να προήλθαν από την περιοχή 

των τοίχων και οικημάτων.  

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Ανασκαφή από τον Στέφανο το 1903 (Στέφανος 1904, 57-60), η οποία 

επιχώθηκε το 1911 για τη διάσωση των αρχαιοτήτων (Στέφανος 1911, 357).  

 

Αρχιτεκτονική  

 Το νεκροταφείο βρέθηκε σχεδόν άθικτο. Περιελάμβανε περίπου 100 

κιβωτιόσχημους τάφους, με πλάκες στις τέσσερις πλευρές και μία ακόμη 

καλυπτήρια πλάκα, και με το βραχώδες υπέδαφος ως δάπεδο. Το μέγεθος των 

τάφων ποικίλλει από πολύ μεγάλο έως πολύ μικρό (για τα νήπια). Η διάταξή 

τους είναι πυκνότατη και ο προσανατολισμός τους καθορίζεται από τον μεταξύ 

τους υπολειπόμενο χώρο. 

 

Περιεχόμενο 

α. Ταφές 

 Οι περισσότεροι τάφοι είναι ατομικοί, μερικοί, ωστόσο, περιείχαν οστά 

δύο νεκρών και «σπανιώτατα πλειόνων». Τα σώματα έχουν έντονα 

συνεσταλμένη στάση, είναι κατακεκλιμένα «επί του δεξιού πλευρού, μετά των 

κάτω άκρων λίαν κεκαμμένων». Συνηθέστερα όμως τα οστά είναι τοποθετημένα 

με επιμέλεια, αλλά όχι στην αρχική τους θέση. Ένας μόνον τάφος ήταν διπλός, 

διώροφος, με παραπάνω από έναν νεκρούς στον κάθε όροφο, με τον ανώτερο να 

έχει ως δάπεδο την καλυπτήρια πλάκα του κατώτερου ορόφου (Στέφανος 1904, 

58).   

 

β. Κινητά ευρήματα 

Ο Στέφανος (1904, 60) είναι ιδιαίτερα φειδωλός ως προς τα ευρήματα, 

στο πλαίσιο μίας γενικής εκτίμησής του για τα συνολικά εκείνα από τα 

νεκροταφεία που ανέσκαψε στη δυτική Νάξο. Προκύπτει, πάντως, ότι οι τάφοι 

ήταν εν γένει φτωχικοί: περιείχαν από ένα κτέρισμα ο καθένας. Πρόκειται 

συνήθως για πήλινα αγγεία, σπανιότερα δε για μαρμάρινα σκεύη ή ειδώλια. 

Συλλέχθηκαν επίσης κάποιες λίθινες ψηφίδες και εργαλεία. Ιδιαίτερη μνεία κάνει 

στο μοναδικό μετάλλινο αντικείμενο στο νεκροταφείο των Φυρρογών: «ψηφίδα 

χρυσήν εν ακόσμω κυλινδρική πυξίδι, μετά τινων άλλων ψηφίδων λιθίνων», που 

αποτελεί και την πρώτη εμφάνιση χρυσού στις Κυκλάδες.  



 

134 

 

Σε επιστολή του, πάντως, από 12 Αυγούστου 1904, προς τον 

Αντιπρόεδρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, τον Δημοσθένη Τσιβανόπουλο (εικ. 

173) περιγράφει αναλυτικότερα τα ευρήματα του νεκροταφείου: 

Έν Νάξω τη 9 Αυγούστου 1904. | Προς τήν έν Αθήναις Άρχαιολογικήν Έταιρείαν | 

Κύριε Αντιπρόεδρε, 

Των από 15 περίπου ημερών ενεργουμένων ύφ' ημών ενταύθα ανασκαφών εντολή της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας το σπουδαιότατον αποτέλεσμα είναι η ανακάλυψις 

προϊστορικού νεκροταφείου σχεδόν όλως άθικτου κατά τήν θέσιν Φ υ ρ ρ ό γ α ι ς  της 

περιοχής Ά θ α λ ά σ σ ο υ  είς τά δυτικά της νήσου. 

'Εκ των τάφων του νεκροταφείου τούτου παρεμφερών έν γένει προς τούς ευρεθέντος 

κατά τό παρελθόν έτος, κεκαλυμμένων δε ως πολλοί εκείνων διά μεγίστων πλακών, 

ανεσκάψαμεν άχρι τούδε περί τούς 34, τα δέ ανακαλυφθέντα κτερίσματα εισί 18 πυξίδες 

πήλιναι, τό πλείστον κυλινδρικοί ή σφαιρικοί, 20 αγγεία πήλινα σικυοειδή (τά κοινώς υπό 

τών εγχωρίων «καντήλια») μετά βάσεως ή άνευ βάσεως, 4 μικραί φιάλαι μαρμάριναι, 1 

μικρόν αγγείον μαρμάρινον μετά προχοής, εις πρόχους πήλινος μικρός σφαιρικός, και 10 

λίθιναι ψήφοι όρμου καί τινά τεμάχια λεπίδων οψιανού. 

Τα πλείστα των ευρεθέντων αγγείων είναι άκοσμα, μόνον δέ δύο κυλινδρικοί πυξίδες 

φέρουσι χαρακτά κοσμήματα έκ κεκλασμένων γραμμών, ό δέ πρόχους γραπτά 

δρυφρακτοειδή κατά ζώνας εγκάρσιας (βλ. εικ. 174) ή ρόμβους. Ουδέν αγγείον είναι 

κατεσκευασμένον διά τροχού. - Έν τοις τάφοις τούτοις ουδέν ίχνος μετάλλου ευρέθη άχρι 

τούδε. 102 

Περί τούτων, ώς καί περί μικρών τίνων άλλων σκαφών κατά τήν περιοχήν 

Π ο λ ι χ ν ί ο υ ,  λεπτομερέστερον έν προσέχει ημών εκθέσει. | Μετά βαθέος σεβασμού | 

Ό διευθύνων τας εν Νάξω ανασκαφάς | Κλών Στέφανος  

(για τη μεταγραφή: Βασιλικού 2009, 187 – 188). 
 

Στα ευρήματα από τις Φυρρόγες αναφέρεται και η ακόλουθη επιστολή, από 16 

Σεπτεμβρίου 1904, και πάλι προς τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, όπου ο Στέφανος τον 

πληροφορεί ότι όλα φυλάσσονται στην αστυνομία της Νάξου, που θεωρείται ως το 

μόνο ασφαλές σημείο για την εναπόθεσή τους: 

Έν Νάξω τη 16 Σεπτεμβρίου 1904. | Προς τήν εν Αθήναις Άρχαιολογικήν Έταιρείαν | 
Κύριε Αντιπρόεδρε, 

Ληξάσης της ανασκαφής του έν Φ υ ρ ρ ό γ α ι ς  της περιοχής Ά θ α λ ά  σ σ ο υ 
ανακαλυφθέντος προϊστορικού νεκροταφείου, όπερ παρέσχε κτερίσματα παρεμφερή το 
πλείστον προς τα εν τη αποσταλείση εκθέσει μου αναφερόμενα (πυξίδας πηλίνας 
σφαιρικάς ή κυλινδρικάς και αγγεία πήλινα μετά σώματος σικυοειδούς και ποδός ή άνευ 
ποδός˙ ακόσμητα ή μετά κοσμημάτων το πλείστον χαρακτών γραμμικών ή μετ' 
επιφανείας απομιμουμένης την όψιν φυσικών λίθων), υπολείπεται μόνον η τελεία 
σχεδιογράφησις τού νεκροταφείου. Ούτως επανέρχομαι μετ' ολίγας ήμέρας μετά των 
ευρημάτων εις Αθήνας, ότε θέλω υποβάλει λεπτομερή περί των ανασκαφών και των 
ευρημάτων έκθεσιν καί τας καταστάσεις των λοιπών δαπανών, έξ ών έλαβον ήδη και τας 
84 δραχμάς της δευτέρας ταχυδρομικής επιταγής. 

Τα εύρήματα προς το παρόν εισίν ήσφαλισμένα παρά τη Άστυνομία Νάξου έν 
κιβωτίοις κεκλεισμένοις και εσφραγισμένοις˙ αυτη δ' ήν η μόνη ασφαλής τοποθέτησις 
κατ' αυτούς τούς εγχωρίους. | Μετά βαθέος σεβασμού | Κλών Στέφανος  

(για τη μεταγραφή: Βασιλικού 2009, 188). 
 

                                                           

102 Στην επιστολή αυτή, προφανώς εκ παραδρομής, αναφέρει ότι δεν υπήρχαν μεταλλικά 

αντικείμενα (αντίθετα ΠΑΕ 1904, 60: χρυσή ψήφος).  
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Τη δεκαετία του 1960, ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 107, 138-140) 

κατάφερε να ανασυστήσει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο δύο από τους 

περίπου 100 τάφους του νεκροταφείου (τ27, 28): 

Τάφος 27 

• Πήλινη κυλινδρική πυξίδα. ΕΑΜ 6122 (25) 

• Περιδέραιο με ψήφους από στεατίτη. ΕΑΜ 6201, ΕΑΜ 6201 (βλ. και Μαραγκού 

1990, λήμμα 24), από τα λίγα σωζόμενα κοσμήματα της ΠΚ Ι περιόδου 

• Μία μικροσκοπική χρυσή χάνδρα. ΕΑΜ 6202 

 

Τάφος 28 

• Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. ΕΑΜ 6140.19. Παραλλαγή Σπεδού. Του 

«Καλλιτέχνη του Μουσείου Νάξου». ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 157).  

• Πήλινη ραμφόστομη πρόχους. ΕΑΜ 6109.2. ΠΚ ΙΙ (βλ. και Μαραγκού 1990, 

λήμμα 185) (εικ. 174).  

 

Άλλα ευρήματα  

«Εκτός των τάφων…ευρέθησαν τεμάχια εκ των γνωστών λιθίνων 

τετραπλεύρων τριπτηρίων μεθ’ενός τριπτήρος» (Στέφανος 1904, 60). Τα 

ευρήματα αυτά έχουν αποδοθεί από τη Φώτου (Fotou 1983, 28) στα εγγύς 

ευρισκόμενα προϊστορικά κατάλοιπα τοίχων και οικημάτων. 

 

Χρονολόγηση  

Σύμφωνα με την Καράντζαλη (Karantzali 1996, 23) ο τ27 χρονολογείται 

στην ΠΚ Ι και ο τ28 στην ΠΚ ΙΙ. Ο Renfrew (1972, 518, n. 16) εντάσσει το 

νεκροταφείο στους πολιτισμούς Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) και Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ), 

ενώ ο Ντούμας (Dοumas 1977, 24-25) το συσχετίζει με τις ομάδες Κάμπου (στη 

μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ ΙΙ) και Σύρου (αρχές ΠΚ ΙΙ). 
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Λούρος Αθαλάσσου (ή Λούρος) 

 
Χάρτης 5ε: 48 

 

 Η συστάδα τάφων του Λούρου Αθαλάσσου βρίσκεται «εγγύς του νεκροταφείου 

των Φυρρογών» (Στέφανος 1904, 58˙ Doumas 1977, 13: fig. 2, 142). Ο Renfrew (1972, 

518, n. 15) επισκέφθηκε τη θέση στις 14/7/1963, αλλά δεν είδε τάφους  

 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

 Στα μέσα του θέρους του 1903 ο Στέφανος ανέσκαψε προϊστορικούς 

τάφους στη Δυτική Νάξο, μεταξύ των οποίων εκείνους στον Λούρο 

Αθαλάσσου,103 όπου «και εις άλλως σεσυλημένας συστάδας» βρήκε «τάφους 

τινάς ασυλήτους» (Στέφανος 1904, 57-58).  

 

Αρχιτεκτονική/ Περιεχόμενο τάφων 

 Ο Στέφανος δεν δίνει πληροφορίες για τον αριθμό, τη μορφή, τον τύπο, 

τη διάταξη και το μέγεθος των τάφων, ούτε για τον αριθμό των νεκρών ή τον 

τρόπο ενταφιασμού τους. Παρουσιάζει πολύ γενικά και αόριστα το σύνολο των 

συστάδων που ανέσκαψε το 1903 στη Δυτική Νάξο, δηλαδή εκείνες στις θέσεις 

Λούρος Αθαλάσσου, Μνημούρια Πολυχνίου, Καμένο Μιτάτο και Ψαρά (Στέφανος 

1904, 58). 

 

Κινητά ευρήματα 

Ένας ασύλητος τάφος της συστάδας του Λούρου παρείχε ««πολλά και 

σπουδαία κτερίσματα, όσον ολίγοι νησιωτικοί τάφοι της περιόδου τούτης». Όπως 

περιγράφει γλαφυρά ο Στέφανος (1904, 58-59): «επτά ειδώλια μαρμάρινα, 

πάντα όρθια εν κόγχη, και κτερίσματα το πλείστον καλλωπισμού (ιδία 

πιθανώτατα στίξεως): λεπίδες οψιανού μετά του κορμίσκου (nucleus) αυτών, 

τρεις χαλκοί οπείς, εξ λίαν μικρά πήλινα σφαιρικά αγγεία, ων εν τεθραυσμένον (τα 

πλείστα έχοντα λεπτά χαρακτά σπειροειδή κοσμήματα, φέροντα δε εντός, ως 

εφάνη μετά την κάθαρσιν αυτών, κυανούν χρώμα), φιάλη μαρμαρίνη λοπαδοειδής 

δίτμητος, μετ’οπών προς ραφήν αυτής (προωρισμένη πιθανώς προς λειοτρίβησιν 

του χρώματος), δίσκος πήλινος κυλινδρικός μεθ’ υπομέλανος επιχρίσματος 

(φέρων δε επί της εξωτερικής επιφανείας κατά το μέσον ήλιον πολυάκτινα πέριξ 

αυτού σπειροειδή κοσμήματα και προς την περιφέρειαν τέσσαρας ιχθύος, πάντα 

χαρακτά)˙·έτι μικρόν σφαιρικόν ευρύστομον μαρμάρινον αγγείον, τέσσαρες 

                                                           

103 Ο Λούρος Αθαλάσσου δεν πρέπει να συγχέεται με τον Λούρο, που βρίσκεται στην ανατολική 

Νάξο (περιοχή Κλειδού, βλ. στον κατάλογο ΒΑ & ΝΑ Νάξος).  
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πήλιναι σφαιρικαί πυξίδες άκοσμοι, ων μία τεθραυσμένη και εις όρμος εκ 

διακοσίων περίπου αργυρών δισκοειδών διατρήτων φολιδίων» (εικ. 175).  

Τα περισσότερα κτερίσματα ταυτίστηκαν από τον Παπαθανασόπουλο 

(1961/62, 132-137: τ.26). Αξίζει να μνημονευθούν:  

α. οι τρεις χάλκινοι οπείς (σουβλιά) - τα αρχαιότερα ίσως πραγματικά εργαλεία 

(Ντούμας 1990γ, 161)  

β. τα επτά μαρμάρινα ειδώλια «…πάντα όρθια εν κόγχη…εμποιούντα δε την 

εντύπωσιν ομάδος θεών εν σηκώ. Τούτων αι ανατομικαί λεπτομέρειαι ουδαμώς ή 

ήκιστα εκσημαίνονται (τούτων εν μόνον προφανώς γυναικείον), αι χείρες 

παρίστανται δίκην εγκαρσίων αποφύσεων, τα δε κάτω άκρα εισίν ευθυτενή μετά 

πελμάτων οριζοντίων προς στάσιν όρθιαν» (Στέφανος 1904, 60), που 

καθιέρωσαν και τον ομώνυμο τύπο (Λούρου) (Ντούμας 1990γ, 162˙ Μαραγκού 

1990, λήμματα 148-150). Από τα επτά ειδώλια εντοπίστηκαν από τον 

Παπαθανασόπουλο τα έξι˙ δύο από αυτά είναι γυναικεία (Βασιλικού 2006, 81) 

(εικ. 176). 

γ. οι διακόσιες περίπου ασημένιες δισκοειδείς διάτρητες φολίδες, που 

αποτελούν ίσως το αρχαιότερο δείγμα αργυροχοΐας στις Κυκλάδες (Ντούμας 

1990γ, 162˙ Ζάχος 1990, 31).  

 

Χρονολόγηση  

Ο Renfrew (1972, 518, n. 15) χαρακτηρίζει τη θέση νεκροταφείο με 

σημαντικά ευρήματα του τέλους του πολιτισμού Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι), 

παραπέμποντας στη δημοσίευση του Παπαθανασόπουλου.  

Ο Ντούμας (Doumas 1977, 24-25) αποδίδει το περιεχόμενο του τάφου 

στην ομάδα Κάμπου του πολιτισμού Πηλού-Λάκκουδων (ΠΚ Ι), δηλαδή κατ’ 

ουσίαν συμφωνεί με τον Renfrew.  

Τη χρονολόγηση αυτή δέχονται και άλλοι μελετητές (Karantzali 2008, 

242). Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί (Fotou 1983, 41), αυτή η χρονολόγηση 

προκύπτει από τα ευρήματα ενός και μόνον τάφου, συνεπώς δεν 

αντιπροσωπεύει απαραιτήτως όλο το νεκροταφείο. 

 

Αλυκό 

 
Χάρτης 5ε: 84 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Το Αλυκό είναι ένα κεδροδάσος από τα λίγα στη Μεσόγειο, με μοναδικού 

φυσικού κάλλους αμμοθίνες και σπάνια είδη ερπετών και πτηνών, στη ΝΔ ακτή 

της Νάξου.   

Ο Treuil (1983, 61) αναφέρει ότι δημοτικά έργα που έγιναν εκεί τη 

δεκαετία του 1970, αποκάλυψαν τάφους της Εποχής του Χαλκού, κατά το 

πλείστον ήδη συλημένους. Κατά τον Λεβογιάννη, όμως, ήδη στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 εκτεταμένες εκχερσώσεις [στο πλαίσιο της ανέγερσης 
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μεγάλης τουριστικής μονάδας από Βέλγους στους οποίους η κυβέρνηση των 

Συνταγματαρχών είχε παραχωρήσει την περιοχή, προκειμένου να την 

μετατρέψουν σε τουριστικό θέρετρο (εικ. 177)] έφεραν στο φως ΠΚ 

νεκροταφείο. Υπήρξαν μάλιστα «γραπτές καταγγελίες πολιτών για την 

καταστροφή του νεκροταφείου, της πρωτοκυκλαδικής περιόδου που υπήρχε μέσα 

στο Αλυκό (καταγγέλθηκε τότε ότι λεηλατήθηκαν και εξαφανίστηκαν 13 

πανάρχαιοι τάφοι)» (Λεβογιάννης2011, 9).104 

Τάφους είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε περιοδεία με τον αρχιφύλακα 

Προμπονά, καθώς κατά τόπους έχει απομακρυνθεί η άμμος που τους κάλυψε 

στο μεταξύ (εικ. 178). Πρόκειται για τυπικούς κυκλαδικούς κιβωτιόσχημους και 

δεν αποκλείεται να υπάρχει εδώ ένα ή περισσότερα ΠΚ νεκροταφεία, 

ενδεχομένως με κάποιους άθικτους ακόμη τάφους. Η θέση έχει και πολλά 

επιφανειακά όστρακα και οψιανούς.  

 

Σταυροπηγή 

  

 Περιοχή κοντά στο χωριό των Τριπόδων, στο κατάφυτο οροπέδιο των 

Κεγχρεών, που πήρε το όνομά της από τη γραφική εκκλησούλα της Σταυροπηγής με 

νερό που αναβλύζει κάτω από το ιερό της. 

 
Χάρτες: 3 και 5ε: 86 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Τον Οκτώβριο του 2009 κατά τη διενέργεια αυτοψίας σε ιδιωτικό κτήμα, 

παρατηρήσαμε επιφανειακά όστρακα από ΠΚ αγγεία, κυρίως σε διάσπαρτους 

λιθοσωρούς που έχουν προέλθει από διαμορφώσεις (εξομαλύνσεις του εδάφους, 

δημιουργία αναβαθμών – χτιών ή χαλιών, όπως τα ονομάζουν οι ντόπιοι) για 

καλλιέργεια. Σε μία από τις δοκιμαστικές τομές που πραγματοποίησε η ΚΑ΄ 

ΕΠΚΑ (Προμπονάς) αποκαλύφθηκε κυκλαδικός κιβωτιόσχημος τάφος. Η 

ανασκαφή της θέσης έχει προγραμματιστεί για το μέλλον, οπότε και θα 

διαμορφώσουμε συνολική εικόνα. Αναμφίβολα, πάντως, πρόκειται για 

νεκροταφείο της ΠΚ εποχής (Λεγάκη 2009β. 2010).  

 

 

 

 

                                                           
104

 Εν τέλει η περιοχή, και μέρος των αρχαίων, σώθηκαν καθώς «μία χούφτα ευσυνείδητοι (μη 

ναξιώτες) δημόσιοι υπάλληλοι (δασικοί, εφοριακοί, δικαστές), μαζί με κάποιους κατοίκους» 
συνέβαλαν αποφασιστικά να προχωρήσει το Δημόσιο σε αγωγή διοικητικής αποβολής των 
Βέλγων και διεκδίκησης του Αλυκού ως δημόσιας δασικής έκτασης. Η αγωγή (15.12.1973) δεν 

εκδικάστηκε λόγω των παρεμβάσεων της τότε πολιτικής ηγεσίας, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να 

σταματήσουν τα έργα. Επανενεργοποιήθηκε, ωστόσο, τη δεκαετία του 1980 και οδήγησε στην 
1417/2010 τελεσίδικη Απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία επικυρώθηκε ο δημόσιος 

δασικός χαρακτήρας του Αλυκού (Λεβογιάννης, όπ. π.). 
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Αυλιά 

 
Χάρτες 3 και 5ε: 87 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Τα Αυλιά είναι μία αρκετά εκτεταμένη περιοχή στη Δυτική Νάξο, νότια 

της Σταυροπηγής (χάρτης 3). Η μοναδική σχετική αναφορά στη βιβλιογραφία 

(Philaniotou 2008, 203) είναι πολύ γενική και αόριστη. Πρόκειται για έναν 

φαινομενικά μικρό οικισμό της ΠΚ ΙΙ που αποκαλύφθηκε σε δοκιμαστικές τομές.  

 

Καστράκι (οικισμός)-Μνημούρια Πολιχνίου (νεκροταφείο) 

 
Χάρτης 5ε: 50=Καστράκι (οικισμός) 

Χάρτης 5ε: 49=Μνημούρια Πολιχνίου (νεκροταφείο) 

 

Στην κορυφή του παραθαλάσσιου λόφου Καστράκι, στην περιοχή του Πολιχνίου 

στη Δυτική Νάξο, ανασκάφηκε προϊστορική ακρόπολη από τον Στέφανο (1903, 1908, 

1909, 1910). Τα περισσότερα ευρήματα αυτής της θέσης χάθηκαν κατά τον πόλεμο και 

το υλικό που σώθηκε παραμένει αδημοσίευτο. Δεν υπάρχει αποτύπωση της ανασκαφής 

και οι σχετικές εκθέσεις είναι ελλιπείς. Συνεπώς, οι γνώσεις μας για τη θέση είναι 

πενιχρές.  

Μία συστάδα ΠΚ τάφων ερευνήθηκε το 1903 από τον Στέφανο σε απόσταση 

περίπου 500 μ. από το Καστράκι, στην πεδιάδα του Πολιχνίου, στη θέση «Μνημούρια» ή 

Πολίχνι. Και πάλι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λίγα και ασαφή.  

Πρώτη η Φώτου (Fotou 1983, 28-29) υποστήριξε ότι η συστάδα των τάφων στα 

Μνημούρια ταυτίζεται με το νεκροταφείο που είχε εντοπίσει πολύ ενωρίτερα ο 

Mackenzie στο Καστράκι. 

Σύμφωνα με τους Renfrew (518, no. 13) και Ντούμα (Doumas 1972, 152, 165), ο 

οικισμός στο Καστράκι ανήκει στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) και ένα 

τουλάχιστον αγγείο (το καπελόσχημο ΕΑΜ 6257) χρονολογείται στη μεταβατική φάση 

ΠΚ Ι/ΙΙ Κάμπου (Doumas 1977, 25, 103), ενώ η συστάδα των τάφων στα Μνημούρια, 

που εντάσσεται στον ΠΚ Ι πολιτισμό Γρόττας-Πηλού (Renfrew 518, no. 14), ξεκίνησε 

μάλλον να χρησιμοποιείται στη μεταβατική φάση Κάμπου και συνέχισε και στην 

πολιτισμική ομάδα Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) (Karantzali 1996, 22). Μολονότι οι παραπάνω 

χρονολογήσεις έχουν γίνει με πολύ μικρό δείγμα υλικού, ωστόσο είναι αξιοσημείωτος ο 

χρονολογικός συσχετισμός των δύο θέσων (Μνημούρια, Καστράκι). Επιβεβαιώνει, 

πιστεύουμε, την εκτίμηση της Φώτου ότι οι κάτοικοι της ακρόπολης στο Καστράκι ήταν 

και οι χρήστες του νεκροταφείου στα Μνημούρια.  
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O OIKIΣΜΟΣ – Καστράκι 
Χάρτης 5ε: 50 

 

Ιστορικό της έρευνας 

 Πρώτος ο ΜacKenzie (1898, 21) αναφέρει το Καστράκι ως θέση οικισμού 

και νεκροταφείου. Λίγο αργότερα, ο Στέφανος διενήργησε μικρή δοκιμαστική 

ανασκαφή «εν Πολιχνίω εν τοις ερειποίοις της αυτόθι προϊστορικής ακρόπολεως 

Καστράκι» (Στέφανος 1904, 60), την οποία βρήκε κατεστραμμένη «κατά το 

πλείστον το μεν υπό των κυμάτων, το δε υπό των κατοίκων» (Στέφανος 1904, 

61). Τις εργασίες συνέχισε ο ίδιος και τα έτη 1908, 1909 και 1910. Σε επίσκεψή 

του στο Καστράκι, στις 14-7-63, ο Renfrew (1972, 518, no. 13) σημειώνει ότι 

εντόπισε τον οικισμό που αναφέρουν οι Mackenzie και Στέφανος όχι όμως και 

τους τάφους που αναφέρει μόνον ο πρώτος. 

 

Αρχιτεκτονική - Ευρήματα  

 Στη δοκιμαστική ανασκαφή του 1904 βρέθηκαν τεμάχια τροχήλατων 

πίθων και άλλων μικρότερων αγγείων, εκ των οποίων ορισμένα με εγχάρακτα 

κοσμήματα, μολύβδινοι σύνδεσμοι για τη συγκόλληση σπασμένων αγγείων, 

καθώς και καπελλόσχημο σκεύος [«λεκανοειδές σκεύος μετά ευρέος επίπεδου 

πετασοειδούς χείλους, φέρον επί της προς το κοίλον επιφανείας αυτού έντυπα 

κοσμήματα απομιμούμενα πλέγμα, επί δε της βάσεως αποτύπωμα της ψιάθου 

εφ’ης κατεσκευάσθη» (Στέφανος 1904, 60-61)].  

Στην επόμενη ανασκαφική περίοδο (1908) αποκαλύφθηκε ευρύς τοίχος 

από αργούς λίθους καθώς και τεμάχια πήλινων αγγείων με εγχάρακτη 

διακόσμηση και ένα μαρμάρινο ιγδίο (Στέφανος 1908, 117). 

Το 1909 αποκαλύφθηκε ένα κτήριο αποτελούμενο από δύο τμήματα. 

Προστατευόταν από ευρύ προχύρωμα στα δυτικά, ακριβώς μπροστά στη 

θάλασσα, και από τείχος πάχους 1 μ. στα νότια, με σωζόμενο μήκος 13 και 2 μ. 

περίπου αντίστοιχα. Οι ανεπίχριστοι τοίχοι από αργούς λίθους στερεωμένους με 

πηλό είχαν οικοδομηθεί οι μεν επί του βράχου, οι δε επί ευρέων θεμελίων. 

Κάποιοι ήταν μάλιστα τόσο κανονικοί, ώστε «προφανώς εκτίσθησαν δια 

στάθμης και νήματος» (Στέφανος, 1909, 209).  

Στο μεγαλύτερο τμήμα του οικοδομήματος (μήκ. 5,30 x πλ. 1,15-1,40 μ.) 

βρέθηκαν πίθοι σε τεμάχια, κάποιοι κατά χώραν. Κάτω δε από το χαλικόστρωτο 

δάπεδο υπήρχε πλήθος οστράκων ποικίλων αγγείων και οστών οικόσιτων 

ζώων, που είχαν χρησιμοποιηθεί ως «μπάζωμα» του επικλινούς εδάφους. 

Μεταξύ των ευρημάτων αυτού του «μπαζώματος» ειδική μνεία γίνεται σε 

«τεμάχιον ειδωλίου ατέχνου (μετ’ αποκεκρουμένης της κεφαλής), οίον εκ πηλού 

πρώτον νυν απαντά εις τας Κυκλάδας» (Στέφανος, 1909, 210). Στο μικρότερο 

τμήμα του οικοδομήματος (μήκ. 5,20 x πλ. 2,40 μ.) βρέθηκαν τεμαχισμένοι πίθοι, 

αλλά και μαγειρικά σκεύη. Τα λίθινα ευρήματα ήταν λίγα: λεπίδες και άλλα 
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τεμάχια οψιανού, άτεχνα μαρμάρινα ιγδία, τριπτήριο, «πλαστήριο» (;), τεμάχια 

αγγείων και δύο γυναικείων ειδωλίων. Επίσης, ελάχιστα «και ευτελέστατα» ήταν 

τα μετάλλινα (χάλκινα): κρίκος, τεμάχιο καρφίδος και μολύβδινοι σύνδεσμοι. Η 

ανασκαφική έκθεση του 1909 καταλήγει με το συμπέρασμα ότι η σπουδαιότητα 

αυτής της ανασκαφής βρίσκεται στο γεγονός της εύρεσης «κατά χώραν 

ποικιλοτάτων αγγείων των προμυκηναϊκών χρόνων, άνευ αναμίξεως προς 

λείψανα μεταγενέστερα» (Στέφανος, 1909, 210).  

Η ανασκαφή της θέσης ολοκληρώθηκε το 1910. Σε ολιγοήμερη ανασκαφή 

αποκαλύφθηκαν οι τοίχοι και άλλων οικίσκων προς τα βόρεια που είχαν έλθει 

στο φως στο παρελθόν, κτισμένων με τον ίδιο τρόπο, διατηρούμενων ωστόσο σε 

μικρό ύψος. Δοκιμαστικές τομές που ανοίχθηκαν περιμετρικά έδειξαν ότι η 

ακρόπολη περιορίζεται στην κορυφή, πιθανώς όμως εκτεινόταν προς τη 

θάλασσα, «ήτις ταύτην αυτόθι κατέβρωσε» (Στέφανος 1910, 273). Κατά την 

ανασκαφή των τοίχων των κτηρίων αυτών βρέθηκαν όστρακα αγγείων «όλως 

ομοίων προς τα πέρυσιν ευρεθέντα» (Στέφανος 1910,273).105  

Στην ανασκαφική έκθεση του 1911 ο Στέφανος σημειώνει 

«εσχεδιογραφήσαμεν την κατά την θέσιν Πολίχνι μικράν προϊστορικήν ακρόπολιν, 

ης την ανασκαφήν επερατώσαμεν το προπαρελθόν έτος» (Στέφανος 1911, 357), 

ωστόσο, κανένα σχέδιο δεν έχει σωθεί (Fotou 1983, 29, σημ. 38). Τα 

περισσότερα δε αντικείμενα από τη θέση χάθηκαν στον πόλεμο (Karantzali 

1996, 22). 

 

Χρονολόγηση  

Σύμφωνα με τον Renfrew (518, no. 13) το Καστράκι ανήκει στον 

πολιτισμό Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Ο Ντούμας συμφωνεί, με βάση τη μορφή και τον 

τρόπο δόμησης των οικημάτων της ακρόπολης (Doumas 1972, 152, 165˙ Fotou 

1983, 29). Εκτός όμως από ορισμένα χαρακτηριστικά σκεύη της ομάδας Σύρου 

του πολιτισμού Κέρου-Σύρου, η ίδια θέση έχει δώσει (αν και όχι σε σχέση με 

κτηριακά κατάλοιπα) και ένα καπελλόσχημο της ΠΚ Ι/ΙΙ ομάδας Κάμπου, που 

εντάσσεται στη μεταβατική φάση ανάμεσα στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου και 

Γρόττας-Πηλού (Doumas 1977, 103: πρόκειται για το ΕΑΜ 6257˙ Doumas 1977, 

24-25). Αλλού πάλι ο Ντούμας (Doumas 1990, 23) έχει υποστηρίξει ότι η 

ακρόπολη ιδρύθηκε κατά την ΠΚ ΙΙ, ενώ στο πέρασμα προς την ΠΚ ΙΙΙ 

ενισχύθηκε η άμυνά της με τείχη. Η κεραμεική από τη θέση δεν έχει μελετηθεί 

συνολικά, επομένως είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή χρονολογικά 

συμπεράσματα.  

 

 

                                                           

105 Παρακάτω, στη θέση Ριζοκαστελλιά (αρ. θέσης στον χάρτη=3: 53) παρουσιάζεται επιστολή 

του Στεφάνου με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 1910, με την οποία ενημερώνει την Αρχαιολογική 

Εταιρεία ότι ερεύνησε λείψανα οικημάτων που βρίσκονταν κοντά σε ένα κύριο οικοδόμημα που 
είχε ανασκάψει τον προηγούμενο χρόνο συγχρόνως με ένα τμήμα τείχους. Η ανασκαφή απέδωσε 

πολλά πήλινα αγγεία, αλλά κανένα μεταλλικό αντικείμενο. 
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ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ – Μνημούρια Πολιχνίου 
Χάρτης 5ε: 49 

 

Ιστορικό της έρευνας 

 Στη θέση Μνημούρια, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Πολίχνι, το 

καλοκαίρι του 1903 ο Στέφανος ανέσκαψε εν μέρει συλημένη συστάδα τάφων 

(Στέφανος 1904, 57-58), τον αριθμό των οποίων δεν αναφέρει.  

Στις αρχές του 20ου αι. ο φύλακας αρχαιοτήτων Ν. Γαβαλάς είχε 

επισημάνει λαθροσκαφές ΠΚ τάφων στην περιοχή (Χατζηαναστασίου 1993, 

497, σημ. 33).  

  

Αρχιτεκτονική 

 Από την πολύ γενική και αόριστη περιγραφή του Στέφανου για το 

σύνολο των τάφων της Δυτικής Νάξου συνάγεται ότι ήταν κιβωτιόσχημοι, 

επενδεδυμένοι με σχιστολιθικές πλάκες, ατομικοί και φτωχικοί (Στέφανος 1904, 

58).  

 

Κινητά Ευρήματα  

 Το μοναδικό εύρημα που αναφέρει ο Στέφανος (1904, 60) είναι «μικρό 

τεμάχιο μολύβδου» από έναν τάφο. Ο Παπαθανασσόπουλος 1961/2, 140) έχει 

ταυτίσει και δημοσιεύσει δύο κτερίσματα από δύο τάφους (τ. 29, 30):  

 

Τάφος 29 (με ένδειξη Στεφάνου: «Μνημούρια Πολιχνίου ταφ. 2») 

• Πήλινο εγχάρακτο δίωτο αγγείο με σφαιρικό σώμα και διακόσμηση με 

εγχάρακτη ιχθυάκανθα. ΕΑΜ 6102 

 

Τάφος 30 (με ένδειξη Στεφάνου: «Μνημούρια Πολιχνίου ταφ. 6») 

• Μαρμάρινο πινάκιο. ΕΑΜ 6135 (12) 

 

Χρονολόγηση 

Με βάση τα δύο παραπάνω δημοσιευμένα αγγεία, το νεκροταφείο στα 

Μνημούρια έχει χρονολογηθεί στην ΠΚ Ι (Ντούμας 1990, 21) και στον πολιτισμό 

Γρόττας-Πηλού (Renfrew 1972, 518, n. 14). Η Καράντζαλη (Karantzali 1996, 22) 

θεωρεί ότι το νεκροταφείου ιδρύθηκε στην ΠΚ Ι και συνέχισε να 

χρησιμοποιείται και στην ΠΚ ΙΙ περίοδο.  
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Τούμπα 

 

Χάρτης 5ε: 89  

Εικ. 179, 180  

 

 Πρόκειται για παραθαλάσσια θέση στο Καστράκι. Από όσο γνωρίζουμε 

δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Η αποσάθρωση του φυσικού βράχου από το 

κύμα έχει αποκαλύψει όστρακα χονδροειδών προϊστορικών, ίσως ΠΚ, αγγείων. 

Χωρίς έρευνα δεν είναι δυνατόν να αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας (οικιστικός, 

ταφικός, άλλος) της εγκατάστασης ούτε η ακριβής χρονολόγησή της.  

 

(Μικρή) Βίγλα 

 
Χάρτης 5ε: 65 

 

Η Μικρή Βίγλα (εικ. 181) είναι ένας απότομος και βραχώδης λόφος στο 

ομώνυμο ακρωτήρι της Δυτικής ακτής της Νάξου, περίπου 8 χλμ. Ν της Χώρας και 4 χλμ. 

ΝΔ της Βίβλου (Τριπόδων). H θέση και η γεωμορφολογία δικαιολογούν τη μακρά 

κατοίκηση της εκεί εγκατάστασης ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Αυτή 

βρίσκεται, πράγματι, κοντά στη θάλασσα όσο και σε καλλιεργήσιμη γη, είναι σχετικά 

απόμακρη και όχι εύκολα προσπελάσιμη, δηλαδή ασφαλής, έχει επίσης δύο 

αγκυροβόλια και εξαιρετική θέα. 

Στις παραπάνω ιδιότητες, και κυρίως στην τελευταία, οφείλει το όνομά της. 

«Βίγλες, βιγλάκια, βιγλατούρια, ξεροβίγλια και μεροβίγλια συναντούμε άφθονα στη Νάξο. 

Είναι κορφάρια σε βουνά ή λόφους από όπου μπορεί κανείς να βλέπει σε πολλές 

κατευθύνσεις. Πάνω δε σε αρκετά από αυτά βρίσκονται, συνήθως, θεμέλια κυκλικών τις 

περισσότερες φορές κτισμάτων, προϊστορικών ή ιστορικών χρόνων, που οι ντόπιοι 

συνηθίζουν να αποκαλούν ‘πυργάκια’» (Μπαρδάνης 1964α, 2).  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιστορικό της έρευνας 

Η θέση επισημάνθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Ζαφειρόπουλο, ο 

οποίος δεν την σπουδαιολόγησε (Ζαφειρόπουλος 1965, 506, σημ. 4: «μυκηναϊκά 

όστρακα έχουν περισυλλεγή και από το ύψωμα Βίγλα της περιοχής της Πολίχνης. 

Αλλά σημαντικός οικισμός δεν φαίνεται να υπήρξε»).  

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, η επιστημονική ομάδα του Τreui 

διενήργησε αυτοψία και συνέλεξε πολλά δεδομένα (Treuil 1983, 64).  

Ουσιαστικά συμπεράσματα προέκυψαν από τη συστηματική 

επιφανειακή έρευνα της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ και της Βρετανικής Σχολής Αθηνών το 

καλοκαίρι του 1985 (Βarber & Hadjanastasiou 1989).  
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Αρχιτεκτονική (εικ. 182) 

Πρόκειται για οικισμό106 όπως δείχνει η ποσότητα και η ποιότητα της 

κοινής κεραμεικής (καθημερινής χρήσης αγγεία), τα κινητά ευρήματα που είναι 

δηλωτικά οικιακών δραστηριοτήτων (γνέσιμο, ύφανση κ.ά.) και τα κτηριακά 

κατάλοιπα.  

Οι οικίες φαίνεται ότι ήταν μικρές και σχετικά απλές, αν και υπάρχουν 

και ίχνη μεγαλύτερων κτισμάτων από μεγάλους λίθους: τουλάχιστον ένα κτήριο 

(S7) διακρίνεται για το μέγεθος και την προσεγμένη κατασκευή του (Βarber & 

Hadjanastasiou 1989, 131, 136).  

Τη δυτική πλευρά του κτηρίου S7 αποτελεί φυσικό βραχώδες έξαρμα που 

έχει διαμορφωθεί κατάλληλα κατά τόπους (κυρίως στη ΝΔ γωνία) με την 

προσθήκη τοίχων. Οι άλλες τρεις πλευρές ορίζονται από τοίχους 

κατασκευασμένους από μεγάλους κατεργασμένους λίθους ή από μικρούς 

ακατέργαστους λίθους ή από συνδυασμό και των δύο.  

Αν και το κτήριο S7 είναι μία ενιαία κατασκευή (διαστ. περίπου 19,00 x 

8,00 μ.), μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα, με μία πιθανή επέκταση προς Β. Το 

δυτικό τμήμα αποτελείται από δωμάτιο, μονόχωρο ή δίχωρο (καθώς στη νότια 

πλευρά του διακρίνονται ισχνά ίχνη ενός ακόμη λιθόκτιστου τοίχου), 

διαστάσεων περίπου 10,00 x 8,00 μ. Δύο τετραγωνισμένοι πελεκητοί λίθοι στα 

ΒΑ ενδεχομένως ήταν οι παραστάδες της θύρας εισόδου. 

Το ανατολικό τμήμα του κτηρίου, που διαχωρίζεται από το δυτικό με 

τοιχάριο, βρίσκεται σε πιο επικλινή και κρημνώδη έκταση και ίσως για αυτό έχει 

υποστεί μεγαλύτερη διάβρωση. Αποτελείται από δύο ορθογώνια διαμερίσματα 

(το καθένα περίπου 2,00 x 8,00 μ., το δυτικό λίγο μεγαλύτερο) με 

απροσδιόριστη χρήση. Μπορεί να υποστήριζαν τον πάνω όροφο ή κάποια 

κλίμακα που θα οδηγούσε στον κύριο «εξώστη» ή να ήταν δωμάτια που 

βρίσκονταν σε χαμηλότερη στάθμη.  

Ακριβώς κάτω από τα ορθογώνια διαμερίσματα ένα στενό μονοπάτι που 

οδηγεί στους βράχους πάνω από τη θάλασσα μπορεί να παρείχε πρόσβαση σε 

κάποιου είδους αποβάθρα. Σε απόσταση περίπου 5 μ. Β του κτηρίου S7 υπάρχει 

ένας ακόμη τοίχος από μεγάλους και μικρούς λίθους, με προσανατολισμό Δ-Α. 

Θα μπορούσε να λειτουργεί ως ανάλημμα (αν και στο συγκεκριμένο σημείο η 

κλίση δεν είναι μεγάλη) ή να είναι τμήμα άλλου ή και του ίδιου του κτηρίου, αν 

και δεν φαίνεται να υπάρχει προφανής σχέση μεταξύ τους (Βarber & 

Hadjianastasiou 1989, 70).  

                                                           

106 Οι Barber και Χατζηαναστασίου (Barber & Βarber & Hadjanastasiou 1989) ερμήνευσαν τη 
θέση ως οικισμό, ενώ ο Σακελλαράκης (Sakellarakis 1996) θεωρεί ότι την ΜΕΧ και την ΥΕΧ 

λειτουργούσε ως μινωικό ιερό κορυφής.  
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Πήλινα ΠΚ(;) ειδώλια 

Στο εσωτερικό του κτηρίου S7 και στον γύρω χώρο βρέθηκαν περίπου 

140 τεμάχια ειδωλίων διαφόρων τύπων της Πρώιμης και Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 124 – 132). Για τη χρονολόγησή 

κάποιων, από χονδροειδή μάλλον πηλό, (εικ. 183) στην ΠΚ περίοδο, ο Barber 

(1994, 135) εμφανίζεται διστακτικός: «Πήλινα πρωτοκυκλαδικά ειδώλια δεν 

βρέθηκαν μέχρι τώρα107, εκτός αν χρονολογηθούν στην εποχή αυτή μερικά που 

ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στη Μικρή Βίγλα». Δεδομένου ότι τα μαρμάρινα ΠΚ 

ειδώλια συνδέονται από μεγάλη μερίδα των ειδικών με θρησκευτικές πρακτικές 

και δοξασίες, η ανακάλυψη των πήλινων ειδωλίων στη Μικρή Βίγλα, κατά τους 

μελετητές της θέσης (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 114-116, 128-132), θέτει 

σε νέες βάσεις τη συζήτηση σχετικά με τον χαρακτήρα και τη χρήση των 

μαρμάρινων ειδωλίων. 

 

Άλλα κινητά ΠΚ (;) ευρήματα  

 Λίθινα τέχνεργα (130 συνολικά: οψιανοί - λεπίδες, φολίδες -, τεμάχια 

σμύριδας και μαρμάρου) υπογραμμίζουν τον εμπορικό χαρακτήρα της θέσης και 

την επί τόπου επεξεργασία αυτών των πρώτων υλών για την κατασκευή 

μαρμάρινων ειδωλίων και σκευών κατά την ΠΚ περίοδο, εάν δεχτούμε τη 

χρονολόγησή τους τότε και όχι στη ΜΕΧ (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 136-

139).   

 

Χρονολόγηση της θέσης - Ερμηνευτικές υποθέσεις  

Ο επιφανειακός χαρακτήρας της έρευνας δεν διευκολύνει τον ασφαλή 

συσχετισμό των κινητών ευρημάτων και των ορατών κτηριακών καταλοίπων.  

Τα κινητά ευρήματα χρονολογούνται από την ΠΚ περίοδο έως και την 

περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ειδικότερα, κατά τη Σωτηρακοπούλου (2007, 75), 

                                                           
107

 Στην πραγματικότητα, τα ΠΕΧ πήλινα ειδώλια της Βίγλας, αν και σπάνια, δεν είναι μοναδικά. 

Ένα «άτεχνο, μετ’ αποκεκρουμένης της κεφαλής» βρήκε ο Στέφανος στο Καστράκι (βλ. 
παραπάνω˙ αρ. θέσης στον χάρτη= 3: 86). Επίσης ο ίδιος (Στέφανος 1908, 116 - 117) 

αναφερόμενος στα κτερίσματα επιμήκων κτιστών τάφων «υστεροτέρων χρόνων» στη θέση 

«Ρατσαλούνη» κοντά στη Χωστή Κωμιακή (Κορωνίδα) στη Βόρεια Νάξο κρίνει «μνημονευτέον 
μικρόν πήλινον σύμπλεγμα». Τα παραπάνω πήλινα ειδώλια δεν έχουν εντοπιστεί. Κατά τη 

Βασιλικού (2006, 82) πιθανότατα χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γιατί 

τότε τα αρχαία της Νάξου είχαν συγκεντρωθεί στο γυμνάσιο και μετά διασκορπίσθηκαν. 

Συνεπώς δεν μπορούμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα για τη μορφή, τον τύπο και τη 
χρονολόγησή τους. Με βάση τα σχόλια του Στεφάνου και τη χρονολόγηση των θέσεων όπου 

βρέθηκαν μπορούμε να υποθέσουμε ότι το «άτεχνο» είναι μάλλον ΠΚ σχηματικό και το 

«σύμπλεγμα» μυκηναϊκό [η Βασιλικού, όπ.π., σημ. 93, θεωρεί ότι οι τάφοι της Ρατσαλούνης κατά 
πάσα πιθανότητα είναι παρόμοιοι με αυτούς που ανακαλύφθηκαν αργότερα στα Λυγαρίδια (ΑΔ 

20, 1965, Β3, 505) και χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο]. Η Σωτηρακοπούλου 

(Sotirakopoulou 2008β, 121, 128 – 129) αναφέρει την εύρεση τριών σχηματικών πρώιμων 
πήλινων ειδωλίων στο Ακρωτήρι Θήρας, από τα οποία το ένα τοποθετείται μάλλον στην Τελική 

Νεολιθική, ενώ τα άλλα δύο είναι του τύπου Φυλακωπής Ι/Αγία Ειρήνης. 
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στη θέση αναγνωρίζονται οι εξής περίοδοι και φάσεις: ΠΚ (Ι – ΙΙ), «Φυλακωπή Ι», 

ΜΚ και ΥΕΧ (Ι – ΙΙΙΓ ).  

Οι μελετητές πάντως της θέσης (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 72-76, 130, 

136, 140) προσδιορίζουν ως κύρια φάση χρήσης της Βίγλας την ύστερη ΜΚ –

πρώιμη ΥΚ. Ωστόσο, την ανθρώπινη παρουσία ήδη στην ΠΚ εποχή μαρτυρούν τα 

κινητά επιφανειακά ευρήματα και πρωτίστως η κεραμεική. Περαιτέρω, η μεγάλη 

διασπορά των ΠΚ ευρημάτων δείχνει ότι την εποχή αυτή ο οικισμός είχε μεγάλη 

έκταση. Η κεραμεική υποδεικνύει ότι αυτός ιδρύθηκε στην ΠΚ Ι ή ΙΙ και 

κατοικήθηκε αδιαλείπτως καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΚ, δηλαδή και την ΠΚ ΙΙΙΑ 

και ΠΚ ΙΙΙΒ.  

Οι σχέσεις της Μικρής Βίγλας με τη Γρόττα, τον μεγαλύτερο γνωστό ΠΚ 

οικισμό του νησιού, χρήζει περαιτέρω έρευνας. Η Μικρή Βίγλα θα πρέπει να 

ήταν ένα οικιστικό κέντρο της εποχής που συμμετείχε στο διαμετακομιστικό 

εμπόριο. Παράλληλα θα χρησίμευε και ως ασφαλές «καταφύγιο». Να σημειωθεί, 

ωστόσο, ότι στους υποτιθέμενους ταραγμένους χρόνους της φάσης Καστριού 

δεν φαίνεται να τειχίστηκε (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 140).  

Η εύρεση των πήλινων ειδωλίων στο εσωτερικό και στον περιβάλλοντα 

χώρο του κτηρίου S7, στην κορυφή του λόφου, υπαινίσσεται, ίσως, ότι το κτήριο 

αυτό θα μπορούσε να είχε χρήση (και) «ιερού» σε κάποια φάση της ιστορίας του 

ή κατά τους Barber και Χατζηαναστασίου, τουλάχιστον στην ΥΚ περίοδο. Όπως 

υπογραμμίζει ο Barber (1994, 196), τα «μικρά ειδώλια διαφόρων τύπων από 

χονδρόκοκκο πηλό» που βρέθηκαν εκεί «δεν είναι καλά χρονολογημένα, αλλά 

μερικά θυμίζουν αφιερώματα που βρέθηκαν σε μινωϊκά ιερά κορυφής και πρέπει 

να ανήκουν στην πρώιμη υστεροκυκλαδική εποχή» και λίγο παρακάτω 

επισημαίνει «τα ευρήματα της Βίγλας είναι μοναδικά στις Κυκλάδες. Επομένως, 

είναι συζητήσιμη η έκταση εκμινωισμού της κυκλαδικής λατρείας κατά την ΥΚ Ι – 

ΙΙ περίοδο».  

Ωστόσο, ενδεχόμενο ιερό χαρακτήρα της Βίγλας και πρωιμότερα, δηλαδή 

ήδη κατά την ΠΚ περίοδο, υπαινίσσεται ο ίδιος και η Χατζηαναστασίου όταν 

χρονολογούν ορισμένα από τα πήλινα ειδώλια της Βίγλας στην ΠΚ εποχή και τα 

συσχετίζουν με τα πανομοιότυπα ΠΚ μαρμάρινα ερμηνεύοντας μάλιστα τα 

πρώτα, λόγω του ευτελούς υλικού τους, ως αναθηματικά μάλλον, παρά ως 

απεικονίσεις θεοτήτων (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 141-142). Είναι όμως 

και οι δύο τους ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, τονίζοντας 

παράλληλα την επιφυλακτικότητά τους για την απόδοση θρησκευτικού 

συναισθήματος στους Κυκλαδίτες της ΠΚ περιόδου και την ταύτιση ενός 

κτηρίου με δημόσιο ιερό σε τόσο πρώιμους χρόνους. 

Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη τειχών στη φύσει οχυρή θέση της Βίγλας, 

τους οδήγησε στην άποψη ότι το πλεονέκτημα και το ζητούμενο της θέσης και 

δεν ήταν να ελέγχει η ίδια τις γύρω περιοχές, αλλά να την βλέπουν οι άλλες 

περιοχές (να είναι ορατή από μακριά) (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 146).  
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Όσκελος: οικισμός και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 5ε: 66 

 

Η θέση αναφέρεται από τη Χατζηαναστασίου (1993, 498-499): «Στην 

πλαγιά του λόφου του Όσκελου, βόρεια του μεσαιωνικού πύργου, υπάρχει 

εκτεταμένο συλημένο ΠΚ νεκροταφείο. Κοντά στην κορυφή όστρακα και οψιανοί 

υποδηλώνουν την παρουσία οικισμού».  

Δεν έχουν γίνει ανασκαφές και είναι άγνωστα η θέση, η κατάσταση 

διατήρησης, η έκταση και η χρονολόγηση του οικισμού. Ως προς το νεκροταφείο, 

ελάχιστα ίχνη του διατηρούνται πλέον. 

 

Αγία Άννα 

 
Χάρτης 5ε: 67 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 Πρόκειται για παραθαλάσσια θέση στη ΝΔ Νάξο (χάρτης 3). Η κύρια από 

τις δοκιμαστικές τομές που διενεργήθηκαν σε αυτήν, με πρωτοβουλία του 

Ζαφειρόπουλου (Karantzali 2008, 260), αποκάλυψε ισχνά αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα και ΠΚ ΙΙ κεραμεική (Εικ. 184). Λίγα ωστόσο όστρακα της 

μεταβατικής φάσης ΠΚ Ι/ΙΙ (ομάδας Κάμπου) βρέθηκαν, επιπλέον, σε ανάμεικτη 

απόθεση κοντά στην ακτή (Karantzali 1996, 6. 2008, 242).  

Η θέση είναι αδημοσίευτη. Από σκόρπιες αναφορές στη βιβλιογραφία 

προκύπτει ότι δεν έχει γίνει κανονική ανασκαφή εκεί και δεν έχουν διευκρινιστεί 

η έκταση, η χρονολόγησή της κ.λ.π. 

 

Τρίποδες (ή Βίβλος): Ριζοκαστελλιά (ακρόπολη) - Πλάκα (νεκροταφείο)  

 
Χάρτης 5ε: 53=Ριζοκαστελλιά (ακρόπολη)  

Χάρτης 5ε: 85=Πλάκα (νεκροταφείο) 

 

 Οι Τρίποδες ή Βίβλος είναι ένα χωριό στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού. Στην 

ιστοσελίδα www.naxos.gr διαβάζουμε: «Το όνομα του χωριού Τρίποδες ή Βίβλος 

συνδέεται με το παραμύθι του Πύργου της Πλάκας ή Παλιόπυργου. Κάποτε, λένε, ο παλιός 

βασιλιάς της Νάξου έβαλε στοίχημα σε δύο νέους προκειμένου η μοναχοκόρη του να 

διαλέξει τον πιο ικανό για άντρα της. Ο ένας άθλος ήταν η κατασκευή του Πύργου, ο άλλος 

η μεταφορά του νερού από τις Κάμπονες στη Χώρα. Και οι δυο δουλειές έπρεπε να γίνουν 

σε μια μέρα. Τα παλικάρια συμφώνησαν να κάνει ο ένας το Πύργο και ο άλλος το 

υδραγωγείο. Λίγο πριν νυχτώσει έφτασαν και δύο ταυτόχρονα στο παλάτι αλλά τότε 

πιάστηκαν στα χέρια και αλληλοσκοτώθηκαν. Η βασιλοπούλα από τη λύπη της που 

χάθηκαν οι νέοι ορκίστηκε να κατοικήσει τον Πύργο και τον έκανε μαντείο. Τα βράδια με 
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αστροφεγγιά καθόταν σε σκαμνί με τρία πόδια και κοίταζε τα άστρα. Μόλις ξημέρωνε, 

κατέβαινε και έλεγε στον καθένα ό,τι θα τύχαινε στη ζωή του. Μια μέρα γκρέμισε ο 

Πύργος και η κοπέλα έγινε άφαντη. Το τρίποδο σκαμνί το φέρανε στο χωριό άθικτο και 

από τότε λένε και το χωριό Τρίποδες. Πάνω σ� αυτό το σκαμνί έγραψαν τις πρώτες 

κοινοτικές συνεδριάσεις σε μια βίβλο και έτσι ονομάστηκε Βίβλος».  

 Την ίδια ιστορία μνημονεύει και ο Ν. Σφυρόερας (1962γ, 2). Ο ίδιος (όπ.π., 1) 

σημειώνει επίσης ότι σύμφωνα με την παράδοση το χωριό πήρε το όνομα από κάποιους 

αρχαίους τρίποδες που βρέθηκαν στην περιοχή. Συμπληρώνει, ωστόσο, ότι μολονότι το 

ίδιο το όνομα «Τρίποδες» είναι αρχαίο και αναφέρεται από τον Στράβωνα (9, 394) για 

κάποιο χωριό των Μεγάρων, και τον Παυσανία (Αττικά, 1, 20, 1) για την οδό Τριπόδων 

στην αρχαία Αθήνα, «για τους Τρίποδες της Νάξου κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν 

αναφέρει τίποτα, αλλά και λίγοι περιηγητές, απ’ όσους πέρασαν από τη Νάξο, αναφέρουν 

το χωριό…Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, που το νησί ήταν χωρισμένο σε φέουδα, οι 

Τρίποδες αναφέρονται σαν φέουδο των οικογενειών Κρίσπη, Ντακορόνια, Γα και 

Φαντάκη». Καταλήγει δε εξαίροντας την ομορφιά του χωριού («Αν οι Τρίποδες είχαν τη 

θάλασσσα κοντά τους, δε θα είχαν να ζηλέψουν τίποτα από τη κοσμοξακουσμένη 

Μύκονο»). 

 Η Α. Σφυρόερα (2011, 537) ετυμολογεί το όνομα του χωριού ως εξής: «Από τον 

Ηρωδιανό και τον Στέφανο παραδίδεται η ύπαρξη ποταμού με το όνομα Βίβλος ή 

Βι(μ)βλίνης. Το ποτάμι έχει ταυτιστεί με τον μεγαλύτερο ποταμό του νησιού, τον 

Πετρίτση, ο οποίος ξεκινώντας από την ορεινή ενδοχώρα, διέρχεται βόρεια του χωριού 

Τρίπολες…Το τοπωνύμιο Βίβλος αποδόθηκε το 1833, στην πρώτη προσπάθεια 

διοικητικής οργάνωσης του νεοσύστατου κράτους, στον έναν από τους πέντε δήμους του 

νησιού, που περιελάμβανε τα χωριά Γαλανάδο, Γλινάδο, Τρίποδες, Αγερσανί, Άνω και 

Κάτω Σαγκρί, Ποταμιά, Μέλανες, Άγιο Θαλέλαιο, Άχαψη (σημερινή Γαλήνη) και Μητριά 

(σημερινές Εγγαρές). Ο Πετρίτσης διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή των 

περισσότερων από αυτά». 

 Και κατά τον Ν. Σφυρόερα (1962β, 2) το χωριό ονομάστηκε έτσι από τον 

ποταμό Πετρίτση, που στην αρχαιότητα λεγόταν «Βίβλινος», από το φυτό «βύβλος ή 

βίβλος, με το οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτιαχναν τους παπύρους τους και οι ομηρικοί 

ήρωες τα σκοινιά τους και τα όπλα τους και που και σήμερα ακόμη φυτρώνει άφθονο στις 

όχθες του και με αυτό οι γεωργοί του κάμπου φτιάχνουν σκοινιά και πλεχτά εργαλεία...Ο 

Βίβλινος ποταμός έδωσε το όνομά του και σ’ ολόκληρη την περιοχή των Λιβαδιών, που 

παλαιότερα και πριν τα χωριά χωριστούν σε κοινότητες ονομαζόταν Δήμος Βίβλου. Σ’ 

αυτό το Δήμο ανήκαν τα χωριά Γαλανάδο, Γλινάδο, Αγερσανί, Τρίποδες, Σαγκρί, Ποταμιά, 

Μέλανες και Εγκαρές. Σήμερα το όνομα Βίβλος το κράτησαν μονάχα οι Τρίποδες, ενώ τ’ 

άλλα χωριά έγιναν ξεχωριστές κοινότητες με τα δικά τους ονόματα». 

 Ο απότομος και βραχώδης λοφίσκος της Ριζοκαστελλιάς (ή «του Κάστελλα» 

κατά τους ντόπιους) απέχει περίπου περίπου 1 χλμ. από τους Τρίποδες (Βίβλο). Αμέσως 

Α-ΒΑ του απλώνεται η κοιλάδα της Πλάκας, όπου και ο ομώνυμος ελληνιστικός πύργος 

(Εικ. 185). Οι επιστήμονες διαφωνούν αναφορικά με τη μορφή και τη χρονολόγηση της 

Ριζοκαστελλιάς. Σύμφωνα με μία άποψη, αποτελεί (φύσει;) οχυρή ακρόπολη που 

ιδρύθηκε στην ΠΚ περίοδο. Αλλού, αντίθετα, υποστηρίζεται ότι είναι ανοχύρωτη 

εγκατάσταση της ΜΚ ή ΥΚ περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, τα εκεί αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα έχουν οικιστικό χαρακτήρα. Συνεπώς στη θέση θα αντιστοιχεί ένα 

(τουλάχιστον) νεκροταφείο, που θα πρέπει να αναζητηθεί κοντά, και η πεδιάδα της 

Πλάκας αποτελεί ιδανικό «υποψήφιο». Την ύπαρξη ΠΚ νεκροταφείου ή νεκροταφείων 
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στην περιοχή αυτή στηρίζουν προφορικές μαρτυρίες κατοίκων για την παρουσία 

τάφων σε μεγάλο βάθος.  

 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ-Ριζοκαστελλιά 
Χάρτης 5ε: 53  

 

Ιστορικό της έρευνας 

«Μικρά σκαφή» από τον Στέφανο (1910, 272).  

 

Αρχιτεκτονική 

Σύμφωνα με τον ανασκαφέα πρόκειται για «προμυκηναϊκή φυσική 

ακρόπολη» με ορατά επιφανειακά ερείπια, «εν μέρει παρεμφερή με αυτά του 

Πολιχνίου»108 και με μεγάλο πλήθος επιφανειακών οψιανών και πυριτόλιθου 

γύρω τους (Στέφανος 1910, 272).  

Στην κορυφή του λόφου αποκαλύφθηκε μικρό, στενό και επίμηκες 

οικοδόμημα με θαλαμίσκο «και τρεις οικίσκοι υπέρ τούτο» (Στέφανος 1910, 

273). Στο δάπεδό τους βρέθηκαν λίγα «λείψανα παλαιότερης κεραμευτικής μετά 

γραπτών γραμμικών το πολύ κοσμημάτων. Αλλά τα κύρια ευρήματα ήσαν τεμάχια 

πήλινων αγγείων νεωτέρων χρόνων (υδριών, πίθων, λαγήνων, πινακίων κλπ) και 

τινών υελίνων (τεμαχίων μικρών ποτηρίων υποπόδων) μετά τινών τεμαχίων 

μαρμαρίνων, μικρών σιδηρών αντικειμένων (ήλων και κώδωνος ποιμενικού), 

μαρτυρούντα της εις χρόνους λίαν αφεστώτας αλλήλων χρησιμοποίησιν των 

αυτών οικοδομών» (Στέφανος 1910, 273).  

 

Η επιστολή του Στεφάνου στην Αρχαιολογική Εταιρεία 

Στη Βασιλικού (2006, 190) οφείλουμε τη μεταγραφή της ακόλουθης, από 

24 Σεπτεμβρίου 1910, επιστολής του Στεφάνου προς τον Πρόεδρο109 της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας που αφορά στην έρευνά του στη Ριζοκαστελλιά. Στην 

ίδια επιστολή, ο Στέφανος αναφέρεται σε δύο ακόμη ανασκαφές του: στην 

ακρόπολη στο Καστράκι (βλ. παραπάνω, αρ. θέσης στον χάρτη= 3 & 5ε: 47) και 

στο νεκροταφείο των Αφεντικών (βλ. παρακάτω, αρ. θέσης στον χάρτη= 3& 5ε: 

52). Όσον αφορά στη Ριζοκαστελλιά, η περιγραφή του στην επιστολή, όπως, 

άλλωστε, και στα ΠΑΕ, είναι εξαιρετικά αόριστη. Ανέσκαψε, σημειώνει, ένα 

οικοδόμημα, με δύο παρακείμενους οικίσκους, αλλά παρά την αφθονία του 

οψιανού, το κτήριο δεν περιείχε παρά λίγα όστρακα αρχαιότερα και διάφορα 

σπασμένα αγγεία ανακατεμένα με καρφιά και άλλα σιδηρά μικροαντικείμενα 

νεωτέρων χρόνων.  

 
 

                                                           

108 Προφανώς αναφέρεται στην ακρόπολη του Καστρακίου. 
109 Απευθύνεται στον Πρόεδρο προφανώς εκ παραδρομής. Πρόεδρος της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ήταν τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, αν και στην πράξη προήδρευε ο Αντιπρόεδρος 

Δημοσθένης Τσιβανόπουλος (Βασιλικού 2006, 74, σημ. 81). 
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 Έν Νάξω τη 23 Σεπτεμβρίου 1910. | Προς την εν Αθήναις Αρχαιολογικήν 

Έταιρείαν | Κύριε Πρόεδρε, 

 Λαμβάνω την τιμήν να ανακοινώσω τω Σ. Συμβουλίω της ημετέρας εταιρείας το 

εξαγόμενον των ενταύθα ανασκαφικών ημών εργασιών. 

 Εν πρώτοις απεπερατώσαμεν την σκαφήν της εν Πολιχνίω προϊστορικής 

Ακροπόλεως Κ α σ τ ρ ά κ ι .  Προς Β. του πέρυσιν άποκαλυφθέντος αυτόθι κυρίου 

οικοδομήματος εφάνησαν τα λείψανα οικημάτων έτι τινών, μετά πληθύος τεμαχίων 

πηλίνων αγγείων, οία τα τέως ευρεθέντα, άνευ τινός μεταλλίνου ευρήματος. Βαθέα 

ορύγματα προς Ν. του ανακαλυφθέντος πέρυσι τείχους ουδέν παρέσχον λείψανον 

οικοδομής. 

 Είτα επελήφθημεν σκαφής επί της φυσικής ακροπόλεως Ριζοκαστελλιάς παρά το 

χωρίον Τρίποδες, ην ενεδείκνυε μεγάλη πληθύς τεμαχίων οψιανού κατάσπαρτων επί του 

εδάφους και το παρεμφερές της εξ αργών λίθων και απλού πηλού οικοδομής των αυτόθι 

οικημάτων προς τα αναμφισβητήτως προϊστορικά. Ή σκαφή αύτη δι' ής ανεσκάφη 

επίμηκες απλούν οικοδόμημα μετά δύο παρακειμένων οικίσκων κατά τούτο απέβη 

διδακτικωτάτη, καθ' ότι μεθ' όλην την αφθονίαν του οψιανού ολίγα μόνον τεμάχια 

παλαιοτέρας κεραμευτικής ευρέθησαν εν αυτοίς, πάντα δε σχεδόν τα εν αυτοίς 

κατατεμαχισμένα ποικίλα πήλινα αγγεία μετά ήλων σιδηρών και άλλων σιδηρών μικρών 

πραγμάτων εισί χρόνων νεωτέρων. 

Μετά την έρευναν ταύτην σκαφή παρά το χωρίον Σαγγρί κατά την πεδινήν θέσιν 

Α φ ε ν τ ι κ ά  απεκάλυψε μέγα νεκροταφείον των προμυκηναϊκών χρόνων. Τα 

ευρήματα πεντήκοντα περίπου τάφων ανασκαφέντων άχρι τούδε εισί πήλινα αγγεία 

χειροποίητα ιδία πυξίδες, άκοσμοι ή μετά ευθυγράμμων χαρακτών κοσμημάτων, ολίγα 

τινά μαρμάρινα (δύο ειδώλια μικρά ων το εν άμορφον και εν ποτήριον υπόπουν) δύο 

όρμοι εκ λιθίνων ψηφίδων, λεπίδες οψιανού, ουδέν δε το εκ μετάλλου. 

 Των τάφων του νεκροταφείου τούτου επιπολαιότατα υπό το έδαφος κειμένων ή 

σύλησις αποβαίνει ευχερέστατη- ούτω δε εσμέν αναγκασμένοι να συνεχίσωμεν την 

ανασκαφήν, πάσαν εφικτήν προσπάθειαν καταβάλλοντες όπως αποπερατώσωμεν ως 

οίον τε ταχύτερον κατά τον μήνα Όκτώβριον. 

Ταύτα ανακοινούμεν τώ Σ. Συμβουλίω προς πάσαν άναγκαίαν σχετικήν ένέργειαν. | 

Μετά βαθέος σεβασμού | Ό Διευθυντής των εν Νάξω | ανασκαφών | Κλών Στέφανος. 

 

Ερμηνευτικές υποθέσεις και χρονολόγηση της θέσης  

Η περιγραφή του Στεφάνου στα ΠΑΕ οδήγησε τον Ντούμα στην 

κατάταξη της Ριζοκαστελλιάς στις οχυρές θέσεις του πολιτισμού Κέρου-Σύρου 

(ΠΚ ΙΙ) που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπως δείχνει, κατά τη γνώμη 

του, και η ετυμολογία του τοπωνυμίου (ριζο-καστελλιά) (Doumas 1972, 152, 

166).110 

Εξετάζοντας τα επιχειρήματα του Ντούμα, η Φώτου παρατηρεί τα εξής: 

Καταρχήν, η Ριζοκαστελλιά στην αρχαιότητα βρισκόταν πολύ πιο κοντά στη 

θάλασσα από ό,τι σήμερα, όπως αποδεικνύει το υποκείμενο του επιφανειακού 

στρώμα άμμου και θαλάσσιων βοτσάλων, στην πεδιάδα [της Πλάκας] που 

απλώνεται αμέσως δυτικά της. Δεύτερον, η ετυμολογία του τοπωνυμίου 

                                                           

110 Η Ριζοκαστελλιά περιλαμβάνεται, προφανώς εκ παραδρομής, στα ΠΚ ναξιακά νεκροταφεία 

στον χάρτη του Ντούμα (Doumas 1977, 13, fig. 2, 143). 



 

151 

 

προέρχεται από τη βραχώδη σύσταση του λόφου και, τρίτον, κανένα στοιχείο 

δεν επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι υπήρχε τεχνητή οχύρωση. Σε ό, τι δε αφορά 

στη χρονολόγηση των κτηριακών καταλοίπων και την έναρξη της κατοίκησης 

της Ριζοκαστελλιάς στην ΠΚ περίοδο, η Φώτου υπογραμμίζει ότι ερείδεται 

αποκλειστικά στην εντύπωση του Στέφανου ότι είναι «εν μέρει παρεμφερή με 

αυτά του Πολιχνίου» και στην ερμηνεία της φράσης του «λείψανα παλαιότερης 

κεραμευτικής μετά γραπτών γραμμικών το πολύ κοσμημάτων». Πολλοί μελετητές 

δεν συμφωνούν εξάλλου με την πρώιμη χρονολόγηση της θέσης, γεγονός που 

κατά την ίδια θα πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς (Fotou 1983, 32, με 

βιβλιογραφικές παραπομπές). 

Συγκεκριμένα, ο Renfrew παρατήρησε σε επίσκεψή του, στις 10-8-63, 13 

τεμάχια οψιανών μαζί με κεραμεική της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

(Renfrew 1972, 518, n. 11). Ο Ζαφειρόπουλος (1965, 506) θεωρεί τη 

Ριζοκαστελλιά μυκηναϊκή ακρόπολη. Ομοίως και οι Hope-Simpson & Dickinson 

(1979, 328). 

Σύμφωνα πάντως με τη Scholes (1956, 12), τον Treuil (1983, 64) και τη 

Φιλανιώτου (2006, 35), η θέση κατοικήθηκε και στις τρεις φάσεις της Εποχής 

του Χαλκού, Πρώιμη, Μέση και Ύστερη. Την άποψη αυτή υιοθετεί και η 

Βασιλικού (2006, 75: «η νεότερη έρευνα, βασισμένη σε κεραμεικά ευρήματα, 

έδειξε ότι υπήρχε πράγματι εκεί μια προϊστορική εγκατάσταση, διαφόρων όμως 

εποχών, ίσως πρωτοκυκλαδική, αλλά κυρίως μεταγενέστερων χρόνων, 

μεσοκυκλαδική και μυκηναϊκή»). 

Κατά τη Σωτηρακοπούλου (2007, 75) οι περίοδοι χρήσης της θέσης είναι: 

ΠΚ (ΙΙ ;), ΜΚ. ΥΕΧ (ΙΙΙΑ – Β). 

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Πλάκα 
Χάρτης 5ε: 85 

 

Η πεδιάδα της Πλάκας στα ΒΑ του ομώνυμου αρχαίου πύργου έχει 

καλυφθεί με προσχώσεις πάχους πολλών μέτρων που δεν αφήνουν να φανούν 

επιφανειακές αρχαιότητες (εικ. 185). Ωστόσο, ο Treuil (1983, 64) αναφέρει 

πολλές μαρτυρίες ντόπιων αγροτών που όταν σκάβουν τα χωράφια τους κοντά 

στους λόφους της περιοχής εντοπίζουν σποραδικά τάφους, πιθανότατα της 

Πρωτοχαλκής περιόδου, σε βάθος 4 - 10 μ. Σε αυτή τη στάθμη συναντάται 

θαλάσσιο στρώμα ιλύος πλήρες βοτσάλων και ίσως και άμμου, με μεγάλη 

ποσότητα οστράκων άγνωστης χρονολόγησης.  
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Καμένο Μιτάτο (και) Ψαρά 

 
Χάρτης 5ε: 51 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Ο Παπαθανασόπουλος (1961/62, 107) σημειώνει ότι το Καμένο Μιτάτο 

και τα Ψαρά111 είναι θέσεις στις οποίες ο Στέφανος (1904, 57-58) αναφέρει 

αορίστως συλημένες συστάδες τάφων χωρίς άλλη πληροφορία. Ο ίδιος εξάλλου 

δεν αναγνώρισε κανένα αντικείμενο από αυτές. Η θέση Ψαρά δεν σημειώνεται 

στον κατάλογο των θέσεων της Εποχής του Χαλκού που παραθέτει ο Renfrew 

(1972, 518, n. 12), ούτε στον χάρτη των ΠΚ θέσεων του Ντούμα (Doumas 1977, 

fig. 2, n. 51, 142), σε αντίθεση με τη θέση Καμένο Μιτάτο (βλ. και Fotou 1983, 

31). Σημειώνεται δε πλησίον των Αφεντικών στην περιοχή του Κάτω Σαγκρίου 

στη ΝΔ Νάξο. Σύμφωνα με τον Συριόπουλο (1995, 510), η θέση «Καμμένο 

Μητάτο Ψαρρά» βρίσκεται «περί τα 4 χλμ. νοτίως του Σαγκρίου». 

 Η χρονολόγηση της θέσης αυτής είναι στην ΠΚ, χωρίς ακριβέστερο 

προσδιορισμό. 

 

Άγιοι Ανάργυροι 

 
Χάρτης 5ε: 55 

 

 Η θέση βρίσκεται Α του χωριού Σαγκρί, μακριά από τη θάλασσα, στα μεσόγεια, 

επί πλαγιάς χαμηλού λόφου, που περιβάλλεται από ελαιώνες (Ντούμας 1961/62, 272˙ 

Doumas 1977, 100) (Εικ. 186). Το τοπωνύμιο οφείλεται στο παρεκκλήσι των Αγίων 

Αναργύρων (Κοσμά και Δαμιανού), που βρίσκεται σε μικρή απόσταση (Doumas 1977, 

100). 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας  

Το νεκροταφείο ανασκάφηκε το φθινόπωρο του 1961 (Ντούμας 

1961/62, 272).  

 

Αρχιτεκτονική (εικ. 187) 

 Ερευνήθηκαν συνολικά 22 τάφοι, από τους οποίους οι 4 βρέθηκαν 

προσφάτως συλημένοι.112 Είναι τραπεζιόσχημοι, του τύπου Β1 (21 τάφοι) και Α 
                                                           

111 Η υπογράμμιση δική μας. 
112 Σύμφωνα με τον Treuil (1983, 64) τη δεκαετία του 1980 συνεχίστηκαν οι λαθροσκαφές στο 

νεκροταφείο, το οποίο, κατά τη γνώμη του, δεν είχε ερευνηθεί στο σύνολό του από τον Ντούμα. 
Ο ίδιος σημειώνει ότι η επιφανειακή κεραμεική και οι οψιανοί στους γειτονικούς αγρούς 

αποτελούν ασφαλείς μαρτυρίες για την ύπαρξη οικισμού.  
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(1 τάφος) (Ντούμας 1961/62, 272˙ Doumas 1977, 101). Κατά κανόνα, τα 

δάπεδά τους είναι επενδυμένα με μία ή περισσότερες πλάκες (Doumas 1977, 

101). Το μήκος τους κυμαίνεται από 0,40 - 1,65, το πλάτος από 0,20 - 0,80 μ. 

(Ντούμας 1961/62, 272). Σε 16 πάντως τάφους το μήκος της πλευράς έναντι της 

εισόδου ήταν τουλάχιστον 1 μ. Συνήθως, όσο μακρύτερος τόσο και πλατύτερος 

είναι ο τάφος (Doumas 1977, 101. Αντίθετα Ντούμας 1961/62, 272: καμία 

αναλογία δεν υπάρχει μεταξύ πλάτους και μήκους των τάφων). Το βάθος των 

τάφων είναι μικρό (βλ. Doumas 1977, fig. 21). Από τους 22 τάφους, 7 ήταν 

διώροφοι και ένας τριώροφος (Ντούμας 1990γ, 94). Αυτοί δεν 

κατασκευάζονταν ως τέτοιοι από την αρχή, αλλά εφόσον υπήρχε το 

απαιτούμενο βάθος, διαμορφώνονταν στην πορεία με τις κατάλληλες 

προσθήκες ώστε να φιλοξενήσουν πολλαπλές ταφές (Doumas 1977, 101). 

 Ίσως επειδή το νεκροταφείο καταλαμβάνει επίπεδη και ομαλή έκταση, οι 

τάφοι δεν έχουν ενιαίο προσανατολισμό: 2 είναι προς Δ, άλλοι 2 προς ΝΔ, 3 προς 

ΝΑ και 15 προς Ν. Πάντως οι περισσότεροι έχουν την είσοδό τους προς τον 

αναλημματικό τοίχο του νεκροταφείου (Doumas 1977, 101).  

 Πάνω από την καλυπτήρια πλάκα των τάφων στρώνεται χώμα πάχους 

έως 0,30 μ. και ακολουθεί και άλλη στρώση από μικρές σχιστολιθικές πλάκες, 

που καλύπτει όλη την έκταση του νεκροταφείου, καθόσον διαπιστώθηκε 

παντού, όπου υπήρχε ικανή επίχωση.113 Ακριβώς δε πάνω από τον τάφο δεν 

υπάρχει πλακόστρωση, αλλά ο χώρος καλύπτεται από μικρά στρογγυλεμένα 

ποτάμια βότσαλα, που προφανώς επείχαν θέση σήματος και λαμβανόταν 

ιδιαίτερη μέριμνα για την καλή διατήρησή τους (Ντούμας 1961/62, 272).114 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι εδώ το σήμα του τάφου δεν είναι κτιστή εξέδρα, 

όπως σε άλλα νεκροταφεία, αλλά λευκά βότσαλα διευθετημένα μέσα σε πλαίσιο 

από μεγαλύτερες πέτρες (Ντούμας 1990γ, 94).   Για τη συγκράτηση των επιχώσεων πάνω από τους τάφους, 

αναλημματικός τοίχος περιέβαλε το νεκροταφείο κατά τη νότια και ανατολική 

πλευρά. Περί τα 40 μ. από τους τάφους άλλος αναλημματικός τοίχος, με 

κατεύθυνση προς ΝΔ, συναντά έξαρση του βράχου με κατεύθυνση προς ΒΔ και 

συγκρατεί άνδηρο πλάτους 3-4 μ. Από το ανάλημμα της νότιας πλευράς του 

νεκροταφείου, του ανδήρου και του εξάρματος του βράχου ορίζεται μεγάλος 

υπαίθριος χώρος, του οποίου το αρχικό δάπεδο βρέθηκε σε βάθος 1 μ. περίπου. 

Στον χώρο αυτό κατέρχεται κάποιος από το άνδηρο με δύο κλίμακες: οι 

βαθμίδες της μίας είναι κατασκευασμένες στο πάχος του ανδήρου, ενώ της 

άλλης αποτελούνται από πλάκες που εξέχουν βαθμηδόν από τον αναλημματικό 

τοίχο (Ντούμας 1961/62, 272˙ Doumas 1977, 35). 

                                                           

113 Το επιφανειακό στρώμα που κάλυπτε το νεκροταφείο ήταν πολύ λεπτό (πάχους 0,15 - 0,20 

μ.). Συνεπώς, τα άνω τμήματα των τάφων είχαν διαταραχθεί ακόμη και από την άροση της γης 

(Doumas 1977, 100).   
114 Αντίθετα Ντούμας 1990γ, 94: παρόμοιες πέτρες, σαν τα λευκά βότσαλα που σήμαιναν τους 

τάφους, φαίνεται ότι κάλυπταν ολόκληρη την ελεύθερη επιφάνεια του νεκροταφείου. 
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 Οι τ1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 καταλάμβαναν τη μεγαλύτερη έκταση του 

νεκροταφείου, διασκορπισμένοι στο Β και ΒΑ τμήμα. Οι υπόλοιποι 13 τάφοι 

ήταν συνωστισμένοι κατά μήκος του αναλημματικού τοίχου στο ΝΔ πέρας του 

νεκροταφείου (Doumas 1977, 100). Ενίοτε (τ1, 12, 13), ο ξηρότοιχος που 

έφρασσε την είσοδο των τάφων συγχεόταν με τον αναλημματικό τοίχο (Doumas 

1977, 100). Οι τάφοι της πρώτης ομάδας ήταν μάλλον ευμεγέθεις και επιμελώς 

κατασκευασμένοι (Doumas 1977, 100). Οι πλάκες τους ήταν ευθείες και παχείες 

ως και 0,10 μ. Πολύ βαριές και μεγάλες πλάκες επιλέγονταν και για καλύμματα 

(Doumas 1977, 100). Η καλυπτήρια πλάκα του τ20 είναι 2,15 x 1,30 x 0,20 μ. 

Αυτοί οι τάφοι υπερέχουν και από πλευράς κτερισμάτων. Αντιθέτως, εκείνοι στο 

ΝΔ άκρο του νεκροταφείου ήταν μικρότεροι και φτωχότεροι ως προς την 

κατασκευή και τα κτερίσματα και δεν είναι ίσως άνευ σημασίας το ότι οι πιο 

πολλοί σχεδιάστηκαν για περισσότερες από μία ταφές (Doumas 1977, 101). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι διώροφοι τάφοι βρίσκονται στα άκρα του 

νεκροταφείου και πλησίον του αναλημματικού τοίχου, προς τον οποίον σχεδόν 

συνωστίζονται (Ντούμας 1961/62, 273). 

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Το νεκρό σώμα κείται απευθείας πάνω στην πλάκα ή τις πλάκες του 

δαπέδου του τάφου, συνήθως στο δεξιό πλευρό, σε συνεσταλμένη στάση, με τα 

χέρια λυγισμένα μπροστά από το πρόσωπο και τα νώτα προς την ανωφέρεια 

(Ντούμας 1961/62, 272˙ Doumas 1977, 101). Σε τουλάχιστον επτά τάφους μία 

μικρότερη πλάκα τοποθετείται στη μια στενή πλευρά του τάφου και 

χρησιμοποιείται ως «μαξιλάρι» (Doumas 1977, 101).  

 Aπό τις διαστάσεις των τάφων συνάγεται ότι προορίζονται για ενήλικες, 

εξαιρουμένων τριών (τ 14, 17 και 18) που πρέπει να ήταν παιδικοί (Doumas 

1977, 101). Τουλάχιστον 9 τάφοι περιείχαν έναν νεκρό και 10 περισσότερους 

(Doumas 1977, 102), από δύο έως δώδεκα (Ντούμας 1961/62, 273, 1990β, 94). 

Πριν από κάθε νέο ενταφιασμό, τα οστά των προηγουμένων νεκρών 

μετακινούνταν (εξαιρουμένων των κρανίων που παρέμεναν στην αρχική τους 

θέση) και αποθηκεύονταν είτε σε μία άκρη του τάφου, όταν αυτός δεν έχει 

όροφο (τ8, 9), είτε σε έναν κατώτερο θάλαμο, που εδημιουργείτο με τη 

μετατόπιση της πλάκας του δαπέδου σε ανώτερη στάθμη. Στην περίπτωση αυτή 

δύο ξηρότοιχοι υποστηρίζουν την πλάκα, ένας σε κάθε στενή πλευρά του τάφου 

(Doumas 1977, 101-102). Στους τάφους αυτούς, κάτω από την πλάκα του 

δαπέδου, επί της οποίας κείται πάντοτε ένας νεκρός, υπάρχει κενός χώρος, που 

δημιουργείται μάλλον κατά τη δεύτερη ταφή, στον οποίο, σαν σε οστεοφυλάκιο, 

εναποτίθενται τα οστά των προηγουμένων νεκρών με τα κτερίσματά τους 

(Ντούμας 1961/62, 273˙ Doumas 1977, 101). Πιθανή χρήση οστεοφυλακιου είχε 

ο τ21. Όλα τα παραπάνω πιστοποιούν μεγάλη διάρκεια στη χρήση κάθε τάφου 

(Ντούμας 1990γ, 94).  
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β. Κινητά Ευρήματα115  

 Τα αντικείμενα στο εσωτερικό των τάφων ήταν λίγα. Από σύνολο 40 

ενταφιασμών, τουλάχιστον 16, πολλαπλές κυρίως ταφές, δεν συνοδεύονταν από 

κτερίσματα (Doumas 1977, 102). Στους μεγάλους ατομικούς τάφους υπήρχε 

συνήθως μαρμάρινο σκεύος μπροστά από την κεφαλή του/της νεκρού/ής. Οι 

«πλούσιοι» τάφοι είχαν χρησιμοποιηθεί μία φορά (Ντούμας, 1990β, 94). Το 

δεύτερο κτέρισμα, εάν υπήρχε, ήταν δίπλα στα πόδια (Ντούμας 1961/62, 273). 

Σπάνια και ακόσμητα, αλλά από καλής ποιότητας πηλό είναι τα πήλινα αγγεία, 

τα οποία είναι σχεδόν ισάριθμα με τα μαρμάρινα και συνόδευαν φτωχές ταφές. 

(Ντούμας 1961/62, 273˙ Doumas 1977, 102). Σε έναν μόνο τάφο, και μάλιστα 

ομαδικό (τ21), βρέθηκε μαρμάρινο ειδώλιο τύπου Σπεδού, ύψους 0,15 μ. 

(Ντούμας 1961/62, 273˙ Doumas 1977, 105). Σύνηθες κτέρισμα και στους 

ταπεινούς τάφους είναι οι λεπίδες οψιανού (Ντούμας 1961/62, 273). Bρέθηκαν 

τέλος ένα «κουταλόσχημο» αντικείμενο από πρασινωπό λίθο (τ5), ψήφοι από 

πρασινωπό λίθο (τ5) και διάτρητες οστέινες ψήφοι (τ20).  

 Έξω από τους τάφους, στη νότια πλευρά του υπαίθριου χώρου, ακριβώς 

δίπλα στο βραχώδες έξαρμα που ξεκινούσε από τη ΝΑ γωνία του νεκροταφείου, 

βρέθηκε μεγάλος αριθμός καπελλόσχημων αγγείων (Ντούμας 1961/62, 272). 

(εικ. 188). Από τον ευρύτερο χώρο συλλέχθηκαν επίσης υφαντικά βάρη, 

κομμάτια από ώχρα, κοχύλια κ.ά. (Doumas 1977, 106). 

 

Χρονολόγηση 116 

 Σύμφωνα με τον ανασκαφέα, ανάμεσα στα αντικείμενα του 

νεκροταφείου δεν υπάρχουν διαγνωστικοί τύποι που να ανήκουν αμιγώς στους 

πολιτισμούς Πηλών-Λάκκουδων (ΠΚ Ι) και Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ), ενώ τα 

περισσότερα είναι χαρακτηριστικά της μεταβατικής ΠΚ Ι/ΙΙ ομάδας Κάμπου. 

Συνεπώς, το νεκροταφείο πρέπει να χρονολογηθεί στη μεταβατική φάση μεταξύ 

αυτών των δύο πολιτισμών (Doumas 1977, 25-26, 106˙ Ντούμας 1990β, 94. Βλ. 

και Renfrew 1972, 518, n. 8˙ Hope-Simpson & Dickinson 1979, 327˙ Karantzali 

2008, 242). Το νεκροταφείο ωστόσο έχει χρονολογηθεί και στην ΠΚ ΙΙ περίοδο 

(Philaniotou 2008, 195). 

                                                           

115 Αναλυτικά δημοσιεύονται στο Doumas 1977, 102-120. Βλ. επίσης, Μαραγκού 1990: λήμματα 

13, 91-97, 105, 181, 182˙ Μαρθάρη 1990, 45 (για το πήλινο καπελλόσχημο ΜΝ 3598).  
116 Η περιοχή του νεκροταφείου πρέπει να επαναχρησιμοποιήθηκε και κατά τους ιστορικούς 
χρόνους, όπως δείχνει η εύρεση κλασικού ή ελληνιστικού αμφορέα στο εσωτερικό του τ22 

(Doumas 1977, 106). 
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Ροδινάδες 

 
Χάρτης 5ε: 56 

 

 Η θέση βρίσκεται στην ανατολική όχθη της ίδιας ρεματιάς από όπου διέρχεται 

και το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων (εικ. 186). 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό έρευνας: 

Η πρώτη λακωνική αναφορά στη θέση, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το 

τοπωνύμιό της, γίνεται από τον Ντούμα, ο οποίος στο τέλος της 

προκαταρκτικής έκθεσης του για τις ανασκαφές που διενέργησε στους Αγίους 

Αναργύρους το φθινόπωρο του 1961 σημειώνει ότι περίπου 100 μ. βορείως του 

εκεί νεκροταφείου ανακαλύφθηκε συστάδα 4 τάφων-λάκκων εντός του 

φυσικού μαλακού πετρώματος, πενιχρών και ως προς την κατασκευή και ως 

προς τα κτερίσματα (Ντούμας 1961/62, 274).  

  

Αρχιτεκτονική 

 Οι 4 τάφοι είναι σε πολύ αραιή διάταξη (Εικ. 189), ώστε θα μπορούσε να 

υποθέσει κανείς ότι και άλλοι τάφοι παρεμβάλλονταν ανάμεσά τους, αν και 

κανένα σχετικό ίχνος δεν υπάρχει. Πρόκειται για απλούς λάκκους σκαμμένους 

στο έδαφος χωρίς καμία επένδυση (τύπος C2: τ2 και τ4) ή με επένδυση από 

πλευρικές πλάκες (τύπος Α: τ1 και τ3). Μόνον ο τ3 έχει πλακοστρωθεί, το 

δάπεδο των υπολοίπων είναι ο φυσικός βράχος. Όλοι οι τάφοι είναι μονώροφοι 

και σχεδόν επιφανειακοί. Συνεπώς, ακόμη και αν υπήρχε κάποια κατασκευή ή 

διαμόρφωση από πάνω τους, αυτή δεν διατηρήθηκε (Doumas 1977, 127).  

 Οι διαστάσεις τους είναι, πάντως, αρκετά μεγάλες: ±1 (μήκ.) x 0,40 (τ1) / 

0,60 (τ3) / 1, 00 (τ2 και τ4) (πλάτ.) x 0,30 - 0,61 μ. (βάθ.). Είναι όλοι 

προσανατολισμένοι προς Δ, ακολουθώντας την ομαλή κλίση του εδάφους.  

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Τον προσανατολισμό των τάφων ακολουθούσαν προφανώς και οι νεκροί 

τους, που θα πρέπει να ήταν ενήλικες και να είχαν τοποθετηθεί σε 

συνεσταλμένη στάση (Doumas 1977, 127). Η κακή διατήρηση του σκελετικού 

υλικού δεν επιτρέπει άλλα συμπεράσματα. Τα κτερίσματα πάντως βρέθηκαν 

κυρίως στην πάνω δεξιά γωνία των τάφων και εάν βρίσκονταν δίπλα στο 

πρόσωπο του νεκρού, τότε το σώμα θα ακουμπούσε στο αριστερό πλευρό. 

Ασαφής είναι ο αριθμός των νεκρών σε κάθε τάφο (Doumas 1977, 127). 
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β. Κινητά Ευρήματα 

 Στους τ1 και τ3 δεν βρέθηκαν κτερίσματα. Ο τ2 περιείχε μία πήλινη 

πρόχου και ο τ4, ο πλουσιότερος όλων, πήλινη πρόχου, πήλινο πιθοειδές αγγείο, 

αργυρή καρφίδα, χάλκινη περόνη και τρεις λεπίδες οψιανού (Doumas 1977, 127-

128˙ Μαραγκού 1990, λήμμα 189: ΠΚ ΙΙΙ πήλινο πιθοειδές αγγείο) (εικ. 190). 

 

Χρονολόγηση  

Σύμφωνα με τον ανασκαφέα, όλα τα ευρήματα, και κυρίως οι πρόχοι και 

η αργυρή καρφίδα είναι χαρακτηριστικοί τύποι της ομάδας Καστριού (Doumas 

1977, 25-26, 127˙ Ντούμας 1990, 25. Βλ. και Philaniotou 2008, 195: ΠΚ ΙΙΙΑ).  

Την ένταξη του νεκροταφείου στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου προτείνει ο 

Renfrew (1972, 518, n. 8, που θεωρεί τους τάφους ξεχωριστή συστάδα της 

περιόδου αυτής στην περιοχή του νεκροταφείου των Αγίων Αναργύρων). Το ίδιο 

και οι Hope-Simpson & Dickinson (1979, 327) και η Σωτηρακοπούλου, η οποία 

ωστόσο δεν δέχεται τη χρονολόγηση των πρόχων στη φάση Καστριού, καθώς 

θεωρεί ότι εντάσσονται τυπολογικά στην ΠΚ ΙΙ (ομάδα Σύρου) 

(Σωτηρακοπούλου 1999, 171-172).  
 

Αφεντικά 

 
Χάρτης 5ε: 52 

 

 Η θέση περίπου 2 χλμ. ΝΔ του Σαγκρίου (Συριόπουλος 1995, 248), απέχει 

περίπου 20 λεπτά από το Κάτω Σαγκρί.117 Εκτείνεται από Β προς Ν σε χώρο εμβαδού 

100 x 12-25 μ. στα κράσπεδα χαμηλής λοφώδους έκτασης με σχιστολιθικό έδαφος 

(Στέφανος 1910, 270).  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Ανασκαφή του Στεφάνου από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές 

Νοεμβρίου 1910 (Στέφανος 1910, 270). 

 

Αρχιτεκτονική  

 Οι 170 περίπου πυκνά διατεταγμένοι τάφοι του νεκροταφείου 

ανιχνεύθηκαν σε βάθος 0,20 - 1,50 μ. Η κατασκευή τους είναι «καθόλα ομοία 

προς των τέως ανασκαφέντων εν Νάξω προϊστορικών τάφων, αλλ’ ο τρόπος της 

προς αλλήλας προσαρμογής των περιβαλλουσών τον τάφων πλακών ποικίλει»: σε 

ορισμένους «επισημότερους» τάφους, όλες οι πλευρές «επενδύονται» με διπλή 
                                                           

117 Ο Συριόπουλος (1995, 248, 509˙ με βιβλιογραφικές παραπομπές) σημειώνει ότι ανασκαφές 

του Κοντολέοντος στο ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη στον «Γύρουλα» ή «Μάρμαρα», σε απόσταση 
περίπου μισής ώρας νότια του Σαγκρίου, αποκάλυψαν, εκτός από τα κατάλοιπα του ιερού των 

ιστορικών χρόνων, ΠΚ, μυκηναϊκά και γεωμετρικά όστρακα και οψιανό 
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σειρά πλακών που το μεταξύ τους κενό πληρούται με χώμα και μικρούς λίθους 

Κάθε τάφος καλύπτεται από μία συνήθως πλάκα, ή σπανιότερα από δύο, τη μία 

πάνω στην άλλη, συνήθως δε πάνω από το κάλυμμα υπάρχει σειρά λίθων 

ποικίλης διάταξης, για την καλύτερη στερέωση του, ή τοιχίσκος, εν είδει 

σήματος. Ως δάπεδό τους χρησιμοποιείται το ίδιο το φυσικό σχιστολιθικό 

πέτρωμα, που σπανιότερα πλακοστρώνεται (Στέφανος 1910, 270-271). Κατά τη 

Φώτου (Fotou 1983, 42) οι τάφοι σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ανήκουν στον 

τύπο Α του Ντούμα.  

 

Περιεχόμενο 

α. Ταφές 

 Κατά κανόνα κάθε τάφος αντιστοιχεί σε έναν νεκρό, που τοποθετείται με 

το δεξιό πλευρό σε συνεσταλμένη στάση. Αναφέρονται όμως τάφοι όπου 

κανένας νεκρός δεν βρισκόταν στην αρχική του θέση. Σπανιότερα στον ίδιο 

τάφο γίνεται και δεύτερη ταφή, αφού εκτοπιστούν σε μία άκρη τα οστά του 

πρώτου νεκρού, εξαιρουμένου του κρανίου που μένει στην αρχική του θέση. 

Άλλοτε τα οστά ενός ή περισσοτέρων νεκρών καλύπτονται με χώμα ή/και 

πλάκα, και από πάνω γίνεται ο νέος ενταφιασμός (Στέφανος 1910, 271). Η 

παρουσία πολλών νεκρών στον ίδιο τάφο θεωρείται αποτέλεσμα δευτερογενούς 

ταφής και οι ίδιοι αυτοί τάφοι οστεοφυλάκια, στα οποία μετακινούνταν τα οστά 

νεκρών από τάφους όπου είχαν αρχικά ενταφιαστεί (Ντούμας 1990, 94).  

 

β. Κινητά Ευρήματα 

 Οι περισσότεροι τάφοι είχαν από ένα κτέρισμα, κάποιοι κανένα και λίγοι 

περισσότερα. Το κτέρισμα βρίσκεται συνήθως όρθιο ή στο πλάι ή ανεστραμμένο 

μπροστά στο πρόσωπο του νεκρού, σπανιότερα πίσω από το ινίο ή σε άλλο 

σημείο του τάφου (Στέφανος 1910, 271).  

 Πρόκειται συνήθως για πήλινα αγγεία, συνολικά 100 περίπου: κυρίως 

πυξίδες, ημισφαιρικές ή κυλινδρικές. Οι πρώτες είναι συνήθως ακόσμητες και οι 

δεύτερες «μετά χαρακτών ευθύγραμμων κοσμημάτων κατά ζώνας (το πλείστον 

εγκαρσίας, σπανιώτερον καθέτους) εφ’όλου του σώματος του αγγείου, απλαί μεν 

αι πλείσται, τινές δε διπλές» (Στέφανος 1910, 271). Βρέθηκαν επίσης πήλινα 

«απιοειδή» αγγεία «μετά χαρακτών κοσμημάτων, τεταγμένων συνήθως εις 

τρίγωνα μεταξύ σώματος και τραχήλου˙ σπανιώτερον εφ’όλης της κοιλίας του 

αγγείου εις καθέτους ζώνας» (Στέφανος 1910, 271), πήλινα «σικυοειδή, άποδα ή 

υπόποδα, το πλείστον άκοσμα» (Στέφανος 1910, 272).  

Από μαρμάρινα υπήρχαν μικρές λοπαδοειδείς φιάλες, δύο μικρά ποτήρια 

με πόδι, «μαρμάριον, οίον πινακίς τετράγωνος περιχειλωτή» (Στέφανος 1910, 

272) και τρία ειδώλια: «εν μεν άμορφον, έτερον δε του συνήθους γυναικείου 

προϊστορικού τύπου, το δε τρίτο ιδιάζον, του προϊστορικού μουσικού, ου ειδώλια, 

μετά τριγωνικού μουσικού οργάνου οίον άρπης, ευρέθησαν εν Θήρα και Τριοπίω. 

Το τελευταίον τούτον το αξιολογώτατον πάντων των κτερισμάτων, ευρέθη εν 

τάφω εκ των επισημοτάτων του νεκροταφείου, περιβαλλομένω υπό διπλής σειράς 
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πλακών, ανοιχθέντι ήδη εν εποχή αγνώστω. Υπό λίθους ερριμένους εν τω τάφω, 

το μαρμάρινον τούτο ειδώλιον ανδρός καθημένου επί έδρας τετράποδος, είναι μεν 

κολοβόν την κεφαλήν και τους πόδας (ως και τους πόδας της έδρας), αλλά το 

σωζόμενον μέρος επιτρέπει να συμπεράνωμεν ότι παριστά προϊστορικόν 

μουσικόν» (Στέφανος 1910, 272) (εικ. 191).  

Συλλέχθηκαν, τέλος, λεπίδες οψιανού, μικρή λίθινη τριγωνική σμίλη, «οία 

πρώτον νυν απαντά, καθόσον γνωρίζουμε, εν κυκλαδικώ τάφω» (Στέφανος 1910, 

272), δύο όρμοι με λίθινες ψηφίδες και ορισμένες μεμονωμένες λίθινες ψηφίδες 

(Στέφανος 1910, 272).118  

 Από τους 170 τάφους των Αφεντικών, ο Παπαθανασόπουλος 

αναγνώρισε το περιεχόμενο μόλις δύο: του τ40 με το καθιστό ειδώλιο του 

μουσικού, γνωστό και ως «ο αρπιστής της Νάξου» (εικ. 191) και του τ41 με τη 

λίθινη μικρή τριγωνική αξίνα ή σμίλη (Παπαθανασόπουλος 1961/62, 108, 148-

149. Για τον «αρπιστή της Νάξου» βλ. και Μαραγκού 1990, λήμμα 111).  

 

Χρονολόγηση  

Σύμφωνα με τον Renfrew (1972, 518, n, 19), το ειδώλιο του «αρπιστή της 

Νάξου» (εικ. 191), και κατ’ επέκταση ο τάφος στον οποίο βρέθηκε, ανήκουν 

στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Ωστόσο ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ορισμένοι 

τάφοι των Αφεντικών μπορεί να χρονολογούνται στον πολιτισμό Γρόττας-

Πηλού (ΠΚ Ι) (Renfrew 1972, 178). Πράγματι, ο μεγάλος αριθμός των 

κτερισμάτων, ορισμένα από τα οποία με βάση την περιγραφή του Στεφάνου 

φαίνεται να ανήκουν στην ΠΚ Ι και στη μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ, δείχνει ότι 

αυτό το μεγάλο νεκροταφείο είχε και μακρά περίοδο χρήσης. 

Η Φώτου (Fotou 1983, 42, σημ. 170) σημειώνει ότι οι Hope-Simpson & 

Dickinson αναφέρουν και ένα όστρακο που μιμείται τα μινυεία και προτείνουν 

χρονολόγηση του νεκροταφείου στη Μέση Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο, τέτοιο 

όστρακο δεν περιγράφεται ούτε από τον Στέφανο ούτε πουθενά αλλού στη 

βιβλιογραφία.  
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 Στη θέση Ριζοκαστελλιά (βλ. παραπάνω, αρ. θέσης στον χάρτη= 3  5ε: 53) παρατίθεται 

επιστολή του Στεφάνου προς την Αρχαιολογική Εταιρεία με αναφορά στο νεκροταφείο των 
Αφεντικών. Στην επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα φειδωλός ως προς την απαρίθμηση και την 

περιγραφή των ευρημάτων. 
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Τσικνιάς ή Τσικνιάδες: νεκροταφείο 

 

Χάρτης 5ε: 71 

 

Το νεκροταφείο του Τσικνιά (ή των Τσικνιάδων) βρίσκεται δυτικά του χωριού 

Κάτω Σαγκρί, στη ΝΑ πλαγιά ενός βραχώδους λόφου πάνω από το μεγαλύτερο και το 

πιο γόνιμο κομμάτι της ηπειρωτικής Νάξου (Εικ. 192). Καλύπτει μία μακρά και στενή 

λωρίδα γης (140 x 20 μ.) γνωστή ως «Λούρος» (Εικ. 193), με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. 

Ορίζεται στα δυτικά από βραχώδες έξαρμα, το οποίο αποτελεί φυσικό ανάλημμα για μία 

επίπεδη έκταση ψηλότερα, ενώ στα ανατολικά έχει πολύ απότομη κλίση και σχηματίζει 

οργώσιμη περιοχή. Η θέση πρέπει να επιλέχθηκε λόγω του λευκωπού πηλώδους 

υπεδάφους της, που είναι αρκετά συμπαγές και συγκρατεί τις πλευρικές πλάκες των 

τάφων. Αυτό φαίνεται να είναι, γενικά, το προτιμώμενο έδαφος για τα ΠΚ νεκροταφεία 

(Philaniotou 2008, 195 - 196). Η ονομασία της οφείλεται στο γεγονός ότι στην περιοχή 

παλαιότερα (δυστυχώς όχι πια) υπήρχαν «τσικνιάδες», δηλαδή ερωδιοί. 

 

Ιστορικό της έρευνας  

 Σωστική ανασκαφή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η οποία δεν έχει 

ολοκληρωθεί (Philaniotou 2008, 196).  

 

Αρχιτεκτονική  

 Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί 122 τάφοι, οι 71 συλημένοι (51 σε 

διαφορετικές χρονολογικές περιόδους, ακόμη και στην αρχαιότητα και 20 

πρόσφατα). Πολλοί όμως παρέμειναν άθικτοι και ερευνήθηκαν συστηματικά, 

ενώ η θέση «κρύβει» και άλλους που μένει να ερευνηθούν. Τα δεδομένα δείχνουν 

ομοιότητες με το γειτονικό νεκροταφείο των Αφεντικών (Philaniotou 2008, 105 

- 196). 

Η οργάνωση των τάφων σε «πεζούλες» καθορίστηκε από την έντονη 

φυσική ρύση του εδάφους από Β προς Ν: αυτοί σχηματίζουν πυκνές συστάδες 

που χωρίζονται μεταξύ τους με βραχώδη εξάρματα, και προσανατολίζονται 

συνήθως προς Ν, σπανιότερα προς Α ή Δ (εικ. 193). Η μακρύτερη πλευρά τους, 

απέναντι από την είσοδο, τοποθετείται κατά κανόνα προς την πλαγιά 

(Philaniotou 2008, 196).   

 Έχουν αναγνωριστεί όλοι οι τύποι τάφων της τυπολογίας του Ντούμα 

και τυχόν διαφορές οφείλονται σε τοπικές συνθήκες: 67 τάφοι είναι του τύπου 

Β1 (ενίοτε χρησιμοποιείται πηλός ως συνδετικό υλικό στον ξηρότοιχο που 

κλείνει την είσοδο)˙ 14 τάφοι ανήκουν στον τύπο Α˙ 5 ανήκουν στον τύπο Β2 και 

Ε˙ και 2 στον τύπο C1. Σε δύο περιπτώσεις (τ5, τ120) προκειμένου να ενισχυθεί 

η είσοδος για να αντέξει την πίεση από τα υπερκείμενα χώματα, φέρει δύο 

παράλληλες πλάκες με ενδιάμεσο γέμισμα από χώμα και χαλίκια (Philaniotou 

2008, 196. πβλ. τον τάφο στα Αφεντικά με τις διπλές πλάκες σε όλες τις πλευρές 

του) (εικ. 194). 
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Αρκετοί από τους τάφους είναι διώροφοι. Λίθινα θρανία κατά μήκος των 

δύο ή των τριών πλευρών των τ79 και 82 (πβλ. τXV των Απλωμάτων), 

αντίστοιχα, δείχνουν ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, αν και δεν 

σώθηκαν οι άνω όροφοι, εξαιτίας της άροσης ή κάποιας ατελέσφορης 

απόπειρας λαθροσκαφής. Οι τ24 και 50 διαιρούνται σε δύο τμήματα με μία ή 

δύο κάθετες πλάκες. Τα δάπεδα των τάφων των τύπων Α και Β1 στρώνονται με 

πλάκες ή με μικρές πέτρες ή με συνδυασμό των δύο (Philaniotou 2008, 197). 

Οι διαστάσεις των τάφων ποικίλλουν. Ο μεγαλύτερος τ24 έχει μήκος 1,30 

x 0,90 μ και ο μικρότερος τ56 0,33 x 0,30 μ. Οι πιο μικροί τάφοι ήταν πιθανότατα 

παιδικοί, ενώ κάποιοι μεγάλοι (π.χ. ο τ24) μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ως 

οστεοφυλάκια (Philaniotou 2008, 197).  

 Υπερκείμενες των τάφων «κατασκευές» από πέτρες αναμεμιγμένες με 

χώμα και όστρακα έχουν τη μορφή κύκλων (γεμισμένων ή όχι), ημικυκλίων, 

ακόμη και σπειρών (εικ. 194). Μερικές λίθινες «κατασκευές» δεν βρίσκονται 

πάνω στον τάφο, αλλά δίπλα στην καλυπτήρια πλάκα που έχει σκεπαστεί με 

χώμα. Πρόκειται για ταφικά σήματα, που κάποτε περιέχουν λίθινα εργαλεία και 

σε δύο περιπτώσεις από ένα πήλινο σκεύος, σπασμένο ή ακέραιο. Ως σήμα 

λειτουργεί ενίοτε και η μία από τις πλαϊνές πλάκες του τάφου, όταν εξέχει σε 

σχέση με τις υπόλοιπες (Philaniotou 2008, 197). 

Σε ορισμένα σημεία του νεκροταφείου υπάρχουν σωροί λίθων 

αναμεμιγμένων με χώμα και όστρακα, που δεν φαίνεται να σχετίζονται με 

τάφους, αλλά ούτε είναι και τυχαίοι. Θα πρέπει να συνδεθούν με ταφικές 

πρακτικές και να συγκριθούν ίσως με τις «εξέδρες» που αναφέρει ο Ντούμας ή 

να είναι απλώς υπολείμματα παλαιότερων γκρεμισμένων σημάτων (Philaniotou 

2008, 197). Λιθοσωρός στο ΠΚ νεκροταφείο στο Τσέπι Μαραθώνα έχει πάντως 

συσχετιστεί με το έθιμο του λιθοβολισμού ως αποτροπαϊκής πράξης 

(Pantelidou-Gofa 2008).  

 

Περιεχόμενο 

α. Σκελετικά κατάλοιπα 

 Ορισμένοι τάφοι δεν περιείχαν οστά, ενώ άλλοι, ακόμη και του τύπου Α, 

περιείχαν παραπάνω από μία ταφή. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των νεκρών σε 

έναν τάφο μπορεί να κυμαίνεται από έναν έως οκτώ. Όπως και στο νεκροταφείο 

των Αφεντικών, τα οστά βρίσκονται σε πλήρη ακαταστασία, ανακατεμένα με 

κτερίσματα. Η κακή διατήρησή τους δεν έχει επιτρέψει την ανθρωπολογική 

μελέτη τους ώστε να καθοριστεί η ηλικία και το φύλο των νεκρών (Philaniotou 

2008, 198).  

  

β. Κινητά ευρήματα 

 Μόνο 27 από τους 51 ασύλητους τάφους ήταν κτερισμένοι. Οι 

περισσότεροι από αυτούς είχαν ένα ή δύο κτερίσματα, ενώ τρεις περιείχαν 

μόνον από μία λεπίδα ή φολίδα οψιανού. Κτερίσματα βρέθηκαν επίσης σε 7 από 

τους συλημένους τάφους. Οι τρεις πλουσιότεροι τάφοι (τ5, τ79, τ82) είχαν 6, 18, 
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και 15 κτερίσματα αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων λεπίδων και φολίδων 

οψιανού. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τύπου τάφων και κτερισμάτων: ορισμένοι 

τάφοι πολύ περίτεχνοι ήταν ακτέριστοι. Τα κτερίσματα ήταν κυρίως πήλινα 

[πυξίδες (σφαιρικές, κυλινδρικές, πηνιόσχημες, με αμφικωνικό σώμα), κωνικά 

κύπελλα, κ.ά] ή μαρμάρινα σκεύη διαφόρων τύπων [συνηθέστερες είναι οι 

φιάλες, ορισμένες με ίχνη κόκκινου χρώματος στο εσωτερικό τους]. Το 

μετάλλινα αντικείμενα είναι ελάχιστα: μία ασημένια φιάλη (ΜΝ 9133 από τον 

τ82), μία μικρή ψήφος (από τα αναμοχλευμένα χώματα έξω από τον συλημένο 

τ1) και δύο μολύβδινα σκουλαρίκια (βρέθηκαν στον τ37 μαζί με λίθινες 

ψήφους). Ο τ82 έδωσε μία ασημένια φιάλη και ένας άλλος, συλημένος, 

σμυριδόσκονη ή σκόνη άλλου λίθου (Philaniotou 2008, 198). Πολύ λίγα ήταν τα 

μαρμάρινα ειδώλια. Ανάμεσά τους ένα σχηματοποιημένο της ΠΚ Ι βρέθηκε μαζί 

με άλλα κτερίσματα στον τ113. Ένα δεύτερο, επίσης σχηματοποιημένο, είχε 

τοποθετηθεί πάνω σε ένα άλλο ειδώλιο του οποίου σώζονται μόνον τα σκέλη: 

προκύπτει έτσι μία σύνθεση που παραπέμπει σε μητέρα και παιδί ή ακόμη και 

σε γέννα (από τον τ7 που καλύπτει λιθοσωρός), και, τρίτον, ένα προ-κανονικό 

ειδώλιο (Philaniotou 2008, 198-201) (εικ. 195). Συλλέχθηκαν, τέλος, συνολικά 

167 τεμάχια ειργασμένων οψιανών, 73 από τάφους και 94 από την επιφάνεια 

(Carter 2008, 203). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι οι επιφανειακοί 

οψιανοί δείχνουν επιτόπου κατασκευή των εργαλείων που προορίζονταν για 

ταφική χρήση (Carter 2008, 207). 

 

Χρονολόγηση 

 Λίγοι τάφοι χρονολογούνται με βεβαιότητα στην ΠΚ Ι, περισσότεροι στη 

μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ (ομάδα Κάμπου) και στην ΠΚ ΙΙ, από τις πρώιμες έως 

και τις ώριμες φάσεις της μέχρι και τη φάση Καστριού (Philaniotou 2008, 200). 

 

Νεκροταφεία του Μαραθού:  

Λάκκος, Λιοΐρι του Μαραθού, του Τσιπιάρη  

 
Χάρτης 5ε: 77, 78, 79. 

 

Στην περιοχή του Μαραθού, αμέσως Ν - ΝΑ του Κάστρου του Απαλίρου 

(εικ. 196), σε περιοδείες με τον αρχιφύλακα Νάξου Προμπονά έχουμε εντοπίσει 

δύο δυστυχώς συλημένα νεκροταφεία («Λιοΐρι του Μαραθού» και «του 

Τσιπιάρη») (Λεγάκη 2007) (Εικ. 197). Ένα τρίτο («Λάκκος»), επίσης συλημένο, 

αναφέρεται λακωνικά στη βιβλιογραφία.119  

Σε κανένα από αυτά τα νεκροταφεία δεν έχει γίνει περαιτέρω έρευνα. Δεν 

είναι επομένως γνωστά το μέγεθος, οι τύποι τους, ούτε φυσικά η ακριβέστερη 

χρονολόγησή τους. Ο αριθμός των νεκροταφείων στον Μαραθό δείχνει ότι κατά 

                                                           

119 «Στη θέση Λάκκος επισημάναμε λαθρανασκαφή ΠΚ νεκροταφείου» (Χατζηαναστασίου 1993, 

500). 
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την ΠΚ περίοδο υπήρχε ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή. 

Κανένας οικισμός πάντως δεν έχει ακόμη υποπέσει στην αντίληψή μας. 

 

Στελίδα 

 
Χάρτης 5ε: 82 

 

 Τα εργαστήρια πυριτόλιθου της Στελίδας είναι προ-νεολιθικά (βλ. 

παραπάνω: «Η Νάξος πριν από τη Νεολιθική Εποχή»). Καθώς όμως η θέση 

περιλαμβάνει και διάσπαρτη χονδροειδή κεραμεική της ΠΕΧ (Treuil 1983, 64), 

δεν αποκλείεται να συνέχισε να χρησιμοποιείται και τότε. 
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ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ 

 
Χάρτης 5στ. Τα σπήλαια της Νάξου 

60. Σπήλαιο του Ζα 

81. Σπήλαιο της Κορώνου (Κακό Σπήλιο) 

90, 91. Σπήλαια της Φίδας και του Καναβάρη 

94. Σπήλιο Πουράνια 

108. Σπηλιά του Σκοτεινού 
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Σύμφωνα με το Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (τόμος VII, 

τεύχος 8, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1964, 15-21: Σπήλαια στον Νομό Κυκλάδων. 

Νάξος), η Νάξος απαριθμεί 249 σπήλαια.  

Σε ανυπόγραφο άρθρο της εφημερίδας Ναξιακόν Μέλλον (Ιούνιος 1963, αρ. 

φύλλου 245, 1) με τίτλο «Πώς μας βλέπουν οι ξένοι. Χαρακτηριστικά 

δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των Αθηνών για τη Νάξο» 

αναδημοσιεύονται και σχολιάζονται αποσπάσματα από το άρθρο του Ι. Ιωάννου 

«Σπήλαια και πελεκημένες πέτρες στη Νάξο» (περιοδικό Ελλάδα, Μάιος 1963). 

Σημειώνεται εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι ο Μ. Μπαρδάνης είχε εξερευνήσει 

περίπου 85 σπήλαια.120 Ως σπουδαιότερα κατονομάζονται το Σπήλαιο του Ζα 

(«η έρευνα του οποίου θα προσθέση πολλά στις γνώσεις για την προϊστορία του 

νησιού»), της Καλορύτισσας ή Καλορίτσας,121 καθώς και αυτά του Καναβάρη και 

του Φιδά («εμφανίζονται…ως άξια ερεύνης»).  

Στο ίδιο φύλλο και στήλη του Ναξιακού Μέλλοντος αναδημοσιεύεται 

χρονογράφημα του Ακαδημαϊκού Σπ. Μελά στην Εστία (φύλλο 10-5-1963), στο 

οποίο ένας υποτιθέμενος Νάξιος αναγνώστης υπογραμμίζει ότι «μεγάλη 

φασαρία γίνεται» για τις σπηλιές του Δυρού στη Μάνη και για το σπήλαιο των 

Ιωαννίνων. Προτρέπει δε τον ακαδημαϊκό να πάει στη Νάξο όπου υπάρχουν 

καμιά διακοσαριά σπήλαια, «μεγάλα και μικρά που είναι σκορπισμένα στο νησί 

μας…μερικά εχρησιμοποιήθησαν, όπως μαρτυρούν επιγραφές και άλλα λείψανα, 

ως τόποι λατρείας θεών και νυμφών…τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά για τους 

θρύλους και τις παραδόσεις τους είναι η ‘Σπηλιά του Ζα’, το ‘Κακό Σπήλιο της 

Κορώνου’, η ‘Σπηλιά της Νυφιώτισσας’, ‘του Παιδιού η Σπηλιά’, ‘το Σπήλαιο των 

Εγγαρών’ ,η ‘Σπηλιά της Τσέμπαρης’ στην Κωμιακή, ‘του Καναβάρη η Σπηλιά’ στο 

Φανάρι και πλήθος άλλα». Ακολούθως, ο Νάξιος επιστολέας εξαίρει τη Σπηλιά το 

Ζα, «την κατοικία του Διός, γεμάτη ωραίους σταλακτίτες, που είναι τόσο βαθειά, 

σκοτεινή και ανώμαλη που ακόμη μένει ανεξερεύνητη».  

Ένα χρόνο πριν, άλλωστε, η ίδια εφημερίδα (Ναξιακό Μέλλον, αρ. φύλλου 

238, σελ. 5) κάτω από τον τίτλο «Αρχαιολογικά Σχόλια. Τα σπήλαια», 

υπογραμμίζει ότι τα ευρήματα των σπηλαίων, που έχει ανακαλύψει ο 

Μπαρδάνης, «ως ανήκοντα εις τους πρώτους πολιτισμούς, ενέχουν μεγίστην 

σπουδαιότητα, τόσον δια την ιστορίαν του νησιού μας όσον και δια την ιστορίαν 

του πολιτισμού…Υπάρχουν τόσα ευρήματα που θα βρεθούν ακόμη, τόσα, που 

                                                           

120 Στο ίδιο δημοσίευμα του Ναξιακού Μέλλοντος, αναγράφεται ότι το άρθρο του Ιωάννου 

«κοσμείται με καθαρότατες φωτογραφίες των παραστάσεων που βρέθηκαν πελεκημένες σε 
πέτρες μέσα στα σπήλαια της Νάξου και παραβάλλονται με τα περίφημα σκαλίσματα των βράχων 
της Βαλκαμόνικας της Ιταλίας» (η υπογράμμιση δική μας). Προφανώς πρόκειται περί λάθους 

διότι ο Μπαρδάνης (1966/67) πουθενά δεν αναφέρει ότι οι λίθοι με τις επίκρουστες 
παραστάσεις και οι βραχογραφίες βρέθηκαν σε σπήλαια. 
121 Για το Σπήλαιο της Καλορύτισσας σημειώνεται μόνο ότι «πρέπει να αξιοποιηθή γιατί 
βρίσκεται κοντά σε απόστασι 12 χιλιομέτρων από τη Χώρα – λίγο πέρα από τον Πύργο του 
Μπαζαίου - και έχει εξαίρετη τοποθεσία, από την οποία είναι πανοραματική η θέα προς την 
παραλία της Νάξου και την απέναντι Πάρο» (Naξιακό Μέλλον, όπ.π.) 
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μόνον για τους θησαυρούς των σπηλαίων θα ήξιζε να δημιουργηθεί ιδιαίτερο 

μουσείο». 

Στον κατάλογο του Renfrew (1972, 519-520) με τις ΠΕΧ θέσεις της Νάξου, 

κάτω από τον γενικό τίτλο «Άλλα Ευρήματα» (‘Other finds’) αναφέρεται ότι 

«διάφορα σπήλαια στη Νάξο έχουν δώσει ισχνές ενδείξεις για πιθανές 

προϊστορικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σπηλαίων της Φίδας 

και του Κάναβη [“several caves in Naxos have given scanty indications of possible 

prehistoric settlement, including the Spilaio tou Phida (‘Naxos c. 900370) and the 

Spilaio tou Kanavi. Fiedler (1841, 314 and pl. 5)].  

 

I. Βόρεια Νάξος 
 

Σπήλαιο της Κορώνου (Κακό Σπήλιο) 

 
Χάρτης 5στ: 81 

 

 Το «Κακό Σπήλιο»,122 όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, βρίσκεται στην 

Κόρωνο, στη ΒΑ Νάξο, και συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά της ψηλότερης 

κορφής του ομώνυμου βουνού. Συνδέεται, σύμφωνα με την παράδοση, με το 

Σπήλαιο του Ζα (Μελάς 1963). Δικαιολογεί το όνομα του από το μεγάλο βάθος, 

το σκοτάδι και τις κακοτοπιές του. Ο Μπαρδάνης (1962, 5), που μπήκε στο 

εσωτερικό του και σε αυτόν οφείλουμε την περιγραφή που ακολουθεί, 

διαπιστώνει ότι «τα νερά που τρέχουν σε μικρή απόσταση έξω από τη σπηλιά 

διατηρούνται όλο τον χρόνο. Ακριβώς για αυτό είναι δύσκολη η εξερεύνηση μέσα 

στη σπηλιά και μόνο τον Οχτώβρη, όταν δεν έχει βρέξει ακόμα, ελαττώνονται οι 

κίνδυνοι που διατρέχει κανείς».  

 Το έδαφος μπροστά από το σπήλαιο είναι ισοπεδωμένο ενώ τρία μεγάλα 

οριζόντια στόμια σε ευθεία διάταξη, που στενεύουν προς το βάθος, δημιουργούν 

4 «πόρους» (στενά περάσματα). Στο μεσαίο στόμιο διακρίνονται τρεις επιπλέον 

«πόροι», που ο ένας οδηγεί σε έναν θαλαμίσκο διαμ. 2 μ. και οι άλλοι δύο στον 

πρώτο θάλαμο [μήκ. 36 x πλάτ. 35 x ύψ (Δ). 3 – 4 μ.]. Αυτός ο θάλαμος έχει 

«ανοίγματα με διάφορες διακλαδώσεις», χαμηλώνει απότομα στα Α, όπου η 

κίνηση δυσχεραίνεται από τα συμπαγή πετρώματα, ενώ το δάπεδό του 

καλύπτεται από παχύ στρώμα λάσπης. Επικοινωνεί με έναν μικρότερο θάλαμο 

[μήκ. 10 x πλάτ. 8 μ.] στα ΝΔ, μέσω «μικρής τρύπας που με δυσκολία περνάμε 

μέσα από αυτήν». Στην είσοδο του δεύτερου αυτού θαλάμου υπάρχει νερό, ενώ 

όλες του οι επιφάνειες καλύπτονται από κοιμισμένες νυχτερίδες. Δύο (2) 

μακρόστενα ανοίγματα «λίγο πιο μπροστά από την είσοδο του δεύτερου και δεξιά 

και προς το βάθος του πρώτου θαλάμου» οδηγούν στον τρίτο θάλαμο, ο οποίος 

                                                           

122 Στο Δελτίον της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1964, 
σελ. 16) ονομάζεται και Σπήλαιο Πανός και δεν δηλώνεται σε ποια ακριβώς περιοχή της Νάξου 

βρίσκεται.  
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είναι «ομοιόμορφος» [μήκ. 16 x πλάτ. 16 μ.]. «Απέναντι από την είσοδο του 

πρώτου θαλάμου και προς τη Ν πλευρά του» βρίσκεται η είσοδος του τέταρτου 

θαλάμου [μήκ. 20 x πλάτ. 15 μ.], που «το ύψος του είναι τόσο μικρό, που μόνο 

έρποντας μπορεί να περάσει κανείς». Στη Ν πλευρά του βρίσκεται η είσοδος του 

ημισφαιρικού (διάμ. 45 μ. ), πέμπτου θαλάμου. Και ο θάλαμος αυτός έχει νερά, 

που συγκεντρώνονται σε κοίλανση στο κέντρο του δαπέδου του (Μπαρδάνης, 

όπ.π.).  

 Σύμφωνα με τον Κεφαλληνιάδη (1961, 15-16) από το όνομα του βουνού 

(«Κορωνίς») και τη μυθολογία, μερικοί θεωρούν ότι στο «Κακό Σπήλιο» 

κατοικούσε η νύμφη Κορωνίδα που την κυνηγούσε ο Απόλλωνας πάνω στα 

βουνά της Νάξου. Ο Μπαρδάνης (όπ. π.) αναφέρει ότι στον πρώτο και στον 

τρίτο θάλαμό του σπηλαίου (στους άλλους τρεις «δεν υπάρχουν μέσα σημάδια 

ούτε καινούργιας ούτε παλιάς ζωής») βρέθηκαν «πολλά πήλινα αγαλματάκια του 

Πάνα – ένα μισό αγαλματάκι (πήλινο) του Πάνα που παίζει πολύαυλο – καθώς και 

ένα ολόκληρο…πολλά πήλινα κεφαλάκια γυναικών, θεοτήτων και νυμφών, μεταξύ 

των οποίων ίσως και της νύμφης Κορωνίδος, την οποία είχε φαίνεται ‘σπιτώσει’ 

στη σπηλιά ο τραγοπόδαρος θεός». Αποδίδει δε την ονομασία ολόκληρης της 

περιοχής Κόρωνος, όπου βρίσκεται και το σπήλαιο, στην νύμφη αυτή.  

 Τα παραπάνω ευρήματα, του 6ου αι. π.Χ. πιστοποιούν τον λατρευτικό 

χαρακτήρα του σπηλαίου στους αρχαϊκούς χρόνους. Αδιαμφισβήτητα, πάντως, 

αυτό χρησιμοποιήθηκε και στην ΠΕΧ, όπως φανερώνει το σύνολο των χάλκινων 

εργαλείων της ΠΚ ΙΙ [3 σμίλες (εικ. 198) και αμφίστομος χάλκινος πέλεκυς (εικ. 

199) (Μαραγκού 1990, λήμματα 66-68, 70)] που έχει υποστηριχθεί ότι πιθανώς 

ανήκαν σε ξυλουργικό εργαστήριο.123 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί εδώ ότι τη χρήση του σπηλαίου 

«και πολύ παλαιότερα από τον 6ο αιώνα» πιθανολογεί ο Μπαρδάνης (όπ. π.), αν 

και φαίνεται ότι αγνοούσε ότι εκεί βρέθηκαν και προϊστορικά αντικείμενα. 

Βέβαια, λόγω της παρουσίας των προαναφερόμενων πήλινων αρχαϊκών 

ειδωλίων θεωρεί ότι και στην ΠΕΧ το σπήλαιο θα ήταν «τόπος λατρείας». 

Μάλιστα, σημειώνει ότι «ίσως και ο εικονιζόμενος άνθρωπος σε πρωτόγονα 

σκαλίσματα πάνω σε πέτρες που έχω συλλέξει σε άλλη περιοχή (άνθρωπος και 

ελάφι, άνθρωπος και λαγός, άνθρωπος και κατσίκες)124 να παριστάνει τον Πάνα, 

παλαιότερο θεό των ζώων». 

                                                           

123 Από το ίδιο σπήλαιο ο Μπαρδάνης περισυνέλλεξε «ένα κρανίον ζώου… Εστάλη εις Αθήνας και 
παρεδόθη εις τον Καθηγητήν του Πανεπιστημίου κ. Μουτσόπουλον ο οποίος εδήλωσεν ότι είναι 
απολιθωμένον κρανίον προϊστορικού ελέφαντος την ύπαρξιν του οποίου καθώρισεν εις χρόνον 
μεγαλύτερον των 5 εκατομμυρίων ετών» (Μανωλάς 2011β). 
124 Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για τις πλάκες από την Κορφή τ’ Αρωνιού (βλ. παραπάνω, 
ΒΑ και ΝΑ Νάξος και εικ. 111), που παραδόθηκαν στην Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου το 

1961, δηλαδή ένα χρόνο πριν από το δημοσίευμα του Μπαρδάνη που παρατίθεται εδώ. 
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Σπήλαια της Φίδας και του Καναβάρη 

 
Χάρτης 5στ:90, 91  

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σύμφωνα με τον Renfrew (1972, 519-

520), που όμως είναι φειδωλός και δεν δίνει άλλες πληροφορίες, το «Σπήλαιο 

του Φίδα» (Spilaio tou Fida) και «το Σπήλαιο του Κάναβη» (Spilaio tou Kanavi) 

(εικ. 200), που οι ντόπιοι αποκαλούν «της Φίδας» και «του Καναβάρη» (βλ. και 

παραπάνω, αναφορά στο Ναξιακό Μέλλον), φέρουν ισχνές ενδείξεις για πιθανές 

προϊστορικές εγκαταστάσεις. Οι σπηλιές αυτές βρίσκονται στην ανατολική 

πλευρά του Φαναριού της Απειράνθου.125  

 

IΙ. Κεντρική Νάξος 
 

 

Σπήλιο Πουράνια 

 
Χάρτης 5στ:94 

 

Μικρό σπήλαιο στο όρος Μαυροπέτρι (εικ. 121) του Κλειδού. Σύμφωνα 

με τους ντόπιους, οικιστικά κατάλοιπα στο εσωτερικό του μαρτυρούν χρήση 

στην προϊστορική εποχή.  

 

Σπηλιά του Σκοτεινού 

 
Χάρτης 5στ: 108 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 Βρίσκεται στην περιοχή του Ματζημάνη, δηλαδή στη ράχη νότια της 

περιοχής του Δανακού και βόρεια του πύργου του Χειμάρρου (εικ. 159) και 

συγκεκριμένα στη Χάλαντρη. Η μοναδική αναφορά που βρήκαμε γίνεται από τον 

                                                           

125 Το όρος «Φανάρι» βρίσκεται ανάμεσα στο χωριό της Απειράνθου και στο λεκανοπέδιο της 
Τραγαίας και αποτελεί γνωστή αρχαιολογική θέση από τον 19ο αιώνα. Ο Ernst Curtius αναφέρει 

ότι σε επίσκεψή του το 1839 εντόπισε αρχαία επιγραφή Παν-Άρης. Σύμφωνα με τον Jacopo 

Giuseppe Grimaldi η ονομασία Φανάρι προέρχεται από παραφθορά του ονόματος Παν - Άρη. Η 

δε ονομασία Πανάρη οφείλεται στο γεγονός ότι οι Θράκες έκτισαν στο όρος αυτό δύο ναούς 
προς τιμήν του Πανός και του Άρη. Οι ναοί αυτοί κατεδαφίστηκαν αργότερα από τους 

Χριστιανούς που στη θέση τους ανέγειραν δύο εκκλησίες. Σύμφωνα πάντα με τον Grimaldi, η 

σημερινή εκκλησία της Παναγιάς της Φαναριώτισσας χτίστηκε πάνω στα ερείπια του ναού του 
Πανός. Στην ανατολική πλαγιά του όρους Φανάρι σώζονται σε άριστη κατάσταση και ικανή 

έκταση αρχαίοι τοίχοι και ισχυρός τοίχος (ή τείχος) (Χατζάκη 2006). Τη θέση αυτή δεν τη 

συμπεριλάβαμε στον κατάλογο των ΠΚ ναξιακών θέσεων, διότι μολονότι επιφανειακά υπάρχουν 
μεγάλες ποσότητες οστράκων αγγείων, δεν εντοπίστηκε ανάμεσά τους κάποιο διαγνωστικό, 

ώστε να χρονολογεί τη θέση με ασφάλεια στην ΠΚ ή έστω προϊστορική περίοδο. 
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Μπαρδάνη (1963δ, 1): «Η σπηλιά του Σκοτεινού έχει μήκος 16 μ., πλάτος 33 μ. και 

ύψος 7 μ., είναι δε σε λατυποπαγές πέτρωμα όπως όλες σχεδόν οι σπηλιές της 

περιοχής˙ μέσα έχουν βρεθεί προπολεμικά, προϊστορικά και ιστορικά μνημούρια». 

Κανένα άλλο στοιχείο δεν παραδίδεται. Λογικό πάντως είναι να υποτεθεί ότι στα 

«προϊστορικά μνημόρια» θα είχαν ταφεί κάτοικοι των οικισμών του Ματζημάνη 

(βλ. στον κατάλογο της Κεντρικής Νάξου για τους οικισμούς της περιοχής). 

 

 

Σπήλαιο του Ζα 

 
Χάρτης 5στ: 60 

 

 Όπως σημειώνει ο Ιωάννης Κ. Προμπονάς (2011, 8): «Το βουνό που σήμερα 

ονομάζεται Ζας – αυτή είναι η γνήσια προφορά του ονόματος – στην αρχαιότητα 

ονομαζόταν Ζευς. Αυτό διδάσκουν οι δύο επιγραφές που είναι γραμμένες πάνω σε 

βράχους στην περιοχή του βουνού: ΟΡΟΣ ΔΙΟΣ ΜΗΛΩΣΙΟΥ: όρος Διός Μηλωσίου, ‘όριο του 

Δία Μηλώσιου’. 126 Πρέπει να τονιστεί ότι ο σημερινός τύπος Ζας δεν προέκυψε απευθείας 

από την ονομαστική Ζευς, αλλά από την αιτιατική τον Δία›Διά›Ζα π.β. διαβολιά›ζαβολιά 

κ.λπ. Στο βουνό αυτό που είναι το ψηλότερο (1004 μ.) και των Κυκλάδων, ο Ζευς, ο 

ύψιστος θεός των αρχαίων Ελλήνων λατρευόταν, όπως μαρτυρούν οι δύο επιγραφές, με 

την επωνυμία «Μηλώσιος» (ο ντυμένος με δασύμαλλες προβιές)…Η περιένδυση με 

δασύμαλλές προβιές αποσκοπούσε στην πρόκληση βροχών», καθώς αυτές, «στην 

αντίληψη των αρχαίων μοιάζουν με σύννεφα με τα οποία τον χειμώνα είναι σταθερά 

σκεπασμένο το βουνό». Ο Ζευς, άλλωστε, «ταυτίζεται με τα σύννεφα, όπως μαρτυρεί το 

επίθετό του ‘νεφεληγερέτης’, που σημαίνει ‘αυτός που συγκεντρώνει τα σύννεφα’ (και 

προκαλεί βροχή)».  

 Το όρος Ζας κυριαρχεί στη Νάξο και κατοπτεύει όλες τις διαδρομές στο 

εσωτερικό του νησιού (εικ. 201). Το σπήλαιο του Ζα (Διός) βρίσκεται στη δυτική 

απόκρημνη πλαγιά του όρους σε υψόμετρο 628 μ. Η είσοδος του σπηλαίου οδηγεί στην 

κύρια μεγάλη αίθουσα (100 x 25-50 μ.), η οροφή της οποίας παρουσιάζει έντονες 

υψομετρικές διαφορές, λόγω των βροχοπτώσεων, που ευθύνονται και για το ανώμαλο 

και δύσβατο δάπεδο (Ζάχος 1987, 694). 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιστορικό της έρευνας 

Την σπηλιά περιγράφει ο Μπαρδάνης σε άρθρα του σε εφημερίδες της 

δεκαετίας του 1960 (βλ. παρακάτω). Ο τοπικός τύπος της εποχής, εξ άλλου, 

προβάλλει την επιστημονική αξία της και τονίζει την «ανάγκην διανοίξεως 

αμαξιτής οδού…και αμέσου ανακηρύξεως αυτής εις αρχαιολογικόν χώρον» 

(Ναξιακό Μέλλον, αρ. φύλλου 238, 5). 

                                                           

126 Οι δύο πανομοιότυπες επιγραφές ΟΡΟΣ ΔΙΟΣ ΜΗΛΩΣΙΟΥ απέχουν αρκετά μεταξύ τους και 

βρίσκονται η μία «κοντά στο Πη(γ)άδι= μικρή πηγή του Λεβγασώ και η άλλη κοντά στην Αγία 
Μαρίνα. Οι δύο επιγραφές μαρτυρούν ακόμη ότι το σημερινό μονοπάτι που οδηγεί στην κορφή του 
Ζα σε ένα σημαντικό τμήμα του ήταν και αρχαίο» (Προμπονάς 2011, 8). 
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Στον κατάλογο του Renfrew (1972, 509, no 36. 519, no 36 ) αναφέρεται 

ως σπήλαιο με προϊστορικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων πίθος με διάτρητες 

λαβές, του πολιτισμού Γρόττας – Πηλού, και οστέινες σπάτουλες, πιθανώς 

νεολιθικές… (“Cave with prehistoric finds, including a jar with pierced lugs 

resembling those of the Grotta-Pelos culture, and bone spatulae, probably of 

neolithic date, now in the Apeiranthos museum. Unpublished”). 

Συχνές απόπειρες λαθροσκαφών στο σπήλαιο αναμόχλευσαν τις 

πολιτιστικές επιχώσεις και έφεραν στην επιφάνεια λείψανα της προϊστορικής 

εποχής. Τη δεκαετία του 1980, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-

Σπηλαιολογίας ανέθεσε στον Ζάχο τη διεξαγωγή συστηματικής ανασκαφής, η 

οποία διεξήχθη σε δύο συνεχόμενες περιόδους (1985, 1986) και ολοκληρώθηκε 

αρκετά χρόνια αργότερα, το 1994 (Ζάχος 1987, 694˙ Zachos & Dousougli 2008, 

85). 

 

Περιγραφή 

 Ο Μπαρδάνης, το 1961, περιγράφει το σπήλαιο του Ζα ως εξής: «Στο Ζα 

υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά από το μεγάλο στόμιό της μπαίνουμε στον πρώτο 

θάλαμο που έχει πλάτος 15 μ. μάκρος 45 μ. και πάτωμα σχεδόν οριζόντιο. Δέκα 

μέτρα πιο μέσα από την είσοδο και επί της ανατολικής πλευράς του θαλάμου είναι 

ένα μικρό στόμιο ενός καταβατού μάκρους 16 μ. που καταλήγει σε οριζόντια 

κυκλική πλατεία διαμέτρου 10 μέτων σκεπασμένη από ημισφαιρικό θόλο και που 

το πάτωμά της είναι χαμηλότερο 5 – 6 μέτρα από το πάτωμα του πρώτου 

θαλάμου. Στην νότια πλευρά της πλατείας είναι δύο μικρά στόμια δύο καταβατών 

που έχει 6 μ. μάκρος ο ένας και 16 μ. μάκρος και 8 μ. πλάτος ο άλλος. Στην δυτική 

πλευρά  του πρώτου θαλάμου υπάρχει ένα χαντάκι βάθους 5 – 6 μ. που 

κατευθύνεται προς το μεγάλο θάλαμο της σπηλιάς αλλά η συνέχεια του 

διακόπτεται από γκρεμισμένες από το θόλο πέτρες. Στα 45 μ. πιο μέσα από την 

είσοδο και προς τα Β.Α. του πρώτου θαλάμου υπάρχει πελώριος θάλαμος που 

σκεπάζεται από ημισφαιρικό θόλο διαμέτρου 80 μ. και που το πάτωμά του είναι 

χαμηλότερο του πρώτου θαλάμου. Από τα Β.Δ. του μεγάλου θαλάμου ξεκινά ένας 

υψηλός σωρός πέτρες (γκρεμισμένες) από το θόλο πριν από τα χρόνια του 

κυκλαδικού πολιτισμού και καταλήγει στα Ν.Α. του θαλάμου όπου βρίσκεται η 

περιοχή των σταλακτιτών (παπάς και παπαδιά, κολώνες κλπ). Στην Ανατολική 

πλευρά του μεγάλου υπάρχει ένα, μικρό στόμιο ενός πόρου άγνωστου μάκρους 

(γιατί δεν χωράει άνθρωπος να μπη μέσα)» (Μανωλάς 2011). 

 

Η ανασκαφή  

 Στον κύριο θάλαμο του σπηλαίου ανοίχτηκαν πέντε τομές (Δ5, Ε4, Ε8, Ε7 

και Δ4) που διερευνήθηκαν μέχρι τον φυσικό βράχο. Κάθε τομή (4 x 4 μ.) 

διαιρέθηκε σε τετράγωνα, το καθένα από τα οποία υποδιαιρέθηκε σε επιπλέον 

τετράγωνα: συνολικά δημιουργήθηκαν έτσι 16 τετράγωνα, που ονομάστηκαν με 

γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (Zachos & Dousougli 2008, 85). 
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Διαφορές στο χρώμα και τη σύνθεση του χώματος σε συνδυασμό με την 

ανάλυση των ευρημάτων, επέτρεψαν τη διάκριση πέντε χρονολογικών φάσεων 

από τη Νεολιθική έως και την Ελληνιστική περίοδο (πιν. 2). Από την ΠΚ περίοδο 

εκπροσωπούνται μόνον η ΠΚ Ι (φάση Πηλός – Λάκκουδες) και η ΠΚ ΙΙΙΑ (φάση 

Καστριού). 

 

Δομές-Κινητά Ευρήματα 

Τα στρώματα ΖΑΣ Ι, ΙΙα και ΙΙβ αποδεικνύουν την αδιάλειπτη χρήση της 

θέσης από την Ύστερη Νεολιθική ΙΙ έως και την Τελική Νεολιθική (βλ. 

παραπάνω: «Η Νεολιθική Νάξος»). Ανθρώπινη παρουσία-δραστηριότητα 

πιστοποιείται και την επόμενη φάση, την ΠΚ Ι (στρώμα ΖΑΣ ΙΙΙ), φαίνεται όμως 

ότι διακόπτεται στη συνέχεια, καθώς δεν βρέθηκαν διαγνωστικοί τύποι ή 

σχήματα της ΠΚ ΙΙ (πολιτισμός Κέρου-Σύρου).  

Το στρώμα της Φάσης Καστριού βρέθηκε κλειστό, αδιατάρακτο. 

Περιελάμβανε χώμα ανοιχτοκίτρινου χρώματος με λεπτές στρώσεις τεφρού-

μαύρου χρώματος, ενδείξεις ύπαρξης ανοιχτών εστιών (Zachos & Dousougli 

2008, 85). To στρώμα απέδωσε όστρακα κοινής κεραμεικής, για την καθημερινή 

παρασκευή, όπτηση και κατανάλωση τροφής και υγρών, μαγειρικά σκεύη με 

τρεις ή τέσσερις αποφύσεις σε σχήμα μισοφέγγαρου ή με πλαστικές ταινίες 

κάτω από το χείλος, αλλά και αποθηκευτικά αγγεία, κυρίως πίθους με συχνή 

πλαστική σχοινοειδή διακόσμηση και οριζόντιες λαβές με εγχαράξεις, για τη 

φύλαξη ξηρών και υγρών διατροφικών ειδών. Απέδωσε, επίσης, διάφορους 

τύπους φιαλών, πυξίδων, καθώς και δέπατα αμφικύπελλα (tankards), 

σαλτσιέρες, πίθους, ραμφόστομες πρόχους και πύραυνα (fire-dogs). Κατά χώραν 

βρέθηκαν πολλές βάσεις πίθων μαζί με σχιστολιθικούς δίσκους, που πιθανότατα 

χρησιμοποιήθηκαν ως καπάκια (Zachos & Dousougli 2008, 85-86). 

Η ποικιλία των κεραμεικών σχημάτων, σε συνδυασμό με την παρουσία 

λίθινων, οστέινων και μετάλλινων εργαλείων και τεχνέργων ενισχύει την 

υπόθεση ότι το σπήλαιο του Ζα κατοικήθηκε κατά τη διάρκεια της Φάσης 

Καστριού, ενώ αποδυναμώνει την πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά ως αποθήκη, χώρος ενταφιασμού ή ως μέρος τέλεσης 

τελετουργικών πράξεων (Zachos & Dousougli 2008, 86).  

 

Άλλα ευρήματα από το στρώμα της φάσης Καστριού  

 Στην τομή Ε4 η οποία έφθασε σε μεγάλο βάθος και αποδείχτηκε η πιο 

αξιόπιστη για στρωματογραφικές παρατηρήσεις, βρέθηκαν παραπλεύρως της 

εισόδου του σπηλαίου, στο στρώμα της φάσης Καστριού και σε συσχετισμό με 

μία κινητή εστία (εικ. 202), σβώλοι πηλού που φέρουν αποτυπώματα ψάθας, 

δερμάτινων σκοινιών και σφραγίδων (εικ. 203). Ειδικότερα, αναγνωρίστηκαν  9 

σφραγίσματα, τα ΜΝ 7711 – 7719 με επτά διακοσμητικά μοτίβα (εικ. 204, 

205). Στην περιοχή των σφραγισμάτων (εικ. 202) και στα όμορα ανασκαφικά 

τετράγωνα, η κεραμεική ανήκε σε μαγειρικά σκεύη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει και τμήμα πρόχου της κατηγορίας talk ware,127 που, κατά τους 

ανασκαφείς, Ζάχο και Δούζουγλη, αποτελεί προφανώς προϊόν εισαγωγής 

(Zachos & Dousougli 2008, 86). Επίσης η ανασκαφή του σπηλαίου απέδωσε μία 

πήλινη σφραγίδα (τομή Ε8), και δύο πήλινα αντικείμενα σε σχήμα κύβου, 

διάτρητα στις δύο πλευρές (τομές Ε4 και Δ5), πιθανά υφαντικά βάρη ή 

σφραγίσματα (Zachos & Dousougli 2008, 92) (εικ. 206). 

Η μελέτη των σφραγισμάτων, που γενικώς θεωρούνται ότι λειτουργούν 

σαν ένα είδος «ταμπέλας» με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας 

(Zachos & Dousougli 2008, 92) έδωσε το έναυσμα για την εξαγωγή σημαντικών 

συμπερασμάτων για τις ναξιακές κοινωνικές και οικονομικές δομές κατά τη 

φάση Καστριού, που θα συζητηθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

127 Η κεραμεική αυτή αναγνωρίζεται αμέσως με την αφή, διότι δημιουργεί την αίσθηση ότι τα 
δάκτυλα γλιστρούν στην επιφάνεια του αγγείου, σαν να καλυπτόταν από τάλκη, εξ ου και η 

ονομασία της. Γνωρίζει αρκετά μεγάλη εξάπλωση στις Κυκλάδες και έχει εντοπισθεί κυρίως σε 

ΠΚ ΙΙ και ΙΙΙ περιβάλλοντα. Θεωρείται ότι υπήρχε ένα κοινό κέντρο παραγωγής και προμήθειας 
αγγείων της κατηγορίας και πιθανότεροι «υποψήφιοι» είναι η Σίφνος και η Μήλος 

(Σωτηρακοπούλου 1999, 76 - 78).  
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Οι Μικρές Κυκλάδες στην Πρωτοκυκλαδική 

περίοδο: οικισμοί, νεκροταφεία, άλλου τύπου 

θέσεις 
 

 
Χάρτης 6. Οι Μικρές Κυκλάδες (www.koufonisiatours.gr˙ με προσαρμογές ) 

 

Εισαγωγή 
 

Γεωγραφικά – ιστορικά στοιχεία128 

 Μικρές Ανατολικές Κυκλάδες ή Μικρές Κυκλάδες είναι τα μικρά 

κυκλαδονήσια ΝΑ της Νάξου και ΒΔ της Αμοργού. Το όνομά τους, συνεπώς, είναι 

δηλωτικό του μεγέθους και της γεωγραφικής τους θέσης. Ίσως όμως 

υπαινίσσεται και την ιδιότητά τους να κυκλώνουν τη Νάξο, όπως οι Κυκλάδες 

κυκλώνουν τη Δήλο (Στράβωνας, Χ) (εικ. 1, 2). 

 Τα σημαντικότερα νησιά είναι η Ηρακλειά, η Σχ(ο)ινούσα, η Δονούσα, το 

Άνω και το Κάτω Κουφονήσι και η Κέρος – Δασκαλ(ε)ιό. Μικρότερες νησίδες του 

συμπλέγματος είναι τα Αντικέρια, οι Μάκ(κ)αρες, τα Αβελονήσια, ο Άγιος 

Ανδρέας, η Άργιλος, το Ασπρονήσι (ή Λιγάρι), το Βενέτικο, η Βούλγαρη, το 

Γλαρονήσι, η Κλιδούρα, ο Λάζαρος, οι νησίδες Μελάντιοι, ο Μοσχονάς, η 

                                                           

128 Η σχετική βιβλιογραφία για τις Μικρές Κυκλάδες είναι πολύ περιορισμένη και συνήθως 

εξαντλείται σε λίγες γραμμές (εξαίρεση αποτελούν οι μονογραφίες του Γιαγκάκη 2011 και του 
Γαβαλά 2010 για τα Κουφονήσια και την Ηρακλειά, αντίστοιχα). Τα γεωγραφικα στοιχεία 

αντλήθηκαν κυρίως από το διαδίκτυο. Τοπωνυμικές, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες, 

συχνά επιγραμματικές, παρέχουν, ενίοτε, αρχαίοι συγγραφείς, γεωγραφοι, υδρογράφοι, 
γλωσσολόγοι κ.ά. Για τη σύνταξη του παρόντος σταχυολογήθηκαν πληροφορίες και περιγραφές 

περιηγητών κυρίως του 18ου και 19ου αιώνα. 

Δονούσα 

Άνω 

Κουφονήσι 
Κάτω 

Κουφονήσι 

Κέρος 

Ηρακλειά 

Σχινούσα 

Άνω Αντικέρι 

Κάτω Αντικέρι 
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Οφιδούσσα, οι νησίδες Πλάκες, το Πλακί, η Πρασούρα, η Σκάνδια, το Σκυλονήσι, 

το Γλαρονήσι, ο Λάζαρος, το Τσουλούφι κ.α.129  

 Όλα τους χαρακτηρίζονται στις νεώτερες πηγές Ερημονήσια (με 

κεφαλαίο Ε) και βοσκοτόπια της Μονής Χοζοβιώτισσας της Αμοργού (Marangou 

2007, 10, 13: «Αμούργιαι νήσοι», ή «Αι Αμόργιαι νήσοι», νησιά της Αμοργού˙ πβλ. 

Φιλανιώτου 2005, 286). Ο Ross, που επισκέφτηκε την Ηρακλειά, τη Σχινούσα, τα 

Κουφονήσια, την Κέρο, τα Αντικέρια, την Δονούσα (καθώς και την Αμοργοπούλα 

και τον Κίναρο) στις αρχές της δεκαετίας του 1840, διευκρινίζει ότι αν και 

χαρακτηρίζονται έρημα νησιά (Ερημονήσια), δεν είναι˙ κατοικούνται εποχικά 

από Αμοργι(α)νούς (Γαβαλάς 2010, 33). 

 

 Η Ηρακλειά έχει έκταση 17,6 τ. χλμ, βρίσκεται μεταξύ της Νάξου και της 

Ίου (από τις οποίες απέχει 12 μίλια˙ ωστόσο από το νοτιότερο άκρο της Νάξου 

απέχει μόλις 3 μίλια) και των Κουφονησίων. Είναι το ψηλότερο και το 

μεγαλύτερο νησί του νότιου συμπλέγματος και παράλληλα το δυτικότερο 

κατοικήσιμο. Η ψηλότερη κορυφή του (υψόμ. 420 μ.) βρίσκεται στο βουνό 

Πάπας. Στους ΒΔ πρόποδες του υπάρχει το γνωστό για τους σταλακτίτες του 

σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη [ή Άη Γιάννη ή τ(ου) Αγιάννη]. Το νησί έχει 

κοιτάσματα σμύριδας και ορυκτού σιδήρου και πολλές πηγές γλυκού νερού.  

 Το όνομα του παραμένει ίδιο από τους αρχαίους χρόνους και οφείλεται 

στο ότι εκεί γεννήθηκε ή έζησε ο μυθικός Ηρακλής. Κατά μία άλλη άποψη 

αποδίδει την υπερβολική (ηράκλεια) δύναμη των κατοίκων του (Γαβαλάς 2010, 

191). Σήμερα αποκαλείται ποικιλοτρόπως: Ηράκλεια ή Ηρακλειά ή Αρακλειά ή 

Ρακλειά. Στο Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου υπομνηματίζεται ως (η) Πέρινθος 

και ήταν παλαιότερα γνωστό ως Άγιος Γεώργιος ή Άη Γιώργης. Στον Ross 

οφείλουμε την ταύτιση του αρχαίου ονόματος Herakleia που αναφέρει ο Πλίνιος 

στο Naturalis Historiae, με το όνομα Ηράκλεια του λεξικογράφου Στέφανου 

Βυζάντιου.  

 Ο J. P. De Tournefort, που περιηγήθηκε το 1700 - 1702 στη Δονούσα, τη 

Σχινούσα και την Ηρακλειά (Γιαγκάκης 2011, 66), ήταν και ο πρώτος που 

προσορμίστηκε στη «Ρακλειά», όπως την αποκαλεί, και την χαρακτηρίζει 

βοσκότοπο της Μονής Αμοργού. Ο γεωλόγος Fiedler, το 1841, την περιγράφει 

ως ακατοίκητη, με λίγους βοσκούς να την επισκέπτονται τον χειμώνα και την 

άνοιξη. O Buodelmonti το 1897 σημειώνει ότι η «Ραχεία» είναι ορεινή και χωρίς 

κατοίκους, αλλά καθώς λέγεται και συνάγεται από κατά τόπους εναπομείναντα 

ίχνη, στα παλιά χρόνια εκατοικείτο (Γαβαλάς 2010, 32, 51). Πρώτος ο Ross 

(1843, II, 35) διευκρινίζει ότι η νησίδα έχει εποχικούς κατοίκους.  

 Ο Ross είναι και ο μόνος που δίνει ουσιαστικές αρχαιολογικές 

πληροφορίες για την ύπαρξη τάφων από μεγάλες πλάκες˙ σε έναν μάλιστα 

                                                           
129 Το πολύνησο των Μικρών Κυκλάδων περιλαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό νησίδων και νησαίων 

εδαφών. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι μόνο στα Κουφονησία και την Κέρο ο Γιαγκάκης (2011, 56 
– 59) αποδίδει 68 νησαία εδάφη, χωρίς τα Αντικέρια (που αποτελούνται από 6 νησαία εδάφη) 

που τα εξαιρεί διότι υπάγονται διοικητικά στην Αμοργό. 
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βρέθηκαν δύο μαρμάρινα ειδώλια που πουλήθηκαν στη Θήρα. Πρόκειται για την 

παλαιότερη γνωστή μαρτυρία όχι μόνο για την ανακάλυψη ΠΚ τάφων στην 

Ηρακλειά, αλλά και για το παράνομο εμπόριο ειδωλίων, και μάλιστα στη Θήρα, 

από όπου θεωρείται ότι προέρχονται τα δύο ειδώλια μουσικών, σήμερα στο 

Μουσείο της Καρλσρούης (Renfrew 1972, 520˙ Marangou 2007, 14). Την συχνή 

εύρεση κυκλαδικών ειδωλίων στην Ηρακλειά (συνεπώς και την ύπαρξη 

νεκροταφείου/ων, ή/και οικισμού/ων) και τη μη σπουδαιολόγησή τους από 

τους τότε κατοίκους του νησιού φανερώνει δήλωση της Ντόλλης Γουλανδρή σε 

συνέντευξή της στο Έθνος της Κυριακής στις 20-12-2008 ότι το πρώτο 

αγαλματίδιο της Συλλογής της είχε αγοραστεί από κάτοικο της Ηρακλειάς 

(Παπαδόπουλος 2011, 42). Επίσης, σημερινοί κάτοικοι μάς έχουν διηγηθεί ότι οι 

παππούδες και οι πατεράδες τους έβρισκαν ειδώλια («κουκλάκια», όπως τα 

καλούν ακόμη και σήμερα) στα χωράφια και τα θεωρούσαν παιχνίδια. Μάλιστα, 

μεγάλη ήταν η χαρά τους όταν περνούσαν «ξένοι» (δηλ. όχι Ηρακλειώτες, 

Έλληνες ή αλλοδαποί) και τους πουλούσαν, ακόμη και τα σπασμένα (!), με 

αντάλλαγμα καραμέλες και γλυκά.  

 Την πεποίθηση του Ross ότι το νησί κατοικείτο όχι μόνο στους 

προϊστορικούς, αλλά και στους ιστορικούς χρόνους130 επιβεβαιώνει επιγραφή 

των ελληνιστικών χρόνων (βρέθηκε σε χωράφι το 1860, περιελήφθη σε ιδιωτική 

Συλλογή το 1985 και από εκεί μεταφέρθηκε στην Αρχαιολογική Συλλογή στη 

Χώρα Αμοργού) (εικ. 207) με απαγόρευση ακόμη και της εισόδου αιγών, 

πιθανότατα για την προστασία της χλωρίδας. Στην ίδια επιγραφή, που εκτός 

των άλλων αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία για τη σπουδαιότητα του μικρού αυτού 

νησιού ως χορτολιβαδικής έκτασης προς βόσκηση ποιμνίων για την 

κτηνοτροφία, αλλά και για την ανάγκη καλλιέργειας της λιγοστής γης ως μέσου 

επιβίωσης των κατοίκων του, αναφέρεται ένα «Μητρώο», ιερό της Μητέρας των 

Θεών (Marangou 2007, 14 - 15˙ Renfrew 2007β, 444- 445).  

   

 Η επίπεδη Σκινούσα (όπως την αποκαλούν οι γηραιότεροι κάτοικοι των 

νησιών) ή Σχινούσα, με επιφάνεια λίγο μεγαλύτερη από 8 τ. χλμ., βρίσκεται ΒΑ 

της Ηρακλειάς, στο κέντρο περίπου του συμπλέγματος, και είναι το τρίτο σε 

μέγεθος νησί των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων. To δαντελωτό περίγραμμά 

της δημιουργεί γραφικούς ορμίσκους (Τσιγκούρι, Λιβάδι, Λιώλου κ.λπ.), που σε 

συνδυασμό με τη μεσογειακή δενδρώδη χλωρίδα, την καθιστούν ιδιαίτερα 

ελκυστική. 

                                                           

130 Πληροφορίες για την κατοίκηση της Ηρακλειάς από τον 19ο και εξής δίνει ο Γαβαλάς (2010, 

54, 191): Η πρώτη εποίκισή της έγινε παρανόμως το 1826 από λίγους Αμοργινούς από την 
Αιγιάλη για να ακολουθήσει η νόμιμη, το 1830 -1831, με συμφωνία της Μονής Χοζοβιώτισσας 

και κατοίκων της Αιγιάλης. Το 1866 μαρτυρούνται τα ονοματεπώνυμα 20 καλλιεργητών, ενώ 

κατάλογος του 1892 αναφέρει 45 συμβόλαια μεταξύ της Μονής και των καλλιεργητών 
(εμφυτευτών) της νήσου «διηνεκώς και επί πληρωμή ετησίου εμφυτευτικού κανόνος για κάθε 
κτήμα». Από επίσημες απογραφές προκύπτει ότι το 1896 το νησί είχε 246 κατοίκους, το 1897 

207, 189 το 1951 και 95 το 1981. Σήμερα οι κάτοικοι του δεν ξεπερνούν τους 150, σύμφωνα με 
διάφορες τουριστικές ιστοσελίδες ή τους 100 σύμφωνα με την κοινότητα Ηρακλειάς (προφ. 

ενημ.). 
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 Κατά μία εκδοχή ονομάστηκε έτσι από τον Ενετό άρχοντα Σχινόζα. 

Περιηγητές του 18ου και 19ου αι. παρατηρούν ότι προμήθευε την Αμοργό με 

ξυλεία σχίνων (Φιλανιώτου 2005, 286). Κατά τον γλωσσολόγο Στ. Μάνεση, το 

όνομά της το χρωστά στο θαμνώδες φυτό σχίνο (pistacia lentiscus) που 

ευδοκιμεί σε όλο το νησί. Συνεπώς, κατά μία άποψη, κακώς γράφεται 

Σχοινούσα, αντί του ορθού Σχινούσα. Η Μαραγκού βεβαιώνει ότι το όνομα του 

νησιού είναι το ίδιο από τους αρχαίους χρόνους, όπως μαρτυρείται από τον 

Πλίνιο (Σκινούσα). Ωστόσο, από ορισμένους περιηγητές μνημονεύεται με άλλα 

ονόματα [π.χ. Ο Pasch von Krienen την ονομάζει Πέργκολα (Pergola) και ο 

Fiedler Σκινόζα (Skinosa)] Ο Ross, για μίαν ακόμη φορά, είναι αυτός που 

αναφέρει τοπωνύμια και κατάλοιπα διαφόρων περιόδων από τους αρχαίους 

χρόνους έως την Ενετική περίοδο (Marangou 2007, 13). 

 

Η Δονούσα, μαζί με την Αμοργό, αποτελούν τα ανατολικότερα νησιά των 

Κυκλάδων. Από τη Νάξο απέχει 8 ναυτικά μίλια. Η έκτασή της είναι 13,5 τ.χλμ. 

και είναι λοφώδης και πετρώδης (μεγ. διαμ 3 μίλια ˙υψόμ. 489 μ.) με πολλούς 

κόλπους.  

Ανάμεσα στο Αιγαίο και το Ικάριο πέλαγος, μοιάζει απομονωμένη από τις 

υπόλοιπες Κυκλάδες και εκτεθειμένη σε όλους τους καιρούς˙ «σείεται και 

δονείται, όπως δείχνει το νησιώνυμό της» (Κόπακα 2009, 56), το οποίο στο 

πέρασμα των αιώνων αρκετές φορές παραφράστηκε (Δόνουσα, Ντονούσα, 

Τονούσα, Δονουσία, Δενούσα, Ντενούσα και Τενούσα) ή μετονομάστηκε Σπινόζα 

ή Στενόζα. Το τελευταίο όνομά της (από το «στενό»;), ίσως σχετίζεται με το ότι 

λόγω της θέσης της υπήρξε αναπόφευκτος σταθμός σε ποικίλα θαλάσσια 

περάσματα. Ο Βιργίλιος την αναφέρει στην πορεία του Αινεία από την Τροία 

στην Ιταλία, ενώ ταξιδιώτες του 18ου και 19ου αιώνα, πλέοντας από τη Νάξο 

στην Πάτμο ή αντίστροφα, περνούσαν από αυτήν (Φιλανιώτου 2005, 286).  

 

Τα Κουφονήσια περιλαμβάνουν δύο νησάκια, το Άνω (ή Επάνω ή Απάνω) 

και το Κάτω Κουφονήσι (έκτασης 5,7 και 4,4 τ. χλμ. αντίστοιχα), που χωρίζονται 

από έναν στενό πορθμό (πλάτ 200 – 250, βάθ. 5,5 – 8 μ.). Βρίσκονται 3 ναυτικά 

μίλια ΝΑ της Νάξου και Δ της Αμοργού. Η σύγχρονη ονομασία τους οφείλεται, 

κατά τον γλωσσολόγο Στ. Μάνεση (1908 – 1996) στο ότι τα βράχια τους «είναι 

χιλιοτρυπημένα από τη διάβρωση της θάλασσας, είναι δηλαδή ‘σάπια’, ‘κουφά’, 

καθώς είναι φτιαγμένα από πωρόπετρα. Για αυτό και έχουν σχηματισθεί πολλές 

σπηλιές (‘κουφάλες’ κατά τους Κουφονησίους) που αποτελούν χάρμα οφθαλμών» 

(Γιαγκάκης 2011, 13 - 14).131 Αποδίδεται όμως και στα ασφαλή λιμάνια τους. 

Όπως σημειώνει η Ζαφειροπούλου (1990, 24), «’κωφός λιμήν’» αναφέρεται 

στους αρχαίους για ένα λιμάνι που είναι κλειστό και επομένως απάνεμο και 

ασφαλές», ενώ στο Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου σημειώνεται ότι ως «Κωφός 

                                                           

131 Το ότι πράγματι ο βράχος είναι «κούφιος», το διαπιστώσαμε, το 2009, κατά την 

παρακολούθηση ενός έργου διάνοιξης οδού κατά μήκος του χωριού του Άνω Κουφονησίου.  
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Λιμήν» ήταν γνωστή στην αρχαιότητα η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Άνω και 

Κάτω Κουφονησίου. 

 Πάντως, το/τα αρχαίο/α όνομα/ονόματα των Κουφονησίων δεν τα 

γνωρίζουμε με βεβαιότητα, διαπιστώνει η Μαραγκού (Marangou 2007, 13), αν 

και ως «Φακκούσαι132 νήσοι» καταγράφονται στο Corpus των Επιγραφών. Η ίδια 

μας ενημερώνει ότι το Άνω Κουφονήσι και το Κάτω Κουφονήσι αναφέρονται 

τον 19ο αιώνα από τους Fiedler και Ross. O τελευταίος καθορίζει ακριβώς και τη 

θέση τους, εξαίρει το ασφαλές λιμάνι τους, επισημαίνει ότι ανήκουν στην 

Αμοργό και ότι έχουν λίγους κατοίκους.133 Ο ίδιος είναι η μοναδική πηγή για την 

ύπαρξη και στα δύο νησιά (Ανω και Κάτω) καλοδιατηρημένων αρχαίων και 

μεσαιωνικών λειψάνων. Σήμερα, εκτός από δύο ρωμαϊκές ταφικές επιγραφές, 

στην Αρχαιολογική Συλλογή της Χώρας Αμοργού, δεν υπάρχουν γραπτές πηγές 

για την κατοίκησή τους στους ιστορικούς χρόνους, αν και έχουν βρεθεί όστρακα 

ρωμαϊκών αγγείων.  

 

 Ορεινή, άγονη, με ένδεια πόσιμου νερού και χωρίς δυνατότητες εύκολης 

πρόσβασης, η Κέρος, απέναντι από τα Κουφονήσια, είναι σήμερα (προφανώς 

εξαιτίας των παραπάνω χαρακτηριστικών της) ακατοίκητη, αν και η επιφάνειά 

της εκτιμάται στα 15,2 τ.χλμ.. Κυριότερα πετρώματά της είναι το μάρμαρο, και 

μάλιστα το λεπτόκοκκο λευκό, ο σχιστόλιθος και ο γρανίτης.134  

 Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Κέρεια ή Κερεία ή Κερία, με την πρώτη 

αναφορά του ονόματός της να γίνεται το 425 π.X., σε επιγραφή με τα ονόματα 

των φορολογουμένων συμμάχων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας (εικ. 210). 

Συνεπώς, όπως φανερώνει η επιγραφή, το νησί είχε κατοίκους κατά τους 

κλασικούς χρόνους. Δεν υπάρχουν στοιχεία στις αρχαίες πηγές για τυχόν 

κατοίκησή του κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους. Στον Περίπλου της Μεσογείου, 

έργο ανωνύμου του 3ου αι. μ.Χ. μαρτυρούνται το όνομα και η γεωγραφική θέση 

της Κέρου, χωρίς περαιτέρω στοιχεία. Καμία αναφορά δεν γίνεται επίσης για 

τυχόν κατοίκησή της στη Βυζαντινή περίοδο. Πάντως τον Μεσαίωνα είχε ήδη 

ερημωθεί και χρησιμοποιούνταν ως ορμητήριο πειρατών (Marangou 2007, 9 -
                                                           

132 Ο φακός είναι το φυτό και ο καρπός της φακής. Δεδομένου ότι α. η φακή ευδοκιμούσε στο 

Κουφονήσι, όπου άλλωστε φυτευόταν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, και β. η κατάληξη –
ούσ(σ)α  τουλάχιστον ως προς τις ονομασίες νησιών είναι περιεκτική [π.χ. Ερεικούσσα (γεμάτη 

ερείκη), Σχινούσα (γεμάτη σχίνους), κ.ά.], κατά τον Γιαγκάκη (2011, 19) είναι επιτρεπτό να 

υποστηριχθεί βασίμως ότι η ονομασία Φακούσα, Φακούσες, συνδέεται με την ευδοκίμηση σε 
αυτές φακής. 
133 Ο αριθμός των κατοίκων των Κουφονησίων, όπως σημειώνει η Μαραγκού (Marangou, όπ.π.), 

αυξάνεται ραγδαία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με την άφιξη και μόνιμη εγκατάσταση εκεί 

πολλών Αμοργινών, όπως πιστοποιούν επίσημα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου της Αμοργού. 
Σήμερα είναι πυκνά κατοικημένο το Ανω Κουφονήσι (ή Νησί, όπως το λένε οι ντόπιοι) και οι 

περισσότεροι κάτοικοι έλκουν την καταγωγή τους από την Αμοργό. Αντίθετα, το Κάτω 

Κουφονήσι (ή Κάτω Νησί) έχει μόλις μία ταβέρνα που λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες και 
δύο-τρεις εξοχικές κατοικίες που οικοδομήθηκαν πριν καθορισθεί σε αυτό Αρχαιολογική Ζώνη Α, 

Αδόμητη.  
134 Οι πρώτες πληροφορίες για τη γεωλογία - πετρολογία του νησιού παρέχονται από τον Renz 
το 1933, αλλά η πρώτη συστηματική εξέταση και σχετικός γεωλογικός χάρτης έγιναν από τον 

Φυτροτάκη το 1976 (Marangou 2007, 12). 
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10). Τους νεώτερους χρόνους, και σήμερα, χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος, από 

Κουφονησιώτες, κυρίως, βοσκούς-μισθωτές γαιών από το Μοναστήρι της 

Μονής Χοζοβιώτισσας αρχικά, και πλέον από το Ελληνικό Δημόσιο (Γεωργική 

Υπηρεσία),135 αλλά και ως τόπος κυνηγιού.136 Αξίζει να καταγραφεί ότι ο 

μεγάλος σεισμός που έπληξε την Αμοργό το 1956 προκάλεσε καταστροφές και 

στην Κέρο. Όπως σημειώνει η Μαραγκού (Marangou, όπ.π.), οι πηγές, που 

υπήρχαν,137 στέρεψαν, και οι εκτάσεις έπαψαν να καλλιεργούνται και 

καταλήφθηκαν από αδιάβατους αγκαθωτούς θάμνους. 

 Η ταύτιση του αρχαίου ονόματος «Κερεία», που μνημονεύεται στην 

προαναφερόμενη κλασική επιγραφή, με το νησί της Κέρου έγινε από τον Ross το 

1841. Σε χάρτες του 19ου αι. εμφανίζονται τα λατινικά Cerus ή Carus. Tα 

παραφρασμένα ονόματα από την ίδια ρίζα, «Κλέρος» (Kleros) και «Χείρο» 

(Cheiro) αναφέρονται από τους Buondelmonti και Tournefort, αντίστοιχα.  

 Η παλαιότερη πάντως γνωστή αρχαιολογική αναφορά είναι αυτή του U. 

Kohler το 1884, o οποίος αποδίδει σε τάφο του νησιού (χωρίς ωστόσο να 

προσδιορίζει τη θέση) τα δύο διάσημα ειδώλια μουσικών στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, τον αρπιστή («τριγωνιστή») (εικ. 208) και τον αυλητή 

(Εικ. 209), μαζί με δύο γυναικεία ειδώλια του κανονικού τύπου με διπλωμένα τα 

χέρια, όλα, όπως ξέρουμε σήμερα, της ΠΚ ΙΙ περιόδου (Κohler 1884˙ 

Sotirakopoulou 2008, 115˙ Δημακοπούλου 1990, 112). Ένα ακόμη ειδώλιο 

                                                           

135 Η Μαραγκού αναφέρει ότι υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι στην Κέρο και τα γύρω νησάκια τον 20ο 

αιώνα. Μάλιστα, όπως μας μεταφέρει, στην απογραφή του 1928 αναφέρονται 12 κάτοικοι στην 
Κέρο. Σημειώνει, όμως, ότι δεν μας είναι γνωστές οι εγκαταστάσεις και η ζωή τους εν γένει 

(Marangou 2007, 11: “12 inhabitants of Keros are recorded in the 1928 census. However, nothing is 
known about their housing and their herding installations, the water supply facilities and the life of 
the Keriots in general”). Ωστόσο από προσωπικές έρευνες έχουμε συλλέξει στοιχεία για αυτούς 

τους 12 κατοίκους. Πρόκειται για την οικογένεια «Σιμιγδαλά», οι απόγονοι της οποίας κατοικούν 

σήμερα στο Άνω Κουφονήσι (βλ. παρακάτω: οικόπεδο Αικατ. Σιμιδαλά στο Ανω Κουφονήσι). Η 
οικογένεια αυτή ξεκίνησε από την Αμοργό και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρο τον 19ο αι. 

(γνωρίζουμε π.χ. ότι ο Νικήτας Σιμιγδαλάς, παππούς του Γιάννη Σιμιγδαλά, μόνιμου κάτοικου 

Άνω Κουφονησίου και συνοδού μας σε όλες τις αυτοψίες και περιοδείες στο σύμπλεγμα 

Κουφονησίων –Κέρου, βλ. παρακάτω) γεννήθηκε στην Κέρο το 1873. Η οικογένεια Σιμιγδαλά 
έκτισε λίθινα κτίσματα (μαντριά και κατοικίες) και μία εκκλησία, που διατηρούνται σε 

εξαιρετική κατάσταση, στην περιοχή Παναγιά. Η υδροδότηση αυτού του «οικισμού» γινόταν με 

δεξαμενές που είτε ανοίχτηκαν τότε είτε προϋπήρχαν (μεσαιωνικές κατασκευές) και 
αξιοποιήθηκαν εκ νέου. Επίσης πηγάδια απέδιδαν γλυφό νερό, για τα ζώα. Σημειωτέον ότι, 

σύμφωνα με τον Γ. Σιμιγδαλά, η Κέρος δεν πρέπει να είχε ούτε τότε (δηλαδή τον 19ο και 20ο 

αιώνα) πηγές. Οι τότε κάτοικοί της, οι «Σιμιγδαλάδες», είτε συγκέντρωναν βρόχινο νερό στις 
δεξαμενές είτε μετέφεραν νερό από το «Νερό» του Κάτω Κουφονησίου (που στέρεψε όμως το 

1954, με τον σεισμό, βλ. παρακάτω). Οι καλλιεργητικές τους εκτάσεις βρίσκονταν στο Γεράνι και 

στη Βλυχάδα, και πήγαιναν σε αυτές πεζή. To 1966, σε περιοδεία της, η Ζαφειροπούλου 

διαπιστώνει ότι η Κέρος κατοικείται από μόλις 3 μέλη αυτής της οικογένεια (Zapheiropoulou 
2007, 32). Τα τελευταία 20 χρόνια ο μόνος μόνιμος κάτοικος (6 μήνες τον χρόνο) του νησιού 

ήταν ένας βοσκός από την Αμοργό. Λόγοι υγείας όμως τον υποχρέωσαν πριν από λίγους μήνες 

να εγκαταλείψει οριστικά το νησί.  
136 Το 2009 με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού απαγορεύτηκε, όχι χωρίς και 

αντιδράσεις των κυνηγετικών συλλόγων της χώρας, η θήρα στην Κέρο και το Δασκαλιό για 

λόγους προστασίας των αρχαίων.  
137

 Αντίθετα, για την έλλειψη πηγών στην Κέρο, ήδη από τον 19
ο
 αιώνα, μιλούν οι σημερινοί κάτοικοι 

του Άνω Κουφονησίου (βλ. παραπάνω, σημ. 135). 
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αρπιστή, σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, φέρεται να έχει 

προέλθει από εκεί. Επίσης η μεγάλη κεφαλή ειδωλίου, η οποία εκτίθεται στο 

Λούβρο (ΜΝΒ 509) σύμφωνα με το ευρετήριο του Μουσείου, αλλά και την 

πρώτη δημοσίευσή του από τον Michon (1929), “Tête d’idole provenant de l’ilôt 

de Keros, près de Naxos” (Marangou 2007, 10). 

  

 

 Ο Ross είναι ο πρώτος από τους περιηγητές που ανέφερε τη νησίδα 

Δασκαλ(ε)ιό [1843 (1913) 32], μολονότι δεν προσάραξε σε αυτή (Βλ. Renfrew et 

al. 2007β, 105, σημ. 4). Σημειωτέον ότι είναι και ο μόνος που, όπως υπογραμμίζει 

η Μαραγκού (Marangou 2007, 11), γράφει σωστά το όνομα του νησιού με ι 

(Δασκαλιό), αντί του λανθασμένου Δασκαλιό (με –ει) που έχει καθιερωθεί στην 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Το ότι η σωστή ορθογραφία είναι με γιώτα 

(ι) αιτιολογείται από τα συνθετικά του ονόματος: da και scoglio (απόκρημνος 

βράχος) που αποδίδουν και τη μορφή του νησιού (εικ. 291, 294).  

 

 Το νησιώνυμο των Αντικερίων, δηλαδή των δίδυμων βραχονησίδων 

απέναντι (νότια) από την Κέρο, αποδίδει τη θέση τους σε σχέση με τη κοντινή 

μεγάλη ακτή (πβλ. Κόπακα, όπ.π.). Ονομάζονται άλλωστε και «Κέρειαι Νήσοι». Ο 

Ross πρώτος, το 1843, μνημονεύει τα Αντικέρια. Χρησιμοποιεί την ονομασία 

«Αντίκαρον» ή «Αντίκαρος» (που συναντώνται και σε μεταγενέστερους χάρτες), 

προκειμένου, προφανώς, να αναφερθεί μόνο στο ένα, το μεγαλύτερο, γνωστό 

σήμερα ως Αντικέρι. Δεν ασχολείται καθόλου με το μικρότερο, τη Δρύμα (ή 

Δρίμα). Σημειώνει, δε, ότι επειδή δεν είχαν αρχαιολογικά κατάλοιπα, δεν 

αποβιβάσθηκε σε κανένα από τα δύο (ούτε και στη γειτονική Κέρο!) όταν 

βρισκόταν στην εκεί θαλάσσια περιοχή το 1841, αλλά αρκέστηκε να συλλέξει 

σχετικές πληροφορίες από τον Δήμαρχο Κουφονήσιων και Αμοργού. Έμαθε έτσι 

ότι κατά την Οθωμανική περίοδο το Αντικέρι ανήκε στον Halil Bey, ενώ μετά την 

απελευθέρωση της Ελλάδας και τα δύο Αντικέρια υπήχθησαν στην περιφέρεια 

Αμοργού (Marangou 2007, 12). Σήμερα τα Αντικέρια είναι ιδιωτικά. 
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων της Ηρακλειάς 

 
Χάρτης 7. Η Ηρακλειά με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

1. Άγιος Αθανάσιος 4. Κάστρο 

2. Άγιος Μάμας 5. Σπήλαιο Άη Γιάννη 

3. Άγιος Γεώργιος 6. Βορεινή Σπηλιά 
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Άγιος Αθανάσιος 

 
Χάρτης 7: 1 

 

Οικισμός (;) 

Ο Άγιος Αθανάσιος, πεδινή περιοχή που πήρε το όνομά της από το 

εκκλησάκι που έχει ιδρυθεί στη θέση παλαιότερου, βρίσκεται στην ενδοχώρα 

του ΒΔ τμήματος του νησιού. Σήμερα δεν κατοικείται, καθώς ο εκεί οικισμός 

ερημώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 (Εικ. 211α, β).  

Στον κάμπο του Αγίου Αθανασίου η Ζαφειροπούλου (1967, 465) έχει 

επισημάνει «μεγάλο προϊστορικό συνοικισμό», όπου επί επίπεδων επιφανειών 

βράχου «έχουν χαραχθεί σπείραι δι’ επικρούστου τεχνικής». Ο Μπαρδάνης 

(1966/67, 75, ν. 22) σημειώνει ότι «σε προϊστορικό χωριό, στην περιοχή Άγιος 

Αθανάσιος της Ηρακλειάς σε ριζιμιό βράχο είδαμε έλικα που το αυλάκι της είναι 

πολύ φθαρμένο γιατί είναι μέσα στον δρόμο». Ο Renfrew [1972, 516 (χάρτης), 

520, n.3 (κατάλογος)] χαρακτηρίζει τη θέση προϊστορική εγκατάσταση 

αβέβαιης χρονολόγησης με εγχάρακτες σπείρες σε βράχους.  

Αν και χωρίς συστηματική διερεύνηση ο χαρακτήρας (οικισμός ή/και 

νεκροταφείο) και η χρονολόγηση της θέσης παραμένουν αβέβαια, πιθανότατα 

είναι ΠΚ, διότι σε αυτήν την περίοδο τοποθετούνται γενικώς οι βραχογραφίες με 

τις επίκρουστες παραστάσεις.138 Υπέρ μίας πρώιμης χρονολόγησης συνηγορούν 

και τα θραύσματα λεπίδων οψιανού που βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες 

επιφανειακά στην περιοχή, όπως διαπιστώθηκε σε αυτοψία το 2006, με την 

τότε αρχαιοφύλακα Ηρακλειάς Μ. Σιγάλα (Λεγάκη 2006. 2011β). Στην ίδια 

αυτοψία εντοπίσαμε: 

 Ι. Πάνω στον χωματόδρομο που ενώνει τον εγκαταλελειμμένο οικισμό 

του Αγίου Αθανασίου με τον σύγχρονο οικισμό του Αγίου Γεωργίου («μονοπάτι 

Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος»), δύο κοντινά βραχώδη εξάρματα που στην 

άνω επίπεδη επιφάνειά τους φέρουν επίκρουστες σπείρες, μία μεγαλύτερη, 

μονή, και μία μικρότερη, διπλή. Η πρώτη σώζεται ελλιπής λόγω αποκοπής 

τμήματος του πετρώματος. Η δεύτερη είναι πολύ φθαρμένη και μετά βίας 

διακρίνεται το δεύτερο σκέλος της (εικ. 212 – 215, 229/254, σημεία: 3, 4)139.  

 ΙΙ. Αμέσως βόρεια του «μονοπατιού Αγιος Αθανάσιος-Άγιος Γεώργιος», σε 

απόσταση 80 – 90 μ. από τις προαναφερόμενες βραχογραφίες, ιδιωτικό κτήμα 

(3 στρ.  περίπου) που βρίθει βραχογραφημάτων (εικ. 216, 217). Συγκεκριμένα, 

σε μεμονωμένα βράχια ή σε συστάδες τους (με τις μεταξύ τους αποστάσεις να 

κυμαίνονται από 17 έως 35 μ.) έχουν κατασκευαστεί με την τεχνική της 

επίκρουσης σπείρες, μονές ή διπλές, καθώς και αβαθείς κοιλότητες σε 

                                                           

138 Βλ. όμως και παρακάτω: βραχογραφίες Στρόφιλα Άνδρου, που χρονολογούνται στην ΤΝ. 
139 Η σημείωση των βραχογραφιών της Ηρακλειάς επί αεροφωτογραφιών και ο υπολογισμός 
των μεταξύ τους αποστάσεων και των εκτάσεων που καταλαμβάνουν έγιναν, με βάση τις 

μετρήσεις της γράφουσας με gps, από την τοπογράφο της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ Μ. Μπία.  
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ακανόνιστη ή σπειροειδή διάταξη. (εικ. 218 – 225, 229/254: ενδεικτικά 

σημεία 5 – 9). 

 ΙΙΙ. Σε βραχώδες μονοπάτι αριστερά και πίσω (νότια) της εκκλησίας του 

Αγίου Αθανασίου επίκρουστη σπείρα, πολύ φθαρμένη. (εικ. 226 – 228, 

229/254: σημείο 10). 

 Όλες οι παραπάνω βραχογραφίες καταλαμβάνουν συνολική έκταση 

περίπου 18 στρ (εικ. 229). Είναι ωστόσο σχεδόν βέβαιο ότι συστηματική 

επιφανειακή έρευνα θα φέρει στο φως περισσότερες βραχογραφίες140 και 

ενδεχομένως να διευρύνει και τη συνολική έκταση που αυτές καλύπτουν. 

 

Άγιος (ή Άη) Μάμας 

 
Χάρτης 7: 2 

 

οικισμός και νεκροταφείο (;) 

Η περιοχή του Άγιου (Άη) Μάμα, που φέρει το όνομά της από το ομώνυμο 

εκκλησάκι, βρίσκεται προς το ΝΑ τμήμα της Ηρακλειάς, ανατολικά της Παναγιάς 

ή Ηρακλειάς, της σημερινής πρωτεύουσας του νησιού, στους πρόποδες του 

βουνού Πάπας. 

Ο Μπαρδάνης (1966/67, 75, ν. 23) περιγράφει μία «υπέροχη έλικα» (με 

εξωτ. αυλάκι διαμ. 50 εκ.) σε «προϊστορικό χωριό της περιοχής του Άη Μάμα 

Ηρακλειάς, σε ριζιμιό βράχο, που μόνο η άκρη του φαινόταν». Σημειώνει επίσης 

«λίγο πιο πέρα, άλλο βράχο, σχήματος περίπου κόλουρου κώνου˙ στη μικρή και 

οριζόντια πάνω βάση του είναι πέντε λακάκια που νομίζει κανείς ότι σχηματίζουν 

αστερισμό».  

Η Ζαφειροπούλου (1967, 465) αναφέρει ότι στον Άγιο Μάμα υπάρχουν 

ίχνη μεγάλου προϊστορικού «συνοικισμού» με σπείρες σε επίπεδες επιφάνειες 

βράχου, καθώς και εκτεταμένου ΠΚ νεκροταφείου που συλήθηκε «πρόσφατα» 

(δηλαδή τη δεκαετία του 1960), «αλλά ίσως όχι εξαντλητικώς». Την πληροφορία 

μεταφέρει απλώς ο Renfrew (1972, 520, n. 4).  

Με τον οικισμό και το νεκροταφείο της Ηρακλειάς δύναται να 

συσχετισθεί, όπως παρατηρεί ο Συριόπουλος (1995, 516), «μαρμάρινον ειδώλιον 

αγορασθέν εις την νήσον από τον L. Ross». Οι τάφοι που περιγράφει ο Ross, 

καθώς και τα δύο ειδώλια – προϊόντα λαθροσκαφής από την Ηρακλειά που 

πουλήθηκαν στη Θήρα (βλ. παραπάνω: «Εισαγωγή»), ίσως προήλθαν από το 

συγκεκριμένο νεκροταφείο.  

Σε αυτοψία το 2006 με τη Σιγάλα, παραπλεύρως (ΒΔ) της εκκλησίας του 

Αγίου Μάμα (εικ. 230) εντοπίσαμε τρεις βραχογραφίες (εικ. 231 - 237). Οι δύο 

πρώτες (συμβατικά τις ονομάζουμε «βραχογραφία 1»), βρίσκονται σε ριζιμιό 

βράχο που σχηματίζει φυσική εγκοπή. Στη μία πλευρά της εγκοπής διατηρείται 

                                                           

140 Σε κάθε αυτοψία μας στην περιοχή ανακαλύπτουμε και νέες βραχογραφίες. Στο παρόν 

σημειώνονται και απεικονίζονται ενδεικτικά μόνον ορισμένες. 
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σε πολύ καλή κατάσταση το μεγαλύτερο μέρος μίας εξαιρετικά συμμετρικής και 

καλοσχηματισμένης μονής σπείρας (τμήμα της δεν σώζεται λόγω αποκόλλησης 

του πετρώματος. Η σπείρα αυτή ίσως ταυτίζεται με την περιγραφόμενη από τον 

Μπαρδάνη). (εικ. 231, 233, 234) Από την άλλη πλευρά της εγκοπής 

διακρίνονται αβαθείς κοιλότητες, που πρέπει να παρατάσσονταν σπειροειδώς, 

ωστόσο τμήμα μόνο της παράστασης σώζεται πλέον, λόγω αποκοπής του 

πετρώματος (εικ. 231, 233, 235). Η δεύτερη βραχογραφία («βραχογραφία 2») 

βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την «βραχογραφία 1» και απέχει από αυτήν 14 μ. 

(εικ. 232). Πρόκειται για σπείρα, δίπλα σε μεγάλη, φυσική, κατά πάσα 

πιθανότητα, κοιλότητα (εικ. 236, 237). Η επιφάνεια που καλύπτουν οι 

«βραχογραφίες 1 και 2» είναι 240 μ. (εικ. 238, 239/254: σημεία 1, 2,), είναι 

πολύ πιθανό όμως επιφανειακή έρευνα στην περιοχή να φέρει στο φως 

περισσότερες βραχογραφίες σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση, όπως δείχνουν οι 

αναφορές του Μπαρδάνη και της Ζαφειροπούλου (Λεγάκη 2006. 2011β).  

Από την περιοχή του Αγίου Μάμα προέρχεται τμηματικά σωζόμενη 

πλάκα με αβαθείς κοιλότητες σε ελλειπτική σπειροειδή διάταξη στη μία της 

πλευρά (μέγ. σωζ. διαστ.: 0,43 x 0,35 x 0,14 μ.˙ βάθος κοιλοτήτων: 0,005 και 

διάμ. κοιλοτήτων: 0,02 μ.) (εικ. 240). Είναι από σιδηρόπετρα και φέρει 

αποκρούσεις στην περιφέρεια και στην οπίσθια όψη, η οποία είναι 

ανεπεξέργαστη. Οι άνω και οι κάτω επιφάνειες του λίθου είναι επίπεδες, 

στοιχείο που δείχνει ότι στην αρχαιότητα μπορεί να ήταν εντοιχισμένος σε 

κτήριο.141 (Λεγάκη 2006. 2011β) 

 

Άγιος Γεώργιος 

 
Χάρτης 7: 3 

 

Οικισμός (;) 

Ο Renfrew (1972, 520, n. 2) σημειώνει ότι μία λεπίδα οψιανού, μήκους 

0,95 μ. (!) βρέθηκε δίπλα στο ομώνυμο σύγχρονο χωριό, στα βόρεια του νησιού, 

χωρίς να συσχετίζει, ωστόσο, το εύρημα με την ύπαρξη προϊστορικής θέσης εκεί.  

Εάν υπάρχει προϊστορική θέση στον Άγιο Γεώργιο, αφού η λεπίδα μπορεί 

να μεταφέρθηκε από αλλού, είναι αμφίβολο αν θα έχει διατηρηθεί, καθώς το 

χωριό έχει οικοδομηθεί – και μάλιστα πολύ πυκνά - τα τελευταία τριάντα 

χρόνια. 

                                                           

141 Την πλάκα εντόπισε το 2006 η αρχαιοφύλακας Σιγάλα στην αυλή οικίας στην Παναγιά. 
Σύμφωνα με δήλωση του «κατόχου» της πλάκας, την βρήκε ανάμεσα στις πέτρες της μάντρας 

του χωραφιού του στον Άγιο Μάμα. 
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Κάστρο και περιβάλλων χώρος (περιοχή Λειβάδι) 

 
Χάρτης 7: 4 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Η θέση βρίσκεται σε κορυφή χαμηλού λόφου (εικ. 241) στην 

παραθαλάσσια περιοχή Λειβάδι στο ΒΑ τμήμα του νησιού (εικ. 242), και πήρε 

το όνομά της από ελληνιστικό(;) φρούριο. Η Ζαφειροπούλου εντόπισε στον 

λόφο του Κάστρου προϊστορικά όστρακα και ο Renfrew οψιανούς, ευρήματα 

πιθανόν ενδεικτικά προϊστορικής εγκατάστασης αβέβαιης χρονολόγησης 

[Ζαφειροπούλου 1967, 466˙ Renfrew 1972, 516 (χάρτης), 520, n. 1 

(κατάλογος)]. Σύμφωνα με τη Φιλανιώτου (2005, 289), στη θέση του φρουρίου 

δεν αποκλείεται να είχε ιδρυθεί ΠΚ ακροπόλη.  

 Όπως και οι υπόλοιπες θέσεις της Ηρακλειάς, έτσι και η συγκεκριμένη 

δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά. Ωστόσο, την ανθρώπινη παρουσία στο Κάστρο 

και τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του κατά την ΠΚ περίοδο μαρτυρά η ύπαρξη 

αποσπασματικά σωζόμενης βραχογραφίας, μήκους 8, 60μ. από αβαθείς 

κοιλότητες συμμετρικά διατεταγμένες (ίσως να σχημάτιζαν ομόκεντρους 

κύκλους), στον εύθρυπτο και μαλακό πωρόλιθο πάνω στον παράδρομο που 

ξεκινά από το αντλιοστάσιο (επί της κεντρικής οδού του Λειβαδιού) προς τον 

Άγιο Αθανάσιο142 (εικ. 243, 244, 245 και εικ. 254: σημείο 12) (Λεγάκη 2006. 

2011β). Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει ορθογώνιο «άνοιγμα» σε βράχο 

παραπλεύρως της κεντρικής οδού του Λειβαδιού (εικ. 246 και εικ. 254: σημείο 

11).  

 

Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη  

 
Χάρτης 7: 5 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη (εικ. 247) βρίσκεται στα ΝΔ παράλια του 

νησιού, στη ΝΔ πλαγιά του βουνού «Πάπας», στη Ν πλαγιά μίας μικρής 

χαράδρας, λίγο πάνω από το λιμανάκι «Βουρκαριά» της νησίδας του Άβελα. 

Είναι προσβάσιμο από το λιμάνι της Ηρακλειάς με γαϊδουράκι σε μιάμιση ώρα, 

από το λιμάνι της Νάξου με καΐκι σε δυόμιση ώρες και από το λιμανάκι του 

Πανόρμου με καΐκι σε μία ώρα και ένα τέταρτο (Μπαρδάνης 1968, 2). 

Το στόμιο (Σ) του σπηλαίου είναι μικρό (1,50 x 1 μ.). Σε απόσταση 2 μ. 

βράχος φράζει τη δίοδο και δίνει την εντύπωση ότι εκεί τελειώνει και η σπηλιά. 

Άνοιγμα, όμως, στο κάτω μέρος του βράχου επιτρέπει την είσοδο στον πρώτο 

θάλαμο (Α: 60 x 12 x 10 μ.). Εκεί βρίσκεται και το εικονοστάσι του Άη Γιάννη, 

από όπου και ονομάστηκε το σπήλαιο, που γιορτάζεται στις 29 Αυγούστου με 
                                                           

142 Πρόκειται για τον ίδιο δρόμο, σε άλλο τμήμα του οποίου, ψηλότερα, υπάρχουν και οι δύο 

βραχογραφίες με τις σπείρες των εικόνων 212 – 215 (βλ. παραπάνω, θέση Άγιος Αθανάσιος). 
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πλήθος κόσμου να συρρέει από όλη την Ελλάδα. Η Ν πλευρά του θαλάμου Α 

καλύπτεται από σταλακτιτικές κολώνες σε σειρές που φθάνουν σε βάθος 40 μ. 

Σε αυτό το βάθος το πλάτος του θαλάμου μειώνεται στα 4 μ. Δύο ανοίγματα 

οδηγούν σε δύο κλάδους. Ο ένας, στα Ν, οδηγεί σε 6 θαλάμους [διαστ.: (Β)20 x 

14 x 10, (Γ) 20 x 40 x 8, (Δ) 20 x 20 x 6, (Ε) 8 x 11 x 5, (Ζ) 5 x 3.5 x  2.5, (Η) 17 x 5 

x 4 μ.] και ο δεύτερος στα ΝΔ, σε επτά (διαστ.: (Θ) 7 x 5 x 4, (Ι) 5 x 5 x 5, (Κ) 10 x 

17 x 8, (Λ) 10 x10 x10 με λίμνη, (Μ) 7 x 11 x 41 (Ν) 11 x 4 x 10 και (Ξ) 10 x 18 x 3 

μ. με κεντρική κολώνα] (Μπαρδάνης, όπ.π.) (εικ. 248).  

Στους θαλάμους αυτούς, διαπιστώνει ο Μπαρδάνης (όπ.π.), «η φύση 

έδειξε όλο της το καλλιτεχνικό γούστο, όλο της το κέφι και όλη της την υπομονή 

(πολλές χιλιάδες χρόνια εδούλεψε για αυτό), και τους εστόλισε τόσο όμορφα˙ τους 

εγέμισε στολίδια, κολώνες, σταλαχτίτες και σταλαγμίτες που έχουν διάφορα 

χρώματα και σχήματα (ανθρωπόμορφους, ζωόμορφους και σε σχήματα διαφόρων 

λουλουδιών και κεντημάτων)».  

Ο διάκοσμος και το μέγεθος των θαλάμων του (περίπου 2 στρ., όπως 

αναφέρει ο Γαβαλάς 2010, 192), έχουν κάνει στο σπήλαιο διάσημο. Τούτο, όμως 

θεωρείται και αντίστοιχο ως προς τη διαχρονικότητα της κατοίκησης με το 

σπήλαιο του Ζα στη Νάξο, σύμφωνα με τη Φιλανιώτου (2005, 289), ενώ ο 

Μπαρδάνης (όπ.π.) επισημαίνει ότι «και οι προϊστορικοί κυκλαδίτες την ξέρανε 

και την επισκεφτότανε συχνά (αυτό αποδεικνύεται από αρχαιολογικά ευρήματα 

της σπηλιάς)». 

 Απέναντι από το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται η «Δίπορτη 

Σπηλιά» [γιατί το στόμιό της, (πλ. 8 x ύψ. 10 μ.), χωρίζεται στα δύο από μία 

σταλακτιτική κολώνα (διάστ. 20 x 20 x 10 μ.)] (εικ. 249). Ονομάζεται και «του 

Κύκλωπα» ή του «Πολύφημου», καθώς, σύμφωνα με τις παραδόσεις, ήταν η 

κατοικία του Πολύφημου, που τυφλώθηκε από τον Οδυσσέα, όταν του έριξε τη 

βραχονησίδα του Άβελα. Μολονότι οι παραδόσεις αυτές απηχούν ίσως το 

προϊστορικό παρελθόν του, το σπήλαιο, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει ερευνηθεί 

συστηματικά.  

 Σε βραχοσκεπή (εικ. 250) κοντά στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη 

υπάρχουν επιφανειακά οψιανοί (Λεγάκη 2006) 

 

Βορεινή Σπηλιά 

 
Χάρτης 7: 6 

 Η βορεινή σπηλιά (εικ. 251) βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το 

2006, η αρχαιοφύλακας Σιγάλα εντόπισε βραχογραφία με επίκρουστη σπείρα, 

δίπλα σε ελιά, περίπου 200 μ. από την ακτή (εικ. 252 α, β και εικ. 253/254: 

σημείο 13), την οποία δυστυχώς επικαλύπτει «σύγχρονη» βραχογραφία 

επισκεπτών της θέσης, που θεώρησαν σκόπιμο να χαράξουν πάνω της τα αρχικά 

τους.  

 Σε όλη την περιοχή παρατηρούνται επιφανειακά θραύσματα λεπίδων, 

φολίδες και απολεπίσματα οψιανού. Τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της 
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κατοίκησης της Βορεινής Σπηλιάς ή έστω υπέρ κάποιου είδους ανθρώπινης 

δραστηριότητας εκεί, στην ΠΕΧ (Λεγάκη 2006).  

 

Mαρτυρούμενες βραχογραφίες και πλάκες από την Ηρακλειά 

 

Σύμφωνα με τον Γαβαλά (2010, 55), «υπάρχουν αναφορές για 

βραχογραφίες στην περιοχή Βάλα143 και στο Κάστρο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν 

εντοπιστεί». Επίσης, ο Παπαδόπουλος (2011, 42) ισχυρίζεται ότι έχει δει (χωρίς 

να διευκρινίζει σε ποια περιοχή) «δύο (αμφιλεγόμενης αυθεντικότητας)» πλάκες 

που «αναπαριστούν ανθρώπινες μορφές, την μία σε ένα πλοίο και την άλλη μαζί 

με μικρό ζώο (ίσως σκύλο) και ελάφι». 

Τον Ιανουάριο του 2010 ενημερωθήκαμε από μόνιμο κάτοικο της 

Ηρακλειάς για την ύπαρξη δύο ακόμη πλακών με εγχάρακτες παραστάσεις 

σπειρών (στο κέντρο της μίας πλάκας υπάρχει βαθειά κοιλότητα ή οπή, ενώ στη 

δεύτερη κάθετες γραμμές, ακτινωτές, τέμνουν τις περιελίξεις σπείρας 

σχηματίζοντας διάχωρα-ηλιακό σύμβολο;) (εικ. 255, 256) (Λεγάκη 2010. 2011). 

 

                                                           

143 Στο μέσον περίπου της ανατολικής ακτής του νησιού, κοντά στο Λειβάδι (Κάστρο) 
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων της Σχινούσας 

 
Χάρτης 8. Η Σχινούσα με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

1. Τσιγκούρι 

2. Κάστρο του Προφήτη Ηλία 
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Τσιγκούρι 

 
Χάρτης 8: 1 

 

Η Ζαφειροπούλου (1967, 466) σημειώνει ότι σε πλαγιά λόφου στη δυτική 

πλευρά του λιμανιού Τσιγκούρι, στη δυτική ακτή της Σχινούσας, απέναντι από 

τα ερείπια αρχαίου οικισμού144 περισυνέλεξε πολλά ΠΚ όστρακα, χωρίς όμως να 

ανιχνεύσει εμφανή λείψανα οικισμού ή νεκροταφείου.  

Ο Renfrew [1972, 516 (χάρτης), 520, n. 1 (κατάλογος)] μεταφέρει την 

παραπάνω πληροφορία και υπομνηματίζει τη θέση στον χάρτη ως αβέβαιης 

χρονολόγησης.  

Ο Συριόπουλος (1995, 517) συσχετίζει το μαρμάρινο ΠΚ ειδώλιο της 

Συλλογής Γουλανδρή «εκ Σχοινούσης» με τα ΠΚ όστρακα που περισυνέλλεξε εκεί 

η Ζαφειροπούλου.  

Η Φιλανιώτου 2005, 289 δεν σημειώνει εκεί παρά μόνο τα λείψανα των 

ιστορικών χρόνων.   

 

Κάστρο του Προφήτη Ηλία 

 
Χάρτης 8: 2 

 

Στο ΝΑ τμήμα της Σχινούσας, στη βόρεια εύφορη πλαγιά του λόφου του 

Προφήτη Ηλία (εικ. 257), η Ζαφειροπούλου (1967, 466) διαπίστωσε πληθώρα 

προϊστορικών οστράκων, ενώ ο Renfrew (1972, 520, n. 2) μόνον δύο οψιανούς. 

Κανείς τους δεν χαρακτηρίζει τη θέση ούτε χρονολογεί την επιφανειακή 

κεραμεική. Αντιθέτως, η Φιλανιώτου (2005, 287) εκτιμά ότι το κάστρο των 

ύστερων κλασικών χρόνων ίσως είναι κτισμένο στη θέση μίας ΠΚ ακρόπολης.  

                                                           

144 Πρόκειται για οικισμό των Βυζαντινών χρόνων, που ανασκάπτεται συστηματικά από το 2008 

από τη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων του Άνω Κουφονησίου 

 
Χάρτης 9. Το Άνω Κουφονήσι με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

1. Αγριλιά 4. Παριανός  

2. Λουτρό 5. Κουφονήσι 

3. Πάνω Μύλος 6. Ποταμιά 

7. Σύρμα 
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Αγριλιά: αγρός Μόσχας (Μοσχούλας) Σιμιγδαλά 

 
Χάρτης 9: 1 

 

 Η θέση (εικ. 258) βρίσκεται περίπου 500 μ. Β του σημερινού χωριού 

(Κουφονήσι), κοντά στο ΝΑ άκρο του νησιού, απέναντι από την Κέρο, σε έναν αγρό με  

άγριες ελιές (=αγρελιές, αγριλιά). 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας  

Σωστική ανασκαφή το φθινόπωρο του 1969 (Ζαφειροπούλου 1970, 429. 

1970β, 49-50˙ Zapheiropoulou 2008, 183). 

 

Αρχιτεκτονική  

Σε μία έκταση 50 x 75 μ. αποκαλύφθηκαν 72 ασύλητοι τάφοι (οι 19 

τελείως κενοί και τρεις απλοί λάκκοι - ίσως τάφοι κατεστραμμένοι από 

αρχαιοκάπηλους) (εικ. 259). Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκαν 20 επιπλέον 

τάφοι, σε πολύ κακή κατάσταση, εξαιτίας της λαθροσκαφής που είχαν υποστεί 

(Broodbank 2000, 221˙ Zapheiropoulou 2008, 183-184).  

Οι τάφοι έχουν χαρακτηριστεί «ιδιόρρυθμοι θαλαμοειδείς» (Φιλανιώτου 

2005, 287) αφού διαφέρουν εντελώς από τους τυπικούς κυκλαδικούς 

κιβωτιόσχημους. Αποτελούνται από έναν εξωτερικό «προθάλαμο», ήτοι λάκκο 

σχήματος τραπεζίου ή ημιελλείψεως, με κάθετα τοποθετημένη πλάκα (μήκ. ± 

0,20-0,30 μ.), που ενίοτε εξέχει από το έδαφος εν είδει σήματος, στη μακρά, 

βόρεια, πλευρά (Ζαφειροπούλου 1970, 429˙ Zapheiropoulou 2008, 183). Πίσω 

από την πλάκα αναπτύσσεται ο στεγασμένος «θάλαμος», δηλαδή ένας λάκκος ή 

ένας ορθογώνιος λαξευτός χώρος (εικ. 260).  

Οι τάφοι της Αγριλιάς είναι μεγάλοι σε σχέση με τα κυκλαδικά πρότυπα: 

το μήκος των προθαλάμων κυμαίνεται από 1 έως 1,60 μ. και το πλάτος τους από 

0,65 έως 1,50 μ., ενώ ο ταφικοί θάλαμοι έχουν μήκος από 0,75/0,80 έως 1,30 μ. 

(σε ορισμένες περιπτώσεις 1,40/1,50 μ.) και πλάτος 0,40 έως 0,90 μ. Όσον 

αφορά στο βάθος, ο κανόνας για τους προθαλάμους είναι 0,50/0,55 έως 

0,65/0,70 μ., ωστόσο υπάρχουν και πιο ρηχοί η πιο βαθείς. Οι ταφικοί θάλαμοι 

είναι πιο ρηχοί: 0,30 έως 0,60 μ. Ο συνήθης προσανατολισμός των τάφων είναι 

προς Β ή ΒΔ.  

 

Περιεχόμενο 

 Στον προθάλαμο ετοποθετούντο οι ενδεχόμενες προσφορές: σπασμένα 

πήλινα αγγεία, λίθινα και μετάλλινα σκεύη, εργαλεία από οψιανό, κοχύλια και 

σαλιγκάρια, τα οποία καλύπτονται κατόπιν με ένα ή δύο στρώματα από χώμα 

και λίθους (Ζαφειροπούλου 1970, 429˙ Zapheiropoulou 2008, 184) (εικ. 261). 

Στον τ63 βρέθηκε ένας ιππόκαμπος, στον τ59 καμένοι καρποί ή φρούτα και 
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στον τ52 «φυλαχτά» από ημιπολύτιμους λίθους (Zapheiropoulou 2008, 184). 

Συνήθως στην κορυφή αυτού του «λιθοσωρού» πάνω από τον προθάλαμο 

υπάρχει ένα συνθλιμμένο πήλινο σκεύος, πυξίδα ή κρατηρίσκος (Zapheiropoulou 

2008, 184).  

 Στον ταφικό θάλαμο εναποτίθεται ο σκελετός, σε έντονα συνεσταλμένη 

στάση με το κρανίο προς την είσοδο. Συνοδευόταν145 από: μαρμάρινα σκεύη, 

χάλκινα εγχειρίδια και βελόνες, οψιανούς και εργαλεία από οψιανό - 

περισσότερα από εκείνα του προθαλάμου - , ένα κοχύλι και σχεδόν πάντα ένα 

κάλυμμα πήλινης πυξίδας, συχνά ως μοναδικό κτέρισμα, ακόμη και όταν 

απουσιάζει το σκελετικό υλικό  (Zapheiropoulou 2008, 183-184).  

Ένας τάφος (τ29) έχει πλάκα «στρωμένη» στο δάπεδο του προθαλάμου 

ακριβώς μπροστά από την κάθετη εκείνη που έφρασσε την είσοδο του θαλάμου, 

πρακτική συγκρίσιμη με αυτή των βοτσαλωτών δαπέδων έξω από τους τάφους 

της Αγίας Φωτιάς στην Κρήτη. Πάνω στην πλάκα, κάτω από στρώμα στάχτης 

βρέθηκε στρώμα πυράς (πάχ. 0,15 - 0,18 μ.) που περιείχε άνθρακες, κομμάτια 

οψιανών, θαλάσσια βότσαλα και λίγα όστρακα αγγείων. Τα πλευρικά 

τοιχώματα του προθαλάμου έφεραν εμφανή ίχνη καύσης ως το ύψος των 0,55 μ. 

Πάνω στον σκελετό βρέθηκε φιάλη με οριζόντιες σωληνωτές λαβές 

(Zapheiropoulou 2008, 188).  

Οι τάφοι απέδωσαν πολλά ευρήματα: δεκάδες πήλινα αγγεία urfirnis, 

ορισμένα με εγχάρακτη διακόσμηση˙ ένα τηγανόσχημο με διακόσμηση 

εμπίεστων τριγώνων, δικτυωτού και εγχάρακτης σπείρας στο κέντρο˙ πήλινα 

ποτήρια, με σχήμα που έχει μαρμάρινα πρότυπα, που φέρουν δύο ζεύγη 

κάθετων διάτρητων αποφύσεων και έχουν καστανομέλανο επίχρισμα˙ μεγάλο 

μαρμάρινο κρατηρίσκο (κανδήλα)˙ μικρό μαρμάρινο σχηματοποιημένο ειδώλιο˙ 

λίθινο πλακίδιο με ανάγλυφη μορφή που μοιάζει με τα ειδώλια τύπου Λούρου 

κ.ά. (Ζαφειροπούλου 1970, 429˙ Zapheiropoulou 2008, 184-188 με εικόνες και 

σχέδια). Υπερτερούν γενικά οι πυξίδες, οι κρατηρίσκοι, οι φιάλες, οι σταμνίσκοι, 

και τα απιόσχημα αγγεία. Αξιοσημείωτη είναι η άριστη διατήρηση του 

επιχρίσματος στα περισσότερα από αυτά (Ζαφειροπούλου 1970, 429). 

 

Χρονολόγηση 

Το νεκροταφείο ήταν σε χρήση κατά τη μεταβατική φάση Κάμπου, 

δηλαδή στην ΠΚ Ι/ΙΙ (Zapheiropoulou 2008, 191˙ Karantzali 2008, 242). Ο 

Renfrew (1972, 521, n. 6) το χρονολογεί, ωστόσο, στους πολιτισμούς Γρόττας-

Πηλού και Κέρου-Σύρου, δηλαδή στις ΠΚ Ι και ΠΚ ΙΙ περιόδους. 

 

 

 

                                                           

145 Υπάρχει ασάφεια ως προς τα κινητά ευρήματα του θαλάμου [πβλ. Ζαφειροπούλου 1970, 429, 

όπου αναφέρονται λίγα ή καθόλου ευρήματα («στον ταφικό θάλαμο τα κτερίσματα απουσίαζαν ή 
ήταν λίγα») και Ζapheiropoulou 2008, 184, όπου σημειώνεται ότι ο νεκρός στον θάλαμο 

συνήθως συνοδευόταν από κτερίσματα] 
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Λουτρό ή Λουτρά: αγρός Ι. Τζαβαρή 

 

Χάρτης 9: 2 

 

 O αγρός Τζαβαρή146 βρίσκεται στο ΝΔ άκρο του Κουφονησίου, στο ακρωτήρι 

που χωρίζει τον κόλπο των Λουτρών από εκείνον του Παριανού, απέναντι από την Κέρο 

και το Δασκαλιό (εικ. 262). Εκτείνεται σε χαμηλό λόφο προς τον κλειστό όρμο του 

Παριανού, στην κατάληξη υψώματος με παλαιό ανεμόμυλο (Ζαφειροπούλου 1971, 467˙ 

Zapheiropoulou 2008, 190).  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Ιστορικό της έρευνας 

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, το 1962 είχε γίνει εκεί λαθροσκαφή 

πολύ πλούσιων τάφων (Zapheiropoulou 2008, 190). Επομένως, όταν το 

νεκροταφείο έγινε γνωστό οκτώ χρόνια αργότερα, ήταν ήδη συλημένο. Η μόνη 

έκταση που δεν είχε αναμοχλευθεί επιλέχθηκε για διερεύνηση. Η ανασκαφή 

έγινε το ίδιο έτος (1970) και διήρκησε μία εβδομάδα (Ζαφειροπούλου 1971, 

467. 1971β).  

 Κατά την αρχαιολογική επίβλεψη του έργου ύδρευσης-αποχέτευσης του 

Κουφονησίου, τον Ιούνιο του 2008, εντοπίστηκε από την αρχαιολόγο της ΚΑ΄ 

ΕΠΚΑ Δ. Παπαγγελοπούλου ένας ακόμη τάφος, που ανασκάφηκε από την ίδια 

στις 25 Νοεμβρίου 2008.  

 

Αρχιτεκτονική – Περιεχόμενο 

 Στον χώρο του συλημένων τάφων καθαρίστηκαν λαξεύματα στο μαλακό 

πέτρωμα (πωρόλιθο). Το ένα ήταν οωειδές (μήκ. 0,39 x πλ. 0,30 x βάθ. 0,17 μ.) 

και περιείχε συγκεντρωμένες τρεις μαρμάρινες φιάλες σε τεμάχια, κάτω από τις 

οποίες είχε τοποθετηθεί λυγισμένο χάλκινο εγχειρίδιο (μήκ. 0,25 μ.) και μία 

χάλκινη βελόνα (εικ. 263, 264). Το δεύτερο λάξευμα, σε σχήμα τραπεζίου (μήκ. 

0,76 x πλ. 0,52 x βάθ. 0,28 μ.) (εικ. 265) περιείχε δύο λεπίδες οψιανού, μικρό 

μαρμάρινο πινάκιο και μαύρο ωοειδή λίθο κάτω από μία πλάκα. Σε ένα τρίτο 

λάξευμα, περίπου ορθογώνιο (μήκ. 0,71 x πλ. 0,55 x βάθ. 0,23 μ.) βρέθηκαν σε 

αταξία διάφορα όστρακα, τρία τεμάχια μαρμάρινης φιάλης και ένας 

αποστρογγυλεμένος λίθος. Αναμφίβολα, σύμφωνα με την ανασκαφέα, τα 

λαξεύματα αυτά δεν είναι ταφές, αλλά θήκες για την εναπόθεση κτερισμάτων 

(Ζαφειροπούλου 1971, 467˙ Zapheiropoulou 2008, 189-190. 1971β, 214).   Δυτικά των λαξευμάτων και χαμηλότερα, προς τις υπώρειες του λόφου, 

σε ισοπεδωμένη έκταση διαστ. 5,5 μ. περίπου (Β – Ν) x 3 μ. (Α – Δ), 

ανιχνεύθηκαν δύο ταφές, που απείχαν μεταξύ τους περίπου 0,40 μ. Οι νεκροί/ές, 

                                                           

146 Το ορθό είναι Τσαβαρής, αλλά στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως Τζαβαρής, το οποίο 

διατηρούμε για να μην προκληθεί σύγχυση. Aπό το μικρό όνομα του ιδιοκτήτη παραδίδεται μόνο 
το αρχικό γράμμα (Ι.) (Ζαφειροπούλου 1971: αγρός Τζαβαρή˙ Zapheiropoulou 2008 : Ι. Τzavaris 

field).  



 

193 

 

τα οστά των οποίων βρέθηκαν σχεδόν διαλυμένα, είχαν τοποθετηθεί επί του 

μαλακού βραχώδους εδάφους (κιμηλιάς). Πάνω τους και στον γύρω χώρο είχαν 

τοποθετηθεί μαρμάρινα και πήλινα αγγεία και ο χώρος της ταφής καλύφθηκε με 

στρώμα χώματος και υπερκείμενους λίθους που σχημάτιζαν σωρό 

(Ζαφειροπούλου 1971, 467˙ Zapheiropoulou 2008, 190). 

 Προς το ΝΔ άκρο του χώρου υπήρχε ένας όρθιος λίθος τετραγωνικής 

διατομής (0,14 x 0,13 x ύψ 0,61 μ.) σφηνωμένος και στερεωμένος με 

μικρότερους λίθους μέσα στην κιμηλιά, που εξείχε και αναμφίβολα είχε τον ρόλο 

σήματος. Η νοτιότερη από τις δύο ταφές οριζόταν προς Ν και Α με τοιχάριο από 

μικρούς λίθους, πάχους έως 0,30 μ., ανάλογα με εκείνα σε συστάδα 

κιβωτιόσχημων τάφων στο Τσέπι Μαραθώνα. Μεταξύ των ταφικών 

προσφορών περίπου 1 μ. Β των τάφων βρέθηκε πτηνόμορφο πλαστικό αγγείο, 

εισηγμένο από την Κρήτη (δεν έχει δημοσιευτεί φωτογραφία του) 

(Ζαφειροπούλου 1971, 467˙ Zapheiropoulou 2008, 190-191).  

 Ο μεμονωμένος τάφος που αποκαλύφθηκε το 2008 είναι ένας λάκκος 

σκαμμένος στο φυσικό πέτρωμα με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ, ο οποίος 

καλύπτεται από λιθοσωρό. Περιείχε λίγα αποσπασματικά οστά, καθώς και πέντε 

ακέραια πήλινα αγγεία, λεπίδες οψιανού και μικρή μαρμάρινη φιάλη 

(προφ.ενημ.). 

 

Χρονολόγηση  

Το νεκροταφείο Τζαβαρή ήταν σε χρήση στη μεταβατική φάση Κάμπου, 

δηλαδή στην ΠΚ Ι/ΙΙ (Zapheiropoulou 2008, 191).  

 

Άλλα ευρήματα από τα Λουτρά  

Η Ζαφειροπούλου (1967, 466-467) αναφέρει ότι στην περιοχή Λουτρά 

περισυλλέχθηκε, ανάμεσα στα θαλάσσια χαλίκια της παραλίας, ένα ακέφαλο 

μαρμάρινο ΠΚ ειδώλιο ύψ. 0,30 μ.  
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Πάνω Μύλος ή Αλωνίστρια Χουσούρι: αγρός Ευδοκίας Σκοπελίτη 

 

Χάρτης 9: 3 

 

 Ο αγρός της Ε. Σκοπελίτη (εικ. 266) είναι παραθαλάσσιος και βρίσκεται στην 

περιοχή Πάνω Μύλος ή Αλωνίστρια Χουσούρι (Renfrew 1972, 521, n. 5˙ Karantzali 

1996, 7), στο ΝΔ άκρο του Κουφονησίου, ΝΔ του σημερινού χωριού και απέναντι από 

το Δασκαλιό και την Κέρο (Ζαφειροπούλου 1970, 428-429˙ Zapheiropoulou 2008, 183).  

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ147 

Ιστορικό της έρευνας  

Σωστική ανασκαφή το φθινόπωρο του 1969 (Ζαφειροπούλου), αφού είχε 

προηγηθεί λαθροσκαφή. Υπάρχει ασάφεια ως προς την κατάσταση διατήρησης 

της έκτασης και τον χαρακτήρα των λάκκων που διερευνήθηκαν (πβλ. 

Ζαφειροπούλου 1970, 428-429. 1970β, 48˙ Zapheiropoulou 2008, 191: οι 

αρχαιοκάπηλοι είχαν αφήσει μία περιοχή γεμάτη από συλημένους τάφους και 

σπασμένα αγγεία. Συνεπώς, κατ’ ουσίαν ανασκάφηκαν τα κατάλοιπα της 

λαθροσκαφής. Βρέθηκαν εννέα λάκκοι που αναγνωρίστηκαν ως θήκες 

προσφορών. Αντίθετα Ζαφειροπούλου 1970, 429: η περιοχή της έρευνας δεν 

σημειώνεται ως συλημένη. Αναφέρονται δε επτά ταφικοί λάκκοι, πιθανότατα 

συλημένοι). 

 

Αρχιτεκτονική - Περιεχόμενο 

Οι λάκκοι είχαν βάθος 1 - 1,20 και διάμετρο 1,50 - 2 μ. (Zapheiropoulou 

2008, 191). Ένας από αυτούς, ίσως εν μέρει ασύλητος, έδωσε: ένα τηγανόσχημο 

σε κομμάτια, με έντυπη διακόσμηση φυλλοειδών, γωνιών και σπείρας˙ έναν 

σταμνίσκο˙ ένα πήλινο κοχλιάριο˙ δύο φιάλες˙ μία κυλινδρική πυξίδα με ερυθρό 

urfirnis˙ τρία καλύμματα πυξίδων με καστανό και μελανό επίχρισμα˙ ένα μικρό 

μαρμάρινο πινάκιο και επτά λεπίδες οψιανού (Ζαφειροπούλου 1970, 429). 

Σε έναν άλλο μικρό, αβαθή λάκκο, σχεδόν κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους, βρέθηκαν κατά χώραν δύο μαρμάρινα ειδώλια τύπου Σπεδού (εικ. 

268), ύψους 0,22 και 0,105 μ. αντίστοιχα. Κείτονταν λοξώς με το κεφάλι προς τα 

κάτω, το ένα πάνω στο άλλο, και καλύπτονταν από μαρμάρινη φιάλη (εικ. 267, 

268), που εσωτερικά έφερε παχύ στρώμα ζωηρού ερυθρού χρώματος 

(Zapheiropoulou 2008, 191). Σημειωτέον ότι στην ανασκαφική έκθεση 

σημειώνεται ότι ο λάκκος με τα ειδώλια ήταν «έξω από τους ταφικούς λάκκους». 

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανασκαφέα, η εναπόθεση «δίπλα στον τάφο» δύο 

                                                           

147 Σύμφωνα με τον Renfrew (1972, 521, n. 5) ‘Alonistria Chousouri= small cemetery of the Keros-
Syros Culture repotedly with adjoining settlement mentioned by Zapheiropoulou, 1970, 48’. Καμία 
ωστόσο από τις προκαταρκτικές εκθέσεις ή αναφορές της Ζαφειροπούλου δεν αναφέρεται σε 

παρακείμενο οικισμό.  
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ειδωλίων τόσο διαφορετικού μεγέθους είχε ειδική λατρευτική σημασία 

(Ζαφειροπούλου 1970, 429. 1970β, 48).  

 Από τα χώματα της περιοχής που ερευνήθηκε συλλέχθηκε μεγάλος 

αριθμός οστράκων και τμημάτων μαρμάρινων αγγείων, λίθινων εργαλείων και 

αρκετών ειδωλίων, μία κεφαλή ειδωλίου, μισό τηγανόσχημο με διακόσμηση 

έντυπων τριγώνων, το πρόσθιο μισό τμήμα ενός σπάνιου για την εποχή 

τετράποδου πήλινου ειδωλίου, ίσως ίππου (δεν δημοσιεύεται φωτογραφία του), 

καθώς και χάλκινα αντικείμενα: δύο κοπείς, μία «λόγχη»,148 μία περόνη 

(Ζαφειροπούλου 1970, 429).  

 

Χρονολόγηση  

Με βάση την κεραμεική, το νεκροταφείο ήταν σε χρήση στον 

χρονολογικό ορίζοντα της ομάδας Κάμπου, δηλαδή στη μεταβατική φάση ΠΚ 

Ι/ΙΙ (Zapheiropoulou 2008, 191˙ Karantzali 1996, 7. 2008, 242). Ο Renfrew 

(1972, 521, n. 6) το εντάσσει στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου, δηλαδή στην ΠΚ ΙΙ.  

 

Παριανός Κάβος (ή Παριανός): οικισμός(;) και νεκροταφείο (;) 

 

Χάρτης 9: 4 

 

Στο πλαίσιο επίβλεψης από την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ των εργασιών του έργου ύδρευσης-

αποχέτευσης του Κουφονησίου, τον Ιούνιο του 2008, εντοπίστηκαν δύο θέσεις στην 

περιοχή του Παριανού στο ΝΔ τμήμα του Κουφονησίου. Η δυσερμήνευτη πρώτη 

απέδωσε κτηριακά κατάλοιπα σε σχέση με ΠΚ ΙΙ κεραμεική και ερευνήθηκε μόνο σε 

μικρή έκταση. Η δεύτερη, ένα πιθανό νεκροταφείο, δεν ανασκάφηκε γιατί ήταν εκτός 

των ορίων του παραπάνω έργου. Η εγγύτητα των δύο θέσεων, τόσο η χωρική (η 

απόστασή τους δεν ξεπερνά τα 300 μ.) όσο και η χρονολογική (στην ΠΚ ΙΙ περίοδο 

τοποθετούνται τα κτηριακά κατάλοιπα ενώ γενικώς στην ΠΚ τα επιφανειακά όστρακα 

στο πιθανό νεκροταφείο) συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι οι δύο αυτές θέσεις, εφόσον 

αποδειχτεί ότι πρόκειται για οικισμό και νεκροταφείο, χρησιμοποιήθηκαν από τους 

ίδιους ανθρώπους.  

 

ΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ  

 Στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου στον Παριανό Κάβο τον Ιούνιο 

του 2008 εντοπίστηκαν από την Παπαγγελοπούλου, αρχαιολόγο της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, 

τοίχοι σε σχέση με ΠΚ κεραμεική. Η εκεί ανασκαφή από την ίδια, στα τέλη 

Νοεμβρίου 2008, στα όρια του έργου της ύδρευσης-αποχέτευσης, αποκάλυψε, 

σε βάθος 1,50 μ., ελλειψοειδή τοίχο (μη. 4,5 μ. x μεγ. πλάτ. 2,45 μ.). Αυτός 

συνεχιζόταν και εκτός των ορίων της τομής και ήταν σε συνάφεια με μέτρια 

ποσότητα ΠΚ ΙΙ κεραμεικής, τμήμα μαρμάρινης φιάλης και λεπίδες οψιανού. Η 

                                                           

148 Αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί η ανασκαφέας (Ζαφειροπούλου 1970, 429) χωρίς να δίνει 

φωτογραφία του αντικειμένου. Συνεπώς δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι λόγχη ή αιχμή δόρατος. 
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κατασκευή σχετίζεται ίσως με την αλιεία, εφόσον βρίσκεται στον απάνεμο όρμο 

και σε απόσταση μόλις 3 μ. από τη θάλασσα (Παπαγγελοπούλου, προφ. ενημ.).  

 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (;) 

Σε αυτοψία μας σε κτήμα στην περιοχή του Παριανού Κάβου, πολύ κοντά 

στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Κουφονησίου και λίγα 

μέτρα Δ του αγωγού ύδρευσης και αποχέτευσης, εντοπίσαμε περίπου 10 

λιθοσωρούς και εξέχουσες του εδάφους όρθιες πλάκες (εικ. 269 - 271) σε 

συνδυασμό με ΠΚ όστρακα, που δείχνουν την πιθανή ύπαρξη κυκλαδικού 

νεκροταφείου (Λεγάκη 2008). Για να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή θα 

χρειαστεί δοκιμαστική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων. 

Σε γειτονικό κτήμα διαπιστώσαμε μεγάλη συγκέντρωση οψιανών και 

πυριτόλιθων και λίγα τεμάχια σμύριδας (Λεγάκη όπ.π.).  

 

Κουφονήσι: οικόπεδο Αικατερίνης Σιμιγδαλά 

 

Χάρτης 9: 5 

 

 Το οικόπεδο Αικατερίνης Σιμιγδαλά,149 εμβαδού 200 τ.μ., βρίσκεται στην 

ανατολική πλευρά του χωριού (Κουφονήσι) επί του κοινοτικού δρόμου και λίγα μέτρα 

βόρεια του Δημοτικού Σχολείου. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;) 

Ιστορικό της έρευνας 

 Σωστική ανασκαφή της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ στο πλαίσιο οικοδομικού αιτήματος, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Χατζηαναστασίου 1993, 500-501).  

  

Ευρήματα 

 Ο φυσικός βράχος βρέθηκε, σε βάθος 0,50 μ., στη νότια και τη δυτική 

πλευρά του οικοπέδου. Σε απόσταση 4,50 από το νότιο και 2,50 μ. από το δυτικό 

όριο του οικοπέδου ο βράχος ήταν κομμένος και σχηματιζόταν μία μεγάλη 

κοιλότητα150, που περιείχε πλήθος οστράκων και λίγα ακέραια αγγεία, πέτρινα 

εργαλεία και οψιανούς (εικ. 272). Το πάχος του στρώματος αυτού κυμαινόταν 

από 0,50 έως 1 μ., ακολουθώντας την κλίση του βράχου από Δ προς Α και από Ν 

προς Β.  

Τα μόνα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ήταν ένα αναλημματικό τοιχάριο, με 

προσανατολισμό Β-Ν (μήκ. 4,50 x πλ. 0,40 x ύψ. 0,25 μ.), χτισμένο με μικρές 

πέτρες και λάσπη, με «πρόσωπο» μόνο προς τα Α. Ήταν θεμελιωμένο σε στρώμα 

οστράκων σε όλο του το μήκος εκτός από το Ν τμήμα που εδραζόταν στον 

                                                           

149 Το επίθετο της ιδιοκτήτριας είναι Σιμιγδαλά, ωστόσο στις δημοσιεύσεις και στον κατάλογο 
καταγραφής του Μουσείου αναγράφεται άλλοτε «Σιμιγδαλά» και άλλοτε «Σιμιδαλά».  
150 Η Χατζηαναστασίου 1993 δεν αναφέρει τις διαστάσεις της κοιλότητας.  
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βράχο.151 Πέρα από τη βόρεια άκρη του υπήρχε στρώμα από μικρά χαλίκια, 

χωρίς όστρακα, το οποίο παρακολουθήθηκε έως το βάθος των 2,50 μ.  

 

Ερμηνευτικές υποθέσεις 

Σύμφωνα με τη Χατζηαναστασίου, η μεγάλη ποσότητα και η ποιότητα 

της κεραμεικής μαρτυρούν την παρουσία ΠΚ οικισμού, που φαίνεται να 

συμπίπτει με τμήμα του σημερινού χωριού (Χατζηαναστασίου 1993, 500˙ 

Φιλανιώτου 2005, 287) 

Η διατύπωση αυτή αφήνει το περιθώριο να εικάσει κάποιος είτε ότι στη 

συγκεκριμένη θέση υπήρχε οικισμός είτε ότι το υλικό της συγκεκριμένης θέσης 

υποδεικνύει την ύπαρξη οικισμού, όχι απαραιτήτως στο οικόπεδο Σιμιγδαλά, 

αλλά σε οποιοδήποτε σημείο του σημερινού χωριού. Υπέρ της δεύτερης άποψης 

συνηγορεί, ίσως, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, εκτός 

από έναν μικρό αναλημματικό τοίχο.152  

Κατά την άποψή μας, στη συγκεκριμένη θέση είχε γίνει σκόπιμη απόθεση 

υλικού, άγνωστο γιατί και από πού, αφού από την προκαταρκτική έκθεση δεν 

προκύπτει τι είδους είναι τα ακέραια αγγεία, εάν τα όστρακα των σπασμένων 

συγκολλούνται, και εάν αυτά συναντώνται σε οικισμούς ή σε νεκροταφεία ή και 

στα δύο. Με τέτοιες ενδείξεις θα μπορούσε να προσδιοριστεί ασφαλέστερα ο 

χαρακτήρας του συνόλου: εάν ήταν λάκκος απόρριψης ή αποθέτης για τη 

συγκέντρωση ειδικών «αντικειμένων», π.χ. κτερισμάτων, αντικειμένων γοήτρου 

κ.λπ.153  

Επιπλέον, ο όρος ποιότητα, που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την 

κεραμεική, μάλλον προκαλεί σύγχυση. Γνωρίζουμε, λόγου χάρη, ότι πολλά 

ταφικά αγγεία ήταν «κακής ποιότητας», π.χ. με πηλό εύθρυπτο ή όχι καλά 

οπτημένο, ή «καλής ποιότητας», π.χ. λεπτότεχνη κεραμεική, ακριβώς για τον ίδιο 

λόγο, ήτοι επειδή ήταν συχνά «διακοσμητικά» και όχι χρηστικά. Επιπλέον, κακής 

ποιότητας χαρακτηρίζεται ενίοτε η χονδροειδής κεραμεική με τις πολλές 

προσμίξεις, η οποία, ωστόσο, συγκρινόμενη με την εύθραυστη λεπτή κεραμεική 

είναι, κατά μία έννοια, υψηλότερης ποιότητας, αφού είναι ανθεκτικότερη, 

δηλαδή μακροβιότερη.  

                                                           

151 Όπως μας πληροφόρησαν αρχαιοφύλακες της Νάξου και επιβεβαίωσε η ιδιοκτήτρια του 

οικοπέδου, έναν χρόνο αργότερα διενεργήθηκε συμπληρωματική ανασκαφική έρευνα (ΚΑ΄ 

ΕΠΚΑ, Ζαφειροπούλου). Κρίθηκε τότε ότι ο τοίχος είναι νεώτερος και έτσι διαλύθηκε 
προκειμένου η έρευνα να προχωρήσει σε βάθος. Κάτω από τον τοίχο βρέθηκαν πολλά όστρακα, 

αλλά και ακέραια αγγεία. Ένα από αυτά, πήλινος σκυφοειδής κρατήρας της μεταβατικής ΠΚ Ι/ΙΙ 

ομάδας Κάμπου έχει δημοσιευτεί στη Μαραγκού 1990, 172, λήμμα 179 και στη Ζapheiropoulou 
2007, 34.  
152 Για τη χρονολόγηση του τοίχου βλ. προηγούμενη σημείωση. 
153 Βλ. παρακάτω: η Ζαφειροπούλου παραλληλίζει την εικόνα αβαθούς λάκκου πακτωμένου με 
πληθώρα οστράκων στο Γεράνι της Κέρου με την εικόνα της κοιλότητας στο οικόπεδο 

Σιμιγδαλά, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε ερμηνεία τους.  
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Χρονολόγηση 

Τα ακέραια αγγεία που βρέθηκαν μέσα στην κοιλότητα χρονολογούνται, 

κατά την Χατζηαναστασίου (1993, 500) στην ΠΚ ΙΙ.154 Δεν έχει, ωστόσο, 

δημοσιευτεί όλο το υλικό, συνεπώς δεν μπορούμε να ξέρουμε το χρονικό εύρος 

που καλύπτει (εάν δηλαδή η κοιλότητα πληρώθηκε μία φορά ή σε βάθος 

χρόνου).  

 

Ποταμιά: οικόπεδο Παντελή Τσαβαρή 

 
Χάρτης 9: 6 

 

Η θέση Ποταμιά, όπου και το οικόπεδο155 Τσαβαρή, βρίσκεται στο δυτικό τμήμα 

του Κουφονησίου, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, όχι μακριά από τον αγρό 

Τζαβαρή όπου έχει ανασκαφεί νεκροταφείο της ΠΕΧ (βλ. παραπάνω, εικ. 266).  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;)  

Ιστορικό της έρευνας-Ερμηνευτικές υποθέσεις-Χρονολόγηση 

Στο εν λόγω οικόπεδο διενεργείτο τα τελευταία χρόνια, επί σειρά ετών,156 

σωστική ανασκαφή της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, ύστερα από την υποβολή οικοδομικού 

αιτήματος, όταν επιμελήτρια της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων ήταν η 

Φιλανιώτου. Συνεχίστηκε δε υπό τη διεύθυνσή της και μετά τη μετάθεσή της 

στην Κ΄ ΕΠΚΑ (Μυτιλήνης και Χίου, όπου ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης), 

από την αρχαιολόγο της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ Παπαγγελοπούλου. 

Αρχικά η Φιλανιώτου είχε εκτιμήσει ότι πρόκειται για μικρό ΠΚ 

οικισμό,157 σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο από τη διάβρωση (προφ. ενημ.). Σε 

ανακοίνωσή της, όμως, το 2008,158 ανασκεύασε εν μέρει την υπόθεσή της και 

υπαινίχθηκε ότι πρόκειται για χώρο ηθελημένης απόθεσης υλικού από τον 

οικισμό που υπήρχε αρχικά εκεί, αλλά με τον χρόνο διαβρώθηκε και 

καταποντίστηκε, και ενδεχομένως και από άλλες θέσεις του νησιού.  

                                                           

154 Βλ. όμως και παραπάνω σημ. για την εύρεση σκυφοειδούς κρατήρα της ΠΚ Ι/ΙΙ. 
155 Στην πραγματικότητα πρόκειται για αγρό, αλλά στα ημερολόγια και στον φάκελο της 

υπόθεσης στο αρχείο της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ σημειώνεται ως οικόπεδο Τσαβαρή (ή ενίοτε Τζαβαρή).  
156 Σε σύντομες ανασκαφικές «περιόδους» και ανάλογα με τις διαθέσιμες κάθε φορά πιστώσεις. 
157 Η μοναδική, και μάλιστα μονολεκτική αναφορά στην ανασκαφή στο οικόπεδο Τσαβαρή, 

χωρίς περαιτέρω σχόλια και χωρίς να σημειώνονται η θέση και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, 
γίνεται στη Φιλανιώτου 2005, 287. Ωστόσο, η αναφορά αυτή παραπέμπει σε φωτογραφία στην 

οποία εικονίζεται ταμπέλα με την ένδειξη «Ποταμιά. Οικόπεδο Τσαβαρή». 
158 Φιλανιώτου, Ο. 2008. «Κουφονήσι, θέση Ποταμιά: προβλήματα ερμηνείας» στο Συνέδριο Η 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο. Νέα Δεδομένα (Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2008, υπό 

δημοσίευση).  
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Η ερμηνεία αυτή συνάδει με τα κινητά ευρήματα, που προέρχονται εξίσου 

από οικισμούς και νεκροταφεία, και επιπλέον ήταν ήδη σπασμένα και 

«πολυκαιρισμένα» όταν αποτέθηκαν.159  

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η θέση εγγράφεται στη βασική εποχή 

που συναντάται στο Άνω Κουφονήσι, δηλαδή στη μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ 

Κάμπου και την πρώιμη ΠΚ ΙΙ.  

 

Σύρμα 

 
Χάρτης 9: 7 

 

Η θέση βρίσκεται στην περιοχή του Φοίνικα στο ΝΑ τμήμα του 

Κουφονησίου. Σε επίσκεψή του στις 23/7/1963, ο Renfrew παρατήρησε 

επιφανειακή κεραμεική και οψιανούς και υπέθεσε ότι από εκεί προέρχονται τα 

όστρακα του πολιτισμού Γρόττας-Πηλού που περισυνέλεξε ο Ντούμας (Renfrew 

1972, 521, n. 3). Με τα όστρακα «του Ντούμα» δύναται να συσχετισθούν ΠΚ 

όστρακα της Συλλογή της Βρετανικής Σχολής Αθηνών από το Κουφονήσι, 

σύμφωνα με τον Συριόπουλο (1995, 515, με παραπομπή στο Anatolian Studies 

1964, 135). 

                                                           

159 Το υλικό δεν έχει δημοσιευτεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Φιλανιώτου το 

2008 (βλ. παραπάνω σημ.) εκτός από τα πήλινα, βρέθηκαν πολλά μαρμάρινα αγγεία και σκεύη, 
καθώς και εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός πήλινων καπελλόσχημων σκευών, που αν και έχουν 

βρεθεί και σε οικισμούς, θεωρούνται γενικώς ταφικά. 
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων του Κάτω Κουφονησίου 

 
Χάρτης 10. Το Κάτω Κουφονήσι με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

1. Παναγιά 

 

2. Νερό 
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Παναγιά: οικισμός και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 10: 1 

 

Η Παναγιά βρίσκεται στο ΒΑ άκρο του Κάτω Κουφονησίου (εικ. 273). Σε 

περιοδεία μας στην περιοχή, σε βραχώδες πλάτωμα πίσω από τον κολπίσκο της 

Παναγιάς, Β της ομώνυμης εκκλησίας, διαπιστώσαμε επιφανειακή κεραμεική των ΠΚ 

και των ιστορικών χρόνων σε σχέση με αρχαίους τοίχους (Εικ. 274). Οι τοίχοι αυτοί δεν 

αποκλείεται να ανήκουν στον ΠΚ οικισμό που αναφέρει απλώς η Ζαφειροπούλου χωρίς 

να προσδιορίζει την ακριβή του θέση. Εξάλλου, στον κολπίσκο της Παναγιάς έχει 

αποκαλυφθεί τυχαία μεμονωμένος τάφος της ΠΕΧ (εικ. 276), που θα μπορούσε να 

ανήκει στο νεκροταφείο του ενδεχόμενου αυτού οικισμού.  

 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ (;) 

Η ύπαρξη ΠΚ «συνοικισμού» αναφέρεται από τη Ζαφειροπούλου (1967, 

466). Αντίθετα ο Renfrew (1972, 520-521, n. 1) όταν επισκέφτηκε τη θέση στις 

25/7/1963, δεν είδε καθόλου προϊστορικό υλικό, μόνο πληθώρα ελληνιστικών 

οστράκων και τοίχους κτηρίων, στην απότομη πλαγιά κάτω από την εκκλησία.  
 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Τον Σεπτέμβριο του 2007, σε αυτοψία με την τότε αρχαιοφύλακα Ε. 

Τσαβαρή, στον κολπίσκο της Παναγιάς, 200 μ. Ν-ΝΑ της ομώνυμης εκκλησίας, 

ακριβώς απέναντι από την Κέρο (εικ. 273, 275), διαπιστώσαμε ταφικό λάκκο 

σκαμμένο στον φυσικό βράχο, που αποκαλύφθηκε μετά την κατάρρευση του 

υπερκείμενου σαθρού πετρώματος (Εικ. 276, 277). Από τη θέση των οστών στο 

εσωτερικό του (Εικ. 277) συνάγεται ότι πρόκειται για δευτερογενή ή (το 

πιθανότερο) για συλημένη ταφή. Η παντελής απουσία κινητών ευρημάτων 

εντός του λάκκου όσο και στην παραλία δυσχεραίνει τη χρονολόγησή του. Ο 

βαθμός διάβρωσης των οστών συνηγορεί ωστόσο υπέρ της παλαιότητάς του 

(Λεγάκη 2007). 

 

Νερό: οικισμός και νεκροταφείο 

 
Χάρτης 10: 2 

Στη ΝΑ ανατολική πλευρά του Κάτω Κουφονησίου, απέναντι από την 

Κέρο, η Ζαφειροπούλου (1967, 466) κατέγραψε, χωρίς να αναφέρει το 

τοπωνύμιο της θέσης, ΠΚ ακρόπολη και ανατολικά της ένα συλημένο κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του νεκροταφείο. 

Λίγα χρόνια αργότερα, η ίδια (Ζαφειροπούλου 1970, 429) αναφέρεται 

στη θέση Νερό, όπου, κατά την καλλιέργεια κτήματος, βρέθηκαν και 

παραδόθηκαν διάφορα αντικείμενα από ΠΚ τάφο. Πρόκειται για: τρείς 

κρατηρίσκους με καλυκόσχημο πόδι, δύο διάτρητες αποφύσεις στην κοιλιά και 

χείλος κεκαμμένο προς τα έξω, που φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση˙ 
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ημισφαιρική φιάλη με μία διάτρητη απόφυση˙ δύο σταμνίσκους με δύο κάθετες 

διάτρητες αποφύσεις˙ ραμφόστομη πρόχου με τρεις μικρές μαστοειδείς 

αποφύσεις στην κοιλιά˙ ιδιόρρυθμο αγγείο, ίσως λύχνο, με κωνικό πόδι και 

πεπλατυσμένο σώμα από το οποίο εκφύονται πέντε σωληνοειδείς προχοές με 

πεπλατυσμένο το άκρο και εγχάρακτη διακόσμηση και ερυθρό χρώμα στα 

στόμια των προχοών˙ μικρή ευρύστομη πρόχου με διακόσμηση από πέντε 

μελανές διάγραμμες γωνίες˙ τρεις άωτες φιάλες, οι δύο με ίχνη ερυθρού 

χρώματος˙ δύο μαρμάρινες φιάλες, η μία με περιχείλωμα˙ μικρό μαρμάρινο 

κάλαθο.  

Κατά τον Renfrew (1972, 521, n. 2) οι δύο θέσεις ταυτίζονται, αφού στο 

Νερό αναγνωρίζει μικρή ΠΚ εγκατάσταση μαζί με κιβωτιόσχημους τάφους.  
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων της Κέρου –  

το Δασκαλιό 

 
Χάρτης 11. Η Κέρος με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου (1 -6) και το Δασκαλιό (7) 

1. Ραχίδι 4. Μεγάλο Κάστρο 

2. Κονάκια 5. Γεράνι 

3. Γιαλάδα 6. Κάβος Δασκαλιού της Κέρου 

7. Δασκαλιό 
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Εντοπισμένες αλλά όχι ανεσκαμμένες θέσεις της Κέρου: 

Ραχίδι, Κονάκια, Γιαλάδα, Μεγάλο Κάστρο, Γεράνι 

 
Χάρτης 11: 1 - 5 

 

 Στο ευρύ κοινό η Κέρος (εικόνα 278) έγινε γνωστή από εντατικές λαθροσκαφές 

στις δεκαετίες του 1950 και 1960, που τροφοδότησαν την παράνομη εξαγωγή από την 

Ελλάδα πολλών εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, ΠΚ αντικειμένων, μεγάλο μέρος160 των 

οποίων είναι συμβατικά γνωστά ως «ο Θησαυρός της Κέρου». 

 Δυστυχώς, το μεγάλο αυτό νησί παραμένει στην ουσία ανεξερεύνητο εκτός από 

σύντομες περιοδείες και δοκιμαστικές τομές από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την 

επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού συστηματική έρευνα της 

Βρετανικής Σχολής την τριετία 2006 - 2008 στον Κάβο Δασκαλιού (βλ. παρακάτω). 

Όπως φαίνεται όμως και στον χάρτη 11, όπου σημειώνονται εντοπισμένες, αλλά όχι 

ανεσκαμμένες, ΠΚ θέσεις του νησιού (Ραχίδι, Κονάκια, Γιαλάδα, Μεγάλο Κάστρο, 

Γεράνι,), έχει «περπατηθεί» μόνο το δυτικό τμήμα της Κέρου, και αυτό σε ελάχιστα 

σημεία του.  

 

 

Ραχίδι 

 
Χάρτης 11: 1 

Ο Μπαρδάνης (1966/67, 75, ν. 24) αναφέρεται σε «προϊστορικό χωριό» 

«στο Ραχίδι», όπου σε ριζιμιό βράχο βρήκε δύο «έλικες σχηματισμένες με 

λακάκια». Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή με τις 

«έλικες», και κανείς δεν μπόρεσε να μας κατατοπίσει (ούτε καν ο μοναδικός, εδώ 

και 20 χρόνια, μόνιμος κάτοικος του νησιού τους θερινούς μήνες, ένας Αμοργινός 

βοσκός) αφού στην Κέρο δεν υπάρχει περιοχή με αυτό το όνομα (Ραχίδι). 

Δεδομένου ότι «ραχίδι» σημαίνει μικρή ράχη (μικρή πλαγιά βουνού), και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κέρος είναι ορεινή, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το 

Ραχίδι (με μικρό η μεγάλο ρ) που αναφέρει ο Μπαρδάνης μπορεί να βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε πλαγιά της Κέρου. Πάντως, η Ζαφειροπούλου (2007, 34), που 

επαναλαμβάνει την πληροφορία χωρίς να κατονομάζει την περιοχή, λέει ότι 

αυτή βρίσκεται στα βόρεια, μακριά από την ακτή, και την τοποθετεί, υποθετικά, 

κοντά στη θέση αρ. 2 του χάρτη του Renfrew, δηλαδή κοντά στα Κονάκια.161 Με 

                                                           

160 Μόνον ο «Θησαυρός της Κέρου», που φέρεται να προέρχεται από τη θέση «Κάβος 

Δασκαλιού», περιλαμβάνει εκατοντάδες αντικείμενα (μαρμάρινα ειδώλια, πήλινα και μαρμάρινα 

αγγεία και σκεύη) εκτός από τα τουλάχιστον 350 γνωστά μαρμάρινα ειδώλια (που όλα, εκτός 
από 12 περίπου ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα, ήταν θραύσματα). Για τον «Θησαυρό » και εν 

γένει το ιστορικό της παράνομης εξαγωγής αρχαιοτήτων από την Κέρο, η οποία εντάθηκε το 

διάστημα 1955-1965, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το τέλος του 19ου αι. (!), βλ. Σωτηρακοπούλου 
2005, 37 – 41. 
161 ‘A site at the north of the island, where Bardanis found rock-cut spirals on the surface of rocks, in 
an area which is not close to the coast (possibly close to site number 2 on the map of Keros in 
Renfrew 1972)’. Στον χάρτη του Renfrew (1972, 516, fig. Appx. 1.4) το σημείο 2 αντιστοιχεί στη 

θέση 2, που στον σχετικό κατάλογο (όπ.π., 521) είναι τα Κονάκια. 
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βάση την παραπάνω περιγραφή έχει σημειωθεί και στον δικό μας χάρτη το 

σημείο 1, που αντιστοιχεί στο Ραχίδι. 

 

Κονάκια 

 
Χάρτης 11: 2 

Εικ. 279 

Πρόκειται για απότομη, χαμηλή πλαγιά προς τη θάλασσα, στη βόρεια 

ακτή της Δυτικής Κέρου. Ο Renfrew (1972, 516, 521, no. 2) αναφέρει διάσπαρτα 

επιφανειακά ΠΚ όστρακα του πολιτισμού Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) σε βράχο στην 

ακτή. Η Ζαφειροπούλου (Zapheiropoulou 2007, 34) σημειώνει ότι πιθανότατα 

πρόκειται για συλημένο ΠΚ νεκροταφείο. 

Σε πρόσφατη αυτοψία μας εντοπίσαμε ερείπια κτισμάτων, πιθανόν των 

ιστορικών χρόνων (εικ. 280) 

 

Γιαλάδα 

 
Χάρτης 11: 3 

Εικ. 279 

 

Η Γιαλάδα είναι παράκτια θέση, 400 μ. δυτικά από τα Κονάκια. Ο 

Renfrew (1972, 521) αναφέρει ότι εκεί έχουν βρεθεί τεμάχια από μαρμάρινα 

αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης μίας φιάλης, τα οποία όμως δεν χρονολογεί.  

 

Μεγάλο Κάστρο 

 

Χάρτης 11: 4 

Εικ. 279 

 Το Μεγάλο Κάστρο βρίσκεται στην ενδοχώρα του δυτικού άκρου της 

Κέρου, ανατολικά του Κάβου Δασκαλιού και νότια του Γερανιού (βλ. 

παρακάτω). Η ονομασία της περιοχής πιθανόν οφείλεται στα εκεί οικιστικά 

λείψανα, που λόγω του όγκου και της επιβλητικότητάς τους θυμίζουν «μεγάλο 

κάστρο». Η περιοχή, άλλωστε, ονομάζεται από του ντόπιους «Παλαιόκαστρο», 

όνομα (Palaiokastron) που, όπως μας ενημερώνει η Μαραγκού (Marangou 2007, 

10), χρησιμοποιεί και ο Ross για να περιγράψει τα συγκεκριμένα αρχαία 

κατάλοιπα.  

 Η πρώτη αναφορά στο Μεγάλο Κάστρο γίνεται το 1967 από τη 

Ζαφειροπούλου που επισκέφθηκε τη θέση σε περιοδεία της τον προηγούμενο 

χρόνο και παρατήρησε ότι σώζονται κτίσματα μήκους 40 και πλάτους 14 μ., σε 

ύψος 1,90 μ., με πλάτος τοίχων 0,60 μ., τα οποία συσχετίζει με ΠΚ οικισμό 

(Ζαφειροπούλου 1967, 466). Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα (Ζαφειροπούλου 

1968β) διστάζει να τα χρονολογήσει στην ΠΕΧ. Ο Renfrew (1972, 516, 521, no. 

4) επαναλαμβάνει την πληροφορία, αλλά δηλώνει ότι σε επίσκεψή του στις 
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24/7/1963 εντόπισε, δεν μπόρεσε, όμως, να χρονολογήσει τα κτίσματα. Πλέον, η 

Ζαφειροπούλου έχει καταλήξει σε χρονολόγηση των κτισμάτων στους 

ιστορικούς χρόνους (Zapheiropoulou 2007, 33: “…of course remains of later 

periods could be traced, such as the site of Megalo Kastro, dating from the archaic 

to the late classical period, situated at the southwest summit of the mountain 

which dominates the centre of the island…”).  

 Σε πρόσφατη αυτοψία με τον κάτοικο Κουφονησίου Γ. Σιμιγδαλά, φίλο 

και οδηγό στις περιοδείες στα Κουφονήσια, την Κέρο, το Δασκαλιό και τις μικρές 

βραχονησίδες, προσεγγίσαμε τα κτίσματα στην κορυφή και στις παρυφές του 

Μεγάλου Κάστρου. Πρόκειται για κάστρο (εικ. 281, 282) και «βίγλες» - 

παρατηρητήρια (εικ. 283), πιθανότατα των ιστορικών, ίσως και των 

μεσαιωνικών χρόνων, παρά το γεγονός ότι η παντελής έλλειψη επιφανειακής 

κεραμεικής δεν βοηθά στη χρονολόγησή τους.  

 Λίγο πριν από την κορυφή υπάρχει επιφανειακό κοίτασμα σμύριδας (εικ. 

284). Είναι πολύ πιθανό οι Πρωτοκυκλαδίτες που κατοικούσαν (εάν όντως 

κατοικούσαν) στην περιοχή του Μεγάλου Κάστρου, να το εκμεταλλεύτηκαν 

(Λεγάκη 2011). 

 

Γεράνι 

 

Χάρτης 11: 5 

Εικ. 279 

 

Στο Γεράνι, στη ΒΔ ακτή της Κέρου, 

Ι. η Ζαφειροπούλου εντόπισε:  

 (α) επί του λόφου θεμέλια τοίχων, πλάτους 1 μ., τα οποία συσχέτισε με 

ΠΚ οικισμό  

(β) ανατολικά του λόφου, σε παραθαλάσσια θέση, συγκέντρωση ΠΚ 

οστράκων σχεδόν στην επιφάνεια του εδάφους, τα οποία θεώρησε ενδεικτικά 

ΠΚ νεκροταφείου, «πιθανώς ασύλητου» (Ζαφειροπούλου 1967, 466. 1968, 381) 

Ωστόσο, σε δοκιμαστική τομή που διενήργησε η ίδια το επόμενο έτος 

στην περιοχή του «νεκροταφείου», δεν βρήκε τάφους ούτε τοίχους. 

Περισυνέλλεξε μόνο, σε χώρο διαστάσεων 7 x 8 μ. και «εντός μικράς επιχώσεως» 

πάχους 0,30 μ., μεγάλο αριθμό ΠΚ Ι οστράκων της ομάδας Πηλού, και κεφαλή 

μικρού μαρμάρινου ειδωλίου (Ζαφειροπούλου 1968, 381).  

ΙΙ. η Χατζή-Βαλλιάνου (1975, 327) διαπίστωσε λείψανα κυκλικών 

κτηρίων από ακατέργαστους ογκόλιθους, νοτιότερα της δοκιμαστικής τομής της 

Ζαφειροπούλου  

 

Πολλά χρόνια αργότερα, η Ζαφειροπούλου (Zapheiropoulou 2007, 33): 

α. υπαινίσσεται ότι τα λείψανα στον λόφο (θέση Ια), όσο και νοτιότερα 

(θέση ΙΙ), ενδεχομένως να είναι μεταγενέστερα (αρχαϊκά – κλασικά),  
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β. υπογραμμίζει ότι από την ανασκαφή της «μικρής επίχωσης» (θέση Ιβ) 

(στην οποία εργάστηκαν εντατικά 4 εργατοτεχνίτες για 8 ολόκληρες ημέρες) 

συγκεντρώθηκαν όστρακα που γέμισαν περίπου 20 μεγάλα κιβώτια στο 

Μουσείο της Νάξου. Θεωρεί δε ότι αυτά τα όστρακα είχαν πακτωθεί ώστε να 

δημιουργήσουν μία επίπεδη, «αλφαδιασμένη» επιφάνεια.162 Παραλληλίζει δε την 

εικόνα αυτή με την εικόνα από την ανασκαφή του οικοπέδου Σιμιγδαλά στο Άνω 

Κουφονήσι (βλ. παραπάνω).  

Κατά την άποψή μας, ο περιορισμένος και αβαθής χώρος με την πληθώρα 

των ΠΚ οστράκων και την κεφαλή ειδωλίου, που αποκαλύφθηκε στη 

δοκιμαστική τομή, είναι πιθανός λάκκος απόρριψης ή δευτερογενούς απόθεσης 

υλικών από κάποιον γειτονικό οικισμό ή νεκροταφείο [πβλ. οικόπεδο Π. 

Τσαβαρή στην Ποταμιά Άνω Κουφονησίου (παραπάνω), οικόπεδο Αικ. 

Σιμιγδαλά στο Άνω Κουφονήσι (παραπάνω), Ριβάρι Μήλου (παρακάτω, σημ. 

167)].  

 

Μαρτυρούμενες βραχογραφίες στην ενδοχώρα της Κέρου 

Πολύ πρόσφατα γηραιός κάτοικος του Άνω Κουφονησίου και γνώστης 

των αρχαίων της περιοχής των Μικρών Κυκλάδων μας ενημέρωσε ότι στο μέσον 

περίπου της Κέρου υπάρχουν βραχογραφήματα με δυσερμήνευτες σχηματικές 

παραστάσεις. Την πληροφορία μεταφέρουμε ανεπιβεβαίωτη, αφού οι καιρικές 

συνθήκες (ισχυρά μποφώρ) δεν μας επέτρεψαν να προσεγγίσουμε την Κέρο 

ώστε να διενεργήσουμε αυτοψία. Για τον ίδιο λόγο τα σημεία των πιθανών 

βραχογραφιών δεν σημειώνονται στον χάρτη που συνοδεύει τον παρόντα 

κατάλογο.  

                                                           

162 ‘These piled and flattened sherds seemed to form a kind of deliberately leveled surface in a 
relatively large area and of some depth’. 
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Κάβος Δασκαλιού: 

Βόρεια και Νότια Ειδική απόθεση (North and South Special Deposits) 

Μέση Περιοχή Κάβου (Kavos South) 

Περιοχή μεταλλουργικών δραστηριοτήτων (Kavos North) 

 
Χάρτης 11: 6 

Εικ. 285, 286 

 

 Ο Κάβος, στο Δ άκρο της Κέρου, είναι μία επικλινής, πλην ομαλή, έκταση μήκους 

70 και πλάτους περίπου 40μ, σε υψόμετρο 20-30 μ. από τη στάθμη της θάλασσας 

(Renfrew et al. 2008, 108). Επειδή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησάκι 

Δασκαλιό (η μεταξύ τους απόσταση είναι περίπου 90 μ., εικ. 291), με το οποίο στην 

αρχαιότητα μάλλον ενωνόταν (βλ. παρακάτω), έχει καθιερωθεί στη βιβλιογραφία με 

την ονομασία Κάβος Δασκαλιού.  

 

Ιστορικό της έρευνας 

Η πρώτη καταγεγραμμένη επίσκεψη εκεί έγινε από τον Renfrew στις 24 

Ιουλίου 1963. Αυτός διαπίστωσε τη σπουδαιότητα της θέσης και την 

χαρακτήρισε πιθανό νεκροταφείο της ώριμης ΠΚ περιόδου (Renfrew 1972, 521, 

no. 1).  

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Κάβου Δασκαλιού επιβεβαιώθηκε από τις 

σωστικές ανασκαφές που έγιναν (παράλληλα με ανασκαφές στο νησάκι 

Δασκαλιό, βλ. παρακάτω) από τον Ντούμα στις αρχές του φθινοπώρου του 

1963 (Ντούμας 1967, 409). Ο Ντούμας εργάστηκε: (α) στη «συλημένη περιοχή», 

ή «περιοχή λαθρανασκαφής», που έχει πλέον (μετά τις πρόσφατες ανασκαφές 

της Βρετανικής Σχολής το διάστημα 2006 – 2008) καθιερωθεί στη βιβλιογραφία 

ως «Βόρεια Ειδική Απόθεση» και (β) σε δεύτερη έκταση, πιο νότια, που πλέον 

ονομάζεται «Μέση Περιοχή Κάβου».  

Τον Νοέμβριο του 1966 η Ζαφειροπούλου και ο Κων/νος Τσάκος, 

αρχαιολόγοι («επιμελητές») της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, έκαναν περιοδεία στον Κάβο, και τον 

Ιούλιο και τον Αύγουστο του επόμενου έτους έκαναν ανασκαφικές έρευνες στη 

«Βόρεια Ειδική Απόθεση» και τομές στη «Μέση Περιοχή» (Ζαφειροπούλου 1968, 

381).  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η Χατζή-Βαλλιάνου (1975, 327) 

διαπίστωσε ότι «η περιοχή του νεκροταφείου στα ανατολικά του Δασκαλιού», 

δηλαδή ο Κάβος, παρά τις ανασκαφές που είχαν προηγηθεί, εξακολουθούσε να 

αποτελεί πρόσφορο πεδίο για τους αρχαιοκάπηλους. Περισυνέλλεξε δε ΠΚ 

όστρακα, «δύο μικρά αγγεία γεμάτα γαλάζιο αιγυπτιακό χρώμα» [τους 

αρυβάλλους ΜΝ 6494 και ΜΝ 6495 (Μαραγκού 1990, λήμματα 49-50)], πολλές 

λεπίδες οψιανού και θραύσματα μαρμάρινων ειδωλίων και λεκανών. 

Το 1987, ύστερα από πρόσκληση της Ζαφειροπούλου, Εφόρου τότε της 

ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων και 
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Cambridge, διενήργησαν, σε συνεργασία με την Εφορεία, επιφανειακή έρευνα 

στον Κάβο και ανασκαφικές τομές στη «Bόρεια Ειδική Απόθεση».  

Συστηματικές έρευνες έκανε ξανά, από το 2006 έως και το 2008, η 

Βρετανική Σχολή Αθηνών υπό την εποπτεία της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, που επικεντρώθηκαν 

σε έναν νέο, ακόμη νοτιότερο τομέα, τη «Νότια Ειδική Απόθεση» και λιγότερο 

στη «Βόρεια Ειδική Απόθεση» και τη «Μέση Περιοχή» (εικ. 285, 286), αλλά και 

σε άλλα σημεία του Κάβου, ειδικά στην «Περιοχή των Μεταλλουργικών 

Δραστηριοτήτων» (εικ. 286, 289, 290). Ως αρχαιολόγος της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ και 

επιμελήτρια της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων η γράφουσα είχε την 

ευκαιρία να παρίσταται, κατά διαστήματα, στην ανασκαφή και στη μελέτη του 

υλικού. 

 

Βόρεια και Νότια Ειδική Απόθεση (North and South Special Deposits) 

 

Εικ. 285, 286 

Αρχαιολογικές εργασίες και ευρήματα 

Οι έρευνες το 1963 περιελάμβαναν περισυλλογή επιφανειακών 

ευρημάτων στον Κάβο και δοκιμαστικές τομές στη Βόρεια Ειδική Απόθεση και 

τη Μέση Περιοχή (βλ. παρακάτω). Απέδωσαν πλήθος θραυσμάτων μαρμάρινων 

ειδωλίων, αγγείων ενίοτε με εγχάρακτη διακόσμηση, και γραπτών οστράκων 

κυρίως της ΠΚ ΙΙ (Ντούμας 1967˙ Ζαφειροπούλου 1975˙ Σωτηρακοπούλου 2005, 

30).  

Το 1967 έγιναν επαναληπτικές έρευνες στους ίδιους τομείς. Δεν 

εντοπίστηκαν κατασκευές, ούτε κιβωτιόσχημοι ή κτιστοί τάφοι. Το υλικό είναι 

πολύ χαρακτηριστικό και αποτελείται από μεγάλη ποσότητα κεραμεικής, 

εκατοντάδες θραύσματα ειδωλίων, και ένα ολόκληρο ειδώλιο της παραλλαγής 

Σπεδού (ύψους 0,58 μ.), και φιαλών, πηνιόσχημες πυξίδες με οριζόντιες 

αυλακώσεις στην εξωτερική επιφάνεια και ορθογώνια πινάκια, όλα τα 

παραπάνω από μάρμαρο, θραύσματα αγγείων από χλωριτικό σχιστόλιθο με 

ανάγλυφη σπειροειδή διακόσμηση, καθώς και μεγάλες ποσότητες υλικού από 

άλλες πρώτες ύλες (Ζαφειροπούλου 1968, 381˙ Σωτηρακοπούλου 2005, 34˙ 

Renfrew et al. 2008, 107).  

 Το 1987 έγινε επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα με κάναβο. Στη 

Βόρεια Ειδική Απόθεση, όπως αυτή προσδιορίστηκε με ακρίβεια κατά την 

επιφανειακή, ανοίχτηκαν 14 τομές, που ανασκάφηκαν στρωματογραφικά, αν 

και οι επιχώσεις ήταν κατά κανόνα αναμοχλευμένες, από τους αρχαιοκάπηλους 

και από τις προηγούμενες τομές. Δεν βρέθηκαν κατασκευές. Συγκεντρώθηκαν 

όμως 18.398 όστρακα (77,62 κιλά): 14.175 από την επιφανειακή και 4.223 από 

τις τομές (Renfrew et al. 2008, 109). Στην κεραμεική κυριαρχούν τέσσερις 

διακοσμητικές μέθοδοι: η εγχάρακτη, η γραπτή, η εμπίεστη και η πλαστική. 

Υπερέχουν οι σαλτσιέρες και οι κανδήλες, και ακολουθούν οι φιάλες και τα 

πιθοειδή, οι πρόχοι, οι πυξίδες, τα κύπελλα διαφόρων τύπων (με πόδι, 

κωδωνόσχημα, δέπατα, tankards), οι πίθοι, τα μικκύλα ασκοειδή, κάποια 



 

210 

 

αδιάγνωστα καθώς και πλαστικά θηριομορφικά αγγεία (theriomorphic vases) 

(εικ. 287). Βρέθηκαν επίσης πήλινες εστίες και 36 τεμάχια μαρμάρινων 

ειδωλίων, κατά κύριο λόγο του κανονικού τύπου, όλα σπασμένα, τα 

περισσότερα στην αρχαιότητα, πολλά αποσπασματικά μαρμάρινα αντικείμενα: 

κυρίως φιάλες (262), μαρμάρινα σκεύη (41), από τα οποία ξεχωρίζουν ένα 

τηγανόσχημο, παλέτες, πυξίδες κ.ά., καθώς και τέχνεργα από χλωριτικό 

σχιστόλιθο, λίθινες ψηφίδες, πηνιόσχημα κ.ά. Τέλος συλλέχθηκαν αποτυπώματα 

φύλλων και ψάθας σε βάσεις αγγείων, υφαντικά βάρη, κάποιοι μολύβδινοι και 

λίθινοι δίσκοι και προτομές ζώων (animal protomes). Οι τελευταίες 

αναπαριστούν κεφαλές κυρίως κριών και αιγών, ενός βοοειδούς και μίας πάπιας 

(εικ 288) και οι περισσότερες ταυτίστηκαν με απολήξεις προχοών σαλτσιέρων 

(Renfrew et al. 2008, 112-113). Να σημειωθεί ότι για πρώτη συναντώνται εκτός 

Αργολίδας και Κορινθίας σαλτσιέρες με επίθετες ζωομορφικές κεφαλές (Doumas 

2007, 373).  

To 2006 στην πρώτη ανασκαφική διερεύνηση της Νότιας Ειδικής 

Απόθεσης, η οποία δεν έφερε ίχνη νεώτερης αναμόχλευσης, συλλέχθηκαν 

εκατοντάδες τεμάχια μαρμάρινων σκευών, ειδωλίων και άφθονη κεραμεική του 

πολιτισμού Κέρου-Σύρου, δηλαδή υλικό αντίστοιχο με αυτό που είχε βρεθεί στο 

παρελθόν στη Βόρεια Ειδική Απόθεση.  

Συγκεκριμένα, το 2006 και το 2007,163 βρέθηκαν: 981 θραύσματα 

μαρμάρινων φιαλών, 125 θραύσματα μαρμάρινων σκευών, 115 θραύσματα 

σκευών από άλλους λίθους, θραύσματα από 39 οστέινα ή λίθινα πηνία, 367 

θραύσματα μαρμάρινων ειδωλίων του κανονικού τύπου (όχι όμως του τύπου 

των Καψάλων)164 και του τύπου Απειράνθου, 1.470 θραύσματα οψιανού και ένα 

μολύβδινο καρφί. Τα μαρμάρινα και εν γένει τα λίθινα ευρήματα ήταν στη 

συντριπτική πλειονότητά τους σπασμένα ή πριονισμένα ήδη από τους αρχαίους 

χρόνους (Renfrew et al. 2007β, 104, 108-112, 121, 124). Συγκεντρώθηκαν 

επίσης περίπου 25.000 όστρακα -ελάχιστα συνανήκοντα και συγκολλούμενα. 

Λίγα από αυτά χρονολογούνται στους ιστορικούς χρόνους, τα περισσότερα 

ανήκουν στην ΠΚ περίοδο (έως και τη φάση Καστριού). Προέρχονται από 

σαλτσιέρες, κρατηρίσκους, αποθηκευτικά σκεύη κ.ά. που φέρουν διάφορα είδη 

διακόσμησης, αντίστοιχα με αυτά του υλικού της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης (βλ. 

παραπάνω). Οι τύποι των αγγείων που αναγνωρίζονται είναι χαρακτηριστικοί 

και της ταφικής και της χρηστικής κεραμεικής. Μικρότερο ποσοστό συνδέεται 

μόνο με νεκροταφεία και ελάχιστο ποσοστό μόνο με οικισμούς (Renfrew et al. 

2007β, 114-119). 

                                                           

163 Κατά τον χρόνο συγγραφής του παρόντος, δεν είχαν δημοσιευτεί ακόμη οι ανασκαφικές 

εκθέσεις του 2008. 
164 Ο τύπος Καψάλων εμφανίζεται μετά την έναρξη της ΠΚ ΙΙ. Συνεπώς η απουσία του από τη 
Νότια Ειδική Απόθεση δηλώνει ότι η εναπόθεση των ειδωλίων στη Νότια Ειδική Απόθεση ξεκινά 

σε κάποια σχετικά προχωρημένη φάση της ΠΚ ΙΙ (Renfrew et al. 2007β, 121). Από τα ειδώλια της 

Νότιας Απόθεσης ξεχωρίζει τμήμα λεκάνης ειδωλίου του τύπου Σπεδού, πλάτους 0, 17 μ. ήτοι 
υπολογιζόμενου ύψους πάνω από 1 μ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κυκλαδικό ειδώλιο που 

προέρχεται από καλά τεκμηριωμένες συνάφειες (Renfrew et al. 2007β, 122). 
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Επιφανειακές έρευνες και δοκιμαστικές τομές έγιναν, συγχρόνως, στην 

κρημνώδη περιοχή αμέσως στα νότια της Νότιας Ειδικής Απόθεσης (εικ. 286). 

Εκεί, σε φυσικές βραχοσκεπές διαπιστώθηκαν στρωματογραφημένες επιχώσεις 

της ΠΕΧ, με διαταραγμένες ανθρώπινες ταφές. Δεν διαπιστώθηκε όμως άλλη 

ανθρώπινη δραστηριότητα στους βραχώδεις σχηματισμούς στα ανατολικά του 

Κάβου (Renfrew et al. 2007β, 131-132). 

 

Χρονολόγηση και ερμηνευτικές υποθέσεις  

Σύμφωνα με την ανασκαφική έκθεση του 1963, όλα τα ευρήματα της 

Βόρειας Ειδικής Απόθεσης βρίσκονταν διάσπαρτα στην επιφάνεια όσο και 

στην επίχωση, ανεξαρτήτως βάθους, ανάμεσα σε μικρούς αργούς λίθους και 

ογκολίθους, καθώς και σε ρωγμές βράχων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν και ίχνη ανθρώπινων διαλυμένων οστών (Ντούμας 1967, 409). 

Το πλήθος των ευρημάτων και οι συνθήκες εύρεσής τους οδήγησαν τον Ντούμα 

στο συμπέρασμα ότι στη θέση αυτή εκτεινόταν μεγάλο ΠΚ νεκροταφείο, που σε 

κάποια άγνωστη χρονική στιγμή καταστράφηκε εξαιτίας γεωλογικών 

μεταβολών, όπως σεισμών, κατολισθήσεων, καθιζήσεων κ.λπ. Αυτό το μοναδικό 

και πλούσιο νεκροταφείο ανήκε στον γειτονικό οικισμό του Δασκαλιού, που 

αποτελούσε έναν ακμαίο εμπορικό σταθμό του πολιτισμού Κέρου-Σύρου 

(Ντούμας 1967, 409-411).  

Η Ζαφειροπούλου (1968, 381) από την άλλη, επειδή στις έρευνες του 

1967 σε άθικτο τμήμα της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης είχε εντοπίσει μία ταφή 

που περιείχε δύο κρατηρίσκους, υποστήριξε ότι οι αρχαιοκάπηλοι δεν βρήκαν 

κανονικό νεκροταφείο, αλλά πιθανόν μικρούς τάφους του τύπου της Σύρου. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, πάντως, η ίδια (Ζαφειροπούλου 1980, 540) 

διατύπωσε διαφορετική εκδοχή για τον χαρακτήρα της θέσης. Επειδή τομές στη 

Μέση Περιοχή απέδωσαν πλήθος θραυσμάτων ειδωλίων και παντός είδους 

λίθινων αγγείων, θεώρησε ότι ο Κάβος Δασκαλιού ήταν κέντρο 

μαρμαρογλυπτικής. Ενισχυτική της άποψής της πιστεύει ότι είναι η ύπαρξη 

ημιτελών μαρμάρινων αντικείμενων και πολλών κομματιών μαρμάρων και 

μαρμαρόπετρας, δηλαδή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή τους.  

Θρησκευτικός χαρακτήρας στην εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση 

θραυσμάτων αγγείων και ειδωλίων στην Βόρεια Ειδική Απόθεση αποδόθηκε 

λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 από τον Ο. Hockmann (1977, 46, 50). 

Τότε για πρώτη φορά η Βόρεια Ειδική Απόθεση συσχετίστηκε με τελετουργίες 

προς τιμήν των νεκρών. Στην ίδια κατεύθυνση, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα ο 

Renfrew (1991, 50, 99-101) εξέφρασε την άποψη ότι ο Κάβος είχε τη θέση και 

το κύρος ενός μεγάλου υπαίθριου παγκυκλαδικού ιερού, στο οποίο λάμβανε 

χώρα απόθεση και σκόπιμος κατακερματισμός αντικειμένων σημαντικής 

συμβολικής σημασίας στο πλαίσιο συγκεκριμένων τελετουργιών. Λίγο νωρίτερα, 

ο Ντούμας (1990, 94) είχε υποστηρίξει ότι η Κέρος ήταν για τους 

Πρωτοκυκλαδίτες η Νήσος των Μακάρων, δηλαδή τόπος ενταφιασμού 



 

212 

 

(πρωτογενούς ή και δευτερογενούς) για τον πληθυσμό των γύρω νησιών, 

συμπεριλαμβανομένων των «Ερημονησίων» (δηλαδή των Μικρών Κυκλάδων) 

και της Νότιας Νάξου. 

Όπως σημειώνει η Σωτηρακοπούλου (2005, 35-36), ο C. Broodbank 

μελέτησε την κεραμεική που προήλθε από τις έρευνες του 1987 και κατέληξε: 

(α) ότι χρονολογείται κυρίως στην ΠΚ ΙΙ περίοδο, αλλά περιλαμβάνει και τύπους 

χαρακτηριστικούς της λεγόμενης ομάδας Καστριού˙ (β) ότι το 45-48%, 

πιθανότατα δε τα 2/3 του συνόλου των αγγείων είναι εισηγμένο από άλλα νησιά 

των Κυκλάδων, την ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική, Εύβοια, ΒΑ Πελοπόννησο) και 

ίσως το ΝΑ Αιγαίο˙ (γ) ότι το 80-90% προέρχεται από τα νησιά σε άμεση 

γειτνίαση με την Κέρο, και συγκεκριμένα όσα περιλαμβάνονται στο λεγόμενο 

«τρίγωνο της Κέρου», που σχηματίζεται από τις Νάξο, Ίο και Αμοργό˙ (δ) ότι στη 

«λεηλατημένη περιοχή» (δηλαδή στη «Βόρεια Ειδική Απόθεση») υπήρχε ένας 

Ειδικός Αποθέτης, που περιείχε περισσότερα μαρμάρινα αγγεία και ειδώλια και 

ορισμένους τύπους κεραμεικής από οποιοδήποτε άλλο σημείο του Κάβου˙ και 

(ε) ότι η μεγάλη πλειονότητα των σχημάτων των πήλινων αγγείων σε αυτόν τον 

Ειδικό Αποθέτη ανιχνεύονται σε τάφους ή σε περιοχές νεκροταφείων στα άλλα 

νησιά των Κυκλάδων.  

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν τον Broodbank (2000, 223, 224: fig.67, 

225 - 230) στην επαναδιατύπωση της αρχικής υπόθεσης του Ντούμα: τα 

ευρήματα από τον Κάβο Δασκαλιού αποτελούν τα κατάλοιπα μεγάλου οικισμού 

και του νεκροταφείου του. Ο οικισμός εκτεινόταν στη «Μέση Περιοχή» και 

νοτιώτερα (στη μετέπειτα καλούμενη «Νότια Ειδική Απόθεση») καθώς και στη 

νησίδα Δασκαλιό (ενωμένη τότε με τον Κάβο) και ήταν εξαιρετικά μεγάλος και 

πολυπληθής (100 έως 300 άτομα). Το νεκροταφείο, που καταστράφηκε από 

φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες (διάβρωση, αρχαιοκαπηλία) βρισκόταν 

στην αποκαλούμενη (βόρεια) «Ειδική Απόθεση», όπου ίσως ελάμβανε χώρα και 

τελετουργική απόθεση αντικειμένων. Ελλείψει πρόσφορων για καλλιέργεια 

εδαφών στο άμεσο περιβάλλον του Κάβου, η κοινότητα που ήταν 

εγκατεστημένη εκεί είτε θα καλλιεργούσε την εύφορη γη του Γερανίου 

(απόσταση περίπου 40 λεπτά πεζοπορία˙ για το Γεράνι, βλ. παραπάνω, θέση αρ. 

5 στον χάρτη 11) είτε θα εκμεταλλευόταν τις πολύ κοντινές έρημες νησίδες 

(Ανδρέα, Γλαρονήσι κ.ά˙ βλ. και χάρτη 11: είναι οι νησίδες αμέσως νότια της 

Κέρου, οι οποίες σήμερα είναι «καταπράσινες») είτε θα προμηθευόταν τα 

χρειώδη από τις κοινότητες άλλων, γειτονικών, νησιών (π.χ. Κουφονήσια, Νάξο). 

Η Σωτηρακοπούλου (Sotirakopoulou 2008, 119) μελέτησε την κεραμεική 

από τις έρευνες της δεκαετίας του 1960 και οδηγήθηκε σε εν μέρει διαφορετικά 

συμπεράσματα από αυτά του Broodbank, καθώς διαπίστωσε: (α) σημαντικές 

διαφορές στην κεραμεική των τριών τομέων, δηλαδή της Βόρειας Ειδικής 

Απόθεσης, του κτηρίου που βρίσκεται στη Μέση Περιοχή του Κάβου («κτήριο 

Ντούμα», βλ. παρακάτω) και της οικίας στο νησάκι του Δασκαλιού (βλ. 

παρακάτω)˙ (β) σημαντικές διαφορές του υλικού της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης 

σε σχέση με όλες τις άλλες σύγχρονες θέσεις των Κυκλάδων˙ (γ) στη Βόρεια 
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Ειδική Απόθεση η κεραμεική καλύπτει την ΠΚ Ι/ΙΙ φάση Κάμπου έως και την 

πρώιμη φάση της ΠΚ ΙΙΙ˙ (δ) στην οικία στη Μέση Περιοχή του Κάβου και στο 

Δασκαλιό, ανθρώπινη δραστηριότητα πιστοποιείται από την ΠΚ ΙΙ και τη 

μεταβατική φάση της ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ δηλαδή και στους τρεις τομείς η ανθρώπινη 

παρουσία υφίσταται στην ΠΚ ΙΙ, πλην όμως στη Βόρεια Ειδική Απόθεση ξεκινά 

και παύει λίγο νωρίτερα σε σχέση με τους άλλους δύο˙ (ε) η εισηγμένη 

κεραμεική στη Βόρεια Ειδική Απόθεση δεν ξεπερνά το 8% (Sotirakopoulou 2008, 

119)˙ (στ) η κεραμεική από τη Βόρεια Ειδική Απόθεση περιλαμβάνει τύπους 

γνωστούς από νεκροταφεία και οικισμούς.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τη Σωτηρακοπούλου (2008, 

120) είναι εύλογη η θεώρηση της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης ως χώρου 

απόθεσης αντικειμένων συμβολικής σημασίας στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

τελετουργιών, οι οποίες περιελάμβαναν και τον εσκεμμένο κατακερματισμό 

τους. Στην περίπτωση αυτή, η οικία του Κάβου («κτήριο Ντούμα») στη Μέση 

Περιοχή (εικ. 286, βλ. παρακάτω) ενδεχομένως σχετίζεται με τις τελετουργίες, 

ενώ το Δασκαλιό ήταν μάλλον ένα παρατηρητήριο που εξασφάλιζε την 

προστασία του Κάβου, παρά μία συνηθισμένη οικιστική θέση.  

Με βάση τα πορίσματα των ερευνών στη Νότια Ειδική Απόθεση το 2006 - 

2008 και την αντιπαραβολή τους με εκείνα των δεκαετιών 1960 και 1980 για τη 

Βόρεια Ειδική Απόθεση, ο Renfrew αναγνωρίζει στον Κάβο Δασκαλιού «το 

πρώτο μείζον συμβολικό κέντρο του πρώιμου Αιγαίου» (Renfrew et al. 2007β, 

105). Απορρίπτει το ενδεχόμενο να πρόκειται για κατεστραμμένο νεκροταφείο, 

διότι, παρά το νεροκοσκίνισμα του 20% του χώματος από τη Νότια Ειδική 

Απόθεση, δεν βρέθηκαν καθόλου ανθρώπινα οστά (Renfrew et al. 2008, 112-

113). Θεωρεί λοιπόν ότι και οι δύο Αποθέσεις (Νότια και Βόρεια) έχουν ειδικό 

χαρακτήρα: δηλαδή είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πρακτικών και 

οργανωμένης απόθεσης «επίλεκτου» (choice ή high status) και ήδη 

κατακερματισμένου υλικού, που έχει μεταφερθεί από άλλα νησιά, ίσως ακόμη 

και από την ηπειρωτική Ελλάδα. (Renfrew et al. 2007β, 126). Μάλιστα, 

καταλήγει, «οι θραύσεις η διαδικασία του κατακερματισμού δεν περιοριζόταν στη 

συμβολική και μόνο θραύση σε δύο ή τρία τεμάχια, αλλά τη σχεδόν 

κονιορτοποίηση – διάλυση του αντικειμένου σε πολύ μικρά απολεπίσματα. Αυτό 

το γεγονός βρίσκεται σε  αντίθεση με την έως τώρα διαπίστωση παρόμοιων 

φαινομένων, και την σε περιορισμένη κλίμακα, παρουσία θραυσμένων κατά 

χώραν αντικειμένων σε Πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία, ορισμένα από τα οποία 

φαίνεται ότι ήταν ηθελημένα κατακερματισμένα. Σε άλλα πάλι, γνωστά, αλλά 

συλημένα νεκροταφεία δεν έχει παρατηρηθεί έως τώρα ανάλογη εικόνα όπως 

διαπιστώθηκε στον Κάβο Δασκαλιού, λόγω ακριβώς της αρχαιοκαπηλικής 

δραστηριότητας» (Renfrew et al. 2007β, 453). 

Να παρατηρηθεί, ωστόσο, ότι η θεωρία του εσκεμμένου 

κατακερματισμού του Renfrew, στην οποία καταλήγει μέσω της 
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«θραυ(σ)ματολογίας» (thraumatology ή thrausmatology),165χρήζει 

αναθεώρησης, τουλάχιστον σε δύο σημεία: (α) στο ότι τα διάφορα τεμάχια του 

κατακερματισμένου υλικού δεν ταιριάζουν μεταξύ τους (Renfrew et al. 2008, 

107, 112-113) και (β) στο ότι μεταφέρθηκαν ήδη κατακερματισμένα. Κατά τη 

μελέτη των ειδωλίων της Νότιας και της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης στο Μουσείο 

Νάξου τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2009, προέκυψε ότι σε ένα ποσοστό 

τουλάχιστον 50% (το οποίο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί στην πορεία της 

συγκριτικής εξέτασης του υλικού) τα ειδώλια είναι συνανήκοντα ή/και 

συγκολλούμενα είτε μεταξύ τους είτε με ειδώλια που έχουν προέλθει από άλλα 

σημεία της Κέρου. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα ειδώλια και τα σκεύη δεν 

έσπασαν κατά χώραν στις Ειδικές Αποθέσεις δεν αποκλείει τη θραύση τους σε 

ακόμη αδιερεύνητες περιοχές του Κάβου ή της Κέρου γενικότερα. Ούτε πρέπει 

να θεωρείται δεδομένο ότι τα απολεπίσματα, μικρότερα τεμάχια ή και οι 

«φλούδες» του σπασμένου υλικού θα βρεθούν ποτέ. 

Η απουσία ή σπανιότητα166 ανθρωπίνων οστών σε αυτές καθαυτές τις 

Ειδικές Αποθέσεις αποδυναμώνει μεν το επιχείρημα ότι πρόκειται για 

κατεστραμμένα νεκροταφεία, ωστόσο δεν το καταρρίπτει [η μη εύρεση οστών 

είναι συχνή στα προϊστορικά νεκροταφεία, αλλά και σε νεκροταφεία των 

ιστορικών χρόνων και έχει εξηγηθεί ποικιλοτρόπως (Ντούμας 1977, 56-57˙ 

Κούρου 1999, 163-164)]. Επιπροσθέτως, ακόμη και αν δεν βρέθηκαν οστά στις 

τομές που ανοίχτηκαν στις Αποθέσεις, βρέθηκαν όμως σε βραχοσκεπές που 

βρίσκονται ακριβώς νότια της Νότιας Ειδικής Απόθεσης.  

Ακόμη, όμως, και αν δεχτούμε ότι οι Ειδικές Αποθέσεις δεν είναι ό,τι 

απέμεινε από ολοσχερώς κατεστραμμένα νεκροταφεία, δεν αποκλείεται η 

                                                           

165 Η θραυ(σ)ματολογία, όρος που η πατρότητά του ανήκει στον Renfrew και δημιουργήθηκε 

προκειμένου να εξηγήσει τις θραύσεις των αντικειμένων στον Κάβο, είναι η μελέτη της 

κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων, με τη διάκριση της χρονικής ακολουθίας των 
διαδοχικών θραύσεών τους, καθώς και των παραγόντων, που συνετέλεσαν σε αυτές, και θέτει 

τον προβληματισμό του εσκεμμένου κατακερματισμού των αντικειμένων στον Κάβο Δασκαλιού 

και αλλού. Ειδικότερα μελετώνται οι δύο θραύσεις, αυτές που έγιναν πρόσφατα (κατά την εποχή 

της σύλησης του χώρου ή αργότερα κατά τη διάρκεια της παλαιότερης έρευνας) και αυτές που 
συνέβησαν κατά την αρχαιότητα (κατά την εποχή της απόθεσης ή λίγο πιο πριν), καθώς και οι 

θραύσεις που έγιναν μεταξύ των δύο παραπάνω επεισοδίων. Η αναλυτική καταγραφή της 

κατάστασης διατήρησης των θραύσεων των αντικειμένων στον Κάβο έλαβε υπόψη μία σειρά 
από διαφορετικές διαδικασίες (π.χ. τα αντικείμενα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από τις 

επιφανειακές στρώσεις ήταν καλύτερα προστατευμένα από αυτά που κείτονταν στην επιφάνεια 

του εδάφους. Συνεπώς, οι θραύσεις που πιθανόν δίνουν την εντύπωση ότι είναι πρόσφατες, 
μπορεί να έγιναν ακόμη και μετά από 4 ή 5 χιλιετίες). Σύμφωνα με τον Renfrew, η 

θραυσματολογία των αντικειμένων του Κάβου δείχνει ότι ορισμένες από τις θραύσεις είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν επενέργεια και αποτέλεσμα σεισμικής δραστηριότητας ή άλλων 

γεωμορφολογικών διαταραχών στην περιοχή, ωστόσο δεν υπάρχουν καθόλου μαρτυρίες για 
άλλα πιθανόν τέτοια σημαντικά γεγονότα μεταξύ του τέλους της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 

και της σύλησης του χώρου κατά τη δεκαετία του 1950. Όσον αφορά στο υλικό που προήλθε 

από την έρευνα της δεκαετίας του 1980, οι παλαιές θραύσεις ανέρχονται σε ποσοστό 76% στα 
ειδώλια και 80% στα μαρμάρινα σκεύη (βλ. Renfrew 2007, 405 – 428).  
166 Υπενθυμίζουμε ότι μπορεί μεν κατά τις ανασκαφές των ετών 2006-2008 να μην βρέθηκαν 

ανθρώπινα οστά στη Νότια Ειδική Απόθεση, ωστόσο τόσο ο Ντούμας όσο και η Ζαφειροπούλου 
στις ανασκαφές της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης το 1963 και το 1967, αντίστοιχα, βρήκαν ο μεν 

πρώτος ελάχιστα οστά σε κατάσταση αποσύνθεσης και η δεύτερη κτερισμένη ταφή.   
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πιθανότητα να αποτελούν περιοχές δευτερογενούς ταφής αντικειμένων που 

προέρχονται από εγκαταστάσεις (ταφικές κυρίως,αλλά όχι μόνον),167 που είτε 

καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν κατά την αρχαιότητα είτε καταστράφηκαν 

στους νεώτερους χρόνους από αρχαιοκάπηλους, είτε δεν έχουν ακόμη 

αποκαλυφθεί. Η δευτερογενής απόθεση των αντικειμένων στον Κάβο θα 

μπορούσε, ίσως, να λάμβανε χώρα βάσει κάποιου τελετουργικού.  

 

Κάβος Δασκαλιού: Μέση Περιοχή Κάβου (Kavos South) 

 
Εικ. 286 

Ιστορικό της έρευνας  

Η Μέση Περιοχή (Kavos South) βρίσκεται μεταξύ της Βόρειας και της 

Νότιας Ειδικής Απόθεσης (εικ. 286). Εντοπίστηκε και ανασκάφηκε το 1963, 

ερευνήθηκε συμπληρωματικά το 1967, και προσδιορίστηκε με μεγαλύτερη 

ακρίβεια το 1987, κατά την επιφανειακή έρευνα στο πλαίσιο του 

διεπιστημονικού προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων και 

Cambridge σε συνεργασία με την ΚΑ΄ ΕΠΚΑ (Renfrew et al. 2008, 108). To 

διάστημα 2006 - 2008 η περιοχή καθαρίστηκε και έγιναν συμπληρωματικές 

δοκιμαστικές τομές (Renfrew et al. 2007β, 131). 

 

Αρχιτεκτονική/Ερμηνευτικές υποθέσεις 

 Το 1963, ο Ντούμας ανέσκαψε ορθογώνιο, δίχωρο κτήριο, με 

προσανατολισμό Α-Δ και σωζόμενες διαστάσεις περίπου 6,50 x 5 μ. (εικ. 292, 

293), 250 μ. νότια της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης και απέναντι στο νότιο άκρο 

του Δασκαλιού, που βρίσκεται στα δυτικά, και σε θέση πλησιέστερη στο νησάκι 

(εικ. 286, 291). Το δυτικό δωμάτιο του κτηρίου, που απείχε μόλις 10 μ. από τη 

θάλασσα, ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του κατεστραμμένο από τα κύματα. Αλλά 

και στο καλύτερα σωζόμενο ανατολικό δωμάτιο (εικ. 292, 293) μόνον ο 

βόρειος τοίχος και η ΒΑ γωνία σώζονταν μέχρι ύψους 0,90 μ., ενώ ο ανατολικός 

και ο νότιος τοίχος δεν υπερέβαιναν τα 0,15 μ. Τη ΒΑ γωνία του δωματίου 

καταλάμβανε κτιστό θρανίο, διαστάσεων (μήκ., πλάτ., ύψ.): 1 x 0,45-0,85 x 0,20-

0,25 μ., επάνω στο οποίο βρέθηκαν ίχνη τέφρας και μικρά τεμάχια ανθράκων. 

                                                           

167 Την ερμηνεία της τελετουργικής δευτερογενούς ταφής αντικειμένων από νεκροταφεία δίνει η 

Τελεβάντου για το Ριβάρι Μήλου, όπου βρέθηκαν λάκκοι «πακτωμένοι» με ακέραια πήλινα 
αγγεία και σκεύη της ΠΚ περιόδου (Televantou 2008). Επίσης, η πρακτική της «ειδικής» 

απόθεσης ταφικών αντικειμένων, και μάλιστα σκόπιμα κατακερματισμένων, ανιχνεύεται και 

στο νεκροταφείο στο Τσέπι Μαραθώνα, οι συγγένειες του οποίου με τα σύγχρονά του ΠΚ 

νεκροταφεία είναι αδιαμφισβήτητη (Pantelidou-Gofa 2008). Αξίζει, ίσως, να υπογραμμίσουμε 
εδώ το σχόλιο του Renfrew ότι η ερμηνεία της δευτερογενούς ταφής αντικειμένων που προτείνει 

η Τελεβάντου για το Ριβάρι «might not however offer sufficient explanation for the excellent, 
virtually complete condition of the finds» (Renfrew 2008, 5). To σχόλιο αυτό μπορεί να 
αποτελέσει βασικό επιχείρημα υπέρ της ερμηνείας που προτείνουμε εδώ για τον Κάβο, ότι 

δηλαδή είναι χώρος δευτερογενούς απόθεσης/ταφής αντικειμένων. Υπενθυμίζουμε ακόμη τις τα 

οικόπεδα Αικ. Σιμιγδαλά και Παντελή Τσαβαρή στο Άνω Κουφονήσι, καθώς και ο λάκκος που 
ερευνήθηκε στο Γεράνι της Κέρου (βλ. παραπάνω), παρουσιάζουν, αν και σε μικρότερη κλίμακα, 

ισχυρές αντιστοιχίες με τον Κάβο.  
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 Άνθρακες παρατηρήθηκαν επίσης σε όλη την έκταση του δαπέδου από 

πατημένο πηλό, που έφερε έντονα ίχνη πυράς. Τα δύο δωμάτια χωρίζονταν με 

μεσότοιχο σωζ. ύψους 0,50 μ. και επικοινωνούσαν μέσω θύρας που υπήρχε στο 

νότιο τμήμα. Οι τοίχοι ήταν κατασκευασμένοι από φυσικούς πλακοειδείς λίθους 

συνδεδεμένους με πηλό (Ντούμας 1967, 410˙ Σωτηρακοπούλου 2005, 32).  

Στην επιφανειακή έρευνα του 1987 εντοπίστηκαν και άλλα ίχνη στην 

επίπεδη περιοχή γύρω από το κτήριο. Αυτά ερευνήθηκαν συστηματικά την 

περίοδο 2006 - 2008 με ανασκαφικές τομές που απέδωσαν ΠΚ τοίχους ή έστω 

τα θεμέλιά τους, από τοπικό μεταμορφικό ασβεστόλιθο (Renfrew et al. 2007β, 

131). Ο Renfrew και οι συνεργάτες του δεν θεωρούν ότι οι τοίχοι αυτοί, όπως 

και το «κτήριο Ντούμα», ανήκουν σε κάποιον οικισμό. Αντιθέτως, έχουν 

καταλήξει ότι, παρά τις αρχικές ενδείξεις, η Μέση περιοχή του Κάβου δεν 

χρησιμοποιήθηκε για κατοίκηση κατά την ΠΕΧ. Προσανατολίζονται μάλλον σε 

μία χρήση του κτηρίου σχετική με τις τελετές που λάμβαναν χώρα στη Βόρεια 

και στη Νότια ειδική απόθεση (Σωτηρακοπούλου, προφ. ενημ.).  

 

Χρονολόγηση  

Με βάση την τοιχοδομία του, το κτήριο χρονολογήθηκε από τον Ντούμα 

(1964, 410) σε προχωρημένη φάση της ΠΚ περιόδου, όπως και το αντίστοιχο 

«νεκροταφείο» (περιοχή Βόρειας Ειδικής Απόθεσης). Η επιφανειακή έρευνα του 

1987 έδειξε ότι τα κατάλοιπα της Μέσης Περιοχής του Κάβου χρονολογούνται 

στην ΠΚ ΙΙ (Renfrew et al. 2008, 112). 

[Βλ. και παραπάνω (Βόρεια και Νότια Ειδική Απόθεση) για τα συμπεράσματα 

της μελέτης της Σωτηρακοπούλου]. 
 

Περιοχή μεταλλουργικών δραστηριοτήτων (Kavos North) 

 
Εικ. 286, 289 

Iστορικό της έρευνας  

Η περιοχή των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων εντοπίστηκε και 

προσδιορίστηκε με ακρίβεια κατά την επιφανειακή έρευνα του 1987 στο 

πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος που προαναφέρθηκε (Broodbank 

2000, 231˙ Renfrew et al. 2008, 108). Συμπληρωματική επιφανειακή έρευνα και 

περισυλλογή υλικού πραγματοποιήθηκε τα έτη 2006, 2007 (Renfrew et al. 

2007β, 132) και 2008. 

 

Περιγραφή  

Β της Βόρειας Ειδικής Απόθεσης υπάρχει ένα επίπεδο ακρωτήριο που 

εκτείνεται περίπου 50 μ. προς τα δυτικά (Renfrew et al. 2008). Από την 

επιφάνεια του συλλέχθηκαν, μεταξύ άλλων, σκωρίες χαλκού, μεταλλουργικά 

κεραμεικά σκεύη, κομμάτια μολύβδου, δείγμα λιθάργυρου (εικ. 286, 290). 

Μελέτη του υλικού έδειξε δύο διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας του χαλκού, 

που απέδιδαν μη αναμεμειγμένο (καθαρό) και αρσενικούχο χαλκό με μόλυβδο, 
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νικέλιο και μικρότερες ποσότητες άλλων μετάλλων. Η εύρεση εστίας εσωτερικά 

επενδυμένης με λιθάργυρο αποτελεί ένδειξη πιθανού διαχωρισμού και 

απόσπασης αργύρου από αργυρούχα κοίτασματα μολύβδου με τη μέθοδο της 

κυπέλλωσης (Renfrew et al. 2007β, 132˙ Georgakopoulou 2007, 382 - 403).  

 

Δασκαλιό 

 

Χάρτης 11: 7  

Εικόνες 286, 291, 294, 295 

 

 Το Δασκαλιό είναι μικρό νησί, που η έκτασή του δεν υπερβαίνει τα 5 στρ. και το 

μήκος του τα 200 μ. Επειδή απέχει περίπου 90 μ. από τον Κάβο Δασκαλιού της Κέρου 

(βλ. παραπάνω) και η θάλασσα ανάμεσά τους είναι ρηχή (βάθ. 5-6 μ.) και στενή (πλ. 80 

μ.) (εικ. 286, 291), οι μελετητές υποθέτουν (δεν έχουν γίνει ενάλιες έρευνες που να το 

επικυρώνουν) ότι, στους προϊστορικούς χρόνους, ο Κάβος Δασκαλιού της Κέρου και το 

Δασκαλιό συνδέονταν μέσω στενής λωρίδας ξηράς (Ντούμας 1967, 410˙ 

Σωτηρακοπούλου 2008, 32˙ Renfrew et al. 2008, 128).168  

 

 

Ιστορικό της έρευνας  

Επιφανειακή έρευνα και σωστική ανασκαφή διεξήχθη από τον Ντούμα 

στις αρχές του φθινοπώρου του 1963 (Ντούμας 1967, 409). Συστηματικότερη 

διερεύνηση έγινε από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, υπό την εποπτεία της ΚΑ΄ 

ΕΠΚΑ: εκτενέστερη επιφανειακή έρευνα και ένταξη του νησιού σε κάναβο το 

2006˙ ανασκαφές το 2007 (Renfrew et al. 2007β, 128) και το 2008.  

Λόγω της γεωμορφολογίας του Δασκαλιού, επιφανειακές έρευνες και 

ανασκαφικές τομές πραγματοποιήθηκαν μόνο στην κορυφή του (εικ. 286, 294, 

295). Συνεπώς στην πραγματικότητα παραμένει ανεξερεύνητο, όπως άλλωστε 

και η γειτονική Κέρος.  

 

Αρχιτεκτονική/Κινητά ευρήματα 

Κατά την έρευνα του 1963 διαπιστώθηκε ότι η ΒΑ πλευρά του 

Δασκαλιού, απέναντι στον Κάβο της Κέρου, καλύπτεται από λείψανα 

προϊστορικού οικισμού με οχυρωματικό τείχος, που πιθανώς διέθετε 

προμαχώνες. Η ΝΔ πλευρά του νησιού κατέρχεται απότομα προς τη θάλασσα 

και είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτη (Ντούμας 1967, 410˙ Σωτηρακοπούλου 2005, 

32).  

Στην κορυφή του Δασκαλιού αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής (εικ. 295, Μ), στα ΝΑ της ευθείς και καμπύλοι 

τοίχο προϊστορικών οικιών (εικ. 295), ενώ 5 μ. περίπου στα βόρεια μικρό 

δωμάτιο (σωζ. διαστ. 3 x 3 μ.) με τη δυτική πλευρά λαξευμένη στον βράχο (εικ. 

                                                           

168 Πβλ. τη «δυναμική διάσταση των νησιωτικών κόσμων», δηλωτικά της οποίας είναι, άλλωστε, 
«τα ρήματα νησάομαι/νησεύομαι’ (γίνομαι νησί), νησοποιέω (φτιάχνω νησιά), νησίζω/νησιάζω» 
(είμαι ή σχηματίζω νησί)» (Κόπακα 2009, 57). 
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295, F). Στη βάση του βράχου υπήρχε κτιστό θρανίο (ύψ. 0,46 μ.), που 

εκτεινόταν σε όλο το πλάτος του δωματίου. Ο βόρειος και νότιος τοίχος του 

δωματίου στηρίζονταν στον βράχο, σώζονταν σε ύψος 1,25 μ. και είχαν 

παρόμοια τοιχοδομία με το κτήριο της Μέσης Περιοχής του Κάβου. Στο 

ανατολικό τμήμα του νότιου τοίχου υπήρχε άνοιγμα θύρας. Στη ΒΔ και ΝΑ γωνία 

του δωματίου παρατηρήθηκαν ίχνη τέφρας (Ντούμας 1967, 410-411˙ 

Σωτηρακοπούλου 2005, 32).  

Από την έρευνα στο Δασκαλιό εκείνη την χρονιά (1963) 

περισυλλέχθηκαν άφθονα όστρακα μεγάλων αγγείων καθημερινής χρήσης, λίγα 

θραύσματα μαρμάρινων αγγείων, μικρές στρογγυλεμένες πλάκες - πώματα 

χονδροειδών αγγείων, λίθινα εργαλεία, θαλάσσια όστρεα, οψιανοί κ.λπ. 

(Ντούμας 1967, 411˙ Σωτηρακοπούλου 2005, 32).  

 Το 2007 και το 2008 πραγματοποιήθηκαν (α) το γενικό τοπογραφικό 

διάγραμμα του Δασκαλιού, στο οποίο καταγράφηκαν 146 τοίχοι και (β) 

ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες αποκάλυψαν πλήρως τους αναλημματικούς 

τοίχους στην περιφέρεια της κορυφής. Η έρευνα επικεντρώθηκε ωστόσο στο 

ψηλότερο σημείο της, όπου ήρθε στο φως μεγάλο οικοδόμημα, μήκ. 16 μ., που 

ακολουθεί με προσανατολισμό Β-Ν τη κορυφογραμμή και κατασκευάστηκε από 

υλικό εξολοκλήρου εισηγμένο από τη ΝΑ Νάξο (Renfrew et. al. 2007, 128). 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικοδόμημα που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα 

σε οικισμό της ΠΕΧ στις Κυκλάδες. Σε ένα μικρό δωμάτιο στη νότια πλευρά του 

βρέθηκε ένας «θησαυρός» από τρία χάλκινα αντικειμένα: (α) έναν συμπαγή 

επίπεδο πέλεκυ ή σμίλη, μήκους 0,022 μ. και βάρους 351 γρ., (β) έναν πέλεκυ ή 

σκεπάρνι, μήκ. 0,196 μ. και βάρους 637 γρ., (γ) έναν πέλεκυ με οπή στειλέωσης, 

μήκ. 0,101 μ. και βάρους 139 γρ. (ανασκ. έκθεση 2008, αδημ. χωρίς 

φωτογραφίες). 

 Αμέσως Ν του μεγάλου κτηρίου της κορυφής αποκαλύφθηκε ένας σχεδόν 

κυκλικός χώρος διαμέτρου περίπου 2,40 μ., με άνοιγμα στη νότια πλευρά. Στην 

τελευταία φάση της χρήσης του, στον χώρο αυτό εναποτέθηκαν περισσότερα 

από 200 ωοειδή θαλάσσια βότσαλα από ασβεστόλιθο, που πρέπει να προήλθαν 

από κάποια παραλία του Κάτω Κουφονησίου (ανασκ. έκθεση 2008, αδημ.˙ δεν 

συνοδευόταν από αποτύπωση του κτηρίου και του κυκλικού χώρου στα νότια) 

 Το Δασκαλιό απέδωσε σχηματικά ειδώλια, σε μία παραλλαγή του 

πολιτισμού Κέρου-Σύρου, που ονομάστηκαν από τον Renfrew «παραλλαγή 

Δασκαλιού», όλα από λευκό λεπτόκοκκο μάρμαρο (και ένα ίσως μολύβδινο). 

Επίσης, μεγάλο αριθμό μαρμάρινων φιαλών και ειδωλίων (κανένα όμως του 

τύπου με διπλωμένα χέρια), χρηστικά σκεύη, λίθινους δίσκους (ίσως καλύματα 

αγγείων) κ.ά. (ανασκ. έκθεση 2008, αδημ. δεν είχε φωτογραφίες των 

ευρημάτων). 

 

Άλλα ευρήματα  

Από τον Μπαρδάνη (1966/67, 75, ν. 23, 25, 26) μαρτυρούνται  πλάκες και 

βραχογραφίες με παραστάσεις που έχουν γίνει με την τεχνική της επίκρουσης: 
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(α) «πεντάδα λακακιών» σε βράχο στο «προϊστορικό εργαστήρι» στο νησάκι 

Δασκαλιό, (β) «έλικα σχηματισμένη με λακάκια» στο «προϊστορικό χωριό που 

είναι στο Δασκαλιό της Κέρου», (γ) πλάκα 0,60 x 0,30 x 0,10 μ., στο «μικρό 

εργαστήρι που είναι στο μικρό νησάκι Δασκαλιό της Κέρου», που «πάνω στη μία 

της επιφάνεια έχει δύο έλικες. Η μία σχηματίζεται από λακάκια και η άλλη, που δεν 

διατηρείται καλά, σχηματίζεται από λακάκια και αυτή, που το καθένα τους 

αποτελείται από ομάδα πολύ μικρών λακακιών».   

Τέλος, γεωλογικές έρευνες και ανασκαφές αποκάλυψαν μετάλλευμα 

χαλκού (επιγραμματική αναφορά στη Φιλανιώτου 2005, 288) και στρώμα με 

καμένα ανθρώπινα οστά (επιγραμματική αναφορά στην ανασκ. έκθεση 2008, 

αδημ.)  

 

Ερμηνευτικές υποθέσεις 

Ο Ντούμας υπέθεσε ότι στο Δασκαλιό βρισκόταν ο οικισμός στον οποίον 

ανήκε το κατεστραμμένο νεκροταφείο του Κάβου˙·με βάση δε τα πλούσια 

ευρήματα του «νεκροταφείου» του Κάβου ερμήνευσε τον οικισμό ως σημαντικό 

εμπορικό λιμάνι, που προσέφερε προστασία στους κατοίκους από πειρατικές 

επιδρομές και παρείχε ασφαλές αγκυροβόλιο σε οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες (Ντούμας 1967, 410˙ Σωτηρακοπούλου 2005, 32). 

Η Σωτηρακοπούλου (2008, 120), όπως σημειώσαμε ήδη, θεωρεί 

πιθανότερο ο οχυρός οικισμός του Δασκαλιού να ήταν ένα παρατηρητήριο της 

Βόρειας Ειδικής Απόθεσης (προφανώς και της Νότιας που αποκαλύφθηκε στο 

μεταξύ) που εξασφάλιζε την προστασία του Κάβου, παρά μία συνηθισμένη 

οικιστική θέση. 

 Με βάση τις έρευνες που έγιναν υπό τη διεύθυνσή του στο νησί την 

τελευταία τριετία, ο Renfrew έχει καταλήξει στην άποψη ότι το Δασκαλιό μπορεί 

να θεωρηθεί ο μεγαλύτερος γνωστός ΠΚ οικισμός και ένας από τους 

σημαντικότερους με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν και την 

παραγωγή εργαλείων από οψιανό. Ιδιαίτερης μελέτης χρήζει η τέλεση 

τελετουργικών δρώμενων, την οποία ο ίδιος συνάγει από τον κυκλικό χώρο με 

τα βότσαλα (προφ. ενημ.).  

 Θα πρέπει να αναμένουμε τη δημοσίευση της Κέρου, προκειμένου να 

μάθουμε και επίσημα την άποψη του Renfrew και της επιστημονικής ομάδας του 

για τον χαρακτήρα του Κάβου και του Δασκαλιού, και τον «ρόλο που 

διαδραμάτισαν κατά την ΠΚ εποχή.  

 

Χρονολόγηση  

Με βάση την κεραμεική που περισυλλέχθηκε το 1963, ο οικισμός στο 

Δασκαλιό χρονολογείται στην τελική φάση της ΠΚ ΙΙ και στη στροφή προς την 

ΠΚ ΙΙΙ (φάση Καστριού) καθώς και στην ΠΚ ΙΙΙ (Doumas 1964, 409-410˙ 

Ντούμας 1967, 410˙ Barber-Macgillivray 1980, 149˙ Karantzali 1996, 28. 

Σωτηρακοπούλου 2005, 32). 
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Από τη μελέτη του υλικού των πρόσφατων ερευνών (2006 – 2008) 

προκύπτει ότι ο οικισμός ιδρύθηκε περίπου την ίδια εποχή που άρχισε η 

εναπόθεση αντικειμένων στη Νότια Ειδική Απόθεση στον Κάβο, δηλαδή σε 

πρώιμη φάση της πολιτιστικής ενότητας Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ). Αυτή η πρώιμη 

φάση (φάση Α Δασκαλιού) τοποθετείται ανάμεσα στο 2800 και το 2500 π.Χ. Τα 

κτήρια της κορυφής οικοδομήθηκαν τότε και ανακατασκευάστηκαν κατά τη 

φάση Β του Δασκαλιού, που με βάση την κεραμεική της oμάδας Καστριού 

μπορεί να χρονολογηθεί ανάμεσα στο 2500 και στο 2200 π.Χ. Η τελευταία 

περίοδος χρήσης και η εγκατάλειψη των κτηρίων πρέπει να τοποθετηθούν στη 

φάση C. Κρίνοντας από την εισηγμένη κεραμεική, που αντιπροσωπεύει εν μέρει 

τον πολιτισμό Φυλακωπή Ι, η φάση αυτή ανήκει στην Ύστερη Πρωτοκυκλαδική 

Εποχή (ΠΚ ΙΙΙ), και μπορεί για την ώρα να χρονολογηθεί ανάμεσα στα 2200 και 

στο 2000 ή 1900 π.Χ. (ανασκαφική έκθεση 2008, αδημ.) 
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ΠΚ θέση στο Κάτω Αντικέρι 

 
Χάρτης 12. Τα Αντικέρια. Δηλώνεται η θέση Πρασιά στο Κάτω Αντικέρι (ή Δρίμα) 

 

 

Το Άνω και Κάτω Αντικέρι (τα Αντικέρια ή «Κέριες νήσοι») βρίσκονται Ν - ΝΑ 

της Κέρου, και συνανήκουν, όπως είδαμε παραπάνω, μαζί με άλλες ακατοίκητες νησίδες, 

στο σύμπλεγμα των Μικρών Ανατολικών κυκλαδονήσων. Στοιχεία για προϊστορική 

εγκατάσταση υπάρχουν στη βιβλιογραφία μόνο για το μικρότερο, το Κάτω Αντικέρι (ή 

Δρύμα ή Δρίμα), έκτασης μόλις 1,079 τ.χλμ. 

 

Στο Κάτω Αντικέρι η Ζαφειροπούλου (1967, 466) αναφέρει λείψανα 

προϊστορικής «εγκατάστασης» στη θέση Πρασιά, στον κεντρικό αυχένα γύρω 

από τον ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου, χωρίς να προσδιορίζει την ακριβέστερη 

χρονολόγησή της ή εάν είναι ταφική ή οικιστική. Η περιοχή βρίθει προϊστορικών 

οστράκων και οψιανών. Η Πρασιά περιλαμβάνεται και στον κατάλογο των 

θέσεων της ΠΕΧ του Renfrew (1972, 521, no. 5) με την ένδειξη ότι είναι 

αβέβαιης χρονολόγησης. Δεδομένης της εγγύτητας της νησίδας με την Κέρο και 

το Δασκαλιό, που εντάσσονται στην ΠΚ περίοδο, θεωρούμε πιθανό η 

προϊστορική εγκατάσταση στην Πρασιά να είναι επίσης ΠΚ. Ως ΠΚ οικισμός, 

άλλωστε, υπομνηματίζεται στο Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου. Πάντως, την 

κατοίκηση της θέσης και στους αρχαϊκούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους 

πιστοποιούν μία αναθηματική επιγραφή και όστρακα αγγείων της ρωμαϊκής 

εποχής και του 7ου -8ου αι. π.Χ., αντίστοιχα, όλα τους σήμερα στην Αρχαιολογική 

Συλλογή στη Χώρα Αμοργού (Marangou 2007, 12).  

Άνω Αντικέρι 

Κάτω 

Αντικέρι 

Πρασιά 
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Παρουσίαση των ΠΚ θέσεων της Δονούσας 

 
Χάρτης 13. Η Δονούσα με αριθμημένες τις θέσεις του καταλόγου 

1. Βαθύ Λιμενάρι 3. Κάτω Μύλος Πλατυβόλιας 

2. Αχτιά των Αγριλιών 4. Άσπρος Κάβος 
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 Η Δονούσα (χάρτης 13) είναι ένα νησί που δεν έχει ερευνηθεί αρχαιολογικά, με 

εξαίρεση το Βαθύ Λιμενάρι όπου έχει ανασκαφεί γεωμετρικός οικισμός. Για την 

κατοίκηση του νησιού, πάντως, ήδη στην προϊστορική εποχή υπάρχουν ενδείξεις στο 

Βαθύ Λιμενάρι και σε άλλες δύο ή τρεις θέσεις. Για τις δύο (Αχτιά Αγριλιών, Κάτω 

Μύλος Πλατυβόλιας) οι βιβλιογραφικές αναφορές (τις μεταγράφουμε όπως ακριβώς 

τις βρήκαμε) είναι πολύ σύντομες και δεν παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για τη 

μορφή, τον χαρακτήρα και την ακριβέστερη χρονολόγησή τους. Για την τρίτη (Άσπρος 

Κάβος) υπάρχουν μόνο ασαφείς προφορικές μαρτυρίες κατοίκων. 

 

Βαθύ Λιμενάρι 

 
Χάρτης 13: 1 

 Το Βαθύ Λιμενάρι (δηλαδή βαθύ λιμάνι) βρίσκεται κοντά στην παραλία 

του Κέντρου ή Κέδρου, στο νότιο άκρο της Δονούσας, και προσεγγίζεται πεζή 

από φαράγγι ή αλλιώς διά θαλάσσης. Η χερσόνησος του Λιμεναρίου (εικ. 296) 

είναι γνωστή για τον γεωμετρικό οικισμό του 9ου αι. π.Χ. που ανέσκαψε η ΚΑ΄ 

ΕΠΚΑ (Ζαφειροπούλου). Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν λείψανα ΠΚ οικιών 

«στο νοτιότατο σημείο του γεωμετρικού οικισμού, που οι βράχοι σχηματίζουν 

φυσικά επίπεδα καθώς κατεβαίνουν προς τη θάλασσα» (Ζαφειροπούλου 1990β, 

44).  

 

Αχτιά των Αγριλιών 

 
Χάρτης 13: 2 

Για τα Αχτιά των Αγριλιών υπάρχουν οι εξής δύο βιβλιογραφικές 

αναφορές: 

• «Λείψανα συνοικισμού είναι εμφανή εις τα Αχτιά των Αγριλιών, όπου 

αφθονούν οψιανοί» (Ζαφειροπούλου 1967, 467)  

• «Ένας δεύτερος προϊστορικός οικισμός, με αφθονία οψιανών βρίσκεται σε 

ασφαλή όρμο στη βόρεια ακτή του νησιού» (Ζαφειροπούλου 1990β, 44) 

 Η εκεί ύπαρξη οψιανών αποτελεί ένδειξη για την τοποθέτηση της θέσης 

από την παλαιολιθική έως και την ΠΚ περίοδο. Η ποσότητα των οψιανών 

αποτελεί πιθανή ένδειξη για επιτόπου επεξεργασία του υλικού (Ζαφειροπούλου, 

προφ. ενημέρ.) 

 Ο Συριόπουλος (1995, 514, με παραπομπή στη Ζαφειροπούλου 1970β, 

48) σημειώνει ότι με τα άφθονα τεμάχια οψιανού που βρέθηκαν στη θέση 

δύναται να σχετιστεί κεφαλή ΠΚ μαρμάρινου ειδωλίου από το νησί, ο ακριβής 

τόπος εύρεσης του οποίου δεν αναφέρεται. 

 Τ’ Αχτιά των Αγριλιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κυκλαδικών 

θέσεων της 3ης χιλ. π.Χ. του Renfrew (1972, 520, n. 1, 2), με το σχόλιο ‘precise 

location unknown’. Σύμφωνα με τους ντόπιους, έτσι ονομάζεται περιοχή 

παρακείμενη στα σύγχρονα ανενεργά μεταλλεία, στο βόρειο τμήμα της 
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Δονούσας. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει το ακριβές σημείο της προϊστορικής 

εγκατάστασης.  

 Η ονομασία προφανώς δηλώνει τη διαμορφωμένη σε πεζούλες (χτια) 

έκταση όπου υπάρχουν άγριες ελιές (αγρια-ελιά=αγριλιά˙ η φράση «Στα χτιά 

των αγριλιών» έγινε «Στ’ Αχτιά των Αγριλιών») και προφανώς η περιοχή των 

αρχαίων θα πρέπει να αναζητηθεί σε ένα από τα τέτοια κτήματα/αγρούς της 

περιοχής.  

 

Κάτω Μύλος Πλατυβόλιας 

 

Χάρτης 13: 3 

 

Έτσι ονομάζεται, προφανώς λόγω του Μύλου της (υπάρχει και ένας 

δεύτερος, ο «Πάνω Μύλος», λίγο βορειότερα) η περιοχή κοντά στο Βαθύ 

Λιμενάρι, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κυκλαδικών θέσεων της 

3ης χιλ. π.Χ. του Renfrew (1972, 520, n. 1, 2), με το σχόλιο ‘precise location 

unknown’. 

Σύμφωνα με τη Ζαφειροπούλου 1967, 467, «λείψανα συνοικισμού είναι 

εμφανή…και εις θέσιν Κάτω Μύλος Πλατυβολιάς, όπου διακρίνονται καλώς οι 

τοίχοι των οικιών».  

 Η εύρεση δύο αγγείων της Πρωτογεωμετρικής και της Γεωμετρικής 

περιόδου δείχνουν μάλλον τον διαχρονικό χαρακτήρα της εκεί κατοίκησης, που 

έχει παρατηρηθεί και στο Βαθύ Λιμενάρι 

 

Άσπρος Κάβος 

Χάρτης 13: 4 

 Η θέση, κοντά στις Πλάκες και το σπήλαιο «Τοίχου» δεν αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, αλλά σύμφωνα με τους ντόπιους, έχει «πολύ αρχαία κεραμεικά». 
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ΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι ΠΚ εγκαταστάσεις ως δείκτες των νοητικών 

εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων των 

κοινοτήτων της Νάξου και των Μικρών 

Κυκλάδων κατά την 3η χιλιετία π.Χ. 
 

Οικίες και οικισμοί 

 

Η εικόνα των οικισμών της 3ης χιλιετίας π.Χ. χαρακτηρίζεται από το εξής 

οξύμωρο σχήμα: πολλές θέσεις - πενιχρά αρχαιολογικά τεκμήρια. 

Η απουσία αρχιτεκτονικών καταλοίπων που θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στην ΠΚ Ι είχε οδηγήσει παλαιότερα τους μελετητές στην άποψη ότι 

πιθανώς οι Κυκλαδίτες ζούσαν σε οικίες από φθαρτά υλικά που δεν άφησαν 

ίχνη. Ωστόσο, τοίχοι που βρέθηκαν στη Φυλακωπή της Μήλου τη δεκαετία του 

1970 από τον Renfrew, σε συνάρτηση με το στρώμα της περιόδου αυτής, 

δείχνουν ότι ορισμένα τουλάχιστον ΠΚ Ι κτήρια ήταν λιθόκτιστα (Μαρθάρη 

1990, 40). 

Λιθόκτιστη ήταν η αρχιτεκτονική της Μεσολιθικής (πβλ. Μαρουλάς 

Κύθνου) και της ΝΝΙ (πβλ. Κοκκινόβραχο στη Γρόττα Νάξου). Άλλωστε, τα 

υψηλού επιπέδου λιθόκτιστα κτήρια της ΠΚ ΙΙ, όπως αυτά στον Σκάρκο της Ίου, 

προϋποθέτουν μακρά παράδοση και εξοικείωση με την αρχιτεκτονική του λίθου. 

Συνεπώς, η μη συχνή εύρεση οικιών της ΠΚ Ι περιόδου μπορεί να οφείλεται είτε 

στο ότι έχουν διαβρωθεί εντελώς, ενδεχομένως λόγω και της αποψίλωσης των 

νησιών, είτε στο ότι βρίσκονται θαμμένες σε φυσικούς θυλάκους, όπου έχουν 

διαφύγει της προσοχής των αρχαιολόγων (Μαρθάρη 1990, 40˙ Ντούμας 1990, 

18). 

Πιθανή εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι τρεις λιθόκτιστες 

οικίες Α, Β και Γ στη Γρόττα, που ο Κοντολέων και ο Renfrew χρονολογούν στην 

ΠΚ Ι, άλλοι όμως μελετητές εντάσσουν στη μεταβατική ΠΚ Ι/ΙΙ φάση Κάμπου ή 

στην ΠΚ ΙΙ ή ακόμη και στην ΠΚ ΙΙΙ. Για τους ενάντιους της πρώιμης 

χρονολόγησης των οικιών, ισχυρές ενδείξεις ότι τα κτήρια αυτά δεν πρέπει να 

είναι ΠΚ Ι αποτελούν η κεραμεική που εικονίζεται στις λίγες φωτογραφίες των 

ανασκαφικών εκθέσεων και είναι μόνο της φάσης Κάμπου και όχι πρωιμότερη, 

και η αψιδωτή διαμόρφωση σε ένα από αυτά τα κτήρια, που δεν εμφανίζεται 

πριν από την ΠΧ ΙΙ.169 Μέχρι τη δημοσίευση του οικισμού της Γρόττας και της 

                                                           
169

 Η καμπυλόγραμμη διαμόρφωση δεν ήταν άγνωστη την πρώτη περίοδο της ΠΧ περιόδου στις 

Κυκλάδες, τουλάχιστον όσον αφορά στις μονόχωρες οικοδομές, όπως δείχνει το ομοίωμα 
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ενδεχόμενης στρωματογραφίας του, είναι πολύ δύσκολο να χρονολογηθούν με 

βεβαιότητα τα κτήρια αυτά.  

Οι δύο από τις οικίες της Γρόττας περιλαμβάνουν ορθογώνια δωμάτια, 

δύο τουλάχιστον η οικία Α, και τη γωνία ενός τετράπλευρου χώρου η οικία Β. Η 

οικία Γ έχει δύο ή τρεις χώρους: έναν ορθογώνιο, έναν καμπυλόγραμμο 

(αψιδωτό) και ενδεχομένως έναν τρίτο, εν είδει «προδόμου, στο ορθογώνιο 

δωμάτιο. Οι τοίχοι είναι προσεκτικά κατασκευασμένοι από μικρές πέτρες με την 

τεχνική της ξηρολιθιάς ή με συνδετικό πηλό. Το πάχος τους δεν ξεπερνά τα 0,50 

μ., με εξαίρεση έναν «διπλό» τοίχο με πλάτος σχεδόν 1 μ. στην οικία Γ. 

Θεμελιώνονται είτε σε άνδηρο από μικρές πέτρες είτε απευθείας πάνω στον 

βράχο. Ενδείξεις για κατώφλια βρέθηκαν στην οικία Γ, τη μόνη με 

πλακοστρωμένο δάπεδο.  

Ο οικισμός της Γρόττας οργανώθηκε βάσει πολεοδομικού σχεδίου, όπως 

δείχνουν οι δρομίσκοι και οι λιθόστρωτοι χώροι ανάμεσα στις οικίες, καθώς και 

τα φρέατα, πιθανόν σύγχρονα των οικιών.170 Ωστόσο, ποιο ακριβώς είναι αυτό 

το σχέδιο, πότε καθορίστηκε και πώς εξελίχθηκε στον χρόνο παραμένει ασαφές.  

 Κτηριακά κατάλοιπα της μεταβατικής ΠΚ Ι/ΙΙ φάσης Κάμπου βρέθηκαν 

στο Άβδελι και το Κορφάρι των Αμυγδαλιών. Η μόνη πληροφορία που έχουμε 

για τη δεύτερη θέση είναι ένας λιθόκτιστος τοίχος171 στο εσωτερικό ενός 

δωματίου της ακρόπολης. Στο Άβδελι, από την άλλη μεριά, δεν ανασκάφηκε 

συστηματικά και δεν αποκαλύφθηκε πλήρως το κτίσμα (οικία;) με τον διπλό 

τοίχο σε σχήμα L που βρέθηκε σε δοκιμαστική τομή, ούτε και τα υπόλοιπα 

κτήρια, εάν σώζονταν, του οικισμού. Αυτός θα ήταν πολύ ενδιαφέρων, εάν 

μάλιστα επαληθευόταν η εικασία του ανασκαφέα (Ντούμα) ότι πιθανώς οι 

κάτοικοι του ασχολούνταν με την εξόρυξη σμύριδας.  

Από τα πρώιμα στάδια της ΠΚ ΙΙ έως και τη φάση Καστριού, η οικοδομική 

τέχνη στη Νάξο και στις Μικρές Κυκλάδες μοιάζει ανεπτυγμένη στους 

περισσότερους οικισμούς (π.χ. στο Γαλανάδο, στο Καστράκι, στη Βίγλα) ή και 

στα μεμονωμένα κτίσματα (π.χ. στη Μέση περιοχή του Κάβου Δασκαλιού στην 

Κέρο). Τα κτήρια είναι ορθογώνια, σε μερικούς όμως οχυρούς οικισμούς, όπως 

                                                                                                                                                                      

οικίσκου από τη Μήλο (Ζαφειροπούλου 1990, 23). Πβλ. και καμπυλόγραμμο κτίσμα στον ΤΝ 

Στρόφιλα της Άνδρου (Televantou 2008). Ωστόσο, δίχωρα οικήματα με ευθύγραμμους ή 
καμπυλόγραμμους τοίχους, αλλά πάντοτε με ακανόνιστα σχήματα απαντούν κατά κανόνα στις 

Κυκλάδες στην ΠΧ ΙΙ. Τα οικήματα με ημικυκλική αψίδα εμφανίζονται επίσης στην ΠΧ ΙΙ στο ΒΑ 

Αιγαίο (Τροία), στην ηπειρωτική Ελλάδα (Τίρυνθα, Ορχομενός, Θήβα, Ραχμάνι) και στην 
ανατολική Μακεδονία (Σιταγροί). Ορισμένα έχουν ένα μόνον δωμάτιο, αλλά τα περισσότερα δύο: 

ο αψιδωτός χώρος που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και κουζίνα, χωρίζεται από το κύριο 

δωμάτιο με εγκάρσιο τοίχο. Ο τύπος αυτός διαδίδεται στη ΜΧ περίοδο (Τreuil et al. 1996, 184).  
170 Το φρέαρ της οικίας Β είναι το μόνο που ερευνήθηκε και βρέθηκε πλήρες οστράκων που 

χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τον 5ο αι. π.Χ. Ο Κοντολέων (1949, 

119) θεωρεί δύσκολο τα φρέατα να είναι σύγχρονα των οικιών: το φρέαρ της οικίας Α διακόπτει 
την οδό - στοιχείο ίσως άνευ σημασίας κατά τους προϊστορικούς χρόνους- και, όσο σώζεται, δεν 

έχει εξωτερικά επιμελημένη όψη. 
171 Αλλού αναφέρονται: «ορθογώνιος χώρος κάτω από τα κτήρια της επόμενης περιόδου» 
(Μαρθάρη 1990, 41) ή «λείψανα μικρής οικίας κάτω από τα ερείπια του οικισμού» 

(Σωτηρακοπούλου 1999, 239˙ Doumas 1972, 156). 



 

227 

 

το Κορφάρι των Αμυγδαλιών, τα κτήρια ή δωμάτια στο εσωτερικό της 

οχύρωσης172 συνωστίζονται και προσαρμόζονται στον περιορισμένο διαθέσιμο 

χώρο με αποτέλεσμα οι τοίχοι τους να είναι άλλοτε καμπυλόγραμμοι και άλλοτε 

ευθύγραμμοι (Μαρθάρη 1990, 41).  

Καμπυλόγραμμες διαμορφώσεις παρατηρούνται και όταν δεν υπάρχει 

στενότητα χώρου, όπως σε ορισμένες οικίες στο Δασκαλιό ή στο ελλειψοειδές 

κτίσμα173 στην Κορφή τ’ Αρωνιού.174 Ένα ακόμη γνώρισμα, το οποίο 

υπαγορεύεται από την τάση αξιοποίησης κάθε δυνατότητας που παρέχει το 

φυσικό περιβάλλον και απαντά σε κτήρια διαφόρων τύπων (Κορφή τ’ Αρωνιού, 

κτήριο S7 Βίγλας, δωμάτιο στον οικισμό του Δασκαλιού), είναι η ενσωμάτωση 

στα κτήρια του φυσικού βράχου, με τις απαραίτητες προσαρμογές.175 Στοιχείο 

της εσωτερικής αρχιτεκτονικής που δεν έχει ανιχνευθεί έως σήμερα σε ναξιακά 

κτίσματα, μάλλον λόγω της τυχαιότητας της έρευνας, είναι τα κτιστά θρανία, 

ενίοτε σε όλο το πλάτος του δωματίου, που βρέθηκαν στον Κάβο Δασκαλιού της 

Κέρου και στα κτήρια του Δασκαλιού. 

Κατά τα άλλα τα χαρακτηριστικά των ΠΚ οικιών είναι τα εξής:  

(α) οι είσοδοι είναι τοποθετημένες κατά μήκος του κεντρικού άξονα των 

δωματίων ή κοντά στις γωνίες τους (Μαρθάρη 1990, 41),  

(β) οι στέγες είναι επίπεδες, όπως και οι σημερινές νησιώτικες, από 

ξύλινα δοκάρια ή κορμούς επάνω στους οποίους προσαρμόζονταν καλάμια και 

κλαδιά με στρώμα πηλού˙ πιθανοί είναι και άλλοι τρόποι στέγασης, όπως η 

επικλινής, η αμφικλινής, η καλυβωτή (πβλ. ομοίωμα οικίσκου και λίθινη πυξίδα 

από Μήλο),  

(γ) οι τοίχοι κατασκευάζονται από φυσικούς πλακοειδείς λίθους και 

πηλόχωμα, κάποιοι είναι μάλιστα τόσο κανονικοί, ώστε «προφανώς εκτίσθησαν 

δια στάθμης και νήματος» (Στέφανος 1909, 209 για το Καστράκι)˙ είναι συνήθως 

                                                           

172 Για την ερμηνεία των χώρων στο εσωτερικό της οχύρωσης στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών ως 

κτηρίων της ακρόπολης ή ως δωματίων ενός ενιαίου κτηριακού συγκροτήματος με 

αποθηκευτική χρήση, βλ. παραπάνω στον κατάλογο των ΠΚ θέσεων της ΒΑ & ΝΑ Νάξου.  
173 Δεν φαίνεται πιθανό ο καμπύλος (αψιδωτός) χώρος στην Κορφή τ’ Αρωνιού να αποτελεί 
τμήμα ενός ευρύτερου, πολύχωρου κτηρίου, διότι οι δύο τοίχοι, ο ΝΑ και ο Δ, που εφάπτονται 

των εξωτερικών πλευρών του, ερμηνεύτηκαν από τον Ντούμα ως αναλημματικοί. Κάποια 

σύγχυση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι στη δημοσίευση ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται μία 
φορά «κτήριο» και όλες τις υπόλοιπες «δωμάτιο» [«μετά την αφαίρεσιν της επιχώσεως 
απεκαλύφθη πλήρως το κτήριον, μέρος του οποίου απετέλει ο καμπυλόγραμμος τοίχος. Είναι 
δωμάτιον ελλειψοειδούς σχήματος…» (Ντούμας 1965, 42)]. 
174 Όπως έχει ήδη σημειωθεί παραπάνω (βλ. κατάλογο ΠΚ θέσεων ΒΑ & ΝΑ Νάξου), το 

ελλειψοειδές κτίσμα στην Κορφή τ’ Αρωνιού παρουσιάζει κατασκευαστικές ιδιομορφίες που 

προσιδιάζουν σε ταφικές κατασκευές, όπως: σύγκλιση των τοίχων προς την κορυφή, θολωτή 

οροφή και στέγασή της με πλάκες, κλείσιμο της εισόδου με πλάκα, ύπαρξη κατωφλιού ψηλότερα 
από το επίπεδο του δαπέδου. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις πλάκες με τις επίκρουστες 

παραστάσεις που βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του κτίσματος οδήγησαν τον Ντούμα να 

θεωρήσει ότι πρόκειται για ιερό.  
175 Το νότιο τμήμα του ελλειψοειδούς κτίσματος στην Κορφή τ’ Αρωνιού αποτελεί ο 

σπηλαιοειδώς διαμορφωμένος βράχος. Στο κτήριο S7 στη Μικρή Βίγλα η μία πλευρά είναι 

φυσικό βραχώδες έξαρμα το οποίο διαμορφώθηκε κατάλληλα σε διάφορα σημεία του με την 
προσθήκη χτιστών λίθινων τοίχων. Τον δυτικό τοίχο του δωματίου στον οικισμό του Δασκαλιού 

αποτελούσε ο ίδιος ο βράχος, κατάλληλα λαξευμένος. 
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ανεπίχριστοι ή φέρουν εσωτερικό πηλοκονίαμα που περιείχε άχυρα (Μαρθάρη 

1990, 41),  

(δ) το δάπεδο είναι από συμπιλητή γη ή πηλόχωμα, από χαλίκι ή με 

πλάκες,  

(ε) τα κτίσματα εδράζονται είτε επί θεμελίων είτε πάνω στον βράχο, 

αφού έχει προηγουμένως διαμορφωθεί ένα είδος «ευθυντηρίας»,176  

(στ) το φυσικό έδαφος συχνά επιστρώνεται όταν υπάρχει ανάγκη 

εξομάλυνσής του.177  

Η θέση, η έκταση και η μορφή των οικισμών εξαρτώνται από τους 

φυσικούς και κοινωνικούς-οικονομικούς παράγοντες στο πλαίσιο της ΠΚ 

περιόδου (βλ. επόμενο κεφάλαιο). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, διαπιστώνεται η 

«εξημέρωση», όπου κρίνεται απαραίτητη, του φυσικού τοπίου ώστε να καταστεί 

αξιοποιήσιμο, όπως στην Κορφή τ’ Αρωνιού, όπου δύο αναλημματικοί τοίχοι 

ένθεν και ένθεν του ελλειψοειδούς κτίσματος συγκρατούσαν άνδηρο στο οποίο 

οικοδομήθηκαν και άλλα κτήρια. 

Η σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα έχει δείξει πως η κατοικία δεν 

αποσκοπεί απλώς στην εξασφάλιση στέγης, αλλά και στη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που συνάδει με τον τρόπο ζωής μίας κοινότητας. Το σπίτι, το 

χωριό και η πόλη εκφράζουν το γεγονός ότι οι κοινωνίες μοιράζονται ορισμένες 

κοινές παραδεκτές αξίες της ζωής (Amos Rappoport στο Ντούμας 1994, 116). 

Μία δεύτερη ανάγνωση, επομένως, των παραπάνω ενδείξεων φωτίζει πτυχές 

των κοινωνιών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που δημιουργούσαν και 

«κατανάλωναν» τις οικίες και τους οικισμούς.  

Η απλή διαρρύθμιση και το μικρό μέγεθος των ΠΚ οικημάτων (σπάνια οι 

χώροι τους ξεπερνούν τους δύο) δείχνουν ότι προορίζονταν για περιορισμένο 

αριθμό ατόμων. Σε κανένα δεν φαίνεται να έχουν προστεθεί βοηθητικοί χώροι, 

π.χ. για τον σταβλισμό των ζώων. Από την άλλη πλευρά, η αρχιτεκτονική μορφή 

από μόνη της δεν προδικάζει πάντοτε τον αριθμό ή τον χαρακτήρα των μελών 

της κοινωνικής ομάδας που συστεγαζόταν, για παράδειγμα εάν επρόκειτο για 

μία πυρηνική οικογένεια, μία εκτεταμένη οικογένεια (σόι), ή αν σε άλλο οίκημα 

έμεναν οι γονείς και σε άλλο τα παιδιά κ.λπ (Ντούμας 1994, 116). 

Χαρακτηριστική είναι η ομοιομορφία των κατόψεων και των υλικών και 

η απουσία κεντρικών κτηρίων, που να ξεχωρίζουν από το μέγεθος, την 

κατασκευή ή και τη θέση τους μέσα στον οικισμό, ώστε να μπορούν να 

θεωρηθούν «πολιτικά κέντρα» ή «οικίες εξεχόντων μελών της κοινότητας». Για 

τον λόγο αυτό έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι οι ΠΚ κοινωνίες ήταν εξισωτικές, 

ισονομίας και ισοτιμίας. Ο Ντούμας (1990, 85) εξηγεί αυτό το φαινόμενο ως 

αποτέλεσμα της επαφής των νησιωτών με τη θάλασσα και το διαμετακομιστικό 
                                                           

176 Ο τοίχος στο Άβδελι «πατά» εν μέρει σε στρώμα από πλάκες που χρησιμοποιήθηκε για να 

καλύψει μικρούς αργούς λίθους στρωμένους για να εξομαλύνουν τον ανώμαλο βράχο. 
177 Κάτω από το χαλικόστρωτο δάπεδο του κτηρίου στο Καστράκι υπήρχε πλήθος τεμαχίων 

ποικίλων αγγείων και οστών κατοικίδιων ζώων, που είχαν χρησιμοποιηθεί ως «μπάζωμα» προς 

πλήρωση και ισοπέδωση του κεκλιμένου εδάφους. 
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εμπόριο, που απέφερε πλούτο «που ως καρπός συλλογικής προσπάθειας δεν 

μπόρεσε να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Αυτό με τη σειρά του εμπόδισε τη 

συγκέντρωση της εξουσίας και τη δημιουργία απολυταρχικού συστήματος 

διακυβέρνησης. Ακόμη και η Νάξος, που το μέγεθος και το γεωργικό δυναμικό της 

θα μπορούσαν να αναδείξουν τέτοιου είδους εξουσία, δεν μας έχει δώσει ενδείξεις 

για κάτι τέτοιο. Αντίθετα οι ενδείξεις που έχουμε, αποκαλύπτουν κοινωνία με 

ισότιμα μέλη. Η θάλασσα λοιπόν συνέβαλε στη δημιουργία θεσμών που 

αποτέλεσαν το θεμέλιο για τη μετέπειτα εξέλιξη της δημοκρατίας και έγινε 

κίνητρο για την ανάπτυξη της σκέψης και της επιστήμης».  

Θα κρατήσουμε αυτό το σχόλιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι (α) η 

πρόσφατη ανακάλυψη στον οικισμό του Δασκαλιού ενός μεγάλου 

οικοδομήματος που, λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών μπορεί να προσλάβει 

ειδικό νόημα,178 οδηγεί, ενδεχομένως, σε δεύτερες σκέψεις σχετικά με την 

ύπαρξη κάποιας μεγάλης εξουσίας – κοσμικής, θεοκρατικής - με συγκεντρωτικό 

χαρακτήρα, και (β) η εναλλακτική ερμηνεία του κτηριακού συμπλέγματος στο 

Κορφάρι των Αμυγδαλιών ως αυτόνομου οχυρού συγκροτήματος συλλογής και 

φύλαξης των αγαθών της κοινότητας, προκαλεί ερωτήματα για τον τρόπο 

οργάνωσης του οικισμού, εγείρει θέματα αναδιανομής των αγαθών, και εμμέσως 

θέτει ζητήματα ενδεχόμενης κοινωνικής και οικονομικής διαστρωμάτωσης του 

πληθυσμού.179  

                                                           

178 Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι: (α) το μεγάλο του μέγεθος (μήκ. 16 μ.˙πρόκειται 

για το μεγαλύτερο οικοδόμημα που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα σε οικισμό της ΠΕΧ στις 
Κυκλάδες, (β) το εισηγμένο από τη ΝΑ Νάξο οικοδομικό υλικό (Renfrew et. al. 2007, 128), (γ) ο 

«θησαυρός» τριών χάλκινων αντικειμένων που βρέθηκε σε ένα από τα δωμάτιά του (αν και δεν 

γνωρίζουμε τι άλλο βρέθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου), (δ) η άμεση γειτνίαση του με τον 
δυσερμήνευτο κυκλοτερή χώρο (διαμ. περίπου 2,40 μ.) με άνοιγμα στη νότια πλευρά, όπου είχαν 

εναποτεθεί πολυάριθμα ωοειδή λευκά βότσαλα που μεταφέρθηκαν από κάποια παραλία του 

Κάτω Κουφονησίου.  
179 Για τον ρόλο των αποθηκευτικών χώρων ως δεικτών ταξικής διάρθρωσης βλ. Χουρμουζιάδης 

1993, κυρίως 83 κ.ε. 
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Τάφοι και νεκροταφεία 
 

Μεγάλο μέρος από το υλικό των νεκροταφείων έχει μειωμένη αξία ως 

μαρτυρία γιατί προέρχεται από αρχαιοκαπηλική δράση και δεν συνοδεύεται από 

εκείνα τα συναφή στοιχεία που καταγράφει η ανασκαφή και που θα μπορούσαν 

να το εντάξουν στη ζωή της εποχής του (Λαμπρινουδάκης 1990β, 100).  

Κενό προκαλεί και η απουσία ανθρωπολογικών αναλύσεων και μελετών 

των σκελετικών καταλοίπων. Ο Στέφανος μετέφερε τα καλύτερα διατηρούμενα 

κρανία και οστά από τους τάφους της ναξιακής υπαίθρου στο Ανθρωπολογικό 

Μουσείο του Εθνικού Πανεπιστημίου [Στέφανος 1906, 89: «τα δε οπωσδήποτε 

διατηρούμενα αρχεία και λοιπά όστα (κατετέθησαν) εις το Ανθρωπολογικόν 

Μουσείον του Εθνικού Πανεπιστημίου»] και δεν αποκλείεται εκεί να έγιναν 

αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ωστόσο δεν δημοσιεύτηκαν. Δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε πάντως ότι σε τόσο πρώιμες εποχές η κατάσταση των 

σκελετικών καταλοίπων είναι, συχνά, τέτοια που δεν επιτρέπει όχι μόνο τη 

μελέτη, αλλά ούτε καλά-καλά την αποκομιδή τους, όπως υπογραμμίζει και ο 

Στέφανος [1903, 57: «οι ανακαλυφθέντες σκελετοί και ιδία τα κρανία, 

κατατεμαχισμένα το πλείστον δυστυχώς…»˙ 1906, 87: «των οστών αύτοθι λίαν 

εφθαρμένων, συχνότερον δε όλως κατεστραμμένων»].180  

Παρόλα αυτά, οι τάφοι, τα νεκροταφεία και η συμπεριφορά των 

ζωντανών απέναντι στους νεκρούς αποτελούν καλή πηγή πληροφοριών για τις 

ΠΚ κοινωνίες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, και τις πνευματικές 

ανησυχίες των μελών τους. 

 

Το πλήθος των ναξιακών νεκροταφείων κατά την ΠΚ I περίοδο, σε 

αντίθεση με την απουσία ταφικών κατασκευών/μνημείων της νεολιθικής 

εποχής, δηλώνει μία αλλαγή στις ταφικές πρακτικές και τις σχετικές με τον 

θάνατο δοξασίες. Στα νεολιθικά στρώματα της Σπηλιάς του Ζα υπάρχουν 

ενδείξεις για ταφές κάτω από χώρους κατοίκησης, ενώ τα ΠΚ νεκροταφεία 

βρίσκονται κοντά, πλην όμως έξω από τους οικισμούς.181 «Χωροθετούνται» 

σχεδόν πάντα σε πλαγιά, ώστε οι τάφοι να μην κινδυνεύουν από πλημμύρες ή 

διαβρώσεις και να μη στερούν την κοινότητα από εύκολα καλλιεργήσιμη γη. Η 

επιλογή του χώρου υπαγορεύει, κατά κανόνα, και τον προσανατολισμό του 

νεκροταφείου προς την κατωφέρεια (Doumas 1977, 54). 

Οι τάφοι της εποχής είναι κιβωτιόσχημοι με κάτοψη, τις περισσότερες 

φορές, σε σχήμα τραπεζίου. Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν: έχουν μήκος 0,80 - 

1,20, πλάτος 0,30 μ - 1,00 και μικρός βάθος (0,30 - 0,80 μ.) Μέσα στον στενό 

                                                           

180 Το διαπίστωσε και η γράφουσα όταν ζήτησε τη συνδρομή ειδικού για τα οστά της ΠΚ ταφής 

του Γαλανάδου για να λάβει την απάντηση ότι είναι τόσο διαβρωμένα και εύθρυπτα που δεν 

επιδέχονται καμίας εξέτασης ή εργαστηριακής ανάλυσης. 
181 Βλ. όμως παρακάτω, νεκροταφείο της φάσης Καστριού στο Γαλανάδο. Γενικώς για τη θέση 

των ΠΚ νεκροταφείων σε σχέση με τον οικισμό, βλ. σημ. 184. 
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αυτό χώρο το νεκρό σώμα τοποθετείται σε πολύ συνεσταλμένη («εμβρυακή») 

στάση, με τα γόνατα μαζεμένα προς το στομάχι και τα χέρια διπλωμένα 

μπροστά στο πρόσωπο, σαν να κοιμάται, στο δεξί συνήθως πλευρό, με την 

πλάτη προς τη μακριά πλευρά του τάφου και το πρόσωπο προς την είσοδο (με 

το «βλέμμα» του θανόντος προς τον ανοιχτό ορίζοντα, όπως θεωρούν πολλοί 

μελετητές). Τους νεκρούς/ές συνόδευαν, πιθανόν προς εξευμενισμό τους, 

προσωπικά αντικείμενα (κοσμήματα, αγγεία, ειδώλια, εργαλεία, όπλα κ.λπ). 

Θεωρείται ότι το μικρό μέγεθος και το ιδιόμορφο σχήμα του τάφου 

επηρέαζαν τον τρόπο τοποθέτησης του/της νεκρού/ής. Δεν πιστεύουμε ότι η 

μορφή του σώματος επέβαλε το μέγεθος και το σχήμα του τάφου, όπως θα 

μπορούσε ίσως να υποτεθεί, γιατί μας φαίνεται λογικότερο το μικρό μέγεθος 

του τάφου να το υπαγόρευαν πρακτικοί λόγοι (εξοικονόμηση χώρου) παρά 

μεταφυσικοί. Μερικές φορές η συστολή είναι τόσο έντονη, ώστε εικάζεται ότι το 

σώμα δενόταν με σκοινιά ή υφάσματα, «σάβανα», ή δέρματα (φθαρτά υλικά, 

των οποίων τα ίχνη δεν έχουν διατηρηθεί), μην τυχόν σηκωθεί και επιστρέψει 

στην κοινότητα. Το δέσιμο του νεκρού σώματος, κατά την άποψή μας, γινόταν, 

για καθαρά πρακτικούς λόγους (μετά τη νεκρική ακαμψία, δεν θα μπορούσαν να 

κάμψουν το σώμα, συνεπώς θα έπρεπε να διανοιχθεί μεγαλύτερος λάκκος, 

δηλαδή να χρησιμοποιηθεί περισσότερος ωφέλιμος χώρος για ένα νεκρό σώμα).  

Το αρχαιότερο γνωστό ναξιακό νεκροταφείο είναι αυτό των Λάκκουδων, 

που χρησιμοποιήθηκε στις φάσεις Λάκκουδων και Πηλού του πολιτισμού 

Γρόττας-Πηλού, δηλαδή πολύ πρώιμα στην ΠΚ Ι. Οι 25 τάφοι που μελετήθηκαν 

ήταν οργανωμένοι σε τρεις συστάδες ανάμεσα σε φυσικά βραχώδη εξάρματα. 

Κάθε τάφος φαίνεται ότι περιείχε έναν μόνο νεκρό και σημαινόταν από μικρή 

λίθινη εξέδρα. Η κατασκευή των τάφων και οι ταφικές προσφορές δεν δείχνουν 

κάποια διάκριση ανάμεσα στους νεκρούς.  

Η οργάνωση των τάφων μέσα στο ίδιο νεκροταφείο σε σαφώς 

διαχωρισμένες μεταξύ τους συστάδες οδήγησε τον Ντούμα στη σκέψη ότι αυτές 

εξυπηρετούσαν ισάριθμες πυρηνικές οικογένειες και ότι νεκροταφεία με δύο 

τρεις συστάδες τάφων θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν οικισμό δύο-τριών 

σπιτιών. Συνεπώς, οι ΠΚ Ι οικισμοί δεν θα πρέπει να ήταν μεγάλοι και θα 

μπορούσαν να συγκριθούν με αγροτικές εγκαταστάσεις μεγάλων οικογενειών 

που υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε νησιά όπως η Αμοργός (Ντούμας 1990, 18), 

ακόμη και η Νάξος. 

Το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, στη μεταβατική φάση Κάμπου, 

είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλλαγών στη μορφή των τάφων και τη 

διαρρύθμιση των νεκροταφείων, και των μεταβολών των ταφικών εθίμων στο 

πέρασμα από την ΠΚ Ι στην ΠΚ ΙΙ. Οι 22 τάφοι που μελετήθηκαν δεν ήταν 

οργανωμένοι σε συστάδες. Επτά ήταν διώροφοι και ένας τριώροφος. Ο αριθμός 

των νεκρών σε εκείνους που διατήρησαν σκελετικά κατάλοιπα κυμαινόταν 

μεταξύ δύο και τουλάχιστον δώδεκα και δείχνει τη μεγάλη διάρκεια στη χρήση 

κάθε τάφου. Εδώ το ταφικό «σήμα» δεν ήταν κτιστή εξέδρα, αλλά λευκά 

βότσαλα διευθετημένα σε πλαίσιο από μεγαλύτερες πέτρες. Τοίχοι στη νότια και 
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ανατολική παρυφή του νεκροταφείου ανήκαν ίσως σε περίβολο, που 

λειτουργούσε και ως ανάλημμα. Άλλος μακρύς αναλημματικός τοίχος από τη ΝΑ 

γωνία του νεκροταφείου έως έξαρμα του βράχου περί τα 40 μ. νοτιότερα, όριζε 

συγχρόνως μία εξέδρα, πλάτ. 3-4 μ. (εικ. 187), μάλλον τελετουργικής χρήσης, 

όπως φανερώνουν τα καπελλόσχημα σκεύη (εικ. 188) που βρέθηκαν πάνω της.  

Η τέλεση τελετουργικών πράξεων προς τιμήν των νεκρών σε ειδικά 

διαμορφωμένες προς τούτου εξέδρες είναι νέο στοιχείο και υποδεικνύει κάποιου 

είδους πίστη στη μεταθανάτια ζωή. Οι εξέδρες αναγνωρίστηκαν από τον 

Ντούμα182 ως ένα σημαντικό στοιχείο των ΠΚ νεκροταφείων και ανήκουν σε 

δύο τύπους: (α) μικροί κύκλοι πάνω από τους τάφους (π.χ. νεκροταφείο 

Τσικνιάδων, εικ. 194), (β) μεγαλύτερες κατασκευές μέσα στον χώρο ή στην 

άκρη των νεκροταφείων (π.χ. νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων, βλ. παραπάνω, 

εικ. 187). 

Δεύτερη «καινοτομία» είναι η διάκριση φτωχικών και πιο πλούσιων 

τάφων, τόσο από πλευράς κατασκευής όσο και από πλευράς κτερισμάτων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι «πλούσιοι» τάφοι φαίνεται ότι ήταν «ατομικοί», είχαν 

δηλαδή χρησιμοποιηθεί για μία ταφή και κατείχαν κεντρική θέση μέσα στο 

νεκροταφείο. Αντιθέτως, οι πιο φτωχοί τάφοι περιείχαν πολλαπλές ταφές, και 

συνωστίζονταν στη νότια παρυφή του νεκροταφείου. Φαίνεται, επομένως, ότι 

τώρα για πρώτη φορά σημειώνονται διακρίσεις μεταξύ των μελών της 

κοινότητας, που αντανακλούν και κάποια αντίστοιχη κοινωνική οργάνωση.183 

Ιδιαίτερα κτερίσματα, όπως τα μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία, πιθανόν 

συμβόλιζαν το γόητρο και το κύρος του/της κατόχου τους μέσα στην κοινότητα. 

Εντούτοις, αντικείμενα που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σύμβολα αρχής ή 

εξουσίας (π.χ. δακτυλίδια, σκήπτρα κ.λπ) δεν έχουν βρεθεί. Αυτό, εξάλλου, 

σύμφωνα με τον Ντούμα (1994, 120), διαπιστώνεται σε όλη τη διάρκεια της ΠΚ 

και συμφωνεί με τις ενδείξεις από τους οικισμούς ότι η εξουσία είχε μάλλον 

συλλογικό χαρακτήρα στις Κυκλάδες της 3ης χιλιετίας π.Χ. (βλ. όμως και 

προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης κεντρικής εξουσίας 

σε ορισμένες, τουλάχιστον, περιπτώσεις). 

Επειδή το νεκροταφείο στο Ακρωτήρι των Εγγαρών ξεκίνησε να 

χρησιμοποιείται στις πρώιμες φάσεις Πηλού και Πλαστηρά της ΠΚ Ι, οι τάφοι 

του είναι οργανωμένοι σε συστάδες και φέρουν ως «σήμα» κτιστή εξέδρα.  

Πολλαπλές ταφές και στοιχεία κοινωνικής διαφοροποίησης των νεκρών 

διαφαίνονται στους τάφους εκείνους της μεταβατικής φάσης ΠΚ Ι/ΙΙ και στις 

πρώιμες φάσεις της ΠΚ ΙΙ. Συγκεκριμένα, δύο τουλάχιστον τάφοι έδωσαν 

                                                           

182 Όπως αποσαφηνίζει ο Barber 1994, 85, από μερικές παλαιότερες ανασκαφικές εκθέσεις 

συμπεραίνεται ότι εξέδρες είχαν βρεθεί και στο παρελθόν, χωρίς να αντιληφθούν οι πρώτοι 

ανασκαφείς τη σημασία τους. 
183 Για παράδειγμα, η Ζαφειροπούλου (1990, 23) υποστηρίζει ότι στην ΠΚ ΙΙ είχε ήδη αναπτυχθεί 

μία τεχνολογία παραγωγής που υπερέβαινε τις οικογενειακές ανάγκες, και τροφοδοτούσε την 

οικονομική ανταλλαγή προϊόντων. Επομένως, επισημαίνει, «στην κοινωνική σύνθεση αυξάνεται η 
σημασία των τεχνιτών που γίνονται ‘δημιουργοί’ δηλαδή εργάζονται για τον δήμο, όπως θα έλεγε 
και ο Όμηρος». 
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πολλαπλές ταφές, ένας ήταν διώροφος και ένας χρησιμοποιήθηκε ενδεχομένως 

ως οστεοφυλάκιο. Στους φτωχότερους τάφους περιλαμβάνονται όσοι περιείχαν 

πάνω από έναν σκελετούς και μόνο πήλινα αγγεία. Ο μοναδικός ακτέριστος 

τάφος ήταν παιδικός. Σύμφωνα με τον Ντούμα (όπ.π.), το γενικευμένο 

φαινόμενο της απουσίας κτερισμάτων από τους παιδικούς τάφους δείχνει ότι 

δεν αναγνωριζόταν κανενός είδους ιδιοκτησία στα παιδιά, και ότι το γόητρο ή το 

κύρος ορισμένων μελών της κοινότητας εθεωρείτο επίκτητο και όχι 

κληρονομικό. 

Σε γενικές γραμμές τα έθιμα και οι τρόποι ταφής κατά την ΠΚ ΙΙ περίοδο 

δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς σε σχέση με της ΠΚ Ι. Αλλαγές υπάρχουν, 

ωστόσο, στη μορφή των τάφων. Η χρησιμοποίησή τους σε πολλαπλές 

διαδοχικές ταφές οδήγησε στη δημιουργία του διώροφου ή τριώροφου τύπου, 

όπου το/τα κάτω διαμέρισμα/διαμερίσματα ήταν τα οστεοφυλάκια των 

προγενέστερων τάφων.  

Παρατηρείται επομένως ανακομιδή των οστών, προκειμένου να γίνει 

χώρος για νέο/ους ενταφιασμό/ούς, μία πρακτική που ανιχνεύεται και σε 

μονώροφους τάφους της περιόδου, όπου όμως τα οστά συγκεντρώνονταν σε 

μία άκρη του τάφου. Κατά τη μετακίνηση αυτή, φρόντιζαν, φαίνεται, να μην 

μετακινηθεί το κρανίο, που ενίοτε ετοποθετείτο επί πλάκας, σαν σε μαξιλάρι, 

γεγονός που σχετίζεται, κατά τον Ντούμα (1990β, 94), με τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων της εποχής για τη μεταθανάτια κατάσταση. Αντίθετα, στα 

νεκροταφεία στο Άβδελι και στις Λάκκουδες Α’, κατά την ανακομιδή των οστών 

τα κρανία απομακρύνονται, όπως και τα υπόλοιπα οστά, από την αρχική τους 

θέση. Πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει ως προς 

την ορθότητα της αντίληψης περί σεβασμού ή έλλειψης σεβασμού προς τους 

νεκρούς με βάση την αντιμετώπιση του κρανίου τους.  

Οι νεκροί, πάντως, εξακολουθούν να ενταφιάζονται σε συνεσταλμένη 

στάση, αλλά ο τάφος, αν και διατηρεί εν γένει την τραπεζιόσχημη κάτοψή του, 

δεν κλείνεται πια με πλάκα στη στενή πλευρά του, αλλά με ξηρολιθιά, η οποία 

προφανώς απομακρύνεται πιο εύκολα όταν ο τάφος θα ξανανοιχτεί για τη νέα 

ταφή. Συνεχίζεται βέβαια η σήμανση των τάφων με την υπερκείμενη μικρή 

εξέδρα, η οποία διευκολύνει τους ζωντανούς στον εντοπισμό των τάφων, για 

την τέλεση τελετουργικών «μνημόσυνων» ή για νέο ενταφιασμό. Παραδείγματα 

τάφων της ΠΚ ΙΙ είναι αυτά στις Λάκκουδες Α και στο Άβδελι, που, ωστόσο, 

βρέθηκαν συλημένοι και σε κακή κατάσταση.  

Η εισαγωγή της πρακτικής των πολλαπλών ταφών στον ίδιο τάφο κατά 

την ΠΚ ΙΙ έχει θεωρηθεί ότι υποδηλώνει αύξηση του πληθυσμού ή τουλάχιστον 

τη συγκέντρωσή του σε μεγαλύτερους οικισμούς (Ντούμας 1990, 18). Αν 

δεχτούμε ότι τώρα ένας τάφος εξυπηρετεί μία οικογένεια, ένα νεκροταφείο 20-

30 τάφων (κανόνας περίπου για την εποχή, αν και τα νεκροταφεία στα 

Αφεντικά και τους Τσικνιάδες αριθμούν περισσότερους από εκατό τάφους το 

καθένα) θα αντιστοιχούσε σε οικισμό ισάριθμων περίπου σπιτιών. Μπορεί όμως 
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η επαναχρησιμοποίηση των τάφων απλώς να αντιστοιχεί σε μία προσπάθεια 

εξοικονόμησης ζωτικού καλλιεργήσιμου χώρου.  

Ενδεχομένως στην ΠΚ ΙΙ γίνεται και η εισαγωγή του λαξευτού 

θαλαμοειδούς τάφου, που χαρακτηρίζει ωστόσο κυρίως την επόμενη, ΠΚ ΙΙΙ, 

περίοδο. Σύμφωνα με τον Ντούμα (1990, 19), «η εισαγωγή του λαξευτού 

θαλαμοειδούς τάφου στα ταφικά έθιμα προδίδει μεγάλη διάρκεια χρήσης. Έτσι, 

παρά το γεγονός ότι όσοι τάφοι της περιόδου έχουν επισημανθεί βρέθηκαν 

συλημένοι, δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα 

υποστηρίζοντας ότι οι τάφοι αυτοί προορίζονταν για πολλαπλές ταφές. Και οι 

συλλογικοί τάφοι χρειάζονται περισσότερο σε μεγάλα οικιστικά κέντρα».  

Θαλαμοειδείς είναι οι τάφοι των Απλωμάτων που παραμένουν 

αδημοσίευτοι και θα ήταν επιπόλαιο να επιχειρηθεί εδώ η χρονολόγησή τους, 

όταν μάλιστα το συγκεκριμένο νεκροταφείο, αν και τοποθετείται κατά κανόνα 

στην ΠΚ ΙΙ περίοδο, έχει εντούτοις δώσει υλικό από τις προγενέστερες και από 

τις επόμενες περιόδους. 

Στη μεταβατική φάση πριν από την ΠΚ ΙΙΙ και κατά την τελική φάση της 

ΠΚ ΙΙ, δηλαδή στη φάση Καστριού, εντάσσονται τα δύο ναξιακά νεκροταφεία 

των Ροδινάδων και του Γαλανάδου. Δεν θα αναφερθούμε στο πρώτο, διότι 

συμφωνούμε με τη μερίδα των επιστημόνων που το χρονολογούν στην ΠΚ ΙΙ, 

αλλά όχι στην τελική της φάση. Το νεκροταφείο του Γαλανάδου βρέθηκε 

κατεστραμμένο. Σώθηκε όμως κατά το ήμισυ ένας πιθανότατα ισόγειος τάφος 

του συνήθους κυκλαδικού τύπου. Το μοναδικό κτέρισμα, μία πήλινη 

«ανατολίζουσα» πρόχους, εντάσσεται στον ορίζοντα της φάσης Καστριού, αν 

και όχι στα χαρακτηριστικά σχήματα της ομώνυμης ομάδας. Σε ειδικά 

διαμορφωμένο λάκκο στο δάπεδο είχαν αποτεθεί οστά δύο τουλάχιστον 

ενηλίκων σε άτακτη διάταξη και σε αποσπασματική διατήρηση. Η εικόνα αυτή 

παραπέμπει ευθέως στη χρήση του εν λόγω τάφου ως οστεοφυλακίου. 

Διαπιστώνεται, δηλαδή, η τέλεση δευτερογενούς ταφής σε έναν τάφο που ή 

κατασκευάστηκε εξαρχής ως οστεοφυλάκιο ή χρησιμοποιήθηκε στην πορεία ως 

τέτοιο. Αμέσως ανατολικά του τάφου, ένα λιθόστρωτο θυμίζει τις τελετουργικές 

εξέδρες, και, όπως δείχνουν οι συνάφειές του, χρησιμοποιήθηκε μάλλον για 

ταφικές τελετές.  

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του ίδιου τάφου είναι η αυξημένη πιθανότητα 

να βρίσκεται εντός του οικισμού, μία πρακτική, πού όπως προαναφέρθηκε, είχε 

εγκαταλειφθεί στις Κυκλάδες ήδη στην ΠΚ Ι. Εάν η μελλοντική έρευνα 

επιβεβαιώσει ότι είναι intra muros, τότε αυτό θα είναι το πρώτο γνωστό 

κυκλαδικό παράδειγμα ταφής ενηλίκων εντός οικισμού, και μάλιστα 

δευτερογενούς.184  

 

                                                           

184 Ιntra muros ταφές παιδιών και ενηλίκων μαρτυρούνται κατά την ΠΕ ΙΙ στην Πελοπόννησο 

και την ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κρήτη δεν πιστοποιείται αυτή η πρακτική, ούτε στις Κυκλάδες, 
με εξαίρεση τη Φυλακωπή της Μήλου (φάση Ι iii=ΠΚ ΙΙΙΒ), όπου, όμως, πρόκειται αποκλειστικά 

για βρέφη (Λαναράς 2003, 450).  
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Όσον αφορά στις Μικρές Κυκλάδες, τα τρία ανεσκαμμένα νεκροταφεία 

της Αγριλιάς, των Λουτρών και του Πάνω Μύλου, όλα στο Άνω Κουφονήσι, 

χρονολογούνται από την ανασκαφέα τους, Ζαφειροπούλου, στη μεταβατική 

φάση Κάμπου.185 

Στην Αγριλιά ανασκάφηκαν 72 ασύλητοι τάφοι, με τραπεζοειδή ή 

ημιελλειπτικό εξωτερικό «προθάλαμο» και εσωτερικό ταφικό θάλαμο. Το 

μέγεθός τους είναι μεγάλο, με βάση τα κυκλαδικά πρότυπα, το σχήμα τους 

τελείως ιδιόμορφο και ο προσανατολισμός τους ακανόνιστος. Το νεκρό σώμα 

κείται σε συνεσταλμένη στάση στον ταφικό θάλαμο μαζί με τα κτερίσματά του, 

με την πλάτη στην είσοδο του τάφου, ενώ στον προθάλαμο τοποθετούνται οι 

ταφικές προσφορές. Στη μακρά πλευρά του προθαλάμου υπάρχει κάθετη πλάκα 

που λειτουργεί ως σήμα. Επίσης, οι προσφορές του προθαλάμου καλύπτονται με 

λιθοσωρό-τύμβο, συνήθως με ένα συνθλιμμένο πήλινο σκεύος (πυξίδα ή 

κρατηρίσκο) στην κορυφή. Σε έναν τάφο, που ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους 

καθώς είχε πλακοστρωμένο δάπεδο, βρέθηκαν ίχνη πυράς.  

Στο νεκροταφείο των Λουτρών, που βρέθηκε συλημένο, εντοπίστηκαν 

τρεις ταφικές θήκες για την εναπόθεση κτερισμάτων, και σε μικρή απόσταση, σε 

ειδικά οριοθετημένη από χαμηλό τοιχάριο περιοχή, δύο ταφές που καλύπτονταν 

από λιθοσωρούς και σημαίνονταν από «ορθόλιθο» (επιμήκη λίθο τοποθετημένο 

όρθιο στο έδαφος).  

Από το επίσης συλημένο, τρίτο γνωστό νεκροταφείο στον Πάνω Μύλο, 

διασώθηκαν μόνον εννέα λάκκοι που ταυτίστηκαν με θήκες προσφορών. Σε 

μικρή, σχεδόν επιφανειακή, κοιλότητα βρέθηκαν δύο μαρμάρινα ειδώλια τύπου 

Σπεδού. Κείτονταν λοξώς, με το κεφάλι προς τα κάτω, το ένα πάνω στο άλλο, και 

καλύπτονταν από μαρμάρινη φιάλη, που στο εσωτερικό της διατηρούσε παχύ 

στρώμα ζωηρού ερυθρού χρώματος  

Το νεκροταφείο της Αγριλιάς, που παρέχει τα περισσότερα δεδομένα, 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν απαντούν στη Νάξο186 και το καθιστούν 

μοναδικό από πολλές απόψεις. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του προφανώς 

σχετίζονται με τον χαρακτήρα και την προέλευση της κοινότητας των χρηστών 

του, που αποτελούν ακόμη ζητούμενο της έρευνας (βλ. παρακάτω).  

Στο συγκεκριμένο νεκροταφείο, όπως και στα άλλα δύο του Άνω 

Κουφονησίου, διαγιγνώσκονται επίσης θεσμοί, αντιλήψεις και στοιχεία 

οργάνωσης των κοινωνιών που έθαψαν εκεί τα μέλη τους. Καταρχήν η πυρά σε 

έναν από τους τάφους της Αγριλιάς απηχεί ίσως μία συγκεκριμένη ταφική 

πρακτική απόδοσης τιμής προς τον/την νεκρό/ή, ίσως εξέχον μέλος της 

                                                           

185 Ο Renfrew (1972, 521, n. 6, 5) εντάσσει τα ευρήματα από το νεκροταφείο της Αγριλιάς στους 

πολιτισμούς Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι) και Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ), και το νεκροταφείο στον Πάνω 

Μύλο στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου.  
186 Σύμφωνα με την ανασκαφέα, (Zapheiropoulou 2008, 192), τα στοιχεία αυτά είναι: (α) το 

σχήμα των τάφων (λαξευτοί θαλαμοειδείς. Στη Νάξο εμφανίζονται στην ΠΚ ΙΙΙ περίοδο και δεν 

έχουν την ίδια κάτοψη), (β) η κεφαλή των νεκρών προς το εσωτερικό του τάφου και όχι προς 
τον ορίζοντα (βλ. όμως και παραπάνω για ανάλογη πρακτική στο νεκροταφείο των Λάκκουδων 

Α) (γ) οι ταφές ορίζονται από μικρό τύμβο, (δ) η πυρά σε έναν από τους τάφους.  
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κοινότητας, κατ’ αντιστοιχία με τις ομηρικές ταφικές τελετές, στις οποίες η 

καύση αποτελεί ύψιστη τιμή στον εκλιπόντα (Zapheiropoulou 2008, 192). Εάν 

πρόκειται για καύση νεκρού, στοιχείο που δεν αποσαφηνίζεται στη σχετική 

δημοσίευση, τότε υφίσταται μία ουσιώδης διαφορά από τα ναξιακά 

νεκροταφεία, όπου ο ενταφιασμός είναι απαράβατος κανόνας. Δεύτερον, οι 

τελετουργίες που διαφαίνονται από τα ευρήματα και των τριών νεκροταφείων 

(πβλ. ταφικές προσφορές στον προθάλαμο των τάφων της Αγριλιάς και 

σήμανσή τους από λιθοσωρό-τύμβο με συνθλιμμένο σκεύος στην κορυφή, 

ταφικές θήκες για εναπόθεση κτερισμάτων σε ειδικά οριοθετημένη περιοχή στο 

νεκροταφείο των Λουτρών, θήκες προσφορών στο νεκροταφείο του Πάνω 

Μύλου) προτείνουν δοξασίες για μία μετά θάνατον συνέχεια της ύπαρξης. 

Τρίτον, το ότι κάποιοι τάφοι ήταν πλουσιότερα κτερισμένοι από τους άλλους 

δείχνει ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και οικονομικής-κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης. Η χωροταξική οργάνωση του νεκροταφείου της Αγριλιάς και 

η διαπίστωση ότι κενοί τάφοι βρέθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή του 

ερμηνεύεται από την ανασκαφέα (Zapheiropoulou 2008, 193) ως ένδειξη ότι 

αυτό δημιουργήθηκε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, με ορισμένους τάφους να 

έχουν εξαρχής κατασκευαστεί προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από 

συγκεκριμένα άτομα. Αυτό με τη σειρά του θεωρούμε ότι υποδηλώνει ανάλογη 

οργάνωση της κοινότητας των ζωντανών και την εν δυνάμει παρουσία μίας 

αρχής υπεύθυνης για τα «δημόσια έργα».  
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Εργαστήρια 
 

Η ποσότητα και η ποιότητα των πήλινων αγγείων/σκευών και άλλων 

αντικειμένων στους υπό μελέτη οικισμούς και τα νεκροταφεία επιτρέπει να 

συμπεράνουμε την ύπαρξη εργαστηρίων, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα και 

να διακρίνουμε συγκεκριμένες «σχολές». Για παράδειγμα, οι καταφανείς 

συγγένειες της πρόχου ΜΝ 10780 από τον τάφο του Γαλανάδου, που αν και 

οικεία μορφολογικά, δεν έχει ακόμη άλλο ακριβές παράλληλο, με την πρόχου ΜΑ 

831, από το Σπεδό (εικ. 297). Τα δύο αγγεία, της ώριμης ΠΚ ΙΙ περιόδου, 

μοιάζουν στο σχήμα και την κατεργασία της επιφάνειας, αλλά κυρίως στις 

χαρακτηριστικές νευρώσεις στη λαβή, που αποτελούν ένα σπάνιο στοιχείο. Οι 

ομοιότητες αυτές δείχνουν τη λειτουργία, κάπου στη Νάξο, ενός οργανωμένου 

τοπικού εργαστηρίου, ειδικευμένου στην παραγωγή και τη διακίνηση 

ορισμένων τύπων αγγείων, με σαφή διακριτικά γνωρίσματα. Κανένα ωστόσο 

τέτοιο εργαστήριο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί ανασκαφικά ούτε στη Νάξο ούτε 

στις Μικρές Κυκλάδες.  

 

 Αντιθέτως, εργαστήρια λιθοτεχνίας έχουν αναγνωριστεί στη Νάξο. Στη 

Στελίδα την ύπαρξη ορυχείων - εργαστηρίων πυριτόλιθου ήδη από τη Μέση 

Παλαιολιθική δηλώνουν τα βραχώδη εξάρματα από όπου γινόταν η εξόρυξη του 

πυριτόλιθου, και η αφθονία σαφών και άφθονων καταλοίπων του πετρώματος 

(πρώτης ύλης και προϊόντων του) στις δυτικές πλαγιές του λόφου. Στο 

Μαυροπέτρι τα επιφανειακά κοιτάσματα σμύριδας προτείνουν πιθανή 

εκμετάλλευση της θέσης κατά την ΠΚ περίοδο, εάν όχι νωρίτερα, κάτι που 

θεωρεί ο Μπαρδάνης ότι γινόταν και στον Άγιο Αρτέμιο, αλλά δεν 

επιβεβαιώνεται. Στο Άβδελι, τέλος, ο Ντούμας πιθανολόγησε την ύπαρξη ΠΚ 

οικισμού σμυριδωρύχων, δεν προχώρησε όμως στην ανασκαφή του, που θα 

έδινε ενδιαφέροντα στοιχεία. Την επιτόπου κατεργασία σμύριδας, προφανώς 

μεταφερμένη από το εσωτερικό του νησιού, δείχνουν οι μεγάλες ποσότητες της 

πρώτης ύλης στη Μικρή Βίγλα. Όσον αφορά στις Μικρές Κυκλάδες, η ύπαρξη 

επιφανειακών κοιτασμάτων σμύριδας στην Ηρακλειά αφενός, στο Μεγάλο 

Κάστρο της Κέρου αφετέρου, καθιστά πιθανή την εξόρυξη και την επιτόπια 

παραγωγή εργαλείων και στα δύο νησιά κατά την ΠΚ περίοδο. Ωστόσο δεν 

έχουν γίνει σχετικές έρευνες. Επιπλέον η δεύτερη θέση δεν είναι βέβαιο ότι 

κατοικήθηκε τόσο πρώιμα.  

 

Στη Μικρή Βίγλα λεπίδες και φολίδες από οψιανό μαρτυρούν την 

επιτόπια κατασκευή εργαλείων. Δεν βρέθηκαν, όμως, πυρήνες και η τεχνολογία 

κατεργασίας του πετρώματος χαρακτηρίζεται από τους μελετητές της θέσης ως 
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unstandardised flake technology187 (Βarber & Hadjanastasiou 1989, 136-139). Οι 

Τσικνιάδες, παρέχουν το πρώτο αδιαμφισβήτητο παράδειγμα επιτόπου στο 

νεκροταφείο δημιουργίας εξαιρετικά μακρών και λεπτότεχνων λεπίδων 

οψιανού για την κτέριση των νεκρών, με τη λεγόμενη necrolithic knapping 

technique188 (Carter 2008, 207). Στο νεκροταφείο των Απλωμάτων έχει βρεθεί η 

μακρύτερη γνωστή στο Αιγαίο λεπίδα οψιανού, 0,21 μ., (Broodbank 2000, 221), 

κατασκευασμένη, επίσης, με τη νεκρολιθική τεχνική. Και στον Κάβο Δασκαλιού 

της Κέρου διερευνήθηκε και προτάθηκε η χρήση της παραπάνω τεχνικής για την 

κατά χώραν παραγωγή λεπίδων σε πιθανά ταφικά σύνολα, καθώς βρέθηκαν 

πυρήνες (Carter 2007). Κατά τον Renfrew, αντιθέτως, τα ευρήματα αυτά δεν 

μπορεί να σχετίζονται με ταφική χρήση του χώρου˙ πιστοποιούν, πάντως, ότι η 

κατεργασία του οψιανού στον Κάβο σχετίζεται κατ’ εξοχήν με την τεχνική της 

παραγωγής λεπίδων με πίεση, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στο Νότιο 

Αιγαίο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (Renfrew et al. 2007β, 451). Οι μεγάλες 

επιφανειακές συγκεντρώσεις οψιανών στ’ Αχτιά των Αγριλιών στη Δονούσα και 

στον οικισμό της νησίδας του Δασκαλιού μαρτυρούν ότι και εκεί γινόταν 

επεξεργασία του υλικού για την κατασκευή εργαλείων (Ζαφειροπούλου και 

Renfrew, προφ. ενημ.).  

 

Όσον αφορά στο μάρμαρο, οι κατά χώραν ευρεθέντες ακατέργαστοι 

όγκοι στη Μικρή Βίγλα φανερώνουν ότι στον οικισμό παράγονταν μαρμάρινα 

ειδώλια και σκεύη. Ο μεγάλος αριθμός θραυσμάτων ειδωλίων και λίθινων 

αγγείων, αλλά κυρίως τα πολλά ημιτελή μαρμάρινα τέχνεργα και τεμάχια 

μαρμάρων και μαρμαρόπετρας, που χρησιμοποιήθηκαν για τα τέχνεργα αυτά, 

κοντά στο κτήριο της Μέσης Περιοχής του Κάβου Δασκαλιού της Κέρου 

οδήγησαν τη Ζαφειροπούλου (1980, 540) στην πρόταση ότι επρόκειτο για 

κέντρο μαρμαρογλυπτικής. Ο Renfrew έχει επίσης παραδεχτεί έμμεσα ότι 

κάποιου είδους τελική επεξεργασία του υλικού γινόταν στον Κάβο,189 παρά το 

γεγονός ότι η ερμηνεία του για τον τελετουργικό χαρακτήρα της θέσης 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στο επιχείρημα ότι τα αντικείμενα μεταφέρονταν 

εκεί ήδη κατακερματισμένα. Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις σχετικές 

ενδείξεις190, η ύπαρξη εργαστηρίου στον Κάβο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί 

ανασκαφικά.  Το ίδιο ισχύει γενικώς για τις Μικρές Κυκλάδες, αλλά και την ίδια 

τη Νάξο, της οποίας η συμβολή της οποίας στον τομέα της μαρμαρογλυπτικής 

                                                           

187 Ο όρος έχει προταθεί για την κατεργασία του οψιανού στα στρώματα της ΜΕΧ στην Αγία 

Ειρήνη Κέας και χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζονται απολεπίσματα που θα μπορούσαν να 

αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη τυπολογική ή τεχνολογική ταξινόμηση.  
188 Νεκρολιθική ονομάζεται η παραγωγή μεγάλων λεπίδων οψιανού με την τεχνική της πίεσης, 

με σκοπό την απόθεσή τους ως κτερισμάτων σε τάφους. Αναπτύχθηκε την ΠΚ Ι και συναντάται, 

μεταξύ άλλων, και σε νεκροταφεία των Κουφονησίων (Carter 2007).  
189 “An unfinished bowl was the most significant incompletely worked finished found, possibly an 
indicator that some carving and polishing of marble was carried out on the site” (Renfrew et al. 
2008, 112). 
190 Για παρουσίαση όλων των απόψεων με βιβλιογραφικές παραπομπές, βλ. Βroodbank 2000, 

231 - 232) 
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και ειδικά της ειδωλοπλαστικής είναι αδιαμφισβήτητη, και η αφθονία του 

μαρμάρου στο νησί συνέβαλε ασφαλώς σε αυτήν.  

 

Γεωλογικές έρευνες έχουν αποκαλύψει μετάλλευμα χαλκού στο 

Δασκαλιό. Εξάλλου, από τις συστηματικές έρευνες της Βρετανικής Σχολής στο 

επίπεδο ακρωτήριο της περιοχής Kavos North της Κέρου, συλλέχθηκαν 

μαρτυρίες υπολειμμάτων μεταλλουργικής δραστηριότητας. Παρά την 

αποσπασματική κατάσταση των αντικειμένων που βρέθηκαν εκεί (σκωριών, 

απορριμάτων εκκαμίνευσης ή υαλωμένων οστράκων, χάλκινων και μολύβδινων 

θραυσμάτων, ενός τεμαχίου λιθαργύρου, σιδηρούχων μεταλλευτικών δειγμάτων 

λίγων εκατοστών του μέτρου), η μελέτη τους από τη Μ. Γεωργακοπούλου 

(Georgakopoulou 2007) υπήρξε διαφωτιστική: «τα θειούχα υπολείμματα που 

παρατηρήθηκαν σε σκωρίες αποτελούν ενδείξεις για τη χύτευση θειούχων 

μεταλλευμάτων. Η παρουσία υαλωμένων οστράκων ή υπολειμμάτων 

εκκαμίνευσης, παρά το γεγονός ότι αυτά σώζονται πολύ αποσπασματικά, 

αποτελεί χρήσιμη μαρτυρία για την ανάλυση της διαδικασίας χύτευσης χαλκού. 

Επιπλέον, η εύρεση στη θέση αυτή μεταλλικών κυρίως χάλκινων βώλων 

επιβεβαίωσαν την επιτόπια χύτευση χαλκού, ωστόσο, η απουσία ευρημάτων από 

μήτρες ή χυτευτήρες ή χοάνες δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση της χρήσης τέτοιων 

εργαλείων και την άσκηση δευτερογενών μεταλλουργικών δραστηριοτήτων εκεί. 

Το ένα και μοναδικό αντικείμενο που αναγνωρίστηκε ως λιθάργυρος αποτελεί 

ενδεικτικό στοιχείο για την άσκηση της μεταλλουργίας μολύβδου – αργύρου με τη 

διαδικασία της κυπέλλωσης για την παραγωγή αργύρου, ωστόσο δεν αποτελεί 

ικανή μαρτυρία για να αποδειχθεί η επιτόπου άσκησή της στον Κάβο Δασκαλειού» 

(Renfrew et al. 2007β, 452). 

Την υιοθέτηση της κυπέλλωσης και στη Νάξο ίσως υπαινίσσεται και η 

άφθονη χρήση μολύβδου, που πιστοποιείται από τα ευρήματα του 

νεκροταφείου των Απλωμάτων.191 Το νησί πάντως δεν διέθετε, από όσο 

γνωρίζουμε, δικά του μεταλλεύματα. Η αρχαιολογική μαρτυρία έως σήμερα 

μάλλον αποδυναμώνει την πεποίθηση του Μπαρδάνη ότι οι τοπικοί μύθοι και τα 

τοπωνύμια δείχνουν ότι εκεί υπήρχαν φλέβες αυτοφυούς χρυσού και άλλων 

πολύτιμων μετάλλων.192 Ο Στέφανος (1908, 115 - 116, σημ.) υπογραμμίζει την 

ανακολουθία των τοπωνυμίων σε σχέση με τα αρχαιολογικά δεδομένα: «Έν 

σχέσει προς την εν Νάξω κατεργασία χαλκού, η τοπωνυμία ‘Χαλκιδιά’ μεταξύ 

Κωμιακής και Απόλλωνος (όπως αλλαχού της νήσου το όνομα της πολίχνης 

‘Χαλκί’) τεκμηριοί χαλκουργίαν πάλαι αυτόθι, άνευ όμως άλλου τινός επικούρου 

δεδομένου. Εξ άλλων τόπων της βορείας Νάξου η θέσις ‘Καρκός’ ούτε σημεία 

μεταλλείου χαλκού δεικνύει, ούτε τεκμήριόν εκ κατεργασίας του μετάλλου τούτου 

                                                           
191

 ‘The lavish use of lead for a variety of purposes may also hint at local cupellation for 

silver’(Broodbank 2000, 221) 
192 Βλ. για παράδειγμα επίθετο «Χαλκός» και παρατσούκλια «Τζίγκος» και «Ντενεκές». Η περιοχή 
«Καλή Στιχιά» ήταν αρχικά «Καλά Στοιχεία» και ύστερα έγινε «Καλά Στοιχειά» και κατόπιν 

«Καλή Στιχιά» κ.ά. (Μπαρδάνης 1971ε, 2). 
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παρέχει, η δε τοπωνυμία ‘φούρνου εγκρεμνάν’ οφείλεται εις μικρόν αυτόθι 

σπήλαιον, καταφύγιον ποιμένων, δίκην δε κλιβάνου αιθαλώδες, διά το υπ’ αυτών 

εν χειμώνι απτόμενον πυρ, ουδεμίαν έχει σχέσιν προς μεταλλουργίαν, ως 

επιτόπιος παρατήρησις κατέδειξεν ημίν». Επιπλέον, τα μεταλλουργικά σκεύη και 

σύνεργα (χοάνες, μήτρες κ.λπ) είναι σχεδόν ανύπαρκτα.  

Με τη μεταλλουργία ενδεχομένως σχετίζονται, κατά τον Ντούμα (1990γ, 

161) και τους Σταμπολίδη & Σωτηρακοπούλου (1999, 70), τα μικρά 

αρυβαλλόσχημα αγγεία που είχαν κονιορτοποιημένο αζουρίτη (ορυκτό κυανού 

χρώματος που προέρχεται από την οξείδωση χαλκούχων ορυκτών και βρίσκεται 

σε μεταλλοφόρα κοιτάσματα που περιέχουν χαλκούχα ορυκτά), που θα 

μπορούσαν να είναι συσκευασίες μεταλλευμάτων, «εάν αυτή η γαλάζια σκόνη 

δεν χρησίμευε αποκλειστικά ως χρωστική ύλη» (Ντούμας, όπ.π). Έχει εξάλλου 

υποστηριχθεί ότι τα πηνιόσχημα αντικείμενα που είναι συχνά σε κυκλαδικά 

νεκροταφεία, μεταξύ των οποίων εκείνα στους Τσικνιάδες, αλλά και στον 

δυσνόητο Κάβο της Κέρου, ίσως μιμούνται «χωνευτήρια» συμβολίζοντας τη νέα 

τεχνολογία μετάλλων στο νησί (έχει όμως προταθεί τεκμηριωμένα από τον 

Rahmstorf 2003 η χρήσή τους ως σταθμών).  

 

Τα μετάλλινα αντικείμενα συνδέονται με την ύπαρξη έντονης εμπορικής 

δραστηριότητας για την προμήθεια πρώτων υλών και την ανταλλαγή 

προϊόντων και ιδεών [είναι μάλιστα πιθανό πίσω από τις ταραγμένες συνθήκες 

της ΠΚ ΙΙ και της φάσης Καστριού να κρύβεται η διαμάχη των πληθυσμών για 

τον έλεγχο των πηγών και των οδών διακίνησης περιζήτητων μετάλλων, όπως ο 

κασσίτερος (Σταμπολίδης & Σωτηρακοπούλου όπ.π, 76)]. Μαρτυρούν όμως 

επίσης την ανάπτυξη του εμπορίου, τη δημιουργία τάξεων εξειδικευμένων 

τεχνιτών, την άνθηση τεχνών όπως η οικοδομική, η ναυπηγική (που προφανώς 

γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά την ΠΚ ΙΙ, οπότε τα θαλάσσια ταξίδια βρίσκονταν 

στο αποκορύφωμά τους), η λιθογλυφία, η ξυλουργική.  

Οι τέχνες του ξυλουργού και του επιπλοποιού ήταν γνωστές και 

διαδεδομένες στη Νάξο, όπως δείχνει η εύρεση αρκετών ξυλουργικών εργαλείων 

σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό καθιστών ειδωλίων από το νεκροταφείο 

των Απλωμάτων, που μας δίνουν πληροφορίες για ποικίλα έπιπλα: σκίμποδες 

και ξύλινα καθίσματα με ερεισίνωτο («θρόνους»). Αφορμή για ενδιαφέρουσες 

υποθέσεις έδωσαν οι τρεις σμίλες που βρέθηκαν σε έναν διπλό κιβωτιόσχημο 

ΠΚ ΙΙ τάφο στον όρμο του Απόλλωνα, που κατά τον Renfrew, θα μπορούσε να 

ανήκει σε πατέρα και γιο ξυλουργούς, γεγονός που θα έδειχνε ότι υπήρχε 

οικογενειακή παράδοση (Μαρθάρη 1990, 44). Η σπηλιά της Κορώνου (Κακό 

Σπήλιο) ίσως φιλοξένησε εργαστήριο ξυλοτεχνίας, όπως δείχνει ένα σύνολο 

χάλκινων εργαλείων της ΠΚ ΙΙ (3 σμίλες και ένας αμφίστομος χάλκινος πέλεκυς).  

 

 Τα παραπάνω παραδείγματα δεν είναι εξαντλητικά ούτε καλύπτουν 

όλους τους εν δυνάμει τομείς της τεχνολογίας των κατοίκων της Νάξου και των 

Μικρών Κυκλάδων, φανερώνουν όμως ότι η ανασκαφική ανίχνευση 
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εργαστηριακών χώρων και δραστηριοτήτων είναι περιορισμένη και εναπόκειται 

σε μεγάλο βαθμό στην τύχη. Έμμεσες πληροφορίες για την ύπαρξή τους 

παρέχουν ωστόσο τα άλλα υλικά κατάλοιπα του Κυκλαδικού πολιτισμού, ενώ 

σημαντικές σχετικές τεχνολογικές μαρτυρίες φέρουν τα ίδια τα αντικείμενα.  
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Ιερά 

 

 Σύμφωνα με τον Λαμπρινουδάκη (1990β, 100) υπάρχουν ενδείξεις για 

οικιακά ιερά στη Νάξο. Συγκεκριμένα τα ειδώλια που βρίσκονται στους τάφους 

και ερμηνεύονται ως εικόνες ανώτερης δύναμης συμπεραίνεται ότι πρέπει να 

φυλάσσονται για ένα διάστημα σε μικρούς χώρους ή γωνιές αφιερωμένες στο 

θείο μέσα στο σπίτι. Ωστόσο η αποδοχή της συγκεκριμένης άποψης 

προϋποθέτει και αποδοχή της θρησκευτικής ερμηνείας των ειδωλίων.193  

Στη βιβλιογραφία για την ΠΚ Νάξο καταγράφονται ορισμένοι δημόσιοι 

χώροι λατρείας. Μικρό ιερό θεωρήθηκε η Κορφή τ’ Αρωνιού - ένα εξαιρετικό 

παρατηρητήριο που εποπτεύει ολόκληρη σχεδόν την ανατολική ακτή του νησιού 

και έναν ευρύ θαλάσσιο ορίζοντα μέχρι την Αμοργό -  λόγω της θέσης, της 

μορφής, αλλά κυρίως της εκεί εύρεσης της σειράς πλακών με επίκρουστες 

εικονιστικές παραστάσεις.  

Ένα δεύτερο πιθανό ιερό βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της Μικρής 

Βίγλας. Πρόκειται για το κτήριο S(tructure) 7 που διακρίνεται από τα υπόλοιπα 

ως προς το μέγεθος και την κατασκευή του, παρέχει εξαιρετική θέα, αλλά 

προβάλλεται και το ίδιο από μακριά. Το σπουδαιότερο διακριτικό του είναι τα 

πήλινα ειδώλια, πανομοιότυπα με τα ΠΚ μαρμάρινα, στο εσωτερικό και στον 

άμεσο περιβάλλοντα χώρο του. Τέλος, στο Βαρδάκι αναφέρεται ένα κτήριο με 

εγχάρακτες σπείρες στις γωνίες των θεμελίων του, ενώ παραστάσεις σπειρών 

υπάρχουν κατά διαστήματα και στο βραχώδες μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό.  

Σχετικά με τον ιερό χαρακτήρα του κτηρίου στην Κορφή τ’ Αρωνιού, οι 

ενστάσεις μας έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.194 Συγκεκριμένα 

έχουμε υποστηρίξει ότι το περιεχόμενο του κτηρίου (χονδροειδή αγγεία και 

σκεύη αποθηκευτικού χαρακτήρα) δεν αποδεικνύουν παρά την αποθηκευτική 

του χρήση. Επίσης οι επίκρουστες παραστάσεις απεικονίζουν καθημερινές 

δραστηριότητες που εξασφαλίζουν τη διαβίωση των χρηστών της θέσης. 

Συνεπώς ακόμη και εάν γίνει δεκτή τυχόν μαγική-αποτροπαϊκή ερμηνεία των 

παραστάσεων των πλακών, αυτή δεν επαρκεί για να καταστήσει το κτήριο και 

κατ’ επέκταση όλη τη θέση ιερή.  

Εάν, πάντως, πρέπει οπωσδήποτε να αποδώσουμε μια κάποια 

θρησκευτική ιδιότητα στην Κορφή τ’ Αρωνιού θα μπορούσαμε, ίσως, να 

φανταστούμε195 την άσκηση τελετουργιών στον ανοιχτό χώρο (εξ ου και δεν 

σώθηκαν ίχνη τους), στο πλαίσιο ενός είδους αγροτικής (;) λατρείας. Θα 

μπορούσε, δηλαδή, η θέση να εκληφθεί ως ένα είδος υπαίθριου ιερού, αντίστοιχο 
                                                           

193 Για τις διάφορες ερμηνείες που έχουν δοθεί στα μαρμάρινα ΠΚ ειδώλια βλ. Barber 1994, 134 - 
136˙ Λαμπρινουδάκης 1990β, 101 - 102˙ Ντούμας 1984, 35 – 36.  
194 Στην παρουσίαση της θέσης «Κορφή τ’ Αρωνιού» στον κατάλογο των ΠΚ θέσεων της ΒΑ & 

ΝΑ Νάξου 
195 Προτιμάται η χρήση του ρήματος αυτού αντί του ρήματος «αναπαραστήσουμε» ή 

«αναγνωρίσουμε» ελλείψει απτών τεκμήριων που να στηρίζουν αδιάσειστα κάτι τέτοιο. 



 

243 

 

με εκείνα που μαρτυρούνται στους γεωμετρικούς χρόνους στη Νάξο (π.χ ιερό 

Γύρουλα στο Σαγκρί κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή, οι πλάκες μπορεί να ήταν 

ενσωματωμένες σε κάποιον περίβολο, τα κτήρια, που ελάχιστα λείψανά τους 

σώθηκαν, θα χρησίμευσαν ως ενδιαιτήματα των «πιστών», και το κεντρικό 

ελλειψοειδές κτήριο ή δωμάτιο ως χώρο αποθήκευσης των υγρών και στέρεων 

προσφορών τους.  

Στη Μικρή Βίγλα, τυχόν ιερότητα του κτηρίου S7 κατά την ΠΚ περίοδο 

(για την οποία πάντως εκφράζουν ισχυρές επιφυλάξεις και οι μελετητές της 

θέσης, Barber και Χατζηαναστασίου, που την προτείνουν με μεγάλο δισταγμό), 

απορρέει (α) από τη χρονολόγηση των πήλινων ειδωλίων στην ΠΚ περίοδο, που 

δεν είναι ασφαλώς τεκμηριωμένη διότι πρόκειται για επιφανειακά μη 

στρωματογραφημένα ευρήματα, αφενός, (β) από τη θρησκευτική ερμηνεία που 

αποδίδεται στα ειδώλια εν γένει, που αμφισβητείται με ισχυρά επιχειρήματα 

από μερίδα των μελετητών, αφετέρου.   

Τέλος, οι σπείρες στις γωνίες του κτηρίου στο Βαρδάκι μπορεί απλώς να 

αντικατοπτρίζουν κάποια πρακτική που σχετίζεται με τη θεμελίωση των 

κτηρίων, αντίστοιχη με σύγχρονες σε πολλά μέρη του ελληνικού χώρου, όπως το 

θάψιμο μικρών μπουκαλιών με αγιασμένο νερό στις τέσσερις γωνίες της οικίας. 

Φυσικά μία τέτοια εξήγηση προϋποθέτει την αποδοχή της θρησκευτικής 

σημασίας της παράστασης της σπείρας. Ωστόσο, η ανίχνευση ανάλογων έργων 

σε βράχους ή πλάκες στη Νάξο, αλλά και στις Μικρές Κυκλάδες, μάλλον 

αποδυναμώνει την θρησκευτική τους ερμηνεία. Σε αυτή την περίπτωση, 

εκτάσεις πολλών στρεμμάτων, ακόμη και ολόκληρες περιοχές νησιών (π.χ. Άγιος 

Αθανάσιος Ηρακλειάς) θα ήταν ιεροί τόποι (για τις βραχογραφίες και τις πλάκες 

με επίκρουστες παραστάσεις, βλ. παρακάτω).  

 

Για τις Μικρές Κυκλάδες, ο Ντούμας (1990β, 95) συσχετίζει την εύρεση 

στην είσοδο ενός σπηλαίου στην ευρύτερη περιοχή του Κάβου Δασκαλιού της 

Κέρου ανθρωπίνων οστών και χιλιάδων κομματιών από σπασμένα μαρμάρινα 

αγγεία και ειδώλια με την πρακτική της ανακομιδής των οστών που 

διαπιστώθηκε σε πολλά ναξιακά νεκροταφεία. Διατυπώνει έτσι, μία ελκυστική, 

αν και μάλλον παρακινδυνευμένη υπόθεση, σύμφωνα με την οποία για τους 

Κυκλαδίτες μία από τις πύλες του Άδη θα μπορούσε να είναι το συγκεκριμένο 

σημείο.  

 Η Κέρος, σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Renfrew, όπως τη 

μεταφέρει εκλαϊκευμένα η δημοσιογράφος Μαρία Θερμού για την εφημερίδα Το 

Βήμα, 14/06/2011,196 ‘είχε επιλεγεί ως ιερό καταφύγιο για να εναποτεθούν και να 

διατηρηθούν τα μαρμάρινα ειδώλια’, που βρέθηκαν σπασμένα εκεί, στις δύο 

Ειδικές Αποθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Κυκλαδίτες χρησιμοποιούσαν τα 

ειδώλια και τα αγγεία για τελετουργίες και ενδεχομένως να τα μετέφεραν σε 

                                                           

196 Αναδημοσίευση του άρθρου «Σπασμένα ειδώλια της Κέρου: Βρετανοί αρχαιολόγοι 

ερμηνεύουν ελληνικό μυστήριο» της εφημερίδας Guardian  
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λιτανείες όπως γίνεται ακόμη σήμερα στην Ελλάδα με τις εικόνες. ‘Μετά από τη 

χρήση τους για κάποιο διάστημα, ίσως και δεκαετίες, θα ερχόταν ο χρόνος για να 

αποσυρθούν. Τότε σπάζονταν και τα κομμάτια τους μεταφέρονταν στην Κέρο. 

Είναι πιθανό μάλιστα αυτό να γινόταν σε τακτά διαστήματα κάθε χρόνο 

ενδεχομένως, με τον ίδιο τρόπο που οι Έλληνες έκαναν τους Ολυμπιακούς αγώνες 

κάθε τέσσερα χρόνια’. Το γεγονός εξάλλου ότι τα χαμένα κομμάτια δεν έχουν 

βρεθεί σε άλλα νησιά κάνει τον καθηγητή να αναρωτιέται μήπως ρίχνονταν στη 

θάλασσα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο 

γίνονταν όλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί βέβαιο πως επρόκειτο για μία τελετή 

αναγέννησης: ‘Πιστεύουμε ότι η σύμβαση ήταν ότι όταν ένα ειδώλιο είχε φθάσει 

στο τέλος της χρήσης –του κύκλου ζωής του– δεν μπορούσε απλώς να το πετάξει 

κανείς ή να το χρησιμοποιήσει συμβατικά, αλλά θα έπρεπε να χάσει την ιερότητά 

του μέσα από μία περίπλοκη διαδικασία. Φαίνεται δηλαδή, ότι υπήρχε κάποια 

υποχρέωση στους ανθρώπους να φέρουν ένα κομμάτι του σπασμένου εδωλίου και 

να το καταθέσουν στο ιερό νησί’. Το 2006 εξάλλου ο Άγγλος καθηγητής εντόπισε 

μία ασύλητη θέση σπασμένων ειδωλίων αλλά και τα κατάλοιπα ενός μικρού 

οικισμού στο νησάκι Δασκαλιό που βρίσκεται στα 100 μέτρα από την Κέρο, αλλά 

σύμφωνα με τους γεωλόγους στην εποχή του Χαλκού ήταν ενωμένα. Εκεί η 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός είδους ξενώνα, όπου θα παρέμεναν οι άνθρωποι οι 

οποίοι έφθαναν στο νησί για προσκύνημα. Το κτίσμα ήταν φτιαγμένο μάλιστα 

από μάρμαρο, που έφθανε δια θαλάσσης στην Κέρο από άλλα νησιά. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία των ανασκαφών όλα αυτά γίνονταν στην Κέρο για περίπου 400-500 

χρόνια, δηλαδή ως το 2000 π.Χ. Όπως λέει όμως ο Renfrew, μένουν πολλά ακόμη 

να απαντηθούν από τις έρευνες. 

Ωστόσο, κατά την άποψή μας, οι Ειδικές Αποθέσεις στον Κάβο θα 

μπορούσαν να είναι χώροι συγκέντρωσης - κατάχωσης υλικού από νεκροταφεία 

(γιατί όχι και από οικιστικές θέσεις;) που καταργήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν ή 

καταστράφηκαν ήδη στην αρχαιότητα. Εξάλλου, οι αποθέσεις αυτές δεν 

καταλαμβάνουν παρά απειροελάχιστο κομμάτι ενός πολύ μεγάλου και κατ’ 

ουσίαν ανεξερεύνητου νησιού, συνεπώς οποιαδήποτε ερμηνεία, τουλάχιστον 

στην παρούσα φάση που τα δεδομένα είναι ελάχιστα και αποσπασματικά, τελεί 

υπό αίρεση. Μελλοντικές έρευνες σε άλλες θέσεις του Κέρου, αλλά και στις 

περιοικίδες βραχονησίδες της (Λάζαρο, Λουμπαδιάρη, κ.ά), επιβάλλονται 

προκειμένου να αποκτήσουμε σφαιρικότερη εικόνα.  

 

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι τα κτήρια ή οι «τόποι» που έχουν 

ερμηνευτεί ως «ιερά» ή ως χώροι λατρείας, δεν παρέχουν καθόλου ασφαλείς 

ενδείξεις, μόνον κάποια χαρακτηριστικά είτε αμφίβολα, όπως είναι η μορφή και 

οι διαστάσεις τους, είτε κοινότυπα, όπως η παρουσία ειδωλίων. Ο Κάβος 

Δασκαλιού της Κέρου αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση, που απαιτεί πολύ 

προσεκτική αντιμετώπιση - ανάγνωση.  

 



 

245 

 

 Συνεπώς, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν απαραιτήτως ότι οι 

Ναξιώτες και Ναξιώτισσες της 3ης χιλιετίας, και οι σύγχρονοί τους κάτοικοι των 

γύρω μικρών νησιών διέθεταν αντιλήψεις και συμπεριφορές, που θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν κατ’ αναλογία με τη σύγχρονη εποχή, θρησκευτικές.  

 Ή, απλώς, οι δικές μας προσπάθειες αναγνώρισης των υλικών μορφών 

έκφρασής τους είναι μάλλον καταδικασμένες να μείνουν στο επίπεδο των 

υποθέσεων εργασίας, επειδή ως εκεί φθάνουν οι δυνατότητες της 

αρχαιολογικής ερμηνείας;  

 Η ταύτιση των ανθρώπινων ιερών δομών και των λατρευτικών 

ενεργειών της μακρινής αυτής εποχής είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και 

παράλληλα «επικίνδυνη ζώνη» που αφήνει πολλά περιθώρια αυτοσχεδιασμών 

ανάλογα με τη φαντασία και τα πιστεύω του καθενός.197 

                                                           

197 Όπως επισημαίνει χιουμοριστικά και με μεγάλη δόση υπερβολής, αλλά και αλήθειας, ο Bahn 

(1994, 52), «οι ατέλειες της αρχαιολογικής ερμηνείας είναι προφανείς: πράγματι αυτή έχει 
χαρακτηριστεί ως ‘η εξακρίβωση μη παρατηρήσιμων προτύπων συμπεριφοράς από έμμεσα ίχνη 
σε ακατάλληλα δείγματα’. Ο εύστροφος μπλοφαδόρος μπορεί να το κάνει απολύτως κατανοητό με 
μία παραβολή περί του αρχαιολόγου στο μακρινό μέλλον, ο οποίος θα προσπαθούσε να βγάλει 
νόημα από έναν αρχαιολογικό χώρο του τέλους του 20ου αιώνα. Τα κτίρια τα σημαδεμένα με 
χρυσές αψίδες θα ήταν ασφαλώς τόποι λατρείας, στους οποίους θα ετοιμάζονταν τελετουργικά 
γεύματα˙ η κυριότερη θεότητα θα ήταν αναμφισβήτητα ένας ποντικός με κόκκινο παντελονάκι και 
άσπρα γάντια (η εικόνα του βρίσκεται παντού, ιδίως μάλιστα στα ρούχα)˙ και το μπουκάλι της 
Κόκα Κόλα θα ήταν φαλλικό σύμβολο ή γυναικείο ειδώλιο, ανάλογα με τις προτιμήσεις του 
ερμηνεύοντος». 
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Βραχογραφίες - πλάκες με παραστάσεις  
 

Πλάκες  

 Στην Αρχαιολογική Συλλογή (Μουσείο) Απειράνθου φυλάσσονται και 

εκτίθενται πλάκες με επίκρουστη ή εγχάρακτη διακόσμηση. Πρόκειται για 

τμήματα βραχογραφιών198 που εκβραχίστηκαν ή σπανιότερα, για εξαρχής 

διαμορφωμένες πλάκες με στόχο να αποτελέσουν δομικό – διακοσμητικό υλικό 

κτηρίων ή άλλων κατασκευών. Επειδή στη συντριπτική τους πλειονότητα 

προέρχονται από παραδόσεις, η ακριβής τους προέλευση, οι συνθήκες 

προέλευσης και οι συνάφειές τους είναι συνήθως άγνωστες. 

 Συνολικά πρόκειται για 46 καταγεγραμμένες πλάκες. 42 προέρχονται 

από διάφορες περιοχές της Νάξου και 2 από τις Μικρές Κυκλάδες (Δασκαλιό και 

Ηρακλειά).199 Σε αυτές θα πρέπει τώρα να προστεθούν 3 ακόμη, από την 

Ηρακλειά. Οι δύο μάς γνωστοποιήθηκαν από κάτοικο του νησιού 200 και η τρίτη 

περισυλλέχθηκε πρόσφατα από τη γράφουσα σε αυτοψία της στον Άγιο 

Αθανάσιο.  

 Από τις 46 καταγεγραμμένες πλάκες οι 12 είναι αμφίβολης χρονολόγησης 

ή ιστορικών χρόνων. Από τις υπόλοιπες 34, οι 17 παριστάνουν ζώα και 

ανθρώπους [πρόκειται για 12 από την Κορφή του Αρωνιού (περιγράφονται 

αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο) και άλλες 5 από άλλες περιοχές, με 

παραστάσεις φαλλού, όφεος, σχηματοποιημένων ζώων και ανθρώπων], οι 13 

έχουν αβαθείς κοιλότητες, κάποιες από τις οποίες σχηματίζουν σπείρες, και οι 4 

έχουν μονή ή διπλή σπείρα.  

 

Υλικά και τεχνικές κατασκευής 

 Τα βραχογραφήματα στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες, είτε πρόκειται 

για κινητές πλάκες είτε για παραστάσεις σε σταθερές λείες βραχώδεις 

επιφάνειες, είναι από μάρμαρο ή ασβεστόλιθο και έχουν κατασκευαστεί με 
                                                           

198 Οι όροι «βραχογραφία» και «βραχογράφημα» χρησιμοποιούνται εδώ ως ταυτόσημοι και 

δηλώνουν την παράσταση πάνω σε βράχο. Έχει προταθεί ωστόσο ((Χατζηλαζαρήδης 2000, 18) 

ο πρώτος (βραχογραφία) να χρησιμοποιείται με την έννοια της ζωγραφικής ή της χαρακτικής 
τέχνης (ενέργεια) πάνω στον βράχο (μέσον) και ο δεύτερος (βραχογράφημα) να δηλώνει το 

αποτέλεσμα της βραχογραφίας. Ο Μπαρδάνης χρησιμοποιεί συχνά τον όρο «σκαλίσματα» και 

«πετρογραφήματα. Σε άλλες δημοσιεύσεις (κυρίως του Παγγαίου) συναντώνται οι όροι 
«ακιδογράφημα» ή «ακιδογραφία» και πάλι ως συνώνυμοι, για να δηλώσουν την παράσταση 

που χαράχθηκε με αιχμηρό εργαλείο πάνω σε μνημείο ή βράχο είτε τη σχετική πράξη χάραξης. 

Συναφή χρήση έχει και όρος «πικτόγραμμα», μεταφορά στην ελληνική του λατινικού pictogram. 

Στις αγγλικές δημοσιεύσεις οι κοιλότητες ονομάζονται peck marks. 
199 Οι πλάκες παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της εργασίας, στους καταλόγους Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων, στις θέσεις όπου βρέθηκαν. Οι περισσότερες είναι ευρέσεις του Μπαρδάνη, ο 

οποίος έχει κάνει και τη «δημοσίευσή» τους, υπάρχουν όμως και παραδόσεις άλλων, Ναξίων και 
ξένων, που στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι αδημοσίευτες [εξαιρουμένων ελαχίστων 

δημοσιευμένων από τον Ντούμα (Ντούμας 1965)].  
200 Σημειωτέον ότι στη μία από τις δύο πλάκες, η παράσταση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως 
ακτινωτός δίσκος, γνωστό θέμα στα ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ τηγανόσχημα σκεύη, που θεωρήθηκε ότι δηλώνει 

τον ήλιο. 
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εγχάραξη, λάξευση ή κρούση. Και στις τρεις παραπάνω τεχνικές το 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι αιχμηρό, οξύληκτο και σκληρό˙ μάλλον 

σμύριδα, που επιχωριάζει στη Νάξο και την Ηρακλειά (βλ. όμως και στην Κέρο 

πρόσφατος εντοπισμός επιφανειακού κοιτάσματος) ή οψιανός που εισάγεται 

άφθονος στα νησιά από τη Μήλο. Κατά τον Ντούμα, ωστόσο, για τις 

βραχογραφίες της Κορφής τ’ Αρωνιού χρησιμοποιήθηκε μάλλον μετάλλινο 

εργαλείο (Ντούμας 1965, 59).  

 Ανεξαρτήτως του υλικού, η δημιουργία των βραχογραφιών βασίζεται στο 

γεγονός ότι «με την κρούση201 δημιουργούνται τριχοειδείς ρωγμές στην 

επιφάνεια του βράχου, ώστε το σημείο που δέχεται την κρούση να γίνεται 

φωτεινότερο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εντυπωσιακότερο σε γκρίζους 

δολομιτικούς ασβεστόλιθους, οι οποίοι και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στις 

Κυκλάδες για τον σκοπό αυτό. Σημειωτέον δε ότι η φωτεινότητα αυτή διατηρείται 

τόσο έντονα ώστε έργα πολλών χιλιάδων ετών να μοιάζουν τωρινά. Με τη 

συγκέντρωση πολλών κτυπημάτων κοντά κοντά δημιουργούνται ανοικτόχρωμες 

επιφάνειες, με τις οποίες ο τεχνίτης δημιουργεί σχήματα και μορφές» (Ντούμας 

1990, 158).  

 Τα σημάδια μπορεί να είναι επιδερμικά ή βαθύτερα, αναλόγως του 

βαθμού σκληρότητας του εργαλείου ή/της επιφάνειας του βράχου. Σε κάθε 

περίπτωση οι περισσότερες από τις παραστάσεις διακρίνονται με δυσκολία και 

ανάλογα με την κλίση και την ένταση του φυσικού φωτός, γεγονός που «ίσως 

τότε προσέδιδε και την αίσθηση του μαγικού» (Τελεβάντου 2006, 6), σήμερα 

όμως δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους. Πράγματι, όπως έχουμε διαπιστώσει 

ιδίοις όμμασι, η ίδια βραχογραφία που φαίνεται ολοκάθαρα μία συγκεκριμένη 

ώρα της ημέρας, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να καταστεί απολύτως αθέατη. Για 

τον λόγο αυτό, ίσως να είχε χρησιμοποιηθεί και χρώμα για το γέμισμα των 

περιγραμμάτων των απεικονίσεων. 

 

Βραχογραφίες στη Νάξο 

 Στη Νάξο μαρτυρούνται (και παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στον 

σχετικό κατάλογο) βραχογραφίες: 

Ι. στο ανατολικό τμήμα του νησιού:  

(α) στον Άη Μάμα όπου σε έκταση, 2 στρ. περίπου, σε συστάδες βράχων 

εντοπίζονται ομάδες αβαθών κοιλοτήτων σε διάφορα μεγέθη, πυκνότητες και 

σχηματισμούς,  

(β) στους «Τοίχους»,κοντά στο λιμάνι του Πανόρμου, όπου πάνω σε βράχο 

διακρίνονται τρεις σπείρες,  

(γ) «στα Γκρεμνά του Λίξη», στην ανατολική πλευρά της Κορακιάς, στην 

ευρύτερη περιοχή της Απειράνθου, όπου σε οριζόντια πλευρά βράχου υπάρχει 

αποτύπωμα πατούσας σε φυσικό μέγεθος, «που κατευθύνεται σε προϊστορικό 

οικισμό», κατά τον Μπαρδάνη, και «ίσως να χρησίμευε σαν οδηγός πορείας από 

                                                           

201 Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τις άλλες δύο τεχνικές (εγχάραξη, λάξευση). 



 

248 

 

την χαράδρα του Λίξη προς το χωριό αυτό ή στην θέσιν αυτήν ήταν το Ιατρείον 

(Ναός Υγείας) των γύρω προϊστορικών χωριών.202  

ΙΙ. στη Δυτική Νάξο, κοντά στο νεκροταφείο των Λάκκουδων Α, όπου 

εντοπίστηκε μία ομαλή λωρίδα γης με βραχογραφίες που φέρουν επίκρουστες 

παραστάσεις σπειρών και κοιλότητες  

ΙΙΙ. Στην Κεντρική Νάξο, στο Βαρδάκι, κοντά στο νεκροταφείο του Αϊλά στην 

περιοχή του Χειμάρρου, όπου βρέθηκαν: (α) σε δύο βράχους από μία σπείρα˙ η 

μία συνοδεύεται και από άλλα σκαλίσματα, ίχνη των οποίων μόνον 

διατηρούνται, (β) σε επτά βράχους που διατάσσονται σε ευθεία γραμμή και 

οδηγούν σε κτήριο, από ένα ζευγάρι σπειρών, (γ) στους βράχους στις 4 γωνίες 

του κτηρίου από ένα ζευγάρι σπείρες.  

ΙV. Στη ΒΔ Νάξο, στη Μοναστηριώτισσα Εγγαρών, όπου βράχοι φέρουν 

κοιλότητες και δυσδιάγνωστες παραστάσεις. 

 

Βραχογραφίες στις Μικρές Κυκλάδες  

 Όσον αφορά στις Μικρές Κυκλάδες, επιβεβαιωμένα203 βραχογραφίες 

υπάρχουν: (α) στην Κέρο, στο «Ραχίδι», όπου ο Μπαρδάνης παρατήρησε 

παράσταση δύο σπειρών που σχηματίζονται από αβαθείς κοιλότητες, (β) στο 

Δασκαλιό, όπου και πάλι ο Μπαρδάνης εντόπισε δύο βραχογραφίες με 

κοιλότητες και σπείρα, αντίστοιχα, (γ) στην Ηρακλειά.  

 

Οι βραχογραφίες της Ηρακλειάς 

 Οι βραχογραφίες της Ηρακλειάς συνιστούν, κατά την άποψή μας, ένα 

ξεχωριστό «φαινόμενο» στον τομέα των κυκλαδικών, αν όχι εν γένει των 

αιγαιακών, προϊστορικών βραχογραφιών, λόγω της επαναλαμβανόμενης 

θεματολογίας (συστάδες ή μεμονωμένες παραστάσεις σπειρών, μονών ή διπλών, 

καθώς και μοτίβα κοιλοτήτων «ακατάστατων» ή σε ομόκεντρους κύκλους ή σε 

σπειροειδείες σχηματισμούς) και (κυρίως) της μεγάλης διασποράς και της 

έκτασης που καταλαμβάνουν στο νησί.  

 Έως σήμερα έχουν εντοπιστεί πάνω από 20,204 στον Άγιο Αθανάσιο, τον 

Άγιο Μάμα, τη Βορεινή Σπηλιά και την περιοχή του Κάστρου, με τις 

περισσότερες να συγκεντρώνονται στον Άγιο Αθανάσιο, σε συνολική έκταση 

περίπου 18 στρ. Μάλιστα, εάν ενωθούν τα ακραία σημεία όλων των περιοχών 

όπου υπάρχουν βραχογραφίες(εικ. 254), δημιουργείται νοητό πολύγωνο που 

καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ενδοχώρας της Ηρακλειάς (υπολογιζόμενη 

έκταση: 2,5 χλμ).  

                                                           

202 Ο Μπαρδάνης υποθέτει ότι στον ίδιο βράχο υπήχαν και συνοδοί «έλικες» (σπείρες), που 

καταστράφηκαν (καθώς οι γειτονικοί βράχοι έχουν αποκοπεί). 
203

 Έχουμε όμως στη διάθεσή μας και μία ανεπιβεβαίωτη μαρτυρία για την ύπαρξη 

βραχογραφιών που σχηματίζουν δυσδιάγνωστα «μοτίβα» στο μέσον περίπου του νησιού.  
204 Ωστόσο, κάθε φορά που κάνουμε αυτοψία στην Ηρακλειά εντοπίζουμε και άλλες. Συνεπώς 
συστηματική επιφανειακή έρευνα είναι βέβαιο ότι θα φέρει στο φως πολύ περισσότερες, ίσως 

και σε νέες θέσεις. 
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 Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι κάποιες από τις κινητές πλάκες της 

Ηρακλειάς στην πραγματικότητα δεν είναι παρά αποσπασμένοι όγκοι, δηλαδή 

κατεστραμμένες βραχογραφίες. Είναι δε πολύ πιθανό κάποιες βραχογραφίες ή 

τμήματά τους να έχουν χαθεί για πάντα είτε λόγω φυσικής φθοράς είτε εξαιτίας 

του ανθρώπινου παράγοντα. Γηραιοί κάτοικοι της Ηρακλειάς θυμούνται ότι 

ορισμένες καταστράφηκαν προκειμένου να αποκαλυφθούν οι θησαυροί των 

πειρατών που υποτίθεται ότι φυλάσσονταν από κάτω τους (Γαβαλάς, 2010, 

55).205  

 

Οι σπείρες και οι κοιλότητες. Ερμηνευτικές υποθέσεις και παράλληλα 

 Από την παλαιολιθική ήδη εποχή συναντούμε παραστάσεις σε βραχώδεις 

επιφάνειες εντός ή στο ευρύτερο περιβάλλον σπηλαίων, σε βραχοσκεπές, αλλά 

και σε υπαίθριες θέσεις. Ειδικότερα στην Ελλάδα βραχογραφήματα, συνήθως 

γραμμικά και σπανιότερα εικονιστικά, από τα οποία πολλά μπορούν να 

θεωρηθούν προϊστορικά, έχουν βρεθεί διάσπαρτα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, 

όπως στη Θράκη, την Καβάλα, την Καστοριά, την ευρύτερη περιοχή του 

Παγγαίου, την Κρήτη (Ασφένδου Σφακίων), τα Δωδεκάνησα (Αστυπάλαια) κ.ά. 

Από τα κυκλαδονήσια, βραχογραφίες χρονολογούμενες στους προϊστορικούς 

και ιστορικούς χρόνους έχουν βρεθεί στη Θήρα, την Αμοργό, την Ίο, την Άνδρο.  

 Ειδικότερα το μοτίβο της σπείρας και των κοιλοτήτων, που χαρακτηρίζει 

την πλειονότητα των γνωστών βραχογραφημάτων, απαντά στον προϊστορικό 

Αιγαίο είτε μεμονωμένο (Νάξος, Ηρακλειά, Κέρος) είτε ως μέρος ευρύτερων 

παραστάσεων (Άνδρος). Η πρωιμότερη ασφαλώς χρονολογημένη βραχογραφία 

με σπείρες και κοιλότητες βρίσκεται στον Στρόφιλα της Άνδρου και 

τοποθετείται στην ΤΝ περίοδο.  

 Η πρώτη, και, από όσο γνωρίζουμε, και η μόνη έως σήμερα, συνολική 

προσπάθεια μελέτης και ερμηνείας του θέματος της σπείρας, ή «έλικας», όπως 

συνήθιζε να την αποκαλεί, έγινε από τον Μπαρδάνη (1966/67˙ βλ. Ντούμας 

1990 158- 159 για σύνοψη), ο οποίος μάλιστα κάνει την πολύ ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση ότι το σχήμα της είναι εμπνευσμένο από τα σαλιγκάρια, που 

τακτικά βρίσκονται στο εσωτερικό των ΠΚ τάφων.  

 Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του μαθηματικού, η σπείρα απαντά είτε 

διπλή είτε μονή. Η διπλή σπείρα αποτελείται από μία μεγάλη («πρωτεύουσα») 

που η εξωτερική άκρη της συνεχίζεται περιελισσόμενη με αντίθετη φορά 

δημιουργώντας άλλη μικρότερη («δευτερεύουσα»). Επειδή το επίπεδο της 

παράστασης έχει κλίση προς τον ορίζοντα και βλέπει προς την ανατολή, θεωρεί 

τη διπλή σπείρα συμβολική παράσταση της κίνησης του ήλιου: η μεγάλη 

συμβολίζει την κίνησή του κατά τη διάρκεια της ημέρας και η μικρή κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Επομένως η πρώτη σημαίνει επίσης το φως, τη ζωή, και η 

δεύτερη το σκοτάδι, τον Κάτω Κόσμο. Για τον παραπάνω λόγο, η διπλή σπείρα 

                                                           

205 Πβλ. μαρτυρία του Μπαρδάνη για την καταστροφή τμήματος της βραχογραφίας του Κάμινα 
στη Νάξο για την χάραξη οδού. Βλ. επίσης καταστροφή τμήματος της σπείρας στη Βορεινή 

Σπηλιά από τουρίστες που θέλησαν να χαράξουν τα αρχικά τους.  
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δείχνει τη θέση των οικισμών –της ζωής- (και πάντα υπάρχουν διπλές σπείρες, 

είτε ως βραχογραφίες είτε ως κινητές πλάκες, κοντά στους οικισμούς) και η 

μονή σπείρα τη θέση των νεκροταφείων. Αντίστοιχη ερμηνεία είχε δώσει ο 

Μπαρδάνης και για τα «λακκάκια» (κοιλότητες). Διαπιστώνει, για παράδειγμα, 

ότι στον Άη Μάμα της Νάξου, οι σχετικές θέσεις και τα μεγέθη τους συμπίπτουν 

με τις σχετικές θέσεις και τα μεγέθη των άστρων του αντίστοιχου κομματιού 

του ουρανού.  

 Επιπλέον, η μελέτη ορισμένων συμβόλων μέσα στις περιελίξεις 

(«αυλάκια») της σπείρας οδήγησε τον Μπαρδάνη στην άποψη ότι η σπείρα 

χρησίμευε επίσης ως ένα είδος ημερολογίου, που βοηθούσε του χωρικούς να 

προσδιορίζουν τις εποχές του έτους: ανάλογα με τη θέση του στις περιελίξεις 

της σπείρας κάθε σύμβολο προσδιόριζε τον αστερισμό που προηγείτο της 

ανατολής του ήλιου και δήλωνε τον ζωδιακό μήνα κάθε χρόνου. Σε άλλα 

σχήματα αναγνώρισε σύμβολα με τα οποία οι πρωτοκυκλαδίτες παρίσταναν 

τους αστερισμούς (πβλ. πλάκες Ντρίτη και Μουτσούνας, σπείρες στον Κάμινα). 

 «Πολλά από τα σχέδια, λοιπόν, που εικονίζονται στα βραχογραφήματα της 

Νάξου θα πρέπει να ήσαν σύμβολα και μέσα επικοινωνίας» (Ντούμας 1990, 158). 

«Η ενασχόληση με τη θάλασσα των Κυκλαδιτών κατά την ΠΚ περίοδο τους έδωσε 

ώθηση και σε άλλου είδους παρατηρήσεις και ανακαλύψεις. Ασφαλώς οι ναυτικοί 

που απομακρύνονταν αρκετά από το νησί τους, συχνά θα νυχτώθηκαν στο 

πέλαγος και θα ήσαν αναγκασμένοι να συνεχίσουν το ταξίδι μέσα στη νύχτα. Τα 

άστρα θα πρέπει να ήταν ο μοναδικός οδηγός τους» (Ντούμας 1990, 84).206  

 Συναφής με τα παραπάνω, είναι μία άλλη, παραπλήσια, και πολλή 

διαδεδομένη ερμηνεία της σπείρας και των συγκεντρικών κύκλων ως συμβόλων 

της θάλασσας ή των κυμάτων της ή εν γένει του υγρού στοιχείου (Fitton 1989, 

35˙Getz – Preziosi 1989, 45˙ Goodison 2008, 421 κ.ά.˙). Προεκτείνοντας αυτή την 

ερμηνεία και συσχετίζοντάς τη με τη ναυτική δραστηριότητα των Κυκλαδιτών 

της 3ης χιλιετίας προτείνουμε να δούμε στη σπείρα τα τυλιγμένα σκοινιά των 

πλοίων. 

 Η εμφάνιση διπλής σπείρας σε μία ΠΧ2 μηλιακή ραμφόστομη πρόχου με 

μαστοειδείς αποφύσεις (εικ. 298), σε συνδυασμό με την άποψη της Goodison 

(2008, 421) ότι η μαστοπρόχους αποτελεί μεταφορική αναπαράσταση του 

γυναικείου σώματος, μας οδηγεί στην τολμηρή, αλλά ελκυστική σκέψη ότι ίσως 

να σχετίζεται με τη γονιμότητα των ανθρώπων και της γης. Κατ’ επέκταση, η 

απεικόνισή της σε βράχους ίσως έχει «μαγική» έννοια, αποτελεί δηλαδή δέηση, 

παράκληση προς το θείο για καρποφορία της γης. Η θεώρηση της σπείρας «ως 

σχηματικής παράστασις όφεως» (Ντούμας 1965, 63) και η κατεξοχήν σύνδεση 

                                                           

206 Σύμφωνα με τον Ντούμα (1990, 85), «όποιες και αν είναι οι επιφυλάξεις που μπορεί να 
διατυπώσει κανείς για την ερμηνεία του Μπαρδάνη, εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι την ίδια 
περίπου εποχή το 1966, ο Βρετανός αστρονόμος Μ. W. Ovenden δημοσίευσε άρθρο του στο οποίο 
υποστήριζε ότι τα ονόματα των αστερισμών με την αντίστοιχη συμβατική παράστασή τους είναι 
σύλληψη των νησιωτών του Αιγαίου της 3ης χιλιετίας π.Χ. Πρόκειται δηλαδή για έναν απλοϊκό 
τρόπο απόδοσης αστρικών σχηματισμών που εύκολα θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν οι 
αγράμματοι ψαράδες και ναυτικοί του Αιγαίου, ώστε να προσανατολίζονται στα ταξίδια τους…». 
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του ερπετού αυτού με τη γη ενισχύει την εικασία μας. Στο πλαίσιο αυτό δεν 

φαίνεται υπερβολικός ο παραλληλισμός των κοιλοτήτων με κέρνους ή τράπεζες 

προσφορών (βλ. π.χ. Blegen et al. 1950, 156 – 158).  

 Ειδικότερα, πάντως, για τις βραχογραφίες της Ηρακλειάς, την εξήγησή 

τους τη δίνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού, που τις συσχετίζουν με τα 

σύμβολα που χάραζαν πάνω τους οι πειρατές για να ξαναβρούν τους θαμμένους 

θησαυρούς τους και τις ονομάζουν «μπούσουλες», εξελληνισμένο ουσιαστικό 

από το ιταλικό bussola (πυξίδα), δηλαδή τις θεωρούν είδος πινακίδας, θα λέγαμε 

σήμερα, ή, επί το επιστημονικότερον, «σήματα». Κατά άλλους επιστήμονες, οι 

σπείρες χρησίμευαν ως «οδοσήματα» (πβλ. και την ερμηνεία Μπαρδάνη για τη 

γειτνίασή τους με οικισμούς).  

 Μία ακόμη παράμετρος που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας να εξεταστεί 

είναι τυχόν συσχέτιση των κοιλοτήτων με μεταλλουργικές δραστηριότητες 

(εκκαμινεύσεις). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχετικός συλλογισμός του 

Μουτσόπουλου (1969, 1) για τα ακιδογραφήματα του Παγγαίου ότι «οι 

επιφανειακές συστηματικές επεμβάσεις στους βράχους γεννούν υποψίες για έναν 

λαό που ενωρίς γνώρισε μυστικούς τρόπους ανωρύξεως μεταλλευμάτων». Ας 

καταγραφεί εδώ ότι η μεγαλύτερη ως σήμερα γνωστή «ποσότητα» 

βραχογραφιών με κοιλότητες στις Κυκλάδες βρίσκεται στην Ηρακλειά, όπου 

υπάρχουν κοιτάσματα ορυκτού σιδήρου. Επίσης, βραχογραφίες με κοιλότητες 

έχουν διαπιστωθεί στο Δασκαλιό, όπου έχει εντοπιστεί μετάλλευμα χαλκού, 

αλλά και στην Κέρο όπου βεβαιωμένα ασκούνταν μεταλλουργικές 

δραστηριότητες. Αναρωτιόμαστε, ακόμη, μήπως, εν τέλει, δεν είναι και τόσο 

συμπτωματικό το γεγονός ότι οι περισσότερες βραχογραφίες της Νάξου 

βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, γνωστό για την από αρχαίων 

χρόνων εκμετάλλευση της σμύριδας, ενώ οι βραχογραφίες της Ηρακλειάς 

βρίσκονται όλες σε περιοχές σμυριδωρυχείων (στον Άγιο Αθανάσιο, τη Βορεινή 

Σπηλιά, και στον Άη Μάμα˙ ο τελευταίος βρίσκεται στις πρόποδες του Πάπα με 

εκτενή ορυχεία σμύριδας).  

 Τέλος, άλλες, αποκρυφιστικές, εξηγήσεις των επίκρουστων 

παραστάσεων και ιδίως των σπειρών σε βραχογραφίες και κινητές πλάκες 

κάνουν λόγο για «ενεργειακά σύμβολα που απαντούν σε όλο τον κόσμο, από την 

Κελτική Ευρώπη και την Αφρική μέχρι τη Νότιο Αμερική» (Παπαδόπουλος 2011, 

42).  

 Ο «κατάλογος» με τις ερμηνείες που έχουν δοθεί στις σπείρες και τις 

κοιλότητες είναι πολύ μακρύς –ιδιαίτερα εάν κάποιος ανατρέξει στο διαδίκτυο 

όπου έχουν χώρο οι κάθε λογής θεωρίες και αναλύσεις από τις πιο «σεμνές» έως 

τις πιο ευφάνταστες. Άλλωστε η τόσο συχνή χρήση του μοτίβου σε όλα σχεδόν 

τα μήκη και πλάτη της γης από πολλούς και ανόμοιους πολιτισμούς από τους 

προϊστορικούς χρόνους έως και σήμερα αποτελεί «πεδίον δόξης λαμπρόν». 

 Οποιαδήποτε σοβαρή ερμηνευτική απόπειρα θα ήταν ελλιπής, 

πιστεύουμε, εάν δεν περιελάμβανε μία αναφορά- έστω και σύντομη- στις 

βραχογραφίες του οχυρού οικισμού της ΤΝ στον Στρόφιλα της Άνδρου, που 
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αποτελούν τα κοντινότερα γνωστά παράλληλα, και, πρωτίστως, τα «μοναδικά 

ως σήμερα σύνθετα δείγματα της τέχνης της βραχογραφίας που χρονολογούνται 

με ασφάλεια σε άμεση σχέση με συγκεκριμένο οικιστικό σύνολο – ανασκαφικό 

περιβάλλον» (Τελεβάντου 2006, 6).  

 Πρόκειται για επίκρουστες ή σκαλιστές βραχογραφίες, εικονιστικές, αλλά 

και σχηματικές που καλύπτουν περίπου 200 τ.μ.. Βρίσκονται στον ριζιμιό βράχο 

έξω, πολύ κοντά και κατά μήκος του τείχους, στις πλίνθους της εξωτερικής όψης 

του τείχους, καθώς και σε έναν χώρο ερμηνευόμενο από την ανασκαφέα 

(Τελεβάντου) ως λατρευτικής χρήσης μέσα στον οικισμό.  

 Στον ριζιμιό βράχο εξωτερικά του τείχους, σε μίαν έκταση περίπου 70 τ.μ. 

βρέθηκε πολύ μεγάλη σύνθεση δώδεκα πλοίων σε διάφορους τύπους και 

μεγέθη, πολλά ζώα και ένα μεγάλι ψάρι, σε συνδυασμό με σχηματικά θέματα, 

κάποια αδιάγνωστα και ορισμένα γνωστά, όπως το οκτώσχημο, το 

δακτυλιόσχημο και μικρές κοιλότητες συνήθως σε σπειροειδή διάταξη207.  

 Στις πλίνθους του τείχους κυρίαρχο θέμα είναι και πάλι το πλοίο, που 

συνδυάζεται με παράσταση ψαριού και άλλα αδιάγνωστα μοτίβα. Κατά την 

ανασκαφέα (Τελεβάντου 2006, 7), «η μεγάλη σημασία που δίνεται στο πλοίο, σε 

συνδυασμό μάλιστα με το τείχος, δείχνει ότι αποτελούσε το ιδιαίτερο σύμβολο του 

Στρόφιλα, που δήλωνε με αμεσότητα τη στενή σχέση με τη θάλασσα, τη ναυτιλία 

και το εμπόριο, στα οποία προφανώς οφειλόταν η δύναμη και η ανάπτυξή του». 

 Εξαιρετική είναι «η μεγάλη επιδαπέδια βραχογραφία σε μεγάλη αίθουσα 

που βρίσκεται ανάμεσα σε σημαντικά οικοδομήματα του οικισμού (εικ. 299, 

300). Η αίθουσα έχει εμβαδόν 100 τ.μ. και εσωτερικά είναι διαμορφωμένη σε δύο 

τμήματα και επίπεδα. Στο νότιο τμήμα που αποτελεί το 1/3 περίπου του χώρου, 

υπάρχει στο κέντρο υπερυψωμένο βαθμιδωτό πήλινο δάπεδο με μεγάλη κυκλική 

λίθινη κατασκευή. Εμπρός από το υπερυψωμένο αυτό δάπεδο, στο υπόλοιπο 

τμήμα του χώρου, εμβαδού 70 τ.μ., στον ριζιμιό επίπεδο βράχο, απλώνεται μία 

μνημειακή τοπογραφία γύρω από μία μεγάλη μακρόστενη εγκοπή στο βράχο, ίσως 

για προσφορές. Στη μία πλευρά της εγκοπής εικονίζεται ένα ψάρι, και στην άλλη, 

μικρές κοιλότητες σε πυκνή σπειροειδή διάταξη. Το τελευταίο θέμα 

επαναλαμβάνεται σε πολλά σημεία της παράστασης και φαίνεται να αποτελεί το 

συνδετικό εικονιστικό στοιχείο ανάμεσα στα υπόλοιπα θέματα. Στο δεξιό τμήμα 

της παράστασης βρίσκονται συγκεντρωμένα πλοία, το ένα με φορτίο ένα ζώο ενώ 

στο κέντρο εμφανίζεται ένα υδρόβιο πτηνό. Τα εικονιστικά αυτά στοιχεία έχουν 

ως κοινό στοιχείο της σχέση τους με τη θάλασσα και γενικά το υδάτινο στοιχείο, 

το οποίο φαίνεται να δηλώνεται με μεγάλα ή μικρά καμπυλόσχημα σπειροειδή 

θέματα από σειρά μικρών κοιλοτήτων, ένα θέμα σύνηθες σε βραχογραφίες». Στην 

παράσταση επαναλαμβάνονται μεμονωμένα ή κατά ομάδες…το οκτώσχημο που 

θυμίζει ανθρώπινο πέλμα και το δακτυλιόσχημο, του γνωστού τύπου των 

δακτυλιόσχημων νεολιθικών περιάπτων/ειδωλίων…».208 Την αίθουσα αυτή 

                                                           

207 Η υπογράμμιση δική μας 
208

 Όπως επισημαίνει η Τελεβάντου (2006, 7- 8˙ με εκτενή βιβλιογραφία), το δακτυλιόσχημο 

κόσμημα θεωρείται θρησκευτικό σύμβολο που αποδίδει σχηματικά την ανθρώπινη μορφή, 
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ερμηνεύει η ανασκαφέας της ως «συγκροτημένο χώρο για τελετουργικούς 

σκοπούς, δηλαδή ένα ιερό της κοινότητας» και ανάμεσα στα στοιχεία που 

δείχνουν κάτι τέτοιο περιλαμβάνει «τις μικρές κοιλότητες προσφορών» 

(Τελεβάντου 2006, 7˙ Βλ. επίσης Televantou 2008b, 47 – 49).  

 Εκτός από τον Στρόφιλα, βραχογραφίες στην Άνδρο έχουν βρεθεί στο 

Βριόκαστρο, εντός και εκτός εντοπισμένου αλλά μη ανεσκαμμένου 

προϊστορικού οικισμού (ακρόπολης) που με βάση τα επιφανειακά ευρήματα 

χρονολογείται στην ΤΝ περίοδο. Οι βραχογραφίες και εδώ παρουσιάζουν 

ισχυρές αναλογίες (π.χ. πλοία, μικρές κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη) με τις 

βραχογραφίες του Στρόφιλα. (Τελεβάντου 2006, 3). Αξιοσημείωτο είναι ότι στη 

συγκεκριμένη θέση έχει βρεθεί παλαιότερα επιγραφή σε βράχο ΔΙΟΣ ΓΗΣ ΗΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Η επιγραφή αυτή μαρτυρεί δραστηριότητα κατά τους ιστορικούς 

χρόνους και δείχνει λατρεία, ίσως υπαίθρια του Δία, της Γης και του Ήλιου 

(Τελεβάντου 2006, 3, σημ. 16). Επίσης, στον ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ οικισμό της Πλάκας, έχουν 

βρεθεί «εξαιρετικής σπουδαιότητας εκτεταμένες βραχογραφίες που 

παρουσιάζουν κοινά στοιχεία ως προς την τεχνική (επίκρουστη), την κλίμακα και 

τη θεματογραφία (π.χ. μικρές κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη, δακτυλιόσχημο 

και οκτώσχημο θέμα, πλοίο) με τις βραχογραφίες του νεολιθικού οικισμού του 

Στρόφιλα» (Τελεβάντου 2006, 12), κατεβάζουν δε την ίδρυση του οικισμού της 

Πλάκας στην ΤΝ (Τελεβάντου, όπ.π). 

 

Κάποιες πρώτες διαπιστώσεις, αλλά κυρίως σκέψεις και ερωτηματικά για 

τις βραχογραφίες της Ηρακλειάς και της Νάξου 

 Τη σύνδεση της μονής σπείρας με το Κάτω Κόσμο, που έχει υποστηρίξει ο 

Μπαρδάνης, φαίνεται να ενισχύει το γεγονός ότι τουλάχιστον στον Άγιο Μάμα 

                                                                                                                                                                      

ειδικά τη γυναικεία, ενδεχομένως την ίδια τη θεότητα. Επίσης αποτελεί σύμβολο στον διεθνή 

κώδικα επικοινωνίας της εποχής. Στον ελλαδικό χώρο, αλλά και εκτός (π.χ. Βαλκάνια, Βάρνα και 

αλλού) έχουν βρεθεί πολλά λίθινα, πήλινα, ασημένια και χρυσά περίαπτα. Με τον νεολιθικό 
θησαυρό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, άγνωστης προέλευσης, ο αριθμός τους 

αυξήθηκε κατά πολλά, δεδομένου ότι τα χρυσά περίαπτα από 5 έφθασαν τα 38. Στον Στρόφιλα 

της Άνδρου βρέθηκαν 4 λίθινα τέτοια, τα μοναδικά έως σήμερα στις Κυκλάδες, ενώ το 
«κόσμημα» εικονίζεται σε βραχογράφημα στον ριζιμιό βράχο του Κτηρίου Γ, στη βραχογραφία 

έξω από το τείχος καθώς και σε άλλα σημεία του οικισμού μαζί με σπείρα από μικρές κοιλότητες. 

Τα κινητά ευρήματα σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των βραχογραφημάτων απεικονίσεων 
σε αμετακίνητο στοιχείο μέσα στον οικισμό δείχνουν τη βαθιά, σταθερή και παγιωμένη σχέση 

των κατοίκων με το σύμβολο αυτό. Συνεπώς, η καταγωγή του συμβόλου, αλλά και η προέλευση 

του θησαυρού του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών δεν αποκλείεται να είναι οι Κυκλάδες, ίσως 

και ο Στρόφιλας. Επίσης πρώτη η Τελεβάντου συνδέει το σχήμα των δακτυλιόσχημων ειδωλίων 
με τα κυκλαδικά τηγανόσχημα σκεύη, τα οποία έχουν ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως (καθρέφτες, 

τύμπανα, σκεύη αφαλάτωσης κ.ά.), η ίδια, όμως θεωρεί ότι αποτελούν κατά την ΠΕΧ τη 

μεταφορά του νεολιθικού κωδικοποιημένου δακτυλιόσχημου συμβόλου-ειδωλίου σε κινητό 
αντικείμενο. Περαιτέρω διαπιστώνει ότι μερικά από τα τηγανόσχημα έχουν φανερή τη δήλωση 

του φύλου, ενώ σε μία ομάδα συγκεντρώνουν στην επιφάνειά τους εγχάρακτα τα κύρια 

επιμέρους εικονογραφικά θέματα τόσο της μεγάλης επιδαπέδιας τοιχογραφίας όσο και αυτής 
έξω από το τείχος του Στρόφιλα, δηλαδή το πλοίο, το ψάρι και τη σπείρα (Οι υπογραμμίσεις εδώ 

και στο κείμενο δικές μας). 
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Ηρακλειάς, καθώς και στον Κάμινα και στις Λάκκουδες της Νάξου έχουν 

εντοπιστεί νεκροταφεία κοντά στα σχετικά βραχογραφήματα.209  

 Η ένταξη των κοιλοτήτων σε κτήριο στον Στρόφιλα καθιστά πιθανό και 

οι βραχογραφίες της Νάξου και της Ηρακλειάς να αποτελούν τμήματα 

ευρύτερων συνθέσεων κτισμάτων ή υπαίθριων τμημάτων εγκαταστάσεων, τον 

χαρακτήρα των οποίων μόνο η ανασκαφή με τις συνάφειες της θα μπορέσει (;) 

να φανερώσει.  

 Ο συσχετισμός του συμβόλου της σπείρας με τη μεταγενέστερη λατρεία 

του ήλιου, αλλά και η συνύπαρξη της σπείρας με τα πλοία τόσο στο Βριόκαστρο 

όσο και στον Στρόφιλα της Άνδρου, σε συνδυασμό με την ερμηνεία του 

Μπαρδάνη περί ηλιακοαστρικών συμβόλων και της χρήσης τους στη ναυσιπλοΐα 

την οποία έχει προτείνει ο Ντούμας είναι δελεαστικός.  

 Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεμονωμένες ερμηνείες των 

κοσμημάτων της σπείρας και των μοτίβων των κοιλοτήτων, αλλά και η 

συνολική ανάγνωση των βραχογραφιών του Στρόφιλα από την Τελεβάντου, 

ανεξαρτήτως του πόσο απέχουν εννοιολογικά μεταξύ τους, συγκλίνουν στο ότι 

τα θέματα αυτά φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τη θάλασσα και τη στεριά, 

δηλαδή με τους σημαντικότερους τομείς της δραστηριότητας των Κυκλαδιτών. 

Προφανώς το υγρό στοιχείο και η γη ήταν καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για 

τους κατοίκους της Άνδρου, αλλά για τους Ναξίους και τους Ηρακλειώτες της 

ΠΕΧ. Ειδικότερα η σημασία της καλλιέργειας των λιγοστών χωραφιών της 

Ηρακλειάς για την επιβίωση των κατοίκων της τους ελληνιστικούς χρόνους 

(προφανώς και στους προϊστορικούς) έχει επισημανθεί στο εισαγωγικό 

σημείωμα του καταλόγου των ΠΚ θέσεων των Μικρών Κυκλάδων. Όσο για τους 

Νάξιους, ο αγροτοκτηνοτροφικός προσανατολισμός τους, ακόμη και σήμερα, 

είναι δεδομένος. Για αυτό τον λόγο άλλωστε έχουν χαρακτηριστεί πολύ εύστοχα 

από τον Λαμπρινουδάκη «ορεισίβιοι νησιώτες».210 Υπάρχει όμως διέξοδος στη 

θάλασσα, το εμπόριο και τη ναυτιλία. Ο μεγάλος ορεινός όγκος του Ζα, που 

δυσκολεύει την επικοινωνία με την ενδοχώρα, πρέπει να έπαιξε κάποιον ρόλο 

στη μεγαλύτερη πυκνότητα οικισμών στην ανατολική και τη νότια Νάξο. Αυτή 

με τη σειρά της συνέβαλε στη συμμετοχή της Νάξου στις θαλάσσιες 

δραστηριότητες των Κυκλαδιτών της 3ης χιλιετίας, που δεν θα ήταν τόσο 

εκτεταμένες εάν δεν υπήρχαν οι υπόλοιπες Μικρές Κυκλάδες, στις οποίες ανήκει 

και η Ηρακλειά.   

 Η εύρεση των βραχογραφιών της Άνδρου με συναφή λίγο-πολύ (αν και 

διευρυμένη) θεματολογία δείχνει ότι οι βραχογραφίες της Νάξου και της 

Ηρακλειάς δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εγγράφονται σε ένα 

ευρύ αιγαιακό σύνολο με ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κοινό κώδικα επικοινωνίας. 
                                                           

209 Πβλ. μεμονωμένες εξέδρες στο νεκροταφείο των Τσικνιάδων, πάνω από τάφους, από λίθους 
σε σπειροειδή διάταξη. 
210 Αντιστρέφοντας την διαπίστωση ότι «υπάρχουν και ‘άλλα τοπία’, που αν και δεν είναι, ωστόσο 
μοιάζουν με νησιώτικα – ‘τα νησιά που δεν τα περιβρέχει η θάλασσα’ του Φ. Μπρωντέλ» (Κόπακα 
2009, 55), το τοπίο της Νάξου, αν και είναι, δεν μοιάζει με νησιώτικο: εκτετεμένοι βοσκότοποι, 

μικρές πεδιάδες, βουνά, δάση, μικρές κοιλάδες και έλλειψη μεγάλων φυσικών λιμανιών.  
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Ωστόσο, γιατί δεν βρέθηκαν αντίστοιχα βραχογραφήματα και στις άλλες 

περιοχές της Νάξου, και στις άλλες Μικρές Κυκλάδες; Μήπως και αυτές δεν είχαν 

την ίδια εξάρτηση από τη γη και τη θάλασσα; Η απουσία τους είναι αποτέλεσμα 

της τύχης ή κενό της έρευνας ή μήπως υποδηλώνει κάτι άλλο; Και αν ναι, τι;  

 Προχωρώντας πιο πέρα, δεν είναι, ίσως, τυχαίο ότι οι ναξιακές πλάκες με 

επίκρουστες παραστάσεις καθώς και εκτάσεις με τις κατά χώραν βραχογραφίες 

έχουν βρεθεί, στη συντριπτική τους πλειονότητα, στο ή κοντά στο ανατολικό 

τμήμα του νησιού και μάλιστα κοντά στις ακτές από όπου γίνεται το άμεσο 

πέρασμα στις Μικρές Κυκλάδες. Η Ηρακλειά μάλιστα είναι το πιο ΝΔ νησάκι του 

συμπλέγματος, γειτνιάζει με τις Ν ακτές του νησιού αλλά ταυτόχρονα είναι και 

το κοντινότερο στη δυτική ακτή της, όπου ήκμασε η σπουδαία ΠΚ πόλη της 

Γρόττας. Η μόνη δε βραχογραφία στη Δυτική Νάξο έχει εντοπιστεί στις 

Λάκκουδες Α΄, ακριβώς απέναντι από την Ηρακλειά, ενώ αυτή των Εγγαρών 

επίσης γειτνιάζει με την κεντρική ΠΚ θέση του νησιού, τη Χώρα. Το στοιχείο 

αυτό γεννά συνειρμούς για τυχόν στενότερες και ειδικότερες επαφές ή 

σχέσεις211 Ηρακλειάς – Νάξου ή έστω και για έναν δυναμικότερο ρόλο της 

πρώτης στα δρώμενα της εποχής και τα τότε θαλάσσια ταξίδια (που δεν 

ανιχνεύεται όμως από τα έως σήμερα αρχαιολογικά δεδομένα). 

 Σε κάθε περίπτωση τα βραχογραφήματα της Ηρακλειάς αποτελούν ένα 

ξεχωριστό κεφάλαιο για την τέχνη της βραχογραφίας στο Αιγαίου, εξίσου 

μεγάλο και ενδιαφέρον με αυτό το οποίο άνοιξαν οι ανασκαφές στον νεολιθικό 

οικισμό του Στρόφιλα στην Άνδρο. Η μεγάλη έκταση, η διασπορά και η 

επανάληψη ενός συγκεκριμένου μοτίβου σε ένα και μόνο μικρό και όχι «πολύ 

μέσα στα πράγματα» νησί, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό πλακών και 

βραχογραφιών με το ίδιο θεματολογικό περιεχόμενο στο μεγαλύτερο 

κυκλαδονήσι, τη Νάξο, που αποτελεί και την κύρια δύναμη της εποχής, χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να αποφευχθεί η αβασάνιστη εφαρμογή 

γενικόλογων συμπερασμάτων έξω από το ειδικότερο αρχαιολογικό, ιστορικό, 

πολιτιστικό, κ.λπ πλαίσιο τους.212 

 

 

                                                           
211

 Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Τελεβάντου (2006, 13), «οι ισχυρές αντιστοιχίες ανάμεσα 

στα βραχογραφήματα Στρόφιλα και Πλάκας ενισχύουν το ενδεχόμενο κάτοικοι του Στρόφιλα προς 
το τέλος της ΤΝ περιόδου να μετακινήθηκαν στο πλησιέστερο στη θάλασσα ακρωτήριο της 
Πλάκας». Θα μπορούσαν οι κοινές βραχογραφίες Νάξου και Ηρακλειάς να δηλώνουν κάτι 
αντίστοιχο; Ένα εποικισμό ίσως Ναξιωτών στην Ηρακλειά ή το αντίστροφο, μετακίνηση ομάδας 

ή ομάδων Ηρακλειωτών στη Νάξο; Μόνον η έρευνα μπορεί να το καταδείξει. 
212 Το παρόν αποτελεί σύνοψη των έως σήμερα σταχυολογημένων πληροφοριών στο πλαίσιο 
σύνταξης μελέτης με αντικείμενο τα βραχογραφήματα της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, με 

έμφαση σε εκείνα της Ηρακλειάς, η οποία ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο αποδελτίωσης της 

βιβλιογραφίας και επιτόπου περισυλλογής - καταγραφής - σχεδιαστικής αποτύπωσης και 
φωτογραφικής τεκμηρίωσης αρχαιολογικών δεδομένων (Λεγάκη 2011, υπό προετοιμασία˙ με 

εκτενή βιβλιογραφία). 
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Η μνημειακή τοπογραφία ως δείκτης της 

πολιτιστικής πορείας της Νάξου και των Μικρών 

Κυκλάδων κατά την 3η χιλιετία π.Χ. 
 

Γεωγραφική και χρονολογική κατανομή των ΠΚ 

θέσεων της Νάξου 

 

Το Σπήλαιο του Ζα και ο οικισμός της Γρόττας σχηματίζουν την εικόνα 

μίας όψιμης νεολιθικής Νάξου, η οποία πολύ λίγο συμφωνεί με τα μέχρι σήμερα 

δεδομένα της έρευνας στο υπόλοιπο νησί, που παρουσιάζεται «έρημο», με 

εξαίρεση μεμονωμένα νεολιθικά ευρήματα στις περιοχές της Μουτσούνας, του 

Κανάκη και του Σαγκρίου. Είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι τόσα ποικίλα υλικά 

κατάλοιπα στον Ζα και τη Γρόττα απηχούν εφήμερες μόνο επισκέψεις από άλλα 

νησιά, όπως είχε υποστηριχθεί για τη Μήλο για να δικαιολογηθεί η έλλειψη 

επιφανειακής νεολιθικής κεραμεικής (Ζάχος 1990, 32). Άλλωστε, πρόσφατες 

έρευνες στη Στελίδα δείχνουν213 την εκεί ανθρώπινη παρουσία και 

δραστηριότητα ήδη στη Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι η 

μελλοντική συστηματική έρευνα θα αυξήσει τις νεολιθικές, ίσως και τις προ-

νεολιθικές, θέσεις και τις γνώσεις μας για το υπόβαθρο της εποχής ή των 

εποχών αυτών στο νησί. 

Τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία επαρκούν, πάντως, για να δείξουν ότι 

στη Νεώτερη Νεολιθική διαμορφώθηκαν τα περισσότερα γνωρίσματα του 

κυκλαδικού πολιτισμού.  

 

 Όπως φαίνεται στους χάρτες 4 και 5, οι ΠΚ θέσεις είναι ιδιαίτερα 

πυκνές στο ΝΑ τμήμα του νησιού, λιγότερες αλλά πάντως αρκετές στο Δ, μάλλον 

αραιά διασκορπισμένες στο κεντρικό, λίγες στο ΒΑ και ελάχιστες στο ΒΔ. Οι 

εύφορες περιοχές της Νάξου βρίσκονται κυρίως στο κέντρο και στα δυτικά, 

τομείς που χαρακτηρίζονται όμως από ψηλούς λόφους με ισχυρές κλίσεις και 

δεν έχουν προστατευμένους όρμους. Αντιθέτως, στις παράκτιες νότιες και 

ανατολικές ζώνες τα υψώματα είναι χαμηλά, η γη καλλιεργήσιμη και με αρκετά 

απάνεμα αγκυροβόλια. Επιπλέον δεν ταλανίζονται από τους βόρειους ανέμους, 

που εξουδετερώνονται από τον ορεινό όγκο του Ζα, γειτνιάζουν με την 

Ηρακλειά, τη Σχινούσα, την Κέρο, τα Κουφονήσια, έχουν άμεση πρόσβαση προς 

τη Δονούσα˙ μικρά δηλαδή νησιά που είναι εύκολα προσπελάσιμα δια θαλάσσης 

                                                           

213 Δεν χρησιμοποιούμε το ρήμα «πιστοποιούν» γιατί «πρόκειται για σποραδικά ευρήματα και 
τέχνεργα, πρώιμης μεν μορφολογίας, αλλά με επισφαλή στρωματογραφικό και χρονικό 
προσδιορισμό» (για να επαναλάβουμε εδώ μία διαπίστωση της Παναγοπούλου 2009, 95-96 για 
τις θέσεις της Πρώιμης Παλαιολιθικής, εν γένει, που ισχύει και για τα εργαστήρια πυριτόλιθου 

της Μέσης Παλαιολιθικής κ.ε. στη Στελίδα Νάξου).  
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και λειτουργούν ως περαίες για το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια.  

 Στους πίνακες 3 και 5α-ε παρουσιάζεται η γεωγραφική και χρονολογική 

κατανομή των ναξιακών θέσεων, ενώ στον πίνακες 4 και 7(στ) οι ΠΚ θέσεις 

αβέβαιης χρονολόγησης. Αν και το υψηλό ποσοστό των δεύτερων καθιστά 

επισφαλή τη στατιστική μέτρηση με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων 

αναφορικά με τη χωροχρονική κατανομή των θέσεων, σε γενικές γραμμές 

διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

1. από κάποια φάση της ΠΚ Ι έως τουλάχιστον και τη φάση Καστριού 

(δηλαδή σε όλη την ΠΕΧ), συνεχής είναι η κατοίκηση στη Γρόττα, στο ΒΔ άκρο 

του νησιού, και στη Μικρή Βίγλα στη δυτική ακτή. Η σχέση των δύο μακρόβιων 

οικισμών μεταξύ τους χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

2. Η Γρόττα είναι όχι μόνο η μακροβιότερη αλλά και η πιο σημαντική 

οικιστική εγκατάσταση της Νάξου, όπως φανερώνει η έκταση και το πλούσιο 

νεκροταφείο της στα Απλώματα.  

3. Ήδη από την ΠΚ Ι κατοικήθηκαν στην ενδοχώρα οι εύφορες κοιλάδες 

του Σαγκρίου, των Μελάνων, των Εγγαρών, αλλά και οι ορεινές περιοχές από 

τον Απόλλωνα μέχρι τις νοτιότερες παρυφές του Ζα, ενώ, κατά μήκος των 

ανατολικών, νότιων και δυτικών ακτών δημιουργήθηκε ένα πλέγμα θέσεων που 

πύκνωσε στις επόμενες περιόδους. Οι περισσότερες εξάλλου ΠΚ θέσεις με 

αβέβαιη χρονολόγηση (πίν. 4) βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και ακολουθούν 

αυτές στο ή κοντά στο Δυτικό.  

Ειδικότερα οι γνωστές οικιστικές και ταφικές θέσεις της ΠΚ Ι είναι: στα 

βόρεια οι Γρόττα (ίδρυση στην ΤΝ ή την ΠΚ Ι), Ακρωτήρι, Απόλλωνας, 

Φεραντάκη˙ στα ανατολικά και νότια οι Καλαντός, Κέλη, Καρβουνόλακκοι, 

Κάμπος Μάκρης, Σπεδό˙ στα δυτικά και κεντρικά οι Λάκκουδες, Φυρρόγες, 

Μνημούρια, Αφεντικά, Μικρή Βίγλα (πιθανή ίδρυση στην ΠΚ Ι ή την ΠΚ Ι/ΙΙ), 

Τσικνιάδες, Μέλανες, Αϊλά, Σπήλαιο Ζα.  

4. Από τη μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ και κατά τη διάρκεια της ΠΚ ΙΙ 

διαπιστώνεται αύξηση του μεγέθους των νεκροταφείων (π.χ Αφεντικά: 170 

τάφοι, Τσικνιάδες: 122 τάφοι μέχρι τώρα˙ δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή), η 

οποία, ωστόσο, αρχικά (δηλαδή στη μεταβατική ΠΚ Ι/ΙΙ φάση Κάμπου) δεν 

συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των οικιστικών θέσεων. Στην ΠΚ ΙΙ, 

αντιθέτως, και οι οικισμοί και τα νεκροταφεία είναι πολύ περισσότερα σε σχέση 

με το παρελθόν.  

Και στις δύο αυτές φάσεις συνεχίζεται η χρήση παλαιότερων, αλλά 

παρατηρείται και η εμφάνιση νέων θέσεων, όπως στα βόρεια οι Γρόττα, 

Ακρωτήρι, Απόλλωνας, Άβδελι, Φεραντάκη, σπήλαιο Κορώνου (Κακό Σπήλιο)˙ 

στα νότια και ανατολικά οι Καρβουνόλακκοι, νεκροταφεία Καλαντού και 

Σπεδού, Μουτσούνα, Κλειδός, Φιώντας˙ στα δυτικά οι Φυρρόγες, Λάκκουδες Α΄, 

Λούρος Αθαλάσσου, Καστράκι και Μνημούρια, Άγιοι Ανάργυροι, Αγία Άννα, 

Αυλιά, Μικρή Βίγλα, και στα κεντρικά το Γαλανάδο. Η ακρόπολη της 

Ριζοκαστελλιάς, στα δυτικά, ιδρύθηκε πιθανώς κατά τη διάρκεια του πολιτισμού 
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Κέρου-Σύρου. Αντιθέτως, βεβαιωμένα εγκαταλείπεται και στις δύο περιόδους το 

Σπήλαιο του Ζα, το οποίο θα ξαναδώσει δείγματα ανθρώπινης παρουσίας στη 

φάση Καστριού (πιν. 2). Δύο σημαντικές ακροπόλεις, το Κορφάρι των 

Αμυγδαλιών (Πάνορμος) και το Σπεδό σώζουν κτηριακά κατάλοιπα της φάσης 

Κάμπου και του πολιτισμού Κέρου-Σύρου. Για την πρώτη έχει υποστηριχθεί ότι 

τειχίστηκε στην ΠΚ ΙΙ, αν και σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη η οχύρωσή της 

τοποθετείται στη μετέπειτα περίοδο.  

5. Προς το τέλος της ΠΚ ΙΙ και στη στροφή προς την ΠΚ ΙΙΙ (φάση 

Καστριού) οι θέσεις μειώνονται στο ήμισυ (πιν. 3). Στα βόρεια η κατοίκηση 

συνεχίζεται μόνο στη Γρόττα. Ο πληθυσμός μοιράζεται ανάμεσα α) στα Α-ΝΑ 

τμήματα του νησιού, σε ζώνες κατοικημένες από παλαιότερα (Σπεδό, Πάνορμο), 

αλλά και σε νέες (Κορφή τ’ Αρωνιού, Μονοτοίχι του Άη Λιά, Καστέλλι) και β) στα 

Δ, όπου συνεχίζουν το Καστράκι και η Ριζοκαστελλιά, οι Ροδινάδες και η περιοχή 

του Σαγκρίου (όπως δείχνει, κυρίως, το νεκροταφείο των Τσικνιάδων), γ) στα 

κεντρικά, το Γαλανάδο και ο Αϊλάς. Ξαναχρησιμοποιείται, επίσης, το Σπήλαιο 

του Ζα. 

6. Για τον ΠΚ ΙΙΙΑ ή πολιτισμό της Φυλακωπής Ι214 ελάχιστα είναι τα 

ευρήματα: Σύμφωνα με μία άποψη, ο οικισμός της Γρόττας εγκαταλείφθηκε 

κατά τη διάρκεια της περιόδου˙ ενώ στη Μικρή Βίγλα η ζωή συνεχίστηκε 

κανονικά. Η περιοχή του νεκροταφείου της Κέλης και η Πέταση έχουν δώσει 

αντίστοιχα ένα και περισσότερα επιφανειακά όστρακα της εποχής (πίν. 3).  

7. Κατά την ΠΚ ΙΙΙΒ φάση της Φυλακωπή ΙΙ215 συνέχισε να κατοικείται η 

Μικρή Βίγλα˙ σύμφωνα με μερικούς και η Γρόττα. Δύο οικισμοί της περιοχής του 

Καλαντού έχουν ΠΚ και ΜΚ επιφανειακή κεραμεική, και ο ένας από αυτούς 

διατηρεί κτηριακά κατάλοιπα σε συνάφεια με ΠΚ ΙΙΙΒ όστρακα (πίν. 3).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στη Νάξο αντιπροσωπεύονται όλες οι 

επιμέρους περίοδοι (ΠΚ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και πολιτισμοί (Γρόττας-Πηλού, Κέρου-Σύρου, 

Φυλακωπής Ι και Φυλακωπής ΙΙ, και οι ενδιάμεσές τους φάσεις (Κάμπου και 

Καστριού). Τα περισσότερα χρονολογημένα δείγματα ανήκουν στην ΠΚ ΙΙ και 

στον πολιτισμό Κέρου-Σύρου. Ακολουθούν αυτά της ΠΚ Ι (Γρόττας-Πηλού) και 

της ΠΚ Ι/ΙΙ, ενώ ισχνή είναι η παρουσία των φάσεων της ΠΚ ΙΙΙΑ και Β. Το 

ουσιαστικό ωστόσο στοιχείο από τις έρευνες της τελευταίας δεκαπενταετίας 

είναι κατάλοιπα της ΠΚ ΙΙΙΒ (πολιτισμός Φυλακωπή ΙΙ),216 που έχουν πλέον 

οριστικά ανατρέψει τη μέχρι πρότινος κρατούσα αντίληψη (Μαρθάρη 1990, 41) 

ότι δηλαδή δεν υφίστανται οικισμοί της εποχής αυτής στη Νάξο.  

Κατά την ΠΚ Ι (19 βέβαιες θέσεις, πίν. 3) οι εντοπισμένοι οικισμοί είναι 

λίγοι. Με βάση ωστόσο τον αριθμό και την οργάνωση των τάφων και 

                                                           

214 Για την ακολουθία των ΠΚ πολιτιστικών ενοτήτων και τη συσχέτιση τους με την 

παραδοσιακή τριμερή διάκριση, βλ. πίν. 1, όπου συνοψίζονται οι αντικρουόμενες απόψεις. 
215 Βλ. παραπάνω σημείωση. 
216

 Για πολλούς, η ΠΚ ΙΙΙΒ συμπίπτει με την αρχή μίας νέας εποχής της ΜΚ, και όχι με το τέλος της 

ΠΚ, αφού αρκετοί παλιοί οικισμοί εγκαταλείφθηκαν τότε και τα πλέον χαρακτηριστικά 
δημιουργήματα του ΠΚ πολιτισμού, τα μαρμάρινα αγγεία και ειδώλια, δεν παράγονταν πια 

(Treuil et. al. 1996, 179, 270 με τη σχετική βιβλιογραφία και πίν. 1 στην παρούσα μελέτη).  
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θεωρώντας ότι κοντά σε κάθε οικισμό θα πρέπει να βρισκόταν το νεκροταφείο 

του, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι οικισμοί ήταν διάσπαρτοι, όχι καλά 

οργανωμένοι και μικροί, δηλαδή τους αποτελούσε μικρός αριθμός οικογενειών 

(Barber 1994, 72 γενικά για τις Κυκλάδες κατά την ΠΚ Ι. Βλ. επίσης 

Ζαφειροπούλου 1990, 21˙ Ντούμας 1990, 18: συστάδες 10-15 τάφων άπαξ 

χρησιμοποιημένων θα μπορούσαν να ανήκουν ακόμη και σε μία οικογένεια). Το 

γεγονός, ωστόσο, ότι η μοναδική ανεσκαμμένη, αλλά όχι μελετημένη «πόλη» της 

Νάξου, που ίσως ιδρύθηκε τότε (εάν δεν συνέχισε να χρησιμοποιείται –

διευρυνόμενη- από την τελική νεολιθική), δηλαδή η Γρόττα, φαίνεται να 

καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και να έχει ένα πλουσιότατο νεκροταφείο, ίσως 

πρέπει να οδηγήσει σε επανεξέταση αυτής της θέσης. 

Οι ΠΚ Ι και ΙΙ περίοδοι και η ενδιάμεσή τους φάση Κάμπου (ΠΚ Ι/ΙΙ) 

εγγράφονται στην εποχή κατά την οποία τα έως σήμερα δεδομένα της έρευνας 

δείχνουν ότι η θάλασσα του Αιγαίου αποτελούσε ιδιαίτερα δυναμικό σύνδεσμο. 

Οι μελετητές μιλούν για την Αιγαιακή Κοινή, ένα ιδιαίτερο φαινομένο που 

οφείλεται, κατά την επικρατέστερη άποψη, στις εγκαταστάσεις εμπόρων ή 

αποίκων από τις Κυκλάδες σε περιοχές εκτός των Κυκλάδων, όπως π.χ. στο 

Τσέπι Μαραθώνα Αττικής, την Αγία Φωτιά Σητείας Κρήτης κ.λπ. (Barber, 139 - 

142˙ Broodbank 2000) Έχει μάλιστα υποστηριχτεί ότι στις επαφές που 

αναπτύσσονται τότε πρέπει να συμμετείχε ενεργά η Νάξος, που θα εξελίχθηκε 

σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα της περιόδου, με 

τα λιμανάκια της στραμμένα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα.  

Η μορφή και το μέγεθος των νεκροταφείων της Νάξου υποδηλώνει ότι οι 

οικισμοί είναι πιο πολυάνθρωποι από ό,τι πριν. Επίσης μολονότι ο αριθμός των 

βέβαιων θέσεων της ΠΚ Ι/ΙΙ δεν διαφοροποείται ουσιωδώς από αυτόν της ΠΚ Ι 

(17 και 19 αντίστοιχα), ωστόσο ραγδαία είναι η αύξησή του κατά την ΠΚ ΙΙ (27) 

(πίν. 3). Μιλώντας γενικά για τις κυκλαδικούς οικισμούς της ΠΚ ΙΙ, ο Barber 

(1994, 72) θεωρεί ότι ήταν «πιθανότατα μεγαλύτεροι και είχαν καλύτερη 

χωροταξική οργάνωση, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα οικοδομήματα της Αγίας 

Ειρήνης Κέας», κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει με βεβαιότητα για τη Νάξο με 

βάση τα σωζόμενα οικιστικά κατάλοιπα (βλ. παραπάνω: Οικίες και Οικισμοί). 

Ασφαλώς όμως τότε, σχηματίζεται, όπως μαρτυρούν και πάλι κυρίως τα 

νεκροταφεία, ένα δίκτυο θέσεων, ιδίως κατά μήκος των ακτών και λιγότερο στο 

εσωτερικό του νησιού (πιν. 3 και πίν. 5:β).217 Η απουσία ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο Σπήλαιο του Ζα αντικατοπτρίζει, κατά τον Ζάχο (1994, 

101), έντονη οικονομική δραστηριότητα των Ναξίων στο Αιγαίο. 

Σύμφωνα με τον ίδιο (όπ. π.), η εντατικοποίηση πάλι της χρήσης του 

Σπηλαίου του Ζα στη φάση Καστριού σκιαγραφεί μια αλλαγή στις οικονομικές 

ασχολίες των κατοίκων του νησιού. Οι επιχώσεις του Σπηλαίου από το σύντομο 

αυτό χρονικό διάστημα είναι οι παχύτερες όλων των περιόδων χρήσης του την 

                                                           
217

 Αν προσθέσουμε στον αριθμό αυτό και τις θέσεις αβέβαιης χρονολόγησης, όπως τείνουν να 

κάνουν οι περισσότεροι μελετητές, ο αριθμός των θέσεων της ΠΚ ΙΙ υπερδιπλασιάζεται και 

μάλιστα με σαφή προτίμηση κατά μήκος των ακτών. 
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προϊστορική, τουλάχιστον, περίοδο, και θα πρέπει να συσχετιστεί με μία ανάγκη 

εκμετάλλευσης του ορεινού και μέχρι τότε σχετικά περιθωριακού αλλά 

ασφαλούς περιβάλλοντος της ενδοχώρας του νησιού.  

Κατά τα άλλα, είναι χαρακτηριστική η μείωση του αριθμού των ναξιακών 

θέσεων κατά 50% (από 27 γίνονται 13, πίν. 3). Η μείωση αυτή έχει δώσει το 

έναυσμα για να υποστηριχθεί το εξής: Οι ευρείας κλίμακας αναταραχές του 

τέλους της τοπικής ΠΧ ΙΙ στη μικρασιατική χερσόνησο, με τις οποίες φαίνεται να 

σχετίζονται και μετακινήσεις πληθυσμών, έπληξαν σημαντικά τη Νάξο. Από τότε 

σημειώνεται μία κάμψη στις πολιτιστικές εκφράσεις της, παρόλο που οι 

γείτονές της, Σύρος και Αμοργός, συνεχίζουν τη δημιουργική τους 

δραστηριότητα. Οι τάφοι λιγοστεύουν αισθητά, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός 

μειώνεται. Η Γρόττα εγκαταλείπεται και τα νεκροταφεία περιορίζονται κατά 

κύριο λόγο στα νότια, ενώ χαρακτηριστικό της εποχής είναι η εμφάνιση οχυρών 

οικισμών (Ζαφειροπούλου 1990, 24˙ ο Barber 1994, 72 συσχετίζει την 

κατοίκηση του Σπηλαίου του Ζα στη φάση Καστριού με την ανάγκη προφύλαξης 

από τις επιδρομές των λαών της Μικράς Ασίας). 

Πιστεύουμε ότι η παραπάνω εκτίμηση, αν και συμβατή με τα δεδομένα 

της έρευνας την εποχή που διατυπώθηκε (δεκαετία του 1990), έχει ξεπεραστεί 

από τα νέα στοιχεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Καταρχήν, όσον αφορά 

στη Γρόττα, τον ακριβή χρόνο της εγκατάλειψής της δεν τον γνωρίζουμε. 

Επίσης, η συνέχιση της χρήσης του νεκροταφείου των Τσικνιάδων και η 

πρόσφατη ανακάλυψη του οικισμού και του νεκροταφείου του Γαλανάδου, στη 

δυτική και κεντρική Νάξο, αποδεικνύουν ότι η κατοίκηση δεν περιορίζεται στα 

ΝΑ. Όσον αφορά στην πρόταση περί μείωσης του πληθυσμού την περίοδο αυτή, 

θα παρατηρήσουμε ότι οι όποιες σχετικές δημογραφικές εκτιμήσεις είναι εξ 

ορισμού αυθαίρετες και ενέχουν μεγάλο περιθώριο σφάλματος. 

Οι τειχισμένοι οικισμοί και οι ακροπόλεις, ασφαλώς δηλωτικές αυξημένης 

ανασφάλειας, δεν χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τη φάση Καστριού, αλλά 

απαντούν στον αιγαιακό χώρο σε όλη την 3ης χιλιετία π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι η 

ΠΕΧ (ήδη από την ΠΧ Ι και όχι μόνο στο τέλος της ΠΧ ΙΙ) δεν είναι εποχή 

σταθερότητας (Σωτηρακοπούλου 1999, 246). Οι οχυρώσεις, λοιπόν, που 

παρατηρούνται (και) στη Νάξο προορίζονταν στην αντιμετώπιση εχθρικών 

δράσεων, λόγω μετακίνησης πληθυσμών στο τέλος της ΠΧ ΙΙ, ή γενικότερων 

ανακατατάξεων (σε όλες τις φάσεις της πρώτης κυκλαδικής περιόδου), ή ακόμη 

και στην πειρατεία που δεν έπαυσε να λυμαίνεται το Αιγαίο (Σωτηρακοπούλου 

1999, 245-246).  

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποια ακριβώς 

φάση της ΠΚ οχυρώθηκαν οι ναξιακοί οικισμοί, παρότι οι οχυροί οικισμοί 

τείνουν να αποδίδονται αυθόρμητα στη φάση Καστριού, ακόμη και ελλείψει 

υποστηρικτικών ανασκαφικών στοιχείων. Για παράδειγμα, το Μονοτοίχι του Άη 

Λιά, το Καστέλλι, το Σπεδό χρονολογούνται στο πέρασμα από την ΠΚ ΙΙ στην ΠΚ 

ΙΙΙ λόγω των οχυρώσεών τους, αν και δεν έχουν ερευνηθεί περαιτέρω. Από την 

άλλη πλευρά, η Μικρή Βίγλα, που αδιαμφισβήτητα ήταν σε χρήση κατά τη φάση 
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Καστριού, δεν τειχίστηκε, ούτε και η Κορφή τ΄ Αρωνιού, ενώ τα τείχη της 

ακρόπολης στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμο), του οποίου η κύρια φάση 

χρήσης είναι αυτή του Καστριού, χρονολογούνται μεν από μερίδα επιστημόνων 

στην ΠΚ ΙΙ, αλλά όχι στην τελική της φάση.218  

Στο πλαίσιο αυτό, τα ανατολικά στοιχεία στην κεραμεική της «ομάδας 

Καστριού»,219 στην οποία οφείλει το όνομά της και η συγκεκριμένη χρονολογική 

φάση, και η παράλληλη εισαγωγή μετάλλων την ίδια εποχή αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία. Αν δηλαδή δεν εκληφθούν a priori ως αποτέλεσμα μετακίνησης και 

εγκατάστασης προσφύγων εξ ανατολών220, τότε μπορούν κάλλιστα να 

υποδηλώνουν έντονη εμπορική δραστηριότητα και στενές επαφές των 

Κυκλάδων (και φυσικά και της Νάξου όπου τέτοιο υλικό έχει εντοπιστεί σε 

διάφορες περιοχές)221 με το ΒΑ Αιγαίο και τα δυτικά παράλια της Μικράς 

Ασίας.222 

Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί ο μεγάλος αριθμός σφραγίδων και 

σφραγισμάτων που βρέθηκε σε κλειστό στρώμα της φάσης Καστριού στο 

Σπήλαιο του Ζα. Η συχνότητα των σφραγισμάτων στο σπήλαιο, αν και μοναδική 

                                                           

218 Για την πιθανότητα μίας ακόμη πρωιμότερης χρονολόγησης των τειχών του Πανόρμου, βλ. 
παραπάνω, στο κεφάλαιο παρουσίασης των ΠΚ της ΒΑ & ΝΑ θέσεων. Την ύπαρξη τειχισμένων 

οικισμών σε πρώιμη φάση δείχνει πιθανώς και το Καστράκι [ο Στέφανος (1909, 209) 

αναφέρεται σε ένα δίχωρο κτήριο, που προστατευόταν «από τα δυτικά από ευρύ προχύρωμα, 
υψούμενο ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, και από τα νότια από τείχος πάχους 1 μ. , σωζόμενα σε 
έκταση 13 και 2 μ. περίπου αντίστοιχα»], το οποίο χρονολογείται γενικώς σε κάποια φάση του 

πολιτισμού Κέρου-Σύρου, έχει όμως δώσει και ένα τουλάχιστον καπελλόσχημο σκεύος της 

ομάδας Κάμπου. 
219 Σχηματολόγιο (μόνωτο κύπελλο με χοανοειδές στόμιο, ρηχή φιάλη, ραμφόστομη πρόχους, 

δέπας κ.α.) με παράλληλα κυρίως στην Τροία ΙΙ – ΙV, νέοι τρόποι επεξεργασίας των επιφανειών 

(κάλυψη με σκοτεινόχρωμο στιλπνό επίχρισμα) και τεχνολογικές καινοτομίες (κεραμεικός 
τροχός), που απηχούν μεταλλικά πρότυπα ( Για την Ομάδα Καστριού και τις σχετικές θεωρίες 

βλ. κυρίως Σωτηρακοπούλου 1999, 236 – 248 με βιβλιογραφία). 
220 Σύμφωνα με μία άποψη, που κυριάρχησε τη δεκαετία 1980-1990, η παρουσία της «ομάδας 
Καστριού» και των εισηγμένων μετάλλων στις κυκλαδικές οχυρές θέσεις κατά τη φάση 

Καστριού οφείλεται στην εγκατάσταση προσφύγων ή εισβολέων εξ ανατολών 

(Σωτηρακοπούλου 1999, 242). Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ναξιακή ακρόπολη 

του Πανόρμου έχει ερμηνευτεί ως τόπος εγκατάστασης ή ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία 
ξένων πληθυσμών προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ή ως στρατιωτική εγκατάσταση-προγεφύρωμα 

φυγάδων από το ΒΑ Αιγαίο. Η δε εγκατάλειψή της στο τέλος της φάσης Καστριού θεωρήθηκε 

αδιάψευστος μάρτυρας εκδίωξης των επήλυδων και επανάκτησης της κυριαρχίας από τους 
Κυκλαδίτες. 
221 Με βάση το δημοσιευμένο αρχαιολογικό υλικό από οικισμούς και νεκροταφεία στη Νάξο, η 

ομάδα Καστριού αντιπροσωπεύεται κατά γενική αποδοχή στον Πάνορμο (Αγγελοπούλου 2003˙ 
Αngelopoulou 2008) και στο Σπήλαιο του Ζα (Ζάχος 1987, 694-700, 1994, 101˙ Zachos & 

Dousougli 2008, 85), ενώ για τους Ροδινάδες και το Σπεδό (Doumas 1977, 26. 1988, 22) έχουν 

εκφρασθεί αντιρρήσεις (Σωτηρακοπούλου 1999, 172, 175). Επίσης, ολόκληρα αγγεία ή όστρακα 

που θεωρούνται σύγχρονα της ομάδας έχουν βρεθεί στη Μικρή Βίγλα (Barber & Hadjianastasiou 
1989, 70, nos. 36-38˙ Rambach 2000, 387: τρία όστρακα από το τοίχωμα αγγείων) καθώς και 

στο Σπεδό (πρόχοι ΜΑ 812, 531, 523), τον Κλειδό (πρόχοι ΜΑ 3, 149), τα Παλάτια, τα Αφεντικά, 

το Καστράκι (Κarantzali 1996, 20, 22, 24, 26) και τους Τσικνιάδες (Philaniotou 2008, 202). 
Τέλος, η γράφουσα σχετικά πρόσφατα ανέσκαψε τάφο που απέδωσε πρόχου που εγγράφεται 

στον πολιτιστικό – χρονολογικό ορίζοντα της ομάδας. 
222 Η θεωρία αυτή έχει διατυπωθεί από παλιά, αλλά, τουλάχιστον στις αρχές, δεν είχε πολλούς 
υποστηρικτές (βλ. Σωτηρακοπούλου 1999, 240-246 όπου αναλύονται όλες οι απόψεις, με τη 

σχετική βιβλιογραφία). 
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στις Κυκλάδες,223 ενισχύει την υπόθεση ότι ο ρόλος τους δεν ήταν αμιγώς 

διακοσμητικός, αλλά σχετιζόταν με ένα οικονομικό σύστημα συλλογής και 

αναδιανομής των αγαθών. Τα θέματά τους εντάσσονται στο «διεθνές πνεύμα» 

της εικονογραφίας των αιγαιακών σφραγίδων της εποχής, που αναπτύχθηκε με 

ανατολικές επιδράσεις, και εγγράφουν το Σπήλαιο του Ζα στο δίκτυο του 

εντατικού ανταλλακτικού εμπορίου στην ύστερη φάση της ΠΧ Εποχής.  

Η πρακτική της σφράγισης αντικειμένων, προκειμένου να 

προστατευθούν αυτά τα ίδια ή τα αγαθά που συνοδεύουν, συνδέεται με τη 

σύνθετη κοινωνική οργάνωση και ιεραρχία. Τα σφραγίσματα στον Ζα 

αποδυναμώνουν, επομένως, σε μεγάλο βαθμό, εάν δεν «νικούν κατά κράτος», τις 

όποιες προηγούμενες διατυπώσεις για ένα πρωτόγονο στάδιο της κοινωνικής 

δομής στις Κυκλάδες της ΠΚ περιόδου, που είχαν στηριχθεί στην απουσία 

σφραγισμάτων και στην παρουσία αποτυπωμάτων σφραγίδων μόνο σε αγγεία, 

εστίες και άλλα αντικείμενα. Δίνουν συγχρόνως μία νέα δυναμική στη Φάση 

Καστριού, που συνήθως ερμηνεύεται ως περίοδος αλλαγών και αναταραχών. Ο 

υλικός πολιτισμός της δεν δείχνει περίοδο παρακμής, αλλά μάλλον ανάκαμψης, 

στη διάρκεια της οποίας υπήρξε εντατική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς 

της οικονομίας, όπως η μεταλλουργία και το εμπόριο (Zachos & Dousougli 2008, 

94-95). 

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 

μεγάλη μείωση του αριθμού των θέσεων στη Νάξο κατά τις φάσεις Φυλακωπή Ι 

και ΙΙ, εάν δεν είναι συμπτωματική και οφείλεται σε κενά της έρευνας, θα πρέπει 

μάλλον να αποδοθεί σε συγκέντρωση του πληθυσμού σε λιγότερους και 

μεγαλύτερους οικισμούς (τάση που παγιώνεται, άλλωστε, στη Νάξο κατά τη ΜΚ 

και ΥΚ περίοδο, Φιλανιώτου 2006, 29-40), παρά σε «μεταφορά των κέντρων σε 

άλλα νησιά (Θήρα, Μήλος, Πάρος) που βρίσκονται στους θαλάσσιους δρόμους που 

οδηγούν από την ηπειρωτική Ελλάδα στην Κρήτη και αφήνουν έξω τη Νάξο» 

(Ζαφειροπούλου 1990, 24). 

 

 

 

 

 

                                                           

223 Τα σφραγίσματα της Εποχής του Χαλκού είναι λίγα στο Αιγαίο εν γένει και στις Κυκλάδες 

ειδικότερα, ίσως εξαιτίας της απουσίας στρωμάτων πυράς που θα τα διατηρούσαν (πράγματι 

προϋπόθεση για τη διατήρηση των σφραγισμάτων είναι το ψήσιμό τους. Συνεπώς, οι συνθήκες 
επιβίωσή τους είναι περιστασιακές) Αντιθέτως, τα σφραγίσματα του Ζα διατηρήθηκαν, αν και 

άψητα (Zachos & Dousougli 2008, 92, 93). Από τη Νάξο προέρχονται δύο σφραγίδες που 

χρονολογούνται στην ΠΚ ΙΙ: μία μολύβδινη από τον Τάφο Ι των Απλωμάτων (και μία λίθινη από 
την περιοχή του Χειμάρρου (Μαραγκού 1990, λήμματα 83-84). Μία ακόμη σφραγίδα αναφέρεται 

από τα Κουφονήσια (Zachos & Dousougli 2008, 93).  
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Η αρχαιολογική εικόνα και ο ρόλος των Μικρών 

Κυκλάδων στο Αιγαίο κατά την ΠΚ περίοδο – Οι 

σχέσεις τους με τη Νάξο 

 

Ανασκόπηση 

Στις Μικρές Κυκλάδες έχουν γίνει ελάχιστες ανασκαφές και 

συστηματικές έρευνες. Όσα γνωρίζουμε οφείλονται κυρίως στις περιοδείες και 

το μεράκι των «παλαιών αρχαιολόγων». Όπως δείχνει, πάντως, η υλική τους 

παραγωγή, κατά την ΠΚ περίοδο δεν ήταν τα σημερινά ξερονήσια της άγονης 

γραμμής, αλλά ζωντανοί και μάλιστα πυκνοκατοικημένοι τόποι, που 

συντήρησαν αξιόλογες κοινωνίες.  

Η Ηρακλειά, προστατευμένη από τους βόρειους ανέμους από τον όγκο 

της Νάξου, είναι το μεγαλύτερο και ψηλότερο από τα μικρονήσια, παράγοντες 

που προφανώς συντέλεσαν στην ανάπτυξή της κατά την προϊστορική εποχή. 

Αυτό δείχνουν οι βραχογραφίες στον Άγιο Μάμα, που μάλλον σχετίζονται με 

οικισμό και νεκροταφείο, και η πιθανή ΠΚ ακρόπολη στη θέση του Κάστρου των 

ιστορικών χρόνων, επάνω από τον όρμο του Λιβαδιού. ΠΚ κατοίκηση 

υποδηλώνουν και οι επίκρουστες στους βράχους κοιλότητες και σπείρες στο 

άμεσο περιβάλλον του Κάστρου και στις περιοχές του Αγίου Αθανασίου και της 

Βορεινής Σπηλιάς. Το Σπήλαιο της Ηρακλειάς είναι αντίστοιχο, ίσως, ως προς τη 

διαχρονικότητα της χρήσης του με εκείνο του Ζα στη Νάξο. Την ακμή του νησιού 

την περίοδο αυτή δείχνουν ΠΚ αντικείμενα σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές 

του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας, προϊόντα προφανώς της παράνομης 

αγοράς που είχε αναπτυχθεί ήδη από τον 19ο αι. σε αυτό.  

Η Σχινούσα διαθέτει μία πιθανή ΠΚ ακρόπολη στα ΝΑ, στον λόφο του 

Προφήτη Ηλία με το Κάστρο των ιστορικών χρόνων. Στη ΝΔ ακτή, στο 

Τσιγκούρι, πληθώρα ΠΚ οστράκων δείχνει εγκατάσταση της συγκεκριμένης 

εποχής. Την ύπαρξη μίας τουλάχιστον θέσης, οικιστικής ή ταφικής, του 

πολιτισμού Κέρου-Σύρου προτείνει ένα γυναικείο ειδώλιο στη Συλλογή 

Γουλανδρή (Ντούμας 1984, 116, αρ. 135) που φέρεται να έχει προέλθει από το 

νησί, σύμφωνα με τον κατάλογο του Renfrew 1972, 520. Ενδιαφέρον είναι το 

σχόλιο της Φιλανιώτου (2005, 289): «Ο αρχαιολόγος L. Ross είχε παρατηρήσει 

αρχαίες αναβαθμίδες και είναι δελεαστικός ο συσχετισμός με την αρχαιότητα του 

νεώτερου, καθαρά αγροτικού, χαρακτήρα της Σχινούσας, όπου μέχρι πρόσφατα 

λειτουργούσαν παραδοσιακά ελαιοτριβεία και ανεμόμυλοι». 

 Στο Άνω Κουφονήσι, αν και ένα από τα μικρότερα νησιά των Μικρών 

Κυκλάδων, ανασκάφηκαν δύο ΠΚ οικισμοί ή αποθέτες υλικού από οικισμούς 

(ή/και νεκροταφεία) (α) στην ανατολική πλευρά του σημερινού χωριού και (β) 

κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη θέση Ποταμιά. Δύο νεκροταφεία 

έχουν, επίσης, ανασκαφεί στις περιοχές του Πάνω Μύλου και του Λουτρού και 
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ένα τρίτο, μεγάλο, με ιδιόρρυθμους θαλαμοειδείς τάφους, στη θέση Αγριλιά, ενώ 

στην περιοχή του Φοίνικα έχουν αναφερθεί επιφανειακά ευρήματα του 

πολιτισμού Γρόττας-Πηλού (ΠΚ Ι). Πρόσφατα, τέλος, ανιχνεύθηκαν δύο 

γειτονικές εγκαταστάσεις [οικισμός (;) και νεκροταφείο(;)] στον Παριανό.  

Η μόνη ανασκαφή που έχει γίνει στο Κάτω Κουφονήσι είναι σε θέση της 

πρώιμης ΥΚ περιόδου (Φιλανιώτου 2005, 288). Εντούτοις, επιφανειακά 

ευρήματα δείχνουν την ύπαρξη ΠΚ οικιστικών και ταφικών εγκαταστάσεων 

στην Παναγιά και στο Νερό, στην βόρεια και τη νότια πλευρά του νησιού 

αντίστοιχα.  

Η ορεινή Κέρος, ακατοίκητη σήμερα παρά το μέγεθός της (το δεύτερο 

μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος μετά την Ηρακλειά), έχει συνδεθεί με την 

ακμή της ΠΚ εποχής. Στο συλλογικό φαντασιακό έχει σχεδόν μυθοποιηθεί για τα 

εντυπωσιακά σε αριθμό και ποιότητα ΠΚ της ευρήματα, που περιλαμβάνουν 

μερικά από τα πιο διάσημα και ωραία δείγματα γλυπτικής. Κατά τη Φιλανιώτου 

(2005, 288) «ακόμη και το σχήμα της, ιδωμένο από το Κουφονήσι ή τη Νάξο, 

μοιάζει με κυκλαδικό ειδώλιο ανακεκλιμένης εγκύου» (εικ. 278).  

Μία δυσερμήνευτη θέση, ο Κάβος (ή Κάβος Δασκαλιού), εμπλούτισε με 

πλήθος θραυσμάτων από μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία μουσεία και ιδιωτικές 

συλλογές στον κόσμο, και έχει συμβάλει πολύ στη διάδοση του μύθου της Κέρου. 

Άγνωστο παραμένει εάν ήταν πανκυκλαδικός ιερός τόπος, όπως η Δήλος των 

ιστορικών χρόνων, χώρος ανακομιδής ταφικών προσφορών ή/και λατρείας των 

νεκρών, «ιερό καταφύγιο για την απόθεση επίλεκτου υλικού», κατεστραμμένο 

νεκροταφείο ή νεκροταφεία, χώρος συγκέντρωσης - κατάχωσης υλικού 

εγκαταλειμμένων νεκροταφείων ή οικισμών, ή, εάν μαζί με το αντικρινό 

Δασκαλιό (που ήταν μάλλον χερσόνησός του στην αρχαιότητα), αποτελούσαν 

οικισμό και το νεκροταφείο του. 

Στο νησάκι Δασκαλιό έχει τεκμηριωθεί σχεδιαστικά και φωτογραφικά 

και εν μέρει ανασκαφεί η μεγαλύτερη γνωστή ΠΚ εγκατάσταση, με το 

μεγαλύτερο και επιβλητικότερο γνωστό κυκλαδικό κτήριο της εποχής, 

προστατευμένο από τείχη, που η λειτουργία του δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. 

Εχουν επίσης ανιχνευθεί στοιχεία εμπορικών και μεταλλουργικών 

δραστηριοτήτων, λατρευτικών πρακτικών, κ.ά.  

Εκτός από τις παραπάνω θέσεις, την κατοίκηση της Κέρου, σε όλη τη 

διάρκεια της αρχαιότητας, αποτυπώνουν διάσπαρτα λείψανα στο νησί. Οχυρά 

των ιστορικών χρόνων έχουν επισημανθεί στο Γεράνι και στο Μεγάλο Κάστρο 

και είναι κτισμένα, ενδεχομένως, πάνω σε ΠΚ ακροπόλεις. Το Γεράνι μάλιστα 

παρέχει ενδείξεις για την ύπαρξη μεγάλου πρώιμου ΠΚ νεκροταφείου ή 

οικισμού. Την ανθρώπινη παρουσία κατά την ΠΚ περίοδο δείχνουν επιφανειακά 

κινητά ευρήματα και σταθερά κατάλοιπα και σε άλλες περιοχές, κυρίως της ΒΔ 

ακτής: στα Κονάκια, στη Γιαλάδα, στο Ραχίδι. Στο Ραχίδι, καθώς και στην 

ενδοχώρα, στο μέσον περίπου του νησιού, μαρτυρούνται βραχογραφίες. 
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Στη βραχονησίδα της Αντικέρου, απέναντι από την Κέρο, αναφέρονται 

κατάλοιπα ΠΚ οικισμού στον κεντρικό αυχένα του νησιού γύρω από τον ναό του 

Αγίου Γεωργίου.  

Η Δονούσα είχε ΠΚ εγκαταστάσεις στα Αχτιά των Αγριλιών, στον Κάτω 

Μύλο Πλατυβόλιας, στο Βαθύ Λιμενάρι, και, ίσως, στον Άσπρο Κάβο. Η κεφαλή 

του μαρμάρινου ΠΚ ειδωλίου του πολιτισμού Κέρου-Σύρου, που «ευρέθη κατά το 

θέρος του 1969 εις Δονούσαν» (Ζαφειροπούλου 1970β, 48, εικ. 2: δεξιά) 

προέρχεται ίσως από μία από αυτές ή από κάποια άλλη, άγνωστη θέση.  

 

Χρονολογικά στοιχεία 

Τα στοιχεία από τα νεκροταφεία του Άνω Κουφονησίου δείχνουν, κατά 

την ανασκαφέα τους (Zapheiropoulou 2008, 194), την κατοίκησή του 

αποκλειστικά κατά τη φάση Κάμπου, δηλαδή μόνον επί τρεις ή τέσσερις γενιές.  

Στον Κάβο της Κέρου διαπιστώνεται η χρήση της Βόρειας και της Νότιας 

Ειδικής Απόθεσης κατά τον πολιτισμό Κέρου-Σύρου (ΠΚ ΙΙ) έως και τη Φάση 

Καστριού (με τη Βόρεια Ειδική απόθεση να έχει αντικείμενα χρονολογούμενα 

ήδη στη μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ), ενώ «το κτήριο Ντούμα», στη Μέση Περιοχή, 

τοποθετείται στην ΠΚ ΙΙ. Στο νησί του Δασκαλιού, το κεντρικό κτήριο ιδρύθηκε 

σε πρώιμη φάση του πολιτισμού Κέρου-Σύρου, ενώ στη φάση Καστριού 

οικοδομήθηκαν άλλα κτίσματα˙ όλα δε εγκαταλείφθηκαν κατά τη Φυλακωπή Ι.  

Για τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος γνωρίζουμε απλώς την ύπαρξη 

ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας γενικώς στην ΠΚ περίοδο. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει επαρκές δείγμα, ώστε να επιχειρήσουμε, όπως κάναμε στη Νάξο, μία 

εκτίμηση για τη γεωγραφική και χρονολογική κατανομή των θέσεων. Αυτό 

πάντως δεν μας αποτρέπει από τα να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις 

αναφορικά με τον χαρακτήρα, την εξέλιξη και τον ρόλο τους.  

 

Η Κέρος 

 Σύμφωνα με τον Broodbank (2000, 228 -229), ο Κάβος Δασκαλιού της 

Κέρου και το Δασκαλιό συγκροτούσαν έναν ενιαίο πλούσιο και ακμαίο οικισμό, 

τον μεγαλύτερο έως σήμερα γνωστό των Κυκλάδων και η «Ειδική Απόθεση»,224 

ήταν το κατεστραμμένο/α νεκροταφείο/α του.  

 Την ύπαρξη οικισμού στον Κάβο και το Δασκαλιό υποστηρίζουν και κατά 

τη δική μας άποψη, τα στοιχεία που έχουν έλθει έως σήμερα στο φως («κτήριο 

Ντούμα» στον Κάβο, μεγάλο περιτειχισμένο κτήριο στην κορυφή του 

Δασκαλιού, ενδείξεις άσκησης μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, επιτόπιου 

κατεργασίας οψιανού και παραγωγής μαρμάρινων αντικειμένων, κ.α. στον Κάβο 

και το Δασκαλιό). Επίσης, οι Ειδικές Αποθέσεις θα μπορούσαν, όπως έχουμε 

διατυπώσει παραπάνω, να είναι χώροι συγκέντρωσης – απόθεσης - κατάχωσης 

                                                           

224 Όταν διατύπωνε αυτή τη θεωρία ο Broodbank, το 2000, ήταν γνωστή μόνο η «Βόρεια Ειδική 

Απόθεση». Η «Νότια Ειδική Απόθεση» αποκαλύφθηκε με τις έρευνες της Βρετανικής Σχολής το 
διάστημα 2006 - 2008 (για το ιστορικό της έρευνας, βλ. παραπάνω, στον κατάλογο των ΠΚ 

θέσεων της Κέρου: Κάβος Δασκαλιου)  
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υλικού νεκροταφείων και οικισμών (πβλ. λάκκο στο Γεράνι της Κέρου, 

κοιλότητα στο οικόπεδο Σιμιγδαλά και οικόπεδο Τσαβαρή στο Ανω Κουφονήσι). 

Επιχειρήματα του τύπου ότι στο άμεσο περιβάλλον του Κάβου δεν 

υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις που θα μπορούσαν να συντηρήσουν έναν 

οικισμό αντικρούονται:225 Πρώτον, η απόσταση του Κάβου από το Γεράνι είναι 

πολύ κοντινή (κατά τον Broodbank 40 λεπτά πεζοπορία, αλλά πρόσφατα 

κάναμε την ίδια απόσταση στον μισό χρόνο). 

Δεύτερον, ακόμη και σήμερα στη Νάξο υπάρχουν απομακρυσμένα 

χωράφια χωρίς οδό πρόσβασης οχημάτων στα οποία οι ιδιοκτήτες τους 

υποχρεώνονται να πηγαίνουν πεζή διανύοντας μεγαλύτερες αποστάσεις.  

Τρίτον, γιατί να μην υποθέσουμε ότι οι κάτοικοι του Κάβου πήγαιναν στα 

χωράφια τους στο Γεράνι ή σε άλλες θέσεις της Κέρου με υποζύγια; Πρόσφατες 

έρευνες έχουν καταδείξει ότι οικόσιτα γαϊδούρια υπήρχαν στον αιγαιακό χώρο 

ήδη από την ΠΚ ΙΙ περίοδο (Brodie 2008).  

Τέταρτον, ακόμη και χέρσες, άγονες εκτάσεις, όπως του Κάβου, μπορούν 

με την κατάλληλη διαμόρφωση να μετατραπούν σε γόνιμα χωράφια (πβλ. 

σημερινές πεζούλες).226  

Πέμπτον, ελιές και αμπέλια καλλιεργούνται ακόμη και σε πολύ 

«δύσκολα» χώματα και σκληρά εδάφη και «όταν πιάσουν» χρειάζονται πολύ 

λίγη φροντίδα και συντήρηση (Barber 1994, 7).  

Έκτον, πολύ κοντά στην Κέρο και τον Κάβο βρίσκεται το Γλαρονήσι, μία 

καταπράσινη νησίδα (όπου ακόμη και σήμερα οι Κουφονησιώτες βοσκοί 

μεταφέρουν εκεί τα πιο αδύναμα από τα «ζά» τους για να βοσκήσουν), και άλλες 

νησίδες με πράσινο και νερά, εύκολα και γρήγορα προσπελάσιμες με τα 

πλοιάρια της εποχής (ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές στους νησιωτικούς 

τόπους, η επικοινωνία ακόμη και σε δύο σημεία στο ίδιο νησί είναι μερικές 

φορές ευκολότερη από τη θάλασσα παρά από την ξηρά).227  

Έβδομον, όπως υπογραμμίζει και ο Broodbank (2000, 228), διάφορες ΠΚ 

εγκαταστάσεις βρίσκονται σε παρόμοια, υποτιθέμενα απομονωμένα μέρη (πβλ. 

Αγριλιά στο ακόμη μικρότερο νησάκι του Άνω Κουφονησίου, Δεσποτικό 

Αντιπάρου, Καστρί Σύρου).  

                                                           

225 Βλ. και παραπάνω: Εισαγωγή. Το 1956 ο καταστροφικός σεισμός της Αμοργού έπληξε και την 

Κέρο με αποτέλεσμα να αφανιστούν οι πηγές νερού και να εγκαταλειφθούν τα χωράφια. 

Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η σημερινή εικόνα του νησιού, και δη του 
Κάβου, να οφείλεται, εν μέρει, και στον σεισμό εκείνο. Τίποτα δεν αποκλείει (εκτός και αν 

επιβεβαιωθεί το αντίθετο με εμπεριστατωμένες γεωλογικές μελέτες) ότι πριν από τον σεισμό 

υπήρχαν και εκεί νερά και γόνιμα εδάφη. Ακόμη και εάν δεχτούμε προφορικές μαρτυρίες ότι 

κατά τον 19ο και 20 αι. η Κέρος ήταν «άνυδρη» (βλ. σημ. 135), ωστόσο και πάλι δεν αποκλείεται 
στην ΠΚ περίοδο να είχε πηγές. 
226 Βλ. παραπάνω, την παρατήρηση του Ross για τις αρχαίες αναβαθμίδες Σχινούσας. Στον Κάβο 

η εκτεταμένη αρχαιοκαπηλία έχει παραμορφώσει το τοπίο. Συνεπώς, τέτοια διαμόρφωση του 
εδάφους, αν υπήρχε, έχει οριστικά χαθεί. Δεν αποκλείεται ωστόσο να διαπιστωθεί σε κάποιο 

άλλο κοντινό σημείο στον Κάβο, που δεν έχει ερευνηθεί ακόμη. 
227 Δεδομένης μάλιστα της σημασίας των ανακαλύψεων στο Δασκαλιό, ίσως πρέπει, πλέον να 
ερευνηθούν και τα άλλα γειτονικά νησάκια-βραχονησίδες νότια της Κέρου (Μεγάλη Πλάκα, 

Μικρή Πλάκα, Τσουλούφι, Λουμπαδιάρης, Λάζαρος και Ανδρέας.) 
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Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Κέρος στην ΠΚ εποχή δεν 

ήταν ένας έρημος, μικρός και άγριος τόπος, όπως τον βλέπουμε σήμερα, όπου θα 

συνέρεαν οι προσκυνητές για να λάβουν μέρος σε τελετουργίες, αλλά το δεύτερο 

μεγαλύτερο «μικρό νησί» των Ανατολικών Κυκλάδων, γεμάτο ζωή,228 και σε 

μικρή απόσταση τόσο από τα Κουφονήσια, την Ηρακλειά, τη Σχινούσα όσο και 

από τη Νάξο, την Αμοργό και την Ίο. Συνεπώς δεν πρέπει να υιοθετούμε 

σύγχρονα «μοντέλα» χωροταξίας και επικοινωνίας στις Κυκλάδες ως μέσα 

ερμηνείας του μακρινού παρελθόντος. 

 Ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των ευρημάτων που αποτελούν 

βασικό επιχείρημα για την ιδιαιτερότητα - -ιερότητα του Κάβου, θα 

επαναλάβουμε την επισήμανση του Broodbank (2000, 229) ότι και το 

νεκροταφείο των Απλωμάτων έδωσε ευρήματα μοναδικά και σε ποιότητα και σε 

ποσότητα (ο αριθμός του είναι υπερπολλαπλάσιος σε σχέση με τους 

ανεσκαμμένους τάφους του). Άλλωστε, η ποσότητα των ευρημάτων του Κάβου 

σε σχέση με τον υπολογιζόμενο πληθυσμό της κοινότητας που τον κατοικούσε 

(100 – 300 άτομα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Broodbank) είναι 

αναλογικά μικρότερη από αυτή που θα περίμενε κανείς από ένα πλούσιο 

νεκροταφείο (Broodbank όπ.π.). Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι 

δεν είναι βέβαιο ότι όλες οι αρχαιότητες που μας είναι γνωστές από 

αρχαιοκαπηλικές δραστηριότητες προέρχονται από την Κέρο. Απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα ως προς τη διατύπωση εικασιών και 

την αναγνώριση της νήσου αυτής ως πιθανού τόπου προέλευσής προϊόντων 

λαθροσκαφών, για τα οποία δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για τις συνθήκες 

και τον τρόπο εύρεσής τους. Ο Broodbank (όπ.π.) εξάλλου πιστεύει ότι η 

ποικιλία των εισηγμένων από διάφορους τόπους αγγείων δεν οφείλεται στη 

δράση εξωγενών επισκεπτών αλλά στην εκλεκτική διάθεση των κατοίκων του 

Κάβου – Δασκαλιού. Τέλος, ως προς την «θραυματολογία ή θραυσματολογία», 

ορολογία που εφηύρε ο Renfrew για να δηλώσει τον εσκεμμένο κατακερματισμό 

των αντικειμένων του Κάβου Δασκαλιού στο πλαίσιο ειδικών τελετών, θα 

σημειώσουμε ότι διαφορετική «ανάγνωση» και ερμηνεία των θραύσεων των 

αντικειμένων του Κάβου έχει οδηγήσει άλλους μελετητές (Voutsaki 2007) στο 

συμπέρασμα ότι αυτές έγιναν μετά την απόθεσή τους (φυσικοί παράγοντες, 

αρχαιοκάπηλοι) ή και χρόνια πριν από αυτήν (φυσική φθορά κατά τη χρήση 

τους;), και μόνο σε μικρό ποσοστό οι θραύσεις μπορούν να αποδοθούν σε 

πιθανές τελετουργίες κατά ή λίγο πρίν από την απόθεσή τους. 

 

Ο ρόλος του Άνω κουφονησίου και των λοιπών μικρονησίων  

Οι Μικρές Κυκλάδες για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν θα 

εκμεταλλεύτηκαν σταθερά όλες τις φυσικές τους δυνατότητες, αντίβαρο στο 

μικρό τους μέγεθος: κάθε σπιθαμή καλλιεργήσιμης γης, τους πλούσιους 

                                                           

228 Οι ελάχιστες περιοδείες (ούτε καν οργανωμένες επιφανειακές έρευνες) και μάλιστα μόνο σε 
μικρός μέρος του δυτικού τμήματος της Κέρου έχουν αποκαλύψει πολλές και διαφόρων τύπων 

θέσεις (οικιστικές, ταφικές). 



 

268 

 

ψαρότοπους, και, κυρίως την κεντρική τους θέση στο Αιγαίο, με τα αραξοβόλια 

σε θαλάσσιους δρόμους που ένωναν τον Βορρά με τον Νότο και την Ανατολή με 

τη Δύση (Φιλανιώτου 2005, 286). 

Το Άνω Κουφονήσι, υποστηρίζει η Ζαφειροπούλου (Zapheiropoulou 

2008, 192), είναι επίπεδο, χωρίς βουνά, προστατευόμενο προς Β από τη Νάξο 

και προς Ν από την Ηρακλειά και επιπλέον διαθέτει ασφαλές («κωφό») λιμάνι. 

Έχει, επίσης, κεντρική γεωγραφική θέση στη θαλάσσια διαδρομή που ενώνει τα 

δύο μεγάλα κέντρα της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, την Πολιόχνη στην 

ανατολική ακτή της Λήμνου στο ΒΑ Αιγαίο, και τις εγκαταστάσεις στη ΒΑ ακτή 

της Κρήτης. Βρίσκεται εξάλλου σε μία από τις πλουσιότερες σε ψάρι περιοχές 

του Κεντρικού Αιγαίου.229 Τα στοιχεία αυτά αιτιολογούν πλήρως την εκεί 

εγκατάσταση μίας πολυάριθμης, όπως δείχνει κυρίως το μέγεθος του 

νεκροταφείου της Αγριλιάς, κοινότητας στη μεταβατική ΠΚ Ι/ΙΙ φάση Κάμπου, 

της οποίας πάντως ο οικισμός πάνω στο νησί του Άνω Κουφονησίου, δεν έχει 

(ακόμη;)230 αποκαλυφθεί.  

Όπως διαπιστώνει ο Broodbank (2000, 221, με βιβλιογραφικές 

παραπομπές), το μέγεθος του νεκροταφείου της Αγριλιάς231 το καθιστά ένα από 

τα μεγαλύτερα του Αιγαίου. Σε αντίθεση όμως με τα άλλα μεγάλα και πλούσια 

ΠΚ νεκροταφεία που συνήθως έχουν και μακρά διάρκεια χρήσης, η χρονολόγηση 

του συγκεκριμένου νεκροταφείου αποκλειστικά στην ΠΚ Ι/ΙΙ δείχνει ότι 

χρησιμοποιήθηκε μόνον για έναν περίπου αιώνα ή δύο το πολύ.  

Επίσης, τα ευρήματα των τάφων βρίσκουν παράλληλα στην Πολιόχνη 

της Λήμνου στο ΒΑ Αιγαίο, στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς Σητείας στη ΒΑ 

Κρήτη, στα ταφικά σπήλαια στον Πύργο και στο Κυπαρίσσι, καθώς και στον 

οικισμό του Πόρου στη Βόρεια ακτή της Κρήτης. Εμφανείς είναι οι ομοιότητες 

και στη μορφή των τάφων με εκείνα της Αγίας Φωτιάς. Με απλά λόγια, αυτή η 

θέση σε ένα από τα μικρότερα κυκλαδονήσια, αποκαλύπτει επαφές, 

ενδεχομένως και συγγένειες, με μακρινές περιοχές.232  

Εξάλλου, συμπληρώνει ο Broodbank (όπ.π.), η Αγριλιά έχει δώσει τα 

περισσότερα αντικείμενα της ομάδας Κάμπου από όλες τις κυκλαδικές θέσεις 

μαζί. Τα μεταλλικά εγχειρίδια με κεντρική νεύρωση που βρέθηκαν εκεί είναι τα 

πρωιμότερα των Κυκλάδων. Έχει υποστηριχθεί ότι η ομάδα Κάμπου είναι ένα 

πολιτισμικό προϊόν των ΝΑ Κυκλάδων, κατά πάσα πιθανότητα του 

Κουφονησίου, που διαδόθηκε και σε ευρύτερες περιοχές του Αιγαίου μέσω της 

                                                           

229 Στις δεκαετίες 1960 και 1970 οι κάτοικοί του είχαν ως αποκλειστική απασχόληση το ψάρεμα 

και τα δε προϊόντα τους πωλούνταν όχι μόνο στη γειτονική Νάξο, αλλά και στον Πειραιά 

(Zapheiropoulou 2008, 192). 
230 Κατά πάσα πιθανότητα ο οικισμός έχει χαθεί οριστικά πλέον, αφού το Κουφονήσι έχει 

οικοδομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
231 Υπενθυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί 92 τάφοι˙ ενδέχεται όμως να υπήρχαν και περισσότεροι που 
καταστράφηκαν από τους αρχαιοκαπήλους. 
232 Για το θέμα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων των ΠΚ νησιωτικών κοινοτήτων του 

Αιγαίου, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Τσούντα και αναζωπυρώθηκε με το νεκροταφείο της 
Αγριλιάς βλ. Zapheiropoulou 2008, 192, όπου και σύνοψη όλων των σχετικών απόψεων, με 

βιβλιογραφικές παραπομπές. 
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Κρήτης (Karantzali 2008, 259). Το γεγονός ότι ο κεραμεικός τύπος της 

καρποδόχης που κατάγεται από τη βόρεια Λήμνο εμφανίζεται αφενός στο 

Κουφονήσι, αφετέρου στην Κρήτη (Αγία Φωτιά), έχει ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι 

από την ανατολική ακτή της Νάξου και το Κουφονήσι περνούσε μία κύρια 

θαλάσσια οδός επικοινωνίας και πολιτιστικών σχέσεων από το βόρειο προς το 

νότιο Αιγαίο (Ζαφειροπούλου 1990, 24).  

Ανεξαρτήτως του είδους της σχέσης της Αγριλιάς με τις παραπάνω 

περιοχές και κυρίως με την Αγία Φωτιά,233 οι ομοιότητές τους δείχνουν ότι το 

νησί αυτό διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο σε εποχές που η Νάξος και εν γένει οι 

Κυκλάδες αναπτύσσουν επαφές με την Κρήτη (Zapheiropoulou 2008, 193-194).  

Επιπλέον, πάντα κατά τον Broodbank (όπ.π.), ένα ακόμη ενδιαφέρον 

σημείο είναι ότι η άνθηση που υποδηλώνουν τα ευρήματα του νεκροταφείου της 

Αγριλιάς συμπίπτει με την προσωρινή, έστω, εγκατάλειψη του Σπηλαίου του Ζα 

στη Νάξο (βλ. και παραπάνω: Γεωγραφική και χρονολογική κατανομή Νάξου).    

 

Πιθανόν αντίστοιχο ρόλο γέφυρας μεταξύ των περιοχών του Αιγαίου, θα 

έπαιξαν και οι υπόλοιπες Μικρές Κυκλάδες, σε ένα δίκτυο επαφών μεταξύ τους, 

και με τη Νάξο και άλλες περιοχές. Η Ζαφειροπούλου (στο Μαρθάρη 2002) το 

περιγράφει γλαφυρά: «Στη θέση Κάβος της Κέρου βρέθηκαν από τον Χρίστο 

Ντούμα ερείπια μίας ΠΚ οικίας και στο αντικρινό, κοντινό νησάκι του Δασκαλειού, 

οχυρωμένος ΠΚ οικισμός. Απέναντι ακριβώς, στο Κάτω Κουφονήσι, στη θέση Νερό 

υπάρχει ΠΚ ακρόπολη. Η θέση αυτή δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε άμεση 

σχέση με τον οχυρωμένο οικισμό του Δασκαλειού, χρησιμεύοντας σαν είδος 

σκάλας ανάμεσα στην Κέρο και στη Νότια Νάξο, όπου, αν κρίνει κανείς και μόνον 

από τα πολυάριθμα πλουσιότατα νεκροταφεία της περιοχής, χωρίς να λάβει 

υπόψη του άλλα στοιχεία, θα υπήρχαν οικισμοί, ιδιαίτερα στην περιοχή του 

Καλαντού με τους πολλούς όρμους, όπως ο οικισμός του Πανόρμου, που εκτείνεται 

κάτω από την ακρόπολη του και ο οποίος θα ήταν καίριο αγκυροβόλι. Η ΠΚ θέση 

Αχτιά των Αγριλιών, στη βόρεια ακτή της Δονούσας, θα βρισκόταν σε άμεση 

σχέση με την περιοχή του ακρωτηρίου της Μουτσούνας στην ανατολική Νάξο, 

γιατί ακόμη και σήμερα πιο εύκολα πηγαίνει κανείς με καΐκι από τη Δονούσα στο 

Κουφονήσι μέσω Μουτσούνας, πλέοντας προφυλαγμένος κατά μήκος της ΝΑ 

ακτής της Νάξου, παρά κατευθείαν από τη Δονούσα στο Κουφονήσι. Από τα 

παραπάνω φαίνεται ότι δεν είναι χωρίς ερείσματα η άποψη ότι ανάμεσα στη Νάξο 

και στις Μικρές Κυκλάδες, κατά την ΠΚ περίοδο, περνούσε ένας από τους κύριους 

θαλάσσιους δρόμους του Κεντρικού Αιγαίου, που ίσως συνέδεε την περιοχή της 

Τροίας στο ΒΑ Αιγαίο με την Ανατολική Κρήτη».234 (Εικ. 1).  

                                                           

233 Το μεγάλο νεκροταφείο στην Αγία Φωτιά φιλοξένησε μία ομάδα ανθρώπων από τις 
Κυκλάδες, πιθανώς και από την ίδια την Αγριλιά, που διατήρησαν στενές επαφές με την 

«πατρίδα» τους (Zapheiropoulou 2008, 192 με βιβλιογραφία)˙ ή τουλάχιστον φανερώνει μία 

πολιτισμική ή/και «εθνική» συγγένεια μεταξύ των τότε κατοίκων του Κουφονησίου και της 
Αγίας Φωτιάς (Karantzali 2008, 246, 253).  
234 Ζαφειροπούλου, Φ., 2002. «Περιοδεύοντας σε Πρωτοκυκλαδικούς τόπους» (υπό εκτύπωση).  
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Να προσθέσουμε στα παραπάνω ότι η Κέρος και το Δασκαλιό δεν θα 

είχαν τόσο μεγάλη ακτινοβολία, εάν δεν βρίσκονταν σε τόσο κομβική για την 

εποχή θέση. Επίσης, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο ΠΚ οικισμός στο Βαθύ 

Λιμενάρι, το απόκρημνο ακρωτήρι με το βαθύ αγκυροβόλι, θα ήταν ένα 

εμπορικό κέντρο-σταθμός της εποχής, ανάλογος με τον υπερκείμενο εκείνον που 

αναπτύχθηκε τη γεωμετρική περίοδο. Τέλος, προφανώς και η Σχινούσα και η 

Ηρακλειά, τόσο κοντά στα Κουφονήσια και πάνω στους θαλάσσιους δρόμους, 

και φυσικά το Άνω Κουφονήσι με την Αγριλιά, θα συμμετείχαν σε αυτές τις 

συναλλαγές. 

Συνεπώς, ο ρόλος της Ηρακλειάς, της Σχινούσας των Κουφονησίων- 

Κέρου-Δασκαλιού-Αντικέριων, που «παρατάσσονται σαν προστατευτικό τόξο 

απέναντι από τη Νότια ακτή της Νάξου» και της Δονούσας που «μοιάζει να έχει 

ξεφύγει προς τα ανατολικά» (Φιλανιώτου 2005, 286) ήταν βαρύνουσας 

σημασίας σε εποχές που οι Κυκλάδες ανοίγονταν προς τον έξω κόσμο.  

 

Νάξος και Μικρές Κυκλάδες: Κέντρο και περιφέρεια; 

Σε μία εξελιγμένη κοινωνία διακρίνουμε ένα ή και περισσότερα κύρια 

κέντρα και μερικά περιφερειακά, εξαρτημένα από τα πρώτα. Οι Μικρές 

Ανατολικές Κυκλάδες, όντας απέναντι από τη Νάξο, κυρίαρχη «δύναμη» τότε, 

αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης τους επιφάνειας, με βάση την παραπάνω 

λογική δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν ανεξάρτητα από αυτήν. Ποιες ήταν, 

όμως, οι μεταξύ τους σχέσεις; Ακολούθως, τίθεται το ερώτημα ως ποιο βαθμό η 

Νάξος μπορεί να χαρακτηριστεί κέντρο και πόσο επηρέαζε τα μικρά νησιά; Ή 

αντιστρόφως, πώς και πόσο τα μικρά νησιά επηρέαζαν τη Νάξο;  

Αν δεχτούμε ότι ο Κάβος και το Δασκαλιό συναποτελούν ακμαίο οικισμό 

από την πρώιμη ΠΚ ΙΙ έως και το τέλος της ΠΕΧ, και μάλιστα αντίστοιχο με 

εκείνον της Γρόττας, όπως υποστηρίζει ο Broodbank,235 θα ήταν μάλλον 

υπερβολικό να θεωρήσουμε ότι τούτος αποτελούσε απλώς την περιφέρεια ή τον 

δορυφόρο236 της Νάξου. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ειπωθεί ούτε για το Άνω 

Κουφονήσι κατά τη μεταβατική φάση ΠΚ Ι/ΙΙ, καθώς το νεκροταφείο της 

Αγριλιάς έχει έναν εντελώς ιδιότυπο χαρακτήρα και μία ταυτότητα που την 

ανεξαρτητοποιεί από τη αντίστοιχη ναξιακή. Εκεί, άλλωστε, κατά πάσα 

πιθανότητα αναπτύχθηκε η φάση Κάμπου και από εκεί μεταλαμπαδεύθηκε 

εντός και εκτός Κυκλάδων, όπως έχουμε αναλύσει παραπάνω.  

                                                           

235 Ακόμη όμως και εάν δεχτούμε ότι ο Κάβος ήταν πανκυκλαδικό ιερό ή ιερός αποθέτης και το 

Δασκαλιό αυτόνομος οικισμός, είναι σαφές ότι ο Κάβος ξεπερνά τα όρια της Νάξου, καθώς εκεί 
συρρέουν προσκυνητές από όλες τις γύρω νησιωτικές, αλλά και ηπειρωτικές περιοχές. Ο έλεγχος 

του θα γινόταν από το κοντινό Δασκαλιό (βλ. και ειδικό κτήριο στην κορυφή) από το οποίο θα 

βασιζόταν και η λειτουργία-επιβίωσή του.  
236 Δορυφόρος= Άστρον. Ουράνιον σώμα, συνοδεύον πλανήτην κατά την περί τον ήλιον κίνησίν 

του. Μτφ. Δορυφοροι, οι, ή δορυφόροι κράτη= Κράτη κατ’ επίφασιν ανεξάρτητα, αλλά εν τη 

πραγματικότητι προσδεδεμένα εις μεγάλιν Δύναμιν. Μτφ ως επίθετο, ο τυφλώς εξυπηρετικός. 
Δουλικώς ακολουθών. Δορυφορώ= είμαι δορυφόρος. Δορυφορούμαι= διατελώ υπό την 

προστασίαν ή την επίδρασιν τινός (Γιοβάνης 1970). 
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Στο πλαίσιο αυτό, τα Κάτω Κουφονήσια, η Ηρακλειά, η Σχινούσα, και η 

Κέρος θα αποτέλεσαν μία συμπαγή, διαδραστική, περιοχή στην οποία αρχικά η 

Αγριλιά του Άνω Κουφονησίου και λίγο αργότερα ο Κάβος237 ήταν τα κέντρο της 

ναυτικής δραστηριότητας. Συνεπώς, εάν «όλα τα νησιά εμπίπτουν στη ζώνη ενός 

μεγαλύτερου νησιού, είναι κατά κάποιον τρόπο τα νησιά του ενός νησιού»,238 τότε 

καθένα από τα μικρά νησάκια θα πρέπει να ήταν το κέντρο του εαυτού του, ο 

πυρήνας δηλαδή του δικού του μικρόκοσμου, ωστόσο λόγω της περιορισμένης 

τους επιφάνειας και αυτάρκειας θα αποτελούσαν αναπόφευκτα την εδαφική, 

διοικητική και πολιτική περιφέρεια της Αγριλιάς, αρχικά, και του Κάβου-

Δασκαλιού αργότερα.239 Αντιθέτως, η Δονούσα, αποκομμένη από αυτό το 

«σώμα» και χωρίς να έχει καταδείξει έως σήμερα τουλάχιστον κάποια ιδιαίτερη 

ΠΚ φυσιογνωμία, είναι πολύ πιθανό να αποτελούσε δορυφόρο της Νάξου. 

 Μόνον η περαιτέρω έρευνα θα μπορέσει να καταδείξει την ένταση και 

την έκταση των επαφών όλων των παραπάνω μικρονησίων μεταξύ τους και με 

το μεγάλο νησί (Νάξο) και να φανερώσει επιπλέον εάν οι μεταξύ τους σχέσεις 

ήταν μόνον εμπορικές ή οι επαφές τους αντικατοπτρίζουν και απώτερους ή 

σύγχρονους προγονικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς δεσμούς. Πιθανότατα, 

πάντως, ισχύουν τα εξής: 

Η κατοίκηση και η ανάπτυξη των Μικρών Κυκλάδων κατά την πρώιμη 

και ώριμη ΠΚ ΙΙ, συνδέεται με μία σειρά από συνθήκες που αναπτύχθηκαν τότε 

στη ΝΑ Νάξο, δηλαδή ένα οικιστικό μοτίβο από διασκορπισμένα οικιστικά 

κέντρα, καθώς και με την ανάγκη της Αμοργού να αναπτύξει εξωτερικές επαφές, 

αλλά και με τη γεωγραφική θέση των ίδιων των μικρών νησιών που τα 

καθιστούσε απαραίτητα περάσματα για άλλες μακρινότερες διαδρομές.240 

Συνεπώς η Νάξος, αλλά και η Αμοργός, δεν θα είχαν εμπεδώσει τόσο 

αβίαστα επαφές με τον έξω κόσμο, εάν δεν υπήρχε αυτό το γειτονικό τους 

νησιωτικό σύμπλεγμα, ένας κλειστός μικρόκοσμος, που διευκόλυνε την 

επικοινωνία της με τις νοτιότερες Κυκλάδες και το ΒΑ Αιγαίο ενώ συγχρόνως 

ανέπτυξε τα δικά του χαρακτηριστικά, και, λειτουργώντας σαν περαία, τα 

μεταλαμπάδευε στο μεγάλο νησί της Νάξου και το μικρότερο της Αμοργού, με τα 

οποία διαντιδρούσε κοινωνικά και πολιτισμικά.  

 Όσον αφορά στην ειδική σχέση Αμοργού – Μικρών Κυκλάδων κατά την 

ΠΚ περίοδο, και την επίδραση της πρώτης στα μικρονήσια, που προβάλλονται, 

                                                           
237

 Η Αγριλιά, με βάση τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, προηγείται χρονολογικά του Κάβου, 

καθώς κατοικείται στην ΠΚ Ι/ΙΙ, ενώ ο Κάβος από την πρώιμη ΠΚ ΙΙ. 
238 Πβλ. τις περιοικίδες νήσους της Δήλου-δηλ. όλες τις Κυκλάδες κατά τον Στράβωνα (Κόπακα 

2009, 54). 
239 Ο Broodbank (2000, 261 -262) μάλιστα στηριζόμενος στην κεντρική θέση του Κάβου-

Δασκαλιού φθάνει στο σημείο να υποστηρίξει την απόλυτη κυριαρχία τους έναντι των άλλων 

γειτονικών τους μικρών νησιών, που βάσιζαν κυριολεκτικά την επιβίωσή τους πάνω του. Το 
γεγονός αυτό απηχούν, κατά τον ίδιο, τα επίλεκτα (high status) αντικείμενα που έχουν 

εντοπιστεί στην «Ειδική Απόθεση» (νυν «Βόρεια Ειδική Απόθεση»).  
240 Βλ. και Broodbank 2000, 241 “and (it is tempting to add) small canoe traffic that was less prone 
to bypass the intervening Erimonisia than later sail –driven ships” [Ο Broodbank χρησιμοποιεί τον 

όρο Ερημονήσια (βλ. και εισαγωγή) αντί του καθιερωμένου, πλέον, Μικρές Κυκλάδες]. 
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ενίοτε, ίσως λίγο παραπάνω από το δέον, πιστεύουμε ότι στηρίζεται μάλλον 

στην κατά τους νεώτερους χρόνους διοικητική και οικονομική εξάρτηση των 

μικρονησίων από τα μετόχια της Αμοργού, παρά στα αρχαιολογικά στοιχεία. 

Ωστόσο, όπως έχει αναλυθεί (Broodbank 2000, 240), η ιδιαίτερη θέση (status) 

των Μικρών Κυκλάδων στην ΠΚ περίοδο οφείλεται και στην ανάγκη της 

Αμοργού να θεμελιώσει εξωτερικές επαφές προς τα βόρεια. Εάν η Αμοργός δεν 

υπήρχε, οι Μικρές Κυκλάδες δεν θα ήταν παρά δορυφόροι της Νάξου, όπως η 

Δονούσα. 
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Αντί επιλόγου  

 

 Για να παραφράσουμε τη διαπίστωση του Χαμηλάκη (2009, 137 - 139) 

για την κυκλαδική αρχαιολογία εν γένει και να την προσαρμόσουμε στα της 

ναξιακής και των περιοικίδων νήσων της, «είχαν την ατυχία να αποκτήσoυν 

τεράστια διεθνή φήμη μετά την ανακάλυψη των κυκλαδικών ειδωλίων από τους 

δυτικούς μοντερνιστές καλλιτέχνες, με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες…το 

κυκλαδικό παρελθόν είναι περισσότερο γνωστό για τα αντίγραφα διακοσμητικού 

χαρακτήρα και τα κοσμήματα του Μουσείου Γουλανδρή, παρά για τους κατοίκους 

του, οι υλικές μνήμες των οποίων έχουν σε μεγάλο βαθμό απαλειφτεί…».  

 Ωστόσο, οι άνθρωποι που έζησαν τους ΠΚ χρόνους στη Νάξο και τις 

Μικρές Κυκλάδες μας κληροδότησαν υλικές μνήμες και αυτές επιχειρήσαμε να 

καταγράψουμε, πράξη εκ των ουκ άνευ για την «παρατήρηση και κατανόηση 

των αισθητηριακών και υλικών ιδιοτήτων της ανθρώπινης εμπειρίας» 

(Χαμηλάκης, όπ.π., 150).  

 Έτσι, το μεγαλύτερο, πρώτο, μέρος του κειμένου καλύπτουν οι κατάλογοι 

των θέσεων. Οι κατάλογοι αυτοί είναι βαρετό ανάγνωσμα, πλην όμως 

απαραίτητο μεθοδολογικό «εργαλείο» έρευνας. Πιστεύουμε, άλλωστε ότι η κατά 

το δυνατόν πλήρης και αντικειμενική περιγραφή των αρχαιολογικών 

καταλοίπων αποτελεί το πλέον ασφαλές μέσο προσέγγισης του παρελθόντος. 

Με βάση αυτή την αρχή, σε κάθε θέση υπάρχει η ενότητα «ερμηνευτικές 

υποθέσεις» όπου συνοψίζονται οι κατά καιρούς διατυπωθείσες ερμηνείες της 

εκάστοτε θέσης και κατατίθεται και ο δικός μας προβληματισμός ή ενστάσεις, 

όπου υπάρχουν. Ευελπιστούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τέθηκαν θέματα 

προς περαιτέρω επεξεργασία, μελέτη, συζήτηση. Κάποια από αυτά, έστω και 

επιδερμικά, τα «αγγίξαμε» στο δεύτερο μέρος του κειμένου όπου επιχειρήθηκε 

σύντομη επισκόπηση διαφόρων πτυχών του βίου, των αναγκών και των 

«πιστεύω», της τεχνολογίας, των επαφών, των εθίμων και των κοινωνικών 

δομών των πρωτοκυκλαδιτών κατοίκων της Νάξου και των μικρών νησιών.  

 Επειδή όμως έχει ενδιαφέρον όχι μόνον η επιστημονική θεώρηση του 

παρελθόντος αλλά και η συμβολή των μη ειδικών στην ερμηνεία του αφενός, η 

ανίχνευση της επίδρασης των αρχαιολογικών καταλοίπων στις σύγχρονες 

κοινωνίες αφετέρου, δεν μας απασχόλησαν μόνον οι επίσημες επιστημονικές 

πηγές, τα άρθρα και οι ανακοινώσεις προϊστοριολόγων που ασχολήθηκαν και 

εξακολουθούν να ασχολούνται με το Αιγαίο, τις Κυκλάδες, αλλά και ειδικότερα 

τη Νάξο και τα γύρω της μικρονήσια, αλλά σταχυολογήσαμε πρώτον τα 

χειρόγραφα κείμενα των ανασκαφέων και μελετητών της κυκλαδικής 

αρχαιολογίας και δεύτερον τις δημοσιεύσεις στον καθημερινό τύπο κατά τις 

δεκαετίες 1960-1980, όταν ακόμη διαμορφωνόταν η κυκλαδική αρχαιολογία. 

Τότε άλλωστε έγιναν οι περισσότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη Νάξο και 

τα μικρονήσια.  
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 Η αναδρομή στο παρελθόν, μέσα από την πένα των ειδικών, και η 

ακριβής μεταγραφή των όποιων κειμένων τους έχει την εγκυρότητα του 

επιστημονικού γίγνεσθαι και τη γοητεία της άμεσης μαρτυρίας, ενώ η 

αρθρογραφία των μη ειδικών, που επίσης μεταφέρθηκε εδώ χωρίς προσαρμογές 

και σχολιασμούς προκειμένου να διαφυλαχθεί η «αυθεντικότητά» της, θα 

μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της ένα βιβλίο, καθώς αποκαλύπτει τις 

κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της αρχαιολογίας (ως πρακτικής 

ενασχόλησης και ανακαλύψεων) σε μία Νάξο που (α) μερίδα του πληθυσμού της 

(μικρή, αλλά υπαρκτή) είχε ως επαγγελματική ασχολία την αρχαιοκαπηλία, ενώ 

μία άλλη, επιθυμούσε διακαώς να διαφυλάξει και να προβάλει τα επιτεύγματα 

της επιστήμης προκειμένου αφενός να προβάλει την «ανωτερότητα» της έναντι 

των άλλων νησιών όπως αυτή προέκυπτε από το προϊστορικό παρελθόν της, 

αφετέρου να προσελκύσει κόσμο και έσοδα (η Νάξος υστερούσε σημαντικά 

στον τομέα του τουρισμού σε σχέση με τις λοιπές Κυκλάδες, όπως άλλωστε και 

σήμερα - την τελευταία μόλις δεκαετία προβάλλεται ως ταξιδιωτικός 

προορισμός με σαφή οικογενειακό προσανατολισμό).  

Γενικά στην παρούσα μελέτη είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ολικής 

ανατροπής υφιστάμενων ερμηνειών σε θέματα ΠΚ ναξιακής αρχαιολογίας και 

ιστορίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο αποκομίσαμε κατά το στάδιο της εκπόνησής 

της είναι ότι, αν και η Νάξος έχει βρεθεί στο επίκεντρο του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος, εντούτοις δεν έχει μελετηθεί ή έστω δημοσιευτεί επαρκώς, με 

επακόλουθο οι όποιες γνώσεις μας να είναι δυσανάλογα λίγες σχέση με τον όγκο 

των αρχαιολογικών στοιχείων. Αντιθέτως, το ΠΚ υλικό των Μικρών Κυκλάδων 

έχει μελετηθεί και δημοσιευθεί ικανοποιητικά, τα ίδια τα νησιά όμως ελάχιστα 

έχουν ερευνηθεί. Ωστόσο, για την ακριβέστερη ανασύσταση της ιστορίας της ΠΚ 

κατοίκησης της Νάξου και ειδικά της εικόνας της ζωής κατά την ΠΕΧ, είναι 

απαραίτητη η συνεξέταση των υλικών μαρτυριών από τις Μικρές Κυκλάδες. 

Βέβαια η συμπλήρωση πολλών κενών και η αναθεώρηση, ενδεχομένως, 

ορισμένων αντιλήψεων που έχουμε σήμερα για τη «Aξά» και τα «μικρά», όπως 

τα λένε οι ντόπιοι, θα επιτευχθεί ευκολότερα, εάν και εφόσον η ελληνική 

πολιτεία και άλλοι φορείς συνδράμουν στο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

και των ανεξάρτητων ερευνητών παρέχοντας τους επιπλέον κίνητρα και 

βοήθεια για μία αρχαιολογική διερεύνηση που θα ξεπεράσει αυτήν της απλής 

περιδιάβασης και καταγραφής των επιτόπιων παρατηρήσεων, οι δε 

αρχαιολόγοι (και δη της Υπηρεσίας) ξεπεράσουν το κακώς εννοούμενο στην 

περίπτωση των «ανακαλύψεων τους» σύνδρομο «τα εν οίκω μη εν δήμω».  

 Ας κλείσουμε λοιπόν με την ευχή για περισσότερο ενδιαφέρον και 

φροντίδα των αρμοδίων φορέων και για ουσιαστικότερο έργο (πεδίου και 

βιβλιοθήκης) στη Νάξο και την «κυκλαδική πολυνησία», που θα περιλαμβάνει 

τακτική βιβλιογραφική ενημέρωση, αλλά και μετάδοση - ανακύκλωση της 

γνώσης όχι μόνο μεταξύ των «μυημένων» αλλά και στους μη ειδικούς, που ενίοτε 

έχουν καθαρότερη ματιά και αντίληψη. 
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Εικ. 53. Απλώματα. Ο τΧΙΙΙ με το περιεχόμενό του από Ν (Κοντολέων 1971, πίν. 
211α)  

Εικ. 54. Απλώματα. Τα τρία γυναικεία καθιστά ειδώλια του τΧΙΙΙ (Κοντολέων 
1971, πίν. 211β) 

Εικ. 55. Απλώματα. Αργυρό βραχιόλι από τον τΧΙΙΙ (Μαραγκού 1990, εικ. 40) 

Εικ. 56. Απλώματα. Αργυρός σφυκωτήρας από τον τΧΙΙΙ (Μαραγκού 1990, εικ. 
41) 

Εικ. 57. Απλώματα. Δύο ειδώλια τύπου Απειράνθου από όστρεο, από τον τΧΙΙΙ 
(Μαραγκού 1990, εικ. 100,101) 

Εικ. 58. Απλώματα. Μαρμάρινο κυλινδρικό ποτήρι, από τον τΧIVα (Μαραγκού 
1990, εικ. 130) 
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Εικ. 59. Απλώματα. Επίμηκες μαρμάρινο αντικείμενο από τον τXV (Κοντολέων 
1972, πίν. 139γ) 

Εικ. 60. Απλώματα. Επίμηκες μαρμάρινο αντικείμενο από τον τXVIII (Κοντολέων 

1972, πίν. 139β) 
Εικ. 61. Απλώματα. Οστέινο σωληνοειδές σκεύος-χρωματοθήκη από τον τXVIII 

(Κοντολέων 1972, πίν. 144δ) 
Εικ. 62. Απλώματα, τΧΧΙ. Διπλή πυξίδα που μιμείται ελλειψοειδή οικία και το 

πώμα της. Από στεατίτη (Κοντολέων 1972, πίν. 145α) 
Εικ. 63. Απλώματα, επίχωση του τΧΧΙΙΙ. Κεφαλή ειδωλίου (Κοντολέων 1972, πίν. 

135α, β) 
Εικ. 64. Απλώματα. ΤΧΧΙΙΙ. Αργυρό κοχλιάριο (Μαραγκού 1990, εικ. 171) 

Εικ. 65. Απλώματα. ΤΧΧΙΙΙ. Μαρμάρινο τηγανόσχημο σκεύος – χρωματοθήκη (;) 
(Κοντολέων 1972, 152, πίν. 140α).  

Εικ. 66. Απλώματα. ΤXXVII. Τεμάχιο γυναικείας μορφής από μαρμάρινο 
σύμπλεγμα (Μαραγκού 1990, εικ. 98) 

Εικ. 67. Τοπογραφικό της Χώρας (Ανωμερίτης 2010, 138-139). Σε μπλε κύκλο το 
ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στη Μέσα Γρόττα. 

Εικ. 68. Τοπογραφικό διάγραμμα με σημειωμένο το εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής στο όριο ανάμεσα στα Απλώματα και το Καμινάκι 
(Καρούζος 1939, εικ. 1). 

Εικ. 69. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap3D by Anavasi. Copyright 2002 – 
2004). Σε πλαίσιο η περιοχή Μοναστηριώτισσα στις Εγγαρές  

Εικ. 70. Μοναστηριώτισσα. Γενική άποψη της θέσης από Ν (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 71. Μοναστηριώτισσα. Γενική άποψη της θέσης από τον χωμάτινο δρόμο 

στα Β. Βράχος κομμένος ημικυκλικά, με δύο μεγάλες κοιλότητες 
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 72. Μοναστηριώτισσα. Βράχος διαμορφωμένος με τέτοιον τρόπο ώστε να 
σχηματίζει τις δύο πλευρές τετράπλευρου χώρου (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 73. Μοναστηριώτισσα. Βράχος με κοιλότητα (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 74. Μοναστηριώτισσα. Βράχος με δυσδιάγνωστη επίκρουστη παράσταση 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 75. Ακρωτήρι. Κάτοψη του νεκροταφείου (Doumas 1977, 33, fig. 15) 
Εικ. 76. Ακρωτήρι. ΠΚΙ Πήλινη πυξίδα από τον τ21 (Μαραγκού 1990, εικ. 31) 
Εικ. 77. Ακρωτήρι. ΠΚΙ Πήλινος κρατηρίσκος από τον τ9 (Μαραγκού 1990, εικ. 

175) 
Εικ. 78. Ακρωτήρι. ΠΚΙ Μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο από τον τ5 (Μαραγκού 

1990, εικ. 146) 
Εικ. 79. Ακρωτήρι. ΠΚ Ι μαρμάρινο ειδώλιο τύπου Πλαστηρά (του «Καλλιτέχνη 

Ντούμα») από τον τ5 (Μαραγκού 1990, εικ. 147) 
Εικ. 80. Ακρωτήρι. ΠΚ Ι περιδέραιο από λίθινες ψήφους, μία σε σχήμα βατράχου, 

από τον τάφο 8 (Μαραγκού 1990, εικ. 26) 
Εικ. 81. Απόσπασμα χάρτη με τα υψώματα της Νάξου. Σε πλαίσιο ο Άγιος 

Αρτέμιος στις Εγγαρές (προσωπικό αρχείο - φ/φο χάρτη των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Επαρχείου Νάξου) 

Εικ. 82. Ημιτελές κολοσσιαίο άγαλμα Διονύσου (ύψ. 10, 5 μ.) των μέσων του 6ου 

αι. π.Χ. στα λατομεία του Απόλλωνα, δίπλα στον ομώνυμο όρμο 
(Βλαχόπουλος 2005, 281, εικ. 412) 
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Εικ. 83. ΠΚ ΙΙ αργυρόηλο εγχειρίδιο (μήκ. 0, 197 μ.) από τον όρμο Απόλλωνα 
(τ38Β). ΕΑΜ 6197 (Βασιλικού 2006, 83, εικ. 45) 

Εικ. 84. Απόλλωνας. ΠΚ ΙΙ χάλκινη σμίλη από τον τάφο 38Β (Μαραγκού 1990, 

εικ. 65) 
Εικ. 85. Περιοχή Σκαδού. ΠΚ οστέινο σφονδύλι (Μαραγκού 1990, εικ. 79) 
Εικ. 86. Άβδελι: ο τοίχος σε σχήμα L (Doumas 1977, pl. XXII a-b) 
Εικ. 87. Άβδελι. Η συστάδα των τάφων (Doumas 1977, 35, fig. 18b) 

Εικ. 88. Άβδελι. ΠΚ ΙΙ αργυρή περόνη από τον τ1 (Μαραγκού 1990, εικ. 42) 
Εικ. 89. To φυτό Acanthus Mollis ή Μουτσούνα (Δεουδέ 2011, 5) 
Εικ. 90α. Περιοχή Μουτσούνας. Καυκάρες Φώτηδων. ΜΑ 1568. Τμηματικά 

σωζόμενη πλάκα (διάστ.: 0,21 x 0,16 x 0,045 μ.) από γκρίζο ασβεστόλιθο 

που στη μία, πιο ομαλή, επιφάνεια, φέρει επίκρουστες αβαθείς 
κοιλότητες σε πυκνή και ακανόνιστη διάταξη (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 90β. Περιοχή Μουτσούνας. Καυκάρες Φώτηδων. Τμηματικά σωζόμενη 
μαρμάρινη πλάκα (διαστ.: 0,35 x 0,25 x 0,085 μ.) που στη μία, πιο ομαλή 

επιφάνεια, φέρει επίκρουστες αβαθείς κοιλότητες, σχετικά μεγάλου 
μεγέθους, που διατάσσονται «τοξοειδώς» (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 90γ. Περιοχή Μουτσούνας. ΠΚ ΙΙ-ΙΙΙ πλάκα με παράσταση σπείρας στη μία 
πλευρά και αβαθείς κοιλότητες στην άλλη (Μαραγκού 1990, εικ. 164) 

Εικ. 91. Η περιοχή του Αζαλά. Ο προϊστορικός οικισμός βρίσκεται κοντά στον 

όρμο «μύτη» του Αζαλά. Τα νεκροταφεία είναι διάσπαρτα στο εσωτερικό 
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 92. Αζαλάς. Ιδιωτικό κτήμα στο οποίο εντοπίζεται ΠΚ οικισμός Στο βάθος, 
κοντά στη θάλασσα, το εκκλησάκι του Άη Δημήτρη (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 93. Αζαλάς. ΠΚ Οικισμός στον Άη Δημήτρη: τοίχος και διασπαρμένο 
οικοδομικό υλικό (προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 94. Οικισμός στον Άη Δημήτρη Αζαλά: τοίχος και διασπαρμένο οικοδομικό 
υλικό (προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 95. οικισμός στον Άη Δημήτρη Αζαλά: τοίχος και επιφανειακή κεραμεική 
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 96. Tο «ξεκοφτό» στον Σταυρό του Αζαλά, όπου πιθανή ΠΚ ακρόπολη 
(Μπαρδάνης 1964α, 2) 

Εικ. 97. Ψιλή Άμμος (Τρούλλες). Επιφανειακά όστρακα και περίγραμμα τάφου 
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 98. Το πιθοειδές αγγείο που βρέθηκε στην Ψιλή Άμμος (Τρούλλες) και 
παραδόθηκε στο Αρχ/κό Μουσείο Νάξου (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 99. Ψιλή Άμμος (Τρούλλες). Αναπαράσταση της θέσης του πιθοειδούς 
αγγείου δίπλα σε σχιστολιθικές πλάκες (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 100. Τρανός Κανάκης (Άη Μάμας). Βραχογραφία με κοιλότητες (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 101. Τρανός Κανάκης (Άη Μάμας). Βραχογραφία με κοιλότητες (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 102. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap3D by Anavasi. Copyright 2002 

-2004). Σε έλλειψη η περιοχή των Ανακιών 
Εικ. 103. Ξερακρώτηρο: πλάκες από κιβωτιόσχημους τάφους (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 104. Ξερακρώτηρο: πλάκες από κιβωτιόσχημους τάφους (προσωπικό 

αρχείο) 
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Εικ. 105. Ξερακρώτηρο: λείψανα τοίχων (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 106. Ξερακρώτηρο: λείψανα τοίχου (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 107. Ο λόφος της Κορφής τ’ Αρωνιού από δυτικά. Διακρίνεται το «αρώνι» 

από όπου και ονομάστηκε η θέση(προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 108. Ο τάφος του ιδιοκτήτη της Κορφής τ’ Αρωνιού Μανώλη Μπαρδάνη, 

αμέσως δυτικά του ελλειψοειδούς κτίσματος (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 109. Κορφή τ’ Αρωνιού: Κάτοψη της ανασκαφής (Ντούμας 1965, 43, σχ. 1) 

Εικ. 110. Κορφή τ’ Αρωνιού. Το ελλειψοειδές (αψιδωτό) κτήριο στο βόρειο άκρο 
της κορυφής του λόφου, από βόρεια (προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 111. Κορφή τ’ Αρωνιού: κάτοψη του ελλειψοειδούς κτίσματος και 10 πλάκες 
με επίκρουστες αφηγηματικές παραστάσεις (Goodison 2008. 424, fig. 

39.4) 
Εικ. 112. Πάνορμος: η ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Μαραγκού 

1990, τοπογρ. σχέδιο 91) 
Εικ.113. Κορφάρι των Αμυγδαλιών. Η είσοδος στην ακρόπολη (προσωπικό 

αρχείο). 
Εικ. 114. Κορφάρι των Αμυγδαλιών. Οι λιθόκτιστοι χώροι στο εσωτερικό της 

ακρόπολης (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 115. Λίθος με κοιλότητα (όλμος θύρας;) 30-40 μ. πριν από την είσοδο της 

τειχισμένης ακρόπολης στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών, ίσως λείψανο του 

ΠΚ οικισμού (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 116. Γωνία κτηρίου στη θέση «Χωριό», στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 

οδηγεί στον Πάνορμο (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 117. Τοίχος 100 περίπου μ. από τον μυχό του Πανόρμου (προσωπικό 

αρχείο). 
Εικ. 118. Η πλάκα του Βουδά (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 3) 
Εικ. 119. Πάνορμος. Αγρός Μπαρδάνη. Τάφος με κτιστά τοιχώματα (προσωπικό 

αρχείο). 

Εικ. 120. Πάνορμος. Βραχογραφία στο «Πυργάκι του Κάμινα» (Μπαρδάνης 
1966/67, εικ. 2) 

Εικ. 121. Απόσπασμα διαφημιστικού χάρτη (της εταιρείας Blue Star Ferries) με 
σημειωμένο το όρος Μαυροπέτρι  

Εικ. 122. Μαυροπέτρι. Γενική άποψη (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 123. Μαυροπέτρι. Επιφανειακό κοίτασμα σμύριδας (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 124. Μαυροπέτρι. Τεμάχια σμύριδας στην επιφάνεια του εδάφους 

(προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 125. Στρώμα καταστροφής στην ακρόπολη του Σπεδού (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 126. Τοίχοι και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό στην ακρόπολη του Σπεδού 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 127. Τοίχος στην ακρόπολη του Σπεδού (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 128. Τοίχοι και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό στην ακρόπολη του Σπεδού 

(προσωπικό αρχείο).  
Εικ. 129. Νεκροταφείο Σπεδού. Το ταφικό σύνολο του τ10. Φωτογραφία 

Στεφάνου, 1905 (Βασιλικού 2006, 77, εικ. 37) 
Εικ. 130. ΠΚ ΙΙ ειδώλιο (ύψ. 0,587 μ.) από τον τ10 του νεκροταφείου του Σπεδού. 

ΕΑΜ 6195 (Βασιλικού 2006, 76, εικ. 36) 
Εικ. 131. Νεκροταφείο Σπεδού, τ10. ΕΑΜ 6134. ΠΚ ΙΙ Σύνθετο αγγείο (τριπλός 

λύχνος) (Μαραγκού 1990, εικ. 17) 
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Εικ. 132. ΠΚ ΙΙ Ραμφόστομη φιάλη («σαλτσιέρα») (ύψ. 0,19, μήκ. 0,30 μ.) με 
γραπτή διακόσμηση από τον τ10 του νεκροταφειου του Σπεδού. ΕΑΜ 
6107 (Βασιλικού 2006, 78, εικ. 39) 

Εικ. 133. ΠΚ ΙΙ Ραμφόστομη πρόχους με γραπτή διακόσμηση και κατάλοιπα 
αργυρής επένδυσης, από τον τ10 του νεκροταφείου του Σπεδού (ύψ. 
0,085 μ.) (Βασιλικού 2006, 79, εικ.40) 

Εικ. 134. Νεκροταφείο Σπεδού, τ10. ΕΑΜ 8810. Κρατηρόσχημο της ομάδας 

Αμοργού (τέλη ΠΚ ΙΙ) (Μαραγκού 1990, εικ. 190) 
Εικ. 135 (αριστερά). ΕΑΜ 6140.1. ΠΚ ΙΙ Σχηματικό ειδώλιο από τον τ16 του 

νεκροταφείου του Σπεδού (Μαραγκού 1990, εικ. 87) 
Εικ. 136 (δεξιά). ΕΑΜ 6140.2. ΠΚ ΙΙ Σχηματικό ειδώλιο. Από τον τ16 του 

νεκροταφείου του Σπεδού (Μαραγκού 1990, εικ. 86) 
Εικ. 137. Μουσείο Νάξου. Προθήκη 13: μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία από το 

Σπεδό και τον Φιώντα (ευρήματα Κοντολέοντος) (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 138. Κατεστραμμένος τοίχος του οικισμού στις Σκάλες Σπεδού, στην παρειά 

του χωματόδρομου προς την ΠΚ ακρόπολη (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 139. Λεπτομέρεια του τοίχου που εικονίζεται στην προηγούμενη 

φωτογραφία (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 140. Σπεδό. «Βραχογράφημα» από «προϊστορικό χωριό» «με σύμπλεγμα 

τριών ελίκων ή δύο ελίκων και κύκλου˙ το σκάλισμα είναι φθαρμένο γιατί 

βρίσκεται μέσα στον δρόμο» (Μπαρδάνης 1966/67, 74, ν. 19, φωτ. 9) 
Εικ. 141. Σπεδό. Τμηματικά σωζόμενη πέτρα (85x49x10 εκ.) «από άλλη θέση του 

ίδιου προϊστορικού χωριού». Στη μία επιφάνεια δύο «έλικες», η μία 
τμηματικά σωζόμενη, η άλλη διατηρείται ακέραιη και έχει γίνει «με 

μικροκτυπήματα» (Μπαρδάνης 1966/67, 74 75, ν. 20, φωτ. 10) 
Εικ. 142. Σπεδό. ΠΚ ΙΙΙ επαργυρωμένο χάλκινο εγχειρίδιο ΜΝ 5294 (Μαραγκού 

1990, εικ. 172) 
Εικ. 143. Ο λόφος Ζωνό Βουνί στον Καλαντό. Το συλημένο νεκροταφείο 

βρίσκεται δεξιά από τη νεόδμητη οικοδομή (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 144. Καλαντός. Πλάκα της Ζημιάς. Κατάλοιπα συλημένων τάφων 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 145. Καρβουνόλακκοι. Η θέση του ΠΚ νεκροταφείο σε πλαίσιο (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 146. Αγκαθούρα. «Αποτύπωμα» συλημένου «τριγωνικού» τάφου 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 147. Αγκαθούρα. Αποτύπωμα» συλημένου τραπεζιόσχημου τάφου 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 148. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 

2002 – 2004). Σε πλαίσιο η περιοχή του Φιώντα (εκ παραδρομής 
γραμμένη «Φιόντες») 

Εικ. 149. Η πρώτη σελίδα της επιστολής Κοντολέοντος. 1948 (αρχείο ΚΑ΄ ΕΠΚΑ) 

Εικ. 150. Η δεύτερη σελίδα της επιστολής Κοντολέοντος. 1948 (αρχείο ΚΑ΄ 
ΕΠΚΑ) 

Εικ. 151. Η πλάκα του Στενού (Μπαρδάνης 1969, 2) 
Εικ. 152. Η πλάκα του Ντρίτη (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 6) 

Εικ. 153. Η πλάκα του Ντρίτη. Σύμβολα αστερισμών (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 
7) 
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Εικ. 154. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 
2002 – 2004). Με βέλος δηλώνεται η περιοχή των Λάκκων 

Εικ. 155. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 

2002 – 2004). Με βέλος δηλώνεται η περιοχή του Δανακού 
 Εικ. 156. Χάλκινο πριόνι (μήκ. 0,22 μ.) από τον τ23 του Αϊλά. Πιθανότατα ΜΚ. 

ΕΑΜ 6196 (Βασιλικού 2006, 79, εικ. 41) 
Εικ. 157. ΜΜ πήλινο μόνωτο κύπελλο (ύψ. 0,081, διάμ. 0,117 μ.) του τύπου 

Βαφειού από τον τ24 του Αϊλά. ΕΑΜ 6120 (Βασιλικού 2006, 79, εικ. 42) 
Εικ. 158. Βαρδάκι. Βραχογραφία με παράσταση σπείρας («έλικας») Μπαρδάνης 

1966/67, φωτ. 1). 
Εικ. 159. Απόσπασμα χάρτης της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 

2002 -2004). Με βέλος δηλώνεται η «ράχη» του Ματζημάνη 
Εικ. 160. Απόσπασμα χ. Γ.Υ.Σ 1:5.000 στο οποίο σημειώνονται ο Κατσόπρινας ή 

Κατσοπρύνι και το Φλεριό Μελάνων 
Εικ. 161. Φλεριό Μελάνων. Ο Κούρος του Φλεριού («ο Έλληνας») 

(Λαμπρινουδάκης & Σφυρόερα 2010, 13, εικ. 26). 
Εικ. 162. Γαλανάδο. Το ΠΚ νεκροταφείο (με κίτρινα βέλη) και ο οικισμός (με 

γαλάζια βέλη), η εκκλησία και ο πύργος της Αγίας Ειρήνης (σε πλαίσια) 
Από βόρεια (προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 163. Ο ελληνιστικός πύργος του Γαλανάδου (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 164. ΠΚ οικισμός στο Γαλανάδο. Γωνία κτηρίου ή κατασκευής (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 165. Γαλανάδο. Ο τάφος πριν από την ανασκαφή (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 166. Γαλανάδο. Ο φυσικός βράχος και το τοιχάριο που τον περιέβαλλε από 

Α (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 167. ΠΚ νεκροταφείο στο Γαλανάδο. Το λιθόστρωτο ανάμεσα στον φυσικό 

βράχο και τον τάφο (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 168. ΠΚ τάφος στο Γαλανάδο. Αποκάλυψη της πρόχου (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 169. ΠΚ τάφος στο Γαλανάδο. Τα οστά στο εσωτερικό του τάφου 
(προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 170. Η πρόχους ΜΝ 10780 (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 171 Το νεκροταφείο των Λάκκουδων (Doumas 1977, 32, fig. 14) 

Εικ. 172. Λάκκουδες. Τ29. Ψήφοι περιδεραίου (Doumas 1977, pl. XXVIc) 
Εικ. 173. Η με αρ. πρωτ. 993, από 12 Αυγούστου 1904 επιστολή του Στεφάνου 

(Βασιλικού 2006, 186, εικ. 66). 
Εικ. 174. Πήλινη ραμφόστομη πρόχους με γραπτή «δρυφρακτοειδή» 

διακόσμηση από τον τ28 του νεκροταφείο των Φυρρογών. ΠΚ ΙΙ. (ύψ. 0, 
157 μ.). ΕΑΜ 6109.2 (Βασιλικού 2006, 74, εικ. 35) 

Εικ. 175. Συστάδα τάφων στον Λούρο Αθαλάσσου. Το ταφικό σύνολο  του τ26. 
Φωτογραφία Κλωνός Στεφάνου (Βασιλικού 2006, 80, εικ. 43) 

Εικ. 176. Έξι μαρμάρινα ειδώλια του τύπου Λούρου από τα επτά του τ26 της 

συστάδας τάφων του Λούρου Αθαλάσσου (ύψ. 0, 174, 0,193, 0,15, 0,215, 
0,20, 0,180 μ.). ΕΑΜ 6140.6 – 6140.11 (Βασιλικού 2006, 82, εικ. 44). 

Εικ. 177. Το ημιτελές εστιατόριο των Βέλγων στο Αλυκό (Λεβογιάννης 2011, 9) 
Εικ. 178. Η περιοχή του νεκροταφείου στο Αλυκό (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 179. Η παραθαλάσσια θέση Τούμπα στο Καστράκι. Γενική άποψη 
(προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 180. Τούμπα. Όστρακο χονδροειδούς αγγείου στην παρειά (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 181. Η Μικρή Βίγλα από τα δυτικά (Φιλανιώτου 2006, εικ. 11) 

Εικ. 182. Κάτοψη της Μικρής Βίγλας με σημειωμένες τις περιοχές που έδωσαν  
επιφανειακά ευρήματα και οικιστικά κατάλοιπα (S1-S7) (Βarber & 
Hadjanastasiou 1989, 66, fig. 2) 

Εικ. 183. Πήλινα ΠΚ (;) ειδώλια από τη Μικρή Βίγλα (Φιλανιώτου 2006, εικ. 12) 

Εικ. 184. Κάτοψη των καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν σε δοκιμαστικές τομές 
και οικιακή κεραμεική από την Αγία Άννα (Karantzali 2008, 242, fig. 25.1, 
2) 

Εικ. 185. 0 λόφος της Ριζοκαστελλιάς και η Πλάκα (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 186. Το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 187. Κάτοψη του νεκροταφείου των Αγίων Αναργύρων (Fotou 1983, 44, fig. 

12b) 
Εικ. 188. Πήλινα καπελλόσχημα σκεύη από το νεκροταφείο των Αγίων 

Αναργύρων (Doumas 1977, pl. XXXVII) 
Εικ. 189. Κάτοψη τoυ νεκροταφείου των Ροδινάδων (Doumas 1977, 35, fig. 18a) 
Εικ. 190. ΠΚ ΙΙΙ πήλινο πιθοειδές αγγείο από τον τ3 των Ροδινάδων (Μαραγκού 

1990, εικ. 189) 
Εικ. 191. Ο αρπιστής της Νάξου. ΠΚ ΙΙ μαρμάρινο ειδώλιο από τον τ40 των 

Αφεντικών (Μαραγκού 1990, εικ. 111) 
Εικ. 192. Το νεκροταφείο των Τσικνιάδων στην περιοχή «Λούρος» (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 193. Άποψη του νεκροταφείου των Τσικνιάδων από τα δυτικά (Philaniotou 

2008, 196, fig. 20.3) 
Εικ. 194. Τσικνιάδες. Λίθοι σε σπειροειδή διάταξη καλύπτουν τάφο. Δίπλα, άλλος 

τάφος που η είσοδός του, για να αντέξει την πίεση από τα υπερκείμενα 
χώματα, φέρει δύο παράλληλες πλάκες με ενδιάμεσο γέμισμα από χώμα 

και χαλίκια (Philaniotou 2008, 197, fig. 20.7)  
Εικ. 195. Τσικνιάδες. Επάνω αριστερά: σχηματικό ειδώλιο από τ13. Επάνω 

δεξιά: σχηματικό ειδώλιο από τ7. Κάτω αριστερά: κάτω τμήμα ειδωλίου 
από τ7. Κάτω δεξιά: προκανονικό ειδώλιο από τ121 (Philaniotou 2008, 

201, fig. 20.20, 20.21, 20.22, 20.23) 
Εικ. 196. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 

2002 – 2004). Η περιοχή του Μαραθού 
Εικ. 197. Το συλημένο νεκροταφείο «του Τσιπιάρη» (προσωπικό αρχείο)  

Εικ. 198. Σπήλαιο Κορώνου. Τρεις ΠΚ ΙΙ χάλκινες σμίλες (Μαραγκού 1990, εικ. 6, 
67, 68) 

Εικ. 199. Σπήλαιο Κορώνου. ΠΚ ΙΙ αμφίστομος χάλκινος πέλεκυς (Μαραγκού 
1990, εικ. 70) 

Εικ. 200. Η Σπηλιά του Καναβάρη στην περιοχή της Απειράνθου (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 201. Το όρος Ζας (Broodbank 2000, 165, fig. 48) 
Εικ. 202. Σπήλαιο του Ζα. Τομή Ε4, περιοχή των σφραγισμάτων (Zachos & 

Dousougli 2008, 86, fig. 10.3) 

Εικ. 203. Σπήλαιο του Ζα. Τομή Ε4, περιοχή των σφραγισμάτων. Σβώλοι πηλού 
που φέρουν αποτυπώματα ψάθας, δερμάτινων σκοινιών και σφραγίδων 
(Zachos & Dousougli 2008, 86, fig. 10.4) 
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Εικ. 204. Σπήλαιο του Ζα. Τα σφραγίσματα ΜΝ 7712 (επάνω) και ΜΝ 7714 
(κάτω) (Zachos & Dousougli 2008, 90, fig. 10.9) 

Εικ. 205. Σπήλαιο του Ζα. Σχέδια των σφραγισμάτων (Zachos & Dousougli 2008, 

90, fig. 10.8) 
Εικ. 206. Σπήλαιο του Ζα. Πήλινη σφραγίδα (τομή Ε8), και δύο πήλινα 

κυβόσχημα αντικείμενα με διατρήσεις (τομές Ε4 και Δ5)(Zachos & 
Dousougli 2008, 92, fig. 10.13) 

Εικ. 207. Επιγραφή 3ου αι. π.Χ. από την Ηρακλειά (Μarangou 2007, 14, fig. 2.2.) 
Εικ. 208. Μαρμάρινο ειδώλιο αρπιστή από την Κέρο (ύψ. 0,225 μ.). ΕΑΜ. 

(Μπουλώτης 2005, 32, εικ. 33). 
Εικ. 209. Μαρμάρινο ειδώλιο αυλητή από την Κέρο. 

ΕΑΜ (Φιλανιώτου 2005, 288, εικ. 425). 
Εικ. 210. Τμήμα επιγραφής του 5ου αι. π.Χ με αναφορά στην Κέρο (Marangou 

2007, 9, fig. 2.1) 
Εικ. 211α. Ηρακλειά. Ο ερειπωμένος οικισμός του Αγίου Αθανασίου (πίσω) σε 

 σχέση με την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου (σε πρώτο πλάνο) 
 (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 211β. Ηρακλειά. Ο ερειπωμένος οικισμός του Αγίου Αθανασίου (προσωπικό 
 αρχείο) 
Εικ. 212. Ηρακλειά. Γενική άποψη του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος 

Γεώργιος. Με βέλος σημειώνονται οι δύο ριζιμιοί βράχοι με τις 
επίκρουστες σπείρες (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 213. Ηρακλειά. Οι δύο ριζιμιοί βράχοι με τις επίκρουστες σπείρες στο 
μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 214.Ηρακλειά. Η μεγαλύτερη σπείρα, στον έναν από τους δύο γειτονικούς 
βράχους στο μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 215. Ηρακλειά. Η μικρότερη σπείρα στον έναν από τους δύο γειτονικούς 

βράχους στο μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Η σπείρα 
πρέπει να ήταν διπλή, όπως φανερώνουν τα πολύ αχνά ίχνη του 
δεύτερου «σκέλους» της (δεξιά από το βέλος) (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 216. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Άποψη τμήματος της περιοχής με τα 

βραχογραφήματα βόρεια του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος 
Γεώργιος (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 217. Άποψη άλλου τμήματος της περιοχής με τα βραχογραφήματα βόρεια 
του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Ο βράχος με το gps 

φέρει επίκρουστη σπείρα (βλ. επόμενη εικόνα) (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 218. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Επίκρουστη σπείρα σε 
βράχο (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 219. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Επίκρουστη σπείρα σε 
βράχο (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 220. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 
μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Επίκρουστη σπείρα σε 

βράχο (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 221. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 
μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Πολύ φθαρμένη και αχνή 
επίκρουστη σπείρα σε βράχο (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 222. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 
μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Άλλη μία πολύ αχνή 
επίκρουστη σπείρα σε βράχο (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 223. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Αβαθείς κοιλότητες που 
σχηματίζουν σπείρα επί ριζιμιού βράχου (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 224. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 
μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Συστάδα βράχων με 

αβαθείς κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 225. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του 

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Ένα από τα 
βραχογραφήματα της συστάδας της φωτογραφίας 224 (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 226. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και αριστερά της (Ν) βραχώδες 

μονοπάτι με βραχογράφημα (δηλώνεται με βέλος) (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 227. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος: γενική άποψη του μονοπατιού νότια της 

εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου όπου υπάρχει ριζιμιός βράχος με 

επίκρουστη σπείρα (δηλώνεται με βέλος) (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 228. Ηρακλειά. Η σπείρα στο βραχώδες μονοπάτι νότια της εκκλησίας του 

Αγίου Αθανασίου (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 229. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένες τις βραχογραφίες του Αγίου 

Αθανασίου. Σημεία 3, 4= βραχογραφίες στο μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – 
Άγιος Γεώργιος, σημεία 5 – 9=περιοχή με βραχογραφήματα βόρεια του 
μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος, σημείο 10= 
βραχογραφία νότια της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 230. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας: η περιοχή με τις βραχογραφίες δεξιά και πίσω 

(ΒΑ) από το εκκλησάκι, στο πρανές (σημαίνεται με βέλος) (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 231.Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η «βραχογραφία 1» σε σχέση με το εκκλησάκι 
του Αγίου Μάμα (βλ. βέλος). Λήψη από Ν (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 232. Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η απόσταση της «βραχογραφίας 1» (εκεί που 
πέφτει η σκιά) με τη «βραχογραφία 2» (εκεί που στέκεται η φύλακας) 

είναι 14 μ. Οι βραχογραφίες παρατάσσονται σε μία νοητή ευθεία 
(προσωπικό αρχείο).  

Εικ. 233. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας. Ριζιμιός βράχος με εγκοπή και ένθεν και ένθεν 
αυτού επίκρουστες παραστάσεις κοιλοτήτων και σπείρας 
(«βραχογραφία 1») (το gps τοποθετήθηκε αντί κλίμακας). Λήψη από Α 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 234. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας. Λεπτομέρεια της σπείρας της «βραχογραφίας 

1» (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 235. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας. Λεπτομέρεια των αβαθών κοιλοτήτων της 

«βραχογραφίας 1» (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 236. Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η «βραχογραφία 2» 
Εικ. 237. Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η «βραχογραφία 2» (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 238. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένες τις βραχογραφίες 1 και 2 
(σημεία 1, 2) του Άη Μάμα Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 239. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένη την επιφάνεια που 

καλύπτουν οι βραχογραφίες 1 και 2 του Άη Μάμα Ηρακλειάς 
(προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 240. Πλακοειδής λίθος με κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη από τον Άη 
Μάμα Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 241. Ηρακλειά. Λειβάδι. Ο λόφος του Κάστρου (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 242. Απόσπασμα χ. Γ.Υ.Σ. 1: 5.000 με σημειωμένο το Κάστρο στο Λειβάδι 

Ηρακλειάς 
Εικ. 243. Ηρακλειά. Περιοχή Κάστρου. Ο παράδρομος που οδηγεί από το 

αντλιοστάσιο (επί του κεντρικού ασφαλτοστρωμένου δρόμου) στον 
Άγιο Αθανάσιο. Με βέλος σημειώνεται το τμήμα του παράδρομου με την 
αποσπασματικά σωζόμενη βραχογραφία με τις επίκρουστες κοιλότητες 
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 244. Γενική άποψη της αποσπασματικά σωζόμενης βραχογραφίας με τις 
 αβαθείς κοιλότητες στον παράδρομο «αντλιοστάσιο-Άγιος Αθανάσιος» 
 στην περιοχή του Κάστρου της Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο).  
Εικ. 245. Λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 246. Ηρακλειά. Κομμένος βράχος εν είδει «βραχοσκεπής» παραπλεύρως της 

κεντρικής οδού του Λειβαδιού, κοντά στο αντλιοστάσιο του 
νησιού(προσωπικό αρχείο)  

Εικ. 247. Η είσοδος του σπηλαίου του Άη Γιάννη στην Ηρακλειά (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 248. Κάτοψη του Σπηλαίου του Άη Γιάννη στην Ηρακλειά (Μπαρδάνης 
1968, 2) 

Εικ. 249. Το σπήλαιο του Κύκλωπα στην Ηρακλειά (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 250. Βραχοσκεπή κοντά στο σπήλαιο του Άη Γιάννη Ηρακλειάς (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 251. Η Βορεινή Σπηλιά Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 252α. Η βραχογραφία με τη σπείρα δίπλα στην ελιά στη Βορεινή σπηλιά 
 Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 252β. Η σπείρα στη Βορεινή Σπηλιά στην Ηρακλειά. Δυστυχώς, τμήμα της 
 καλύπτεται από τα αρχικά γράμματα που χάραξαν επισκέπτες της θέσης 
 (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 253. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένη τη θέση της βραχογραφίας 

στη Βορεινή Σπηλιά Ηρακλειάς (σημείο 13) (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 254. Η Ηρακλειά. Αεροφωτογραφία Google. Σημειώνονται οι περιοχές με τις 

βραχογραφίες στον Άη Μάμα (σημεία 1, 2) τον Άγιο Αθανάσιο 
(ενδεικτικά σημεία 3 -10), την περιοχή του Κάστρου (σημείο 12), τη 
Βορεινή Σπηλιά (σημείο 13). Σημειώνεται επίσης η θέση της 

«βραχοσκεπής» στην περιοχή του Κάστρου (σημείο 11) (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 255. Ηρακλειά. Πλάκα με οπή στο κέντρο και εγχάρακτη σπείρα  
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 256. Ηρακλειά. Πλάκα με εγχάρακτο ηλιακό (;) σύμβολο (προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 257. Σχινούσα. Ο λόφος του Προφήτη Ηλία (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 258. Άνω Κουφονήσι. Ο αγρός Μ. Σιμιγδαλά σήμερα (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 259. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Σιμιγδαλά. Άποψη τμήματος του νεκροταφείου 

(Zapheiropoulou 2008, 184, fig. 19.4) 

Εικ. 260. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Σιμιγδαλά. Τάφος 6.  Ο εξωτερικός 
«προθάλαμος» με την κάθετα τοποθετημένη πλάκα. Πίσω της ο 
στεγασμένος «θάλαμος» (Zapheiropoulou 2008, 185, fig. 19.6) 

Εικ. 261. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Σιμιγδαλά. Τάφος 40. Το στρώμα από χώμα και 

λίθους που καλύπτει τον προθάλαμο του τάφου (Zapheiropoulou 2008, 
184, fig. 19.5) 

Εικ. 262. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Γενική άποψη από Β, με την Κέρο και 
το Δασκαλειό στο βάθος (Zapheiropoulou 2008, 189, fig. 19.22) 

Εικ. 263. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Λάκκος με προσφορές 
(Zapheiropoulou 2008, 189, fig. 19.23) 

Εικ. 264. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Χάλκινο εγχειρίδιο από τον λάκκο της 
προηγούμενης εικόνας (Zapheiropoulou 2008, 190, fig. 19.25) 

Εικ. 265. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Ο δεύτερος λάκκος (Zapheiropoulou 
2008, 190, fig. 19.26) 

Εικ. 266. Άνω Κουφονήσι. Πάνω Μύλος. Γενική άποψη του αγρού Σκοπελίτη. Στο 
βάθος το «οικόπεδο Τσαβαρή» (βλ. βέλος). (Zapheiropoulou 2008, 191, 
fig. 19.29) 

Εικ. 267. Άνω Κουφονήσι. Πάνω Μύλος. Αγρός Σκοπελίτη. Η κοιλότητα (ή 
«λάκκος» σύμφωνα με την ανασκαφέα) με τα μαρμάρινα ειδώλια που 
καλύπτονταν από μαρμάρινη φιάλη (Zapheiropoulou 2008, 191, fig. 
19.30) 

Εικ. 268. Άνω Κουφονήσι. Πάνω Μύλος. Αγρός Σκοπελίτη. Τα μαρμάρινα ειδώλια 
και η μαρμάρινη φιάλη από τον λάκκο της προηγούμενης εικόνας 
(Zapheiropoulou 2008, 191, fig. 19.31 - 32) 

Εικ. 269. Άνω Κουφονήσι. Παριανός. Λιθοσωρός και «ορθόλιθοι» σε σχεδόν 

κυκλική διάταξη σε κτήμα κοντά στην εγκατάσταση του βιολογικού 
(προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 270. Άνω Κουφονήσι. Παριανός. Κάθετα τοποθετημένοι λίθοι σε κτήμα 
κοντά στην εγκατάσταση του βιολογικού (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 271. Άνω Κουφονήσι. Παριανός. Λιθοσωρός που σχηματίζει μικρή «τούμπα» 
σε κτήμα κοντά στην εγκατάσταση του βιολογικού (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 272. Άνω Κουφονήσι. Η κοιλότητα με τα αγγεία στο οικόπεδο Σιμιγδαλά στο 
χωριό (Κουφονήσι) (Χατζηαναστασίου 1993, πιν. 306α) 

Εικ. 273. Παναγιά στο Κάτω Κουφονήσι (από δυτικά). Ο κολπίσκος, η εκκλησία 
και απέναντι η Κέρος (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 274. Κάτω Κουφονήσι. Παναγιά. Τοίχος που ανήκει σε πιθανό ΠΚ οικισμό 
(προσωπικό αρχείο). 

Εικ. 275. Κάτω Κουφονήσι. Ο κολπίσκος της Παναγιάς (από δυτικά). Απέναντι η 

Κέρος (προσωπικό αρχείο). 
Εικ. 276. Κάτω Κουφονήσι. Η ταφή στον κόλπο της Παναγιάς (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 277. Κάτω Κουφονήσι. Παναγιά. Τα οστά στο εσωτερικό του ταφικού 

λάκκου (προσωπικό αρχείο)  
Εικ. 278. Η Κέρος από την Παναγιά του Κάτω Κουφονησίου (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 279. Κέρος: Μεγάλο Κάστρο, Γεράνι, Κονάκια και Γιαλάδα (άποψη από 
νότια) (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 280. Γωνία κτίσματος και λιθοσωροί από διαλυμένα κτήρια στα Κονάκια 

της Κέρου (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 281. Το Μεγάλο Κάστρο της Κέρου, το εξωτερικό τείχος (προσωπικό 

αρχείο) 
Εικ. 282. Κατάλοιπο κτίσματος στο εσωτερικό του Μεγάλου Κάστρου της Κέρου 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 283. Κατάλοιπα «βίγλας» στους πρόποδες του Μεγάλου Κάστρου της Κέρου 

με εξαιρετική Εποπτεία – θέα στο Γλαρονήσι, τα Κουφονήσια και τη 
Νάξο (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 284. Επιφανειακό κοίτασμα σμύριδας στους πρόποδες του Μεγάλου 
Κάστρου της Κέρου (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 285. Ο Κάβος Δασκαλιού Κέρου από Δ. Γενική άποψη των ανασκαφών της 
Βρετανικής Σχολής Αθηνών, 2006 - 2008 (προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 286. Οι περιοχές της έρευνας της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στον Κάβο 
Δασκαλιού στην Κέρο και στο Δασκαλιό, κατά την τριετία 2006-2008 
(Renfrew et al. 2007, 106, fig. 3˙ με προσαρμογές) 

Εικ. 287. Κάβος Δασκαλιού. Όστρακο από θηριομορφικό αγγείο (2268, κλίμ. 
2/3) (Doumas 2007, 372, fig. 10.13) 

Εικ. 288. Προτομή ζώου (πουλιού) (2273, κλίμ. 2/3) (Doumas 2007, 372, fig. 
10.12) 

Εικ. 289. Η περιοχή των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων στον Κάβο 
Δασκαλιού της Κέρου (Kavos North) (Broodbank 2000, 231, fig. 70) 

Εικ. 290. Διασπορά των μεταλλουργικών υπολειμμάτων στην περιοχή Kavos 
North στον Κάβο Δασκαλιού της Κέρου (Georgakopoulou 2007, 401, fig. 
11.25) (μετάφραση  -από πάνω προς τα κάτω - του πίν. πάνω 
αριστερά=σκωρίες, χαλκός, πήλινα μεταλλουργικά σκεύη, λιθάργυρος, 

σίδηρος, μόλυβδος, βλάστηση) 
Εικ. 291. Ο Κάβος Δασκαλιού Κέρου (αριστερά) και το Δασκαλιό (δεξιά). Γενική 

άποψη από Ν (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 292. Κάβος Δασκαλιού Κέρου. Κάτοψη του «κτηρίου Ντούμα» στη Μέση 

Περιοχή του Κάβου (Ντούμας 1967, 410, σχ. 1) 
Εικ. 293. Το ανατολικό δωμάτιο του «κτηρίου Ντούμα» στη Μέση Περιοχή του 

Κάβου Δασκαλιού Κέρου (Σωτηρακοπούλου 2004, 35, εικ. 2) 
Εικ. 294. Το Δασκαλιό από τον Κάβο Δασκαλιού Κέρου. Σε πλαίσιο η περιοχή 

που ανασκάφηκε από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών (προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 295. Δασκαλιό. Τοπογραφικό σχέδιο της κορυφής. Σημειώνονται οι 

ανασκαφικές τομές του 2006-2008, το κτήριο που ανέσκαψε ο Ντούμας 
το 1963 (F)  και η παλαιοχριστιανική βασιλική (M) (Renfrew et al. 2007, 
129, fig. 16) 

Εικ. 296. Δονούσα. Το Βαθύ Λιμενάρι, στη χερσόνησο του οποίου ανασκάφηκε 
σημαντικός γεωμετρικός και βρέθηκαν κατάλοιπα ΠΚ οικισμού 
(Φιλανιώτου 2005, 287, εικ. 421) 

Εικ. 297. Η πρόχους του Γαλανάδου (αριστερά ) και του Σπεδού (δεξιά) 

(προσωπικό αρχείο) 
Εικ. 298. ΠΧ2 Μαστροπόχους από τη Μήλο (Goodison 2008, 422, fig. 39.3, g) 
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Εικ. 299. ΤΝ Ιερό στον Στρόφιλα Άνδρου. Διακρίνεται η μεγάλη μακρόστενη 
εγκοπή στο βράχο, ίσως για προσφορές, και βραχογραφία με μικρές 
κοιλότητες σε πυκνή σπειροειδή διάταξη (Televantou 2008β, 48, fig. 6.9) 

Εικ. 300. ΤΝ Ιερό στον Στρόφιλα Άνδρου. Τμήμα της μεγάλης επιδαπέδιας 
βραχογραφίαςμε οκτώσχημα και δακτυλιόσχημα μοτίβα, παράσταση 
πλοίου (ή πάπιας, κατά την Τελεβάντου) και κοιλότητες (Televantou 
2008β, 49, fig. 6.10) 
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Πίνακες 
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Πολιτιστική Ενότητα Γρόττας – Πηλού (ή Πηλού - Λάκκουδων) 

ΠΚ Ι: 3.300/3200 - 2.800/2700 π.Χ. 

Ομάδα Λάκκουδων 
Ομάδα Πηλού 
Ομάδα Πλαστηρά 

Ομάδα Κάμπου 
ΠΚ Ι/ΙΙ 

Πολιτιστική Ενότητα Κέρου – Σύρου 
ΠΚ ΙΙ: 2.800/2700 - 2400-2300 π.Χ.  

ΠΚ ΙΙΑ 
ΠΚ ΙΙΒ 

Ομάδα Σύρου 
Ομάδα Αμοργού 

Ομάδα Καστριού 
ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ 

Πολιτιστική Ενότητα Φυλακωπής Ι  
ΠΚ ΙΙΙ: 2400/2300 – 2100/2000/1900 π.Χ.  

ΠΚ ΙΙΙΑ 

ΠΚ ΙΙΙΒ 

ΜΚ Ι 

Πίν. 1. Η ακολουθία των Πρωτοκυκλαδικών Πολιτιστικών Ενοτήτων  

 

ΖΑΣ V 
ΜΚ, ΥΚ, Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική  

ZAΣ IV 
ΠΚ ΙΙΙΑ: Φάση Καστριού 

ZAΣ III 
ΠΚ Ι: Πηλός-Λάκκουδες 

ZAΣ IIβ 
Τελική Νεολιθική: Αττική-Κεφάλα, ύστερες φάσεις 

ΖΑΣ ΙΙα 
Τελική Νεολιθική: Αττική-Κεφάλα, πρώιµες φάσεις 

ΖΑΣ Ι 
Ύστερη Νεολιθική ΙΙ: Πολιτισµός Σάλιαγκου, προχωρηµένα στάδια 

 

Πιν. 2. Στρωματογραφική ακολουθία στο σπήλαιο του Ζα 

(Zachos & Dousougli 2008, 85, fig. 10.1 - σε μετάφραση) 
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 ΧΩΡΑ & ΒΔ ΒΑ & ΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΥΤΙΚΗ 

ΠΚ Ι  

(Γρόττα-Πηλός) 

Γρόττα  

Ακρωτήρι 

 

Απόλλωνας 

Φεραντάκη  

Λόφος Χλιάρης 

Κέλη 

Καρβουνόλακκοι 

Κάμπος Μάκρης 

Κανάκης  

Σπεδό 

Μέλανες 

Σπήλαιο Ζα  

Αϊλά 

Λάκκουδες 

Φυρρόγες 

Μνημούρια 

Αφεντικά 

Μικρή Βίγλα 

Τσικνιάδες 

Σύνολο θέσεων 

 

2 8 3 6 

ΠΚ Ι/ΙΙ (Κάμπος) Γρόττα  

Ακρωτήρι 

Άβδελι 

Απόλλωνας 

Φεραντάκη 

Πάνορμος 

Νεκρ. Σπεδού 

Μουτσούνα 

 

 Φυρρόγες 

Λούρος Αθαλ. 

Καστράκι 

Μνημούρια 

Αφεντικά 

Άγ.Ανάργυροι 

Μ. Βίγλα 

Αγία Άννα 

Τσικνιάδες 

Σύνολο θέσεων 

 

3 5 0 9 

ΠΚ ΙΙ (Κέρος-

Σύρος) 

Γρόττα  

Απλώματα 

Ακρωτήρι 

Άβδελι 

 

Απόλλωνας  

Κακό Σπήλιο 

Καλλαντός:Χλιάρης 

Καρβουνόλακκοι 

Κλειδός 

Πάνορμος 

Σπεδό 

Μουτσούνα 

Σκάλες 

Φιώντας 

Γαλανάδο 

 

Λάκκουδες Α΄ 

Ροόν, νεκροτ. 

Φυρρόγες 

Καστράκι 

Μνημούρια 

Αφεντικά 

Ριζοκαστελλιά 

Ροδινάδες 

Μικρή Βίγλα 

Αγ. Άννα 

Τσικνιάδες 

Αυλιά 

Σύνολο θέσεων 

 

4 10 1 12 

ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ (Καστρί) Γρόττα  

 

Κορφή τ’ Αρωνιού 

Πάνορμος 

Σπεδό 

Μονοτοίχι Αη Ληά 

Καστέλλι 

Σπήλαιο Ζα 

Αϊλά 

Γαλανάδο 

 

Καστράκι 

Ριζοκαστελλιά 

Ροδινάδες 

Μικρή Βίγλα 

Τσικνιάδες 

Σύνολο θέσεων 

 

1 5 3 5 

ΠΚ ΙΙΙ Α 

(Φυλακωπή Ι) 

Γρόττα  

 

Κέλη  

Πεταση 

 Μικρή Βίγλα 

Σύνολο θέσεων 

 

1 2 0 1 

ΠΚ ΙΙΙ Β 

(Φυλακωπή ΙΙ) 

Γρόττα Καλαντός  Μικρή Βίγλα 

Σύνολο θέσεων 

 

1 1 0 1 

 

Πίν. 3. Γεωγραφική και χρονολογική κατανομή των ΠΚ θέσεων(συμπεριλαμβανομένων των 

σπηλαίων) στη Νάξο 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων:  19 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων:  17 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων: 27 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων:  14 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων:  4 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων: 3 
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 ΒΔ  ΒΑ & ΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ 

 Μοναστηριώτισσα  

Άγιος Αρτέμιος 

Σπήλαιο Φίδας 

Σπήλαιο Καναβάρη 

Νεκρ. Καλλαντού 

Κάμποι 

Σκαδό 

Χάλαρο Γιαλάδων 

Καυκάρα Ντινέρη 

Ποταμ.Κατσάγριλα 

Λιοΐρια Καριώτη 

Καυκ. Καλόγριας 

Βιλάνος 

Μπρεγιώργη 

Σακκούλες 

Χάλαρ.Αμοργινάδων 

Καντούνες 

Αγριαπού 

Μπεμπέκος 

Ξερακρώτηρο 

Λούρος 

Αμμουδάρα 

Βαρδάκι 

Λιονάς 

Μουτσούνα 

Σκάλες 

Πετρόνια 

Αζαλάς 

Λυγαρίδια 

Ξερόκοφτο 

Ντρίτης 

Αγκαθούρα 

Φιλώτι 

Σπήλαιο Πουράνια 

Σπήλαιο Σκοτεινού 

Οικισμοί 

Ματζημάνη 

Παρασφάγιο 

Αγιασός 

Ροόν, εγκατ. 

Καμ. Μιτάτο & 

Ψαρά 

Όσκελος 

Μαραθός 

Στελίδα 

Αλυκό 

Σταυροπηγή 

Πλάκα 

Τούμπα 

(Καστράκι) 

  Βούβες   

  Λάκκοι   

  Μερσίνη   

  Ροπική   

  Ανατολ. Δανακού   

  Μαυροπέτρi 

Ξεροκοφτό 

  

Σύνολο θέσεων 

 

2 38 4 11 

 

Πίν. 4. Γεωγραφική κατανομή των ΠΚ Ναξιακών θέσεων (συμπεριλαμβανομένων των σπηλαίων) 
αβέβαιης χρονολόγησης 

Συνολικός αριθμός 

θεσεων: 

Συνολικός αριθμός 

θέσεων: 55 
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            ΠΚ Ι                        ΠΚ Ι/ΙΙ και ΠΚ ΙΙ 

        
         ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ               ΠΚ ΙΙΙΑ 

        
       ΠΚ ΙΙΙΒ           ΠΚ θέσεις αβέβαιης χρονολόγησης 

Πίν. 5. Γεωγραφική και χρονολογική κατανομής των ΠΚ ναξιακών  
θέσεων (α) ΠΚ Ι, (β) ΠΚ Ι/ΙΙ & ΙΙ, (γ) ΠΚ ΙΙ/ΙΙΙ, (δ) ΠΚ ΙΙΙΑ, (ε) ΠΚ ΙΙΙβ,  

(στ) ΠΚ θέσεις αβέβαιης χρονολόγησης. 
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Εικόνες 
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Εικ. 1. Το Αιγαίο (Βλαχόπουλος 2005, 13) 



314 

 

 

 
Εικ. 2. Οι Κυκλάδες (Βλαχόπουλος 2005, 204) 
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Εικ. 3. Κλων Στέφανος. Αθήνα 23 Ιανουαρίου 1912  

(Βασιλικού 2006, 108, εικ. 57) 
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Εικ. 4. Ανασκαφές στον ΠΚ οικισμό της Γρόττας υπό τη διεύθυνση του Ν. Κοντολέοντος 

(Ντούμας 2005, 24, εικ. 9) 
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Εικ. 5. Αποσπάσματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναξιακόν Μέλλον,  

αρ. φύλλου 236, Αύγουστος 1962 (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 6. Η Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για την ονομασία της Αρχαιολογικής  

Συλλογής («Μουσείου») Απειράνθου σε «Μουσείο Μιχαήλ Μπαρδάνη»  

(Χατζούδη - Γρατσία 2007, 20) 
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Εικ. 7. Χάρτης των Κυκλάδων. Σημειώνεται ο βαθμός «εξερεύνησης» Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων. Η Νάξος θεωρείται καλά ερευνημένη. Από τις Μικρές Κυκλάδες θεωρούνται μέτρια 

ερευνημένες η Κέρος και το Άνω Κουφονήσι και φτωχά ερευνημένα το Κάτω Κουφονήσι, η 
Δονούσα, η Ηρακλειά και η Σχινούσα (Broodbank 2000, 52, fig. 7˙ με προσαρμογές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φτωχά ερευνημένο 

Μέτρια ερυνημένο 

Καλά ερευνημένο 
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Εικ. 8. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της Νάξου (Φωτοπούλου-Ψαρρά & Ψαρράς 2006, εικ. 8) 
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Εικ. 9. Δυτική πλαγιά Στελίδας. Γενική άποψη του γηπέδου Περιστεράκη-Ψυχογιού από  

Νότια. Στο βάθος ψηλά οι πυριτολιθικοί σχηματισμοί της στεφάνης του λόφου της Στελίδας 

(προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 10. Ανατολική πλαγιά Στελίδας. Γενική άποψη του γηπέδου Μπάστα από ΝΑ.  

Στο βάθος ψηλά οι πυριτολιθικοί σχηματισμοί της στεφάνης του λόφου της Στελίδας  

(προσωπικό αρχείο-φωτ. Ε. Μανιάτη). 
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Εικ. 11. Δυτική πλευρά Στελίδας. Θέση 1: πιθανό εργαστήριο πυριτόλιθου. Πάνω δεξιά είναι 

ορατή η Θέση 2 δίπλα στη σύγχρονη κατοικία. Λήψη από ΝΑ (προσωπικό αρχείο-φωτ. Ε. 

Μανιάτη). 
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Εικ. 12. Δυτική πλευρά Στελίδας. Βραχοσκεπή στη θέση 2. Διακρίνεται η φλέβα του λευκού-

κυανού πυριτόλιθου στην είσοδό της (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 13. Δυτική πλευρά Στελίδας. Θέση 2: Εκτεταμένα εργαστήρια πυριτόλιθου περιμετρικά της 

μικρής κατοικίας και ΒΔ της θέσης 1. Λήψη από ΝΑ (προσωπικό αρχείο – φωτ. Ε. Μανιάτη) 

 
Εικ. 14. Δυτική πλευρά Στελίδας. Θέση 3: Διαμορφωμένο πλάτωμα, πιθανή θέση εργαστηρίου 

στα Δ της θέσης 1. Λήψη από ΒΑ (προσωπικό αρχείο-φωτ. Ε. Μανιάτη) 
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Εικ. 15. Δυτική πλευρά Στελίδας. Τοπογραφικό του γηπέδου Περιστεράκη-Ψυχογιού και του 

άμεσου περιβάλλοντός του. Σημειώνονται οι θέσεις 1, 2, 3, (πιθανά εργαστήρια) και μία ακόμη 

θέση πιθανού εργαστηρίου (κύκλος χωρίς αριθμό) (προσωπικό αρχείο-σχέδιο Λ. Βερύκοκκου) 
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Εικ. 16. Χώρα, Κοκκινόβραχος: κάτοψη της ανασκαφής και τοπογραφικό σκαρίφημα 

(Χατζηαναστασίου 1993, σχέδιο 13) 
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Εικ. 17. Χώρα. Η Νεολιθική πόλη από τα Παλάτια, Κοκκινόβραχος, οικόπεδο Δημητροκάλλη 

 (τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτηρίων του ΥΠ.ΠΟ. 

ενσωματωμένο στο ΠΑΕ 1985˙ με προσαρμογές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοκκινόβραχος 

Οικ. 

Δημητροοκάλλη 

Παλάτια 
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Εικ. 18. Αεροφωτογραφία της Χώρας (Σφυρόερα 2011, πίν. 18) 
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Εικ. 19. Αεροφωτογραφία της βόρειας πλευράς της Χώρας, με τον λόφο των Απλωμάτων και τη 

Γρόττα. Διακρίνεται το καταβυθισμένο τμήμα της προϊστορικής πόλης με τα δύο λιμανάκια του, 
το βόρειο και το δυτικό. Αριστερά, τα Παλάτια, που κατά την προϊστορική εποχή ήταν άκρη 

χερσονήσου. Σε κύκλο ο αρχαιολογικός χώρος της Μητρόπολης, όπου έχει αποκαλυφθεί τμήμα 

της μυκηναϊκής πόλης και του τείχους (Φιλανιώτου 2006, εικ. 2) 

 
Εικ. 20. Τα Απλώματα και η Γρόττα από τα Παλάτια (Σφυρόερα 2011, πίν. 21Α) 
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Εικ. 21. Παλάτια - Γρόττα - Απλώματα. Κάτοψη με την πιθανή έκταση της αρχαίας 

ακτογραμμής και της ΠΚ εγκατάστασης (Broodbank 2000, 219, fig. 66) 

 
Εικ. 22. Η νησίδα Παλάτια από ΝΑ (Σφυρόερα 2011, πίν. 22Α) 

Παλάτια 

Γρόττα 

Απλώματα 

 

Πιθανή  ακτογραμμή 
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Εικ. 23. Αεροφωτογραφία της Μέσα Γρόττας (αριστερά του δρόμου) και τμήματος της 

Γρόττας (δεξιά του δρόμου) στη Χώρα (Ανωμερίτης 2010, 69 
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Εικ. 24. Χάρτης των ανεσκαμμένων θέσεων στη Γρόττα Νάξου: 1. Παλάτια, 2. Βυθισμένη πόλη, 3. 

Γρόττα, 4. Μέσα Γρόττα (πλατεία Μητρόπολης), 5. Απλώματα (τοπογραφικό διάγραμμα ΥΠΠΟ-

ΤΑΠΑ. Επανασχεδίαση:. Γ. Σβώλος, στο Βλαχόπουλος 2003, 501, εικ. 1). 
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Εικ. 25. Τοπογραφικό διάγραμμα των ευρημάτων των ανασκαφών στη Γρόττα και τα 

Απλώματα. Διακρίνονται τα κατάλοιπα του ΠΚ οικισμού και του νεκροταφείου 
(Σφυρόερα 2011, πίν. 20Α) 
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Εικ. 26. ΠΚ οικισμός Γρόττας από Α. Μπροστά η οικία Γ και πίσω η οικία Α  

(Κοντολέων 1949, εικ. 3). 

 
Εικ. 27. ΠΚ οικισμός Γρόττας. Οι οικίες Α και Β που χωρίζονται από στενό διάδρομο  

(Κοντολέων 1949, εικ. 5) 
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Εικ. 28. ΠΚ οικισμός Γρόττας. Η οικία Γ (Κοντολέων 1949, εικ. 8) 

 
Εικ. 29. ΠΚ οικισμός Γρόττας. Το νότιο δωμάτιο της οικίας Γ με τον διπλό τοίχο 

(Κοντολέων 1949, εικ. 9) 
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Εικ. 30. Η περιοχή του νεκροταφείου των Απλωμάτων (ανασκαφή 1970)  

(Κοντολέων 1970, εικ. 1) 

 
Εικ. 31. Οι κυκλαδικοί τάφοι της ανασκαφής του 1970 (Κοντολέων 1970, εικ. 2) 
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Εικ. 32. Απλώματα.ΠΚ τάφοι. Ανασκαφή 1971 (Κοντολέων 1971, εικ. 2). 
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Εικ. 33. Το νεκροταφείο των Απλωμάτων (ΠΚ και μεταγενέστεροι τάφοι).  

Ανασκαφή 1970-1972 (Κοντολέων 1972, εικ. 1) 
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Εικ. 34. Aπλώματα, τV (Κοντολέων 1970, πίν. 189β) 

 
Εικ. 35. Απλώματα, τVI (Koντολέων 1970, πίν. 190α) 
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Εικ. 36. Απλώματα, τΙΙΙ (Κοντολέων 1970, πίν. 189α) 

 
Εικ. 37. Απλώματα. τXXVII (κάτοψη και τομή) (Λαμπρινουδάκης 1976, εικ. 2α-β). 
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Εικ. 38. Η προθήκη 2 του Αρχ/κού Μουσείου Νάξου με ευρήματα από το νεκροταφείο των 

Απλωμάτων (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 39. Απλώματα. Τεμάχια ειδωλίων από τους τάφους και την επίχωση των τάφων Ι – ΧΙ 

(Κοντολέων 1970, πίν. 194α) 
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Εικ. 40. Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής ΜΝ 4845.  

Παραλλαγή Καψάλων. ΠΚ ΙΙ. Από το περιεχόμενο των κατεστραμμένων  
τάφων Ι – ΧΙ των Απλωμάτων (Μαραγκού 1990, εικ. 161) 
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Εικ. 41.Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής ακέφαλης ανδρικής μορφής ΜΝ 4846. ΠΚ ΙΙ.  

Περιεχόμενο των κατεστραμμένων τάφων Ι – ΧΙ των Απλωμάτων (Μαραγκού 1990, εικ. 162) 

  
Εικ. 42. Λεπίδες και πυρήνες οψιανού από το νεκροταφείο των Απλωμάτων 

(προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 43. Απλώματα. «Κήρυξ» στον τάφο Χ (Κοντολέων 1970, πίν. 192α) 

 



345 

 

 
Εικ. 44. Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής. ΜΝ 7308. ΠΚ ΙΙ. 

 «Πιθανώς από την επίχωση των τάφων» XIV – XXIV των Απλωμάτων (Μαραγκού 1990, εικ. 163) 
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Εικ. 45. Απλώματα. Μολύβδινη σφραγίδα από τον τΙ  

(Μαραγκού 1990, εικ. 83) 

 
Εικ. 46. Απλώματα. Φιάλη από φλεβωτό μάρμαρο από τον τΙ (Μαραγκού 1990, εικ. 123) 
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Εικ. 47. Απλώματα. Θυμιατήριο από τον τΙΙ (Μαραγκού 1990, εικ. 106) 

 
Εικ. 48. Απλώματα. Μαρμάρινο σφαιρικό αγγείο με πόδι  

από τον τΙΙ (Μαραγκού 1990, εικ. 139) 
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Εικ. 49. Απλώματα. Ειδώλιο από τον τIV (Κοντολέων 1970, πιν. 195α) 

 
Εικ. 50. Απλώματα. Μαρμάρινος κρατηρίσκος από τον τV 

(Μαραγκού 1990, εικ. 134) 
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Εικ. 51. Απλώματα. Μαρμάρινο σφαιρικό αγγείο από τον τV (Μαραγκού 1990, εικ. 140) 

 
Εικ. 52. Απλώματα. Χάλκινο ξίφος από τον τV (Κοντολέων πίν. 196α) 

 
Εικ. 53. Απλώματα. Ο τΧΙΙΙ με το περιεχόμενό του από Ν (Κοντολέων 1971, πίν. 211α)  
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Εικ. 54. Απλώματα. Τα τρία γυναικεία καθιστά ειδώλια του τΧΙΙΙ  

(Κοντολέων 1971, πίν. 211β) 

 
Εικ. 55. Απλώματα. Αργυρό βραχιόλι από τον τΧΙΙΙ (Μαραγκού 1990, εικ. 40) 

 
Εικ. 56. Απλώματα. Αργυρός σφυκωτήρας από τον τΧΙΙΙ  

(Μαραγκού 1990, εικ. 41) 
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Εικ. 57. Απλώματα. Δύο ειδώλια τύπου Απειράνθου από όστρεο, από τον τΧΙΙΙ  

(Μαραγκού 1990, εικ. 100,101) 

 
Εικ. 58. Απλώματα. Μαρμάρινο κυλινδρικό ποτήρι, από τον τΧIVα  

(Μαραγκού 1990, εικ. 130) 
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Εικ. 59. Απλώματα. Επίμηκες μαρμάρινο αντικείμενο από τον τXV  

(Κοντολέων 1972, πίν. 139γ) 

 
Εικ. 60. Απλώματα. Επίμηκες μαρμάρινο αντικείμενο από τον τXVIII  

(Κοντολέων 1972, πίν. 139β) 

 
Εικ. 61. Απλώματα. Οστέινο σωληνοειδές σκεύος-χρωματοθήκη από τον τXVIII 

(Κοντολέων 1972, πίν. 144δ) 
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Εικ. 62. Απλώματα, τΧΧΙ. Διπλή πυξίδα που μιμείται ελλειψοειδή οικία και το πώμα της.  

Από στεατίτη (Κοντολέων 1972, πίν. 145α) 

 
Εικ. 63. Απλώματα, επίχωση του τΧΧΙΙΙ. Κεφαλή ειδωλίου (Κοντολέων 1972, πίν. 135α, β) 
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Εικ. 64. Απλώματα. ΤΧΧΙΙΙ. Αργυρό κοχλιάριο (Μαραγκού 1990, εικ. 171) 

 
Εικ. 65. Απλώματα. ΤΧΧΙΙΙ. Μαρμάρινο τηγανόσχημο σκεύος – χρωματοθήκη (;)  

(Κοντολέων 1972, 152, πίν. 140α).  

 
Εικ. 66. Απλώματα. ΤXXVII. Τεμάχιο γυναικείας μορφής από  

μαρμάρινο σύμπλεγμα (Μαραγκού 1990, εικ. 98) 
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Εικ. 67. Τοπογραφικό της Χώρας (Ανωμερίτης 2010, 138-139). Σε μπλε κύκλο το ξωκλήσι της 

Αγίας Παρασκευής στη Μέσα Γρόττα. 

 
Εικ. 68. Τοπογραφικό διάγραμμα με σημειωμένο το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής  

στο όριο ανάμεσα στα Απλώματα και το Καμινάκι (Καρούζος 1939, εικ. 1). 

 

Παλάτια 

Γρόττα, Απλώματα 

Μέσα Γρόττα 
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Εικ. 69. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap3D by Anavasi. Copyright 2002 – 2004).  

Σε πλαίσιο η περιοχή Μοναστηριώτισσα στις Εγγαρές  

 
Εικ. 70. Μοναστηριώτισσα. Γενική άποψη της θέσης από Ν (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 71. Μοναστηριώτισσα. Γενική άποψη της θέσης από τον χωμάτινο δρόμο στα Β.  

Βράχος κομμένος ημικυκλικά, με δύο μεγάλες κοιλότητες (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 72. Μοναστηριώτισσα. Βράχος διαμορφωμένος με τέτοιον τρόπο ώστε να σχηματίζει  

τις δύο πλευρές τετράπλευρου χώρου (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 73. Μοναστηριώτισσα. Βράχος με κοιλότητα (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 74. Μοναστηριώτισσα. Βράχος με δυσδιάγνωστη επίκρουστη παράσταση  

(προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 75. Ακρωτήρι. Κάτοψη του νεκροταφείου (Doumas 1977, 33, fig. 15) 

 
Εικ. 76. Ακρωτήρι. ΠΚΙ Πήλινη πυξίδα από τον τ21 

(Μαραγκού 1990, εικ. 31) 
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Εικ. 77. Ακρωτήρι. ΠΚΙ Πήλινος κρατηρίσκος από τον τ9  

(Μαραγκού 1990, εικ. 175) 

 
Εικ. 78. Ακρωτήρι. ΠΚΙ Μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο 

από τον τ5 (Μαραγκού 1990, εικ. 146) 
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Εικ. 79. Ακρωτήρι. ΠΚ Ι μαρμάρινο ειδώλιο τύπου Πλαστηρά  

(του «Καλλιτέχνη Ντούμα») από τον τ5 

(Μαραγκού 1990, εικ. 147) 

 
Εικ. 80. Ακρωτήρι. ΠΚ Ι περιδέραιο από λίθινες ψήφους,  

μία σε σχήμα βατράχου, από τον τάφο 8 (Μαραγκού 1990, εικ. 26) 
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Εικ. 81. Απόσπασμα χάρτη με τα υψώματα της Νάξου. Σε πλαίσιο ο Άγιος Αρτέμιος  

στις Εγγαρές (προσωπικό αρχείο - φ/φο χάρτη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Επαρχείου Νάξου) 
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Εικ. 82. Ημιτελές κολοσσιαίο άγαλμα Διονύσου (ύψ. 10, 5 μ.) των μέσων του 6ου αι. π.Χ. στα 

λατομεία του Απόλλωνα, δίπλα στον ομώνυμο όρμο (Βλαχόπουλος 2005, 281, εικ. 412) 
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Εικ. 83. ΠΚ ΙΙ αργυρόηλο εγχειρίδιο (μήκ. 0, 197 μ.)  

από τον όρμο Απόλλωνα (τ38Β). ΕΑΜ 6197 (Βασιλικού 2006, 83, εικ. 45) 

 
Εικ. 84. Απόλλωνας. ΠΚ ΙΙ χάλκινη σμίλη από τον τάφο 38Β (Μαραγκού 1990, εικ. 65) 
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Εικ. 85. Περιοχή Σκαδού. ΠΚ οστέινο σφονδύλι (Μαραγκού 1990, εικ. 79) 

 
Εικ. 86. Άβδελι: ο τοίχος σε σχήμα L (Doumas 1977, pl. XXII a-b) 
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Εικ. 87. Άβδελι. Η συστάδα των τάφων (Doumas 1977, 35, fig. 18b) 

 
Εικ. 88. Άβδελι. ΠΚ ΙΙ αργυρή περόνη από τον τ1  

(Μαραγκού 1990, εικ. 42) 
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Εικ. 89. To φυτό Acanthus Mollis ή Μουτσούνα (Δεουδέ 2011, 5) 
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Εικ. 90α. Περιοχή Μουτσούνας. Καυκάρες Φώτηδων. ΜΑ 1568. Τμηματικά σωζόμενη πλάκα 

(διάστ.: 0,21 x 0,16 x 0,045 μ.) από γκρίζο ασβεστόλιθο που στη μία, πιο ομαλή, επιφάνεια, φέρει 

επίκρουστες αβαθείς κοιλότητες σε πυκνή και ακανόνιστη διάταξη (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 90β. Περιοχή Μουτσούνας. Καυκάρες Φώτηδων. Τμηματικά σωζόμενη μαρμάρινη πλάκα 

(διαστ.: 0,35 x 0,25 x 0,085 μ.) που στη μία, πιο ομαλή επιφάνεια, φέρει επίκρουστες αβαθείς 
κοιλότητες, σχετικά μεγάλου μεγέθους, που διατάσσονται «τοξοειδώς» (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 90γ. Περιοχή Μουτσούνας. ΠΚ ΙΙ-ΙΙΙ πλάκα με παράσταση σπείρας  

στη μία πλευρά και αβαθείς κοιλότητες στην άλλη (Μαραγκού 1990, εικ. 164) 
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Εικ. 91. Η περιοχή του Αζαλά. Ο προϊστορικός οικισμός βρίσκεται κοντά στον όρμο  

«μύτη» του Αζαλά. Τα νεκροταφεία είναι διάσπαρτα στο εσωτερικό (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 92. Αζαλάς. Ιδιωτικό κτήμα στο οποίο εντοπίζεται ΠΚ οικισμός  

Στο βάθος, κοντά στη θάλασσα, το εκκλησάκι του Άη Δημήτρη (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 93. Αζαλάς. ΠΚ Οικισμός στον Άη Δημήτρη: τοίχος και διασπαρμένο οικοδομικό υλικό  

(προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 94. Οικισμός στον Άη Δημήτρη Αζαλά: τοίχος και διασπαρμένο οικοδομικό υλικό  

(προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 95. οικισμός στον Άη Δημήτρη Αζαλά: τοίχος και επιφανειακή κεραμεική  

(προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 96. Tο «ξεκοφτό» στον Σταυρό του Αζαλά, όπου πιθανή ΠΚ ακρόπολη  

(Μπαρδάνης 1964α, 2) 
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Εικ. 97. Ψιλή Άμμος (Τρούλλες). Επιφανειακά όστρακα και περίγραμμα τάφου  

(προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 98. Το πιθοειδές αγγείο που βρέθηκε στην Ψιλή Άμμος (Τρούλλες) και παραδόθηκε στο 

Αρχ/κό Μουσείο Νάξου (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 99. Ψιλή Άμμος (Τρούλλες). Αναπαράσταση της θέσης του πιθοειδούς αγγείου δίπλα σε 

σχιστολιθικές πλάκες (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 100. Τρανός Κανάκης (Άη Μάμας). Βραχογραφία με κοιλότητες (προσωπικό αρχείο) 



376 

 

 

 
Εικ. 101. Τρανός Κανάκης (Άη Μάμας). Βραχογραφία με κοιλότητες (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 102. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap3D by Anavasi. Copyright 2002 -2004).  

Σε έλλειψη η περιοχή των Ανακιών 
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Εικ. 103. Ξερακρώτηρο: πλάκες από κιβωτιόσχημους τάφους (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 104. Ξερακρώτηρο: πλάκες από κιβωτιόσχημους τάφους (προσωπικό αρχείο) 



378 

 

 

 

 

 
Εικ. 105. Ξερακρώτηρο: λείψανα τοίχων (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 106. Ξερακρώτηρο: λείψανα τοίχου (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 107. Ο λόφος της Κορφής τ’ Αρωνιού από δυτικά. Διακρίνεται το «αρώνι»  

από όπου και ονομάστηκε η θέση(προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 108. Ο τάφος του ιδιοκτήτη της Κορφής τ’ Αρωνιού Μανώλη Μπαρδάνη,  

αμέσως δυτικά του ελλειψοειδούς κτίσματος (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 109. Κορφή τ’ Αρωνιού: Κάτοψη της ανασκαφής (Ντούμας 1965, 43, σχ. 1) 

 
Εικ. 110. Κορφή τ’ Αρωνιού. Το ελλειψοειδές (αψιδωτό) κτήριο στο βόρειο άκρο της κορυφής 

του λόφου, από βόρεια (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 111. Κορφή τ’ Αρωνιού: κάτοψη του ελλειψοειδούς κτίσματος  

και 10 πλάκες με επίκρουστες αφηγηματικές παραστάσεις (Goodison 2008. 424, fig. 39.4) 



382 

 

 

 
Εικ. 112. Πάνορμος: η ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών  

(Μαραγκού 1990, τοπογρ. σχέδιο 91) 
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Εικ.113. Κορφάρι των Αμυγδαλιών. Η είσοδος στην ακρόπολη (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 114. Κορφάρι των Αμυγδαλιών. Οι λιθόκτιστοι χώροι στο εσωτερικό της ακρόπολης  

(προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 115. Λίθος με κοιλότητα (όλμος θύρας;) 30-40 μ. πριν από την είσοδο της τειχισμένης 

ακρόπολης στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών, ίσως λείψανο του ΠΚ οικισμού (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 116. Γωνία κτηρίου στη θέση «Χωριό», στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον 

Πάνορμο (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 117. Τοίχος 100 περίπου μ. από τον μυχό του Πανόρμου (προσωπικό αρχείο). 



387 

 

 

 
Εικ. 118. Η πλάκα του Βουδά (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 3) 

 
Εικ. 119. Πάνορμος. Αγρός Μπαρδάνη. Τάφος με κτιστά τοιχώματα (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 120. Πάνορμος. Βραχογραφία στο «Πυργάκι του Κάμινα» (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 2) 
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Εικ. 121. Απόσπασμα διαφημιστικού χάρτη (της εταιρείας Blue Star Ferries) με  

σημειωμένο το όρος Μαυροπέτρι  

 
Εικ. 122. Μαυροπέτρι. Γενική άποψη (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 123. Μαυροπέτρι. Επιφανειακό κοίτασμα σμύριδας (προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 124. Μαυροπέτρι. Τεμάχια σμύριδας στην επιφάνεια του εδάφους (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 125. Στρώμα καταστροφής στην ακρόπολη του Σπεδού (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 126. Τοίχοι και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό στην ακρόπολη του Σπεδού  

(προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 127. Τοίχος στην ακρόπολη του Σπεδού (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 128. Τοίχοι και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό στην ακρόπολη του Σπεδού  

(προσωπικό αρχείο).  
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Εικ. 129. Νεκροταφείο Σπεδού. Το ταφικό σύνολο του τ10. Φωτογραφία Στεφάνου, 1905 

(Βασιλικού 2006, 77, εικ. 37) 

 
Εικ. 130. ΠΚ ΙΙ ειδώλιο (ύψ. 0,587 μ.)  

από τον τ10 του νεκροταφείου του Σπεδού. ΕΑΜ 6195  

(Βασιλικού 2006, 76, εικ. 36) 
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Εικ. 131. Νεκροταφείο Σπεδού, τ10. ΕΑΜ 6134.  

ΠΚ ΙΙ Σύνθετο αγγείο (τριπλός λύχνος) (Μαραγκού 1990, εικ. 17) 

 
Εικ. 132. ΠΚ ΙΙ Ραμφόστομη φιάλη («σαλτσιέρα») (ύψ. 0,19, μήκ. 0,30 μ.) με γραπτή διακόσμηση 

από τον τ10 του νεκροταφειου του Σπεδού. ΕΑΜ 6107 (Βασιλικού 2006, 78, εικ. 39) 
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Εικ. 133. ΠΚ ΙΙ Ραμφόστομη πρόχους με γραπτή διακόσμηση  

και κατάλοιπα αργυρής επένδυσης, από τον τ10 του νεκροταφείου  

του Σπεδού (ύψ. 0,085 μ.) (Βασιλικού 2006, 79, εικ.40) 

 
Εικ. 134. Νεκροταφείο Σπεδού, τ10. ΕΑΜ 8810. Κρατηρόσχημο της ομάδας Αμοργού (τέλη ΠΚ ΙΙ) 

(Μαραγκού 1990, εικ. 190) 
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Εικ. 135 (αριστερά). ΕΑΜ 6140.1. ΠΚ ΙΙ Σχηματικό ειδώλιο από τον τ16 του νεκροταφείου του 

Σπεδού (Μαραγκού 1990, εικ. 87) 

Εικ. 136 (δεξιά). ΕΑΜ 6140.2. ΠΚ ΙΙ Σχηματικό ειδώλιο. Από τον τ16 του νεκροταφείου του 
Σπεδού (Μαραγκού 1990, εικ. 86) 

 
Εικ. 137. Μουσείο Νάξου. Προθήκη 13: μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία από το Σπεδό και τον 

Φιώντα (ευρήματα Κοντολέοντος) (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 138. Κατεστραμμένος τοίχος του οικισμού στις Σκάλες Σπεδού, στην παρειά του 

χωματόδρομου προς την ΠΚ ακρόπολη (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 139. Λεπτομέρεια του τοίχου που εικονίζεται στην προηγούμενη φωτογραφία  

(προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 140. Σπεδό. «Βραχογράφημα» από «προϊστορικό χωριό» «με σύμπλεγμα τριών ελίκων ή δύο 

ελίκων και κύκλου˙ το σκάλισμα είναι φθαρμένο γιατί βρίσκεται μέσα στον δρόμο» 

(Μπαρδάνης 1966/67, 74, ν. 19, φωτ. 9) 

 
Εικ. 141. Σπεδό. Τμηματικά σωζόμενη πέτρα (85x49x10 εκ.) «από άλλη θέση του ίδιου 

προϊστορικού χωριού». Στη μία επιφάνεια δύο «έλικες», η μία τμηματικά σωζόμενη, η άλλη 
διατηρείται ακέραιη και έχει γίνει «με μικροκτυπήματα»  

(Μπαρδάνης 1966/67, 74 75, ν. 20, φωτ. 10) 
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Εικ. 142. Σπεδό. ΠΚ ΙΙΙ επαργυρωμένο χάλκινο εγχειρίδιο 

ΜΝ 5294 (Μαραγκού 1990, εικ. 172) 
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Εικ. 143. Ο λόφος Ζωνό Βουνί στον Καλαντό. Το συλημένο νεκροταφείο βρίσκεται δεξιά από τη 

νεόδμητη οικοδομή (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 144. Καλαντός. Πλάκα της Ζημιάς. Κατάλοιπα συλημένων τάφων (προσωπικό αρχείο) 



401 

 

 
Εικ. 145. Καρβουνόλακκοι. Η θέση του ΠΚ νεκροταφείο σε πλαίσιο (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 146. Αγκαθούρα. «Αποτύπωμα» συλημένου «τριγωνικού» τάφου (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 147. Αγκαθούρα. Αποτύπωμα» συλημένου τραπεζιόσχημου τάφου (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 148. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 2002 – 2004).  

Σε πλαίσιο η περιοχή του Φιώντα (εκ παραδρομής γραμμένη «Φιόντες») 
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Εικ. 149. Η πρώτη σελίδα της επιστολής Κοντολέοντος. 1948 (αρχείο ΚΑ΄ ΕΠΚΑ) 
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Εικ. 150. Η δεύτερη σελίδα της επιστολής Κοντολέοντος. 1948 (αρχείο ΚΑ΄ ΕΠΚΑ) 
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Εικ. 151. Η πλάκα του Στενού (Μπαρδάνης 1969, 2) 
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Εικ. 152. Η πλάκα του Ντρίτη (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 6) 

 
Εικ. 153. Η πλάκα του Ντρίτη. Σύμβολα αστερισμών (Μπαρδάνης 1966/67, εικ. 7) 
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Εικ. 154. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 2002 – 2004).  

Με βέλος δηλώνεται η περιοχή των Λάκκων 

 
Εικ. 155. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 2002 – 2004). 

Με βέλος δηλώνεται η περιοχή του Δανακού 
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Εικ. 156. Χάλκινο πριόνι (μήκ. 0,22 μ.) από τον τ23 του Αϊλά.  

Πιθανότατα ΜΚ. ΕΑΜ 6196 (Βασιλικού 2006, 79, εικ. 41) 

 
Εικ. 157. ΜΜ πήλινο μόνωτο κύπελλο (ύψ. 0,081, διάμ. 0,117 μ.)  

του τύπου Βαφειού από τον τ24 του Αϊλά. ΕΑΜ 6120 (Βασιλικού 2006, 79, εικ. 42) 
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Εικ. 158. Βαρδάκι. Βραχογραφία με παράσταση σπείρας («έλικας»)  

(Μπαρδάνης 1966/67, φωτ. 1). 
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Εικ. 159. Απόσπασμα χάρτης της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 2002 -2004). Με 

βέλος δηλώνεται η «ράχη» του Ματζημάνη 
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Εικ. 160. Απόσπασμα χ. Γ.Υ.Σ 1:5.000 στο οποίο σημειώνονται ο Κατσόπρινας  

ή Κατσοπρύνι και το Φλεριό Μελάνων 

Φλεριό 
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Εικ. 161. Φλεριό Μελάνων. Ο Κούρος του Φλεριού («ο Έλληνας») 

(Λαμπρινουδάκης & Σφυρόερα 2010, 13, εικ. 26). 
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Εικ. 162. Γαλανάδο. Το ΠΚ νεκροταφείο (με κίτρινα βέλη) και ο οικισμός (με γαλάζια βέλη), 

η εκκλησία και ο πύργος της Αγίας Ειρήνης (σε πλαίσια) Από βόρεια (προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 163. Ο ελληνιστικός πύργος του Γαλανάδου (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 164. ΠΚ οικισμός στο Γαλανάδο. Γωνία κτηρίου ή κατασκευής (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 165. Γαλανάδο. Ο τάφος πριν από την ανασκαφή (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 166. Γαλανάδο. Ο φυσικός βράχος και το τοιχάριο που τον περιέβαλλε από Α 

(προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 167. ΠΚ νεκροταφείο στο Γαλανάδο. Το λιθόστρωτο ανάμεσα στον φυσικό  

βράχο και τον τάφο (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 168. ΠΚ τάφος στο Γαλανάδο. Αποκάλυψη της πρόχου (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 169. ΠΚ τάφος στο Γαλανάδο. Τα οστά στο εσωτερικό του τάφου (προσωπικό αρχείο). 
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Εικ. 170. Η πρόχους ΜΝ 10780 (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 171 Το νεκροταφείο των Λάκκουδων (Doumas 1977, 32, fig. 14) 

 

Εικ. 172. Λάκκουδες. Τ29. Ψήφοι περιδεραίου (Doumas 1977, pl. XXVIc) 
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Εικ. 173. Η με αρ. πρωτ. 993, από 12 Αυγούστου 1904 επιστολή του Στεφάνου  

(Βασιλικού 2006, 186, εικ. 66). 
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Εικ. 174. Πήλινη ραμφόστομη πρόχους με γραπτή «δρυφρακτοειδή» διακόσμηση  

από τον τ28 του νεκροταφείο των Φυρρογών. ΠΚ ΙΙ. (ύψ. 0, 157 μ.). ΕΑΜ 6109.2  

(Βασιλικού 2006, 74, εικ. 35) 
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Εικ. 175. Συστάδα τάφων στον Λούρο Αθαλάσσου. Το ταφικό σύνολο  

του τ26. Φωτογραφία Κλωνός Στεφάνου (Βασιλικού 2006, 80, εικ. 43) 

 
Εικ. 176. Έξι μαρμάρινα ειδώλια του τύπου Λούρου από τα επτά  

του τ26 της συστάδας τάφων του Λούρου Αθαλάσσου (ύψ. 0, 174, 0,193, 0,15, 0,215, 

0,20, 0,180 μ.). ΕΑΜ 6140.6 – 6140.11  

(Βασιλικού 2006, 82, εικ. 44). 
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Εικ. 177. Το ημιτελές εστιατόριο των Βέλγων στο Αλυκό (Λεβογιάννης 2011, 9) 

 
Εικ. 178. Η περιοχή του νεκροταφείου στο Αλυκό (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 179. Η παραθαλάσσια θέση Τούμπα στο Καστράκι. Γενική άποψη (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 180. Τούμπα. Όστρακο χονδροειδούς αγγείου στην παρειά (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 181. Η Μικρή Βίγλα από τα δυτικά (Φιλανιώτου 2006, εικ. 11) 

 
Εικ. 182. Κάτοψη της Μικρής Βίγλας με σημειωμένες τις περιοχές που  

έδωσαν  επιφανειακά ευρήματα και οικιστικά κατάλοιπα (S1-S7)  

(Βarber & Hadjanastasiou 1989, 66, fig. 2) 
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Εικ. 183. Πήλινα ΠΚ (;) ειδώλια από τη Μικρή Βίγλα (Φιλανιώτου 2006, εικ. 12) 

 

 
Εικ. 184. Κάτοψη των καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν σε δοκιμαστικές τομές  

και οικιακή κεραμεική από την Αγία Άννα (Karantzali 2008, 242, fig. 25.1, 2) 
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Εικ. 185. 0 λόφος της Ριζοκαστελλιάς και η Πλάκα (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 186. Το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 187. Κάτοψη του νεκροταφείου των Αγίων Αναργύρων (Fotou 1983, 44, fig. 12b) 

 
Εικ. 188. Πήλινα καπελλόσχημα σκεύη  

από το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων 

(Doumas 1977, pl. XXXVII) 
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Εικ. 189. Κάτοψη τoυ νεκροταφείου των Ροδινάδων (Doumas 1977, 35, fig. 18a) 

 
Εικ. 190. ΠΚ ΙΙΙ πήλινο πιθοειδές αγγείο από τον τ3 των Ροδινάδων 

(Μαραγκού 1990, εικ. 189) 
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Εικ. 191. Ο αρπιστής της Νάξου. ΠΚ ΙΙ μαρμάρινο ειδώλιο από τον τ40 των Αφεντικών 

(Μαραγκού 1990, εικ. 111) 
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Εικ. 192. Το νεκροταφείο των Τσικνιάδων στην περιοχή «Λούρος» (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 193. Άποψη του νεκροταφείου των Τσικνιάδων  

από τα δυτικά (Philaniotou 2008, 196, fig. 20.3) 
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Εικ. 194. Τσικνιάδες. Λίθοι σε σπειροειδή διάταξη καλύπτουν τάφο. 

Δίπλα, άλλος τάφος που η είσοδός του, για να αντέξει την πίεση από τα υπερκείμενα χώματα, 

φέρει δύο παράλληλες πλάκες με ενδιάμεσο γέμισμα από χώμα και χαλίκια  

(Philaniotou 2008, 197, fig. 20.7)  
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Εικ. 195. Τσικνιάδες. 

Επάνω αριστερά: σχηματικό ειδώλιο από τ13. Επάνω δεξιά: σχηματικό ειδώλιο από τ7 
Κάτω αριστερά: κάτω τμήμα ειδωλίου από τ7. Κάτω δεξιά: προκανονικό ειδώλιο από τ121 

(Philaniotou 2008, 201, fig. 20.20, 20.21, 20.22, 20.23) 
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Εικ. 196. Απόσπασμα χάρτη της Νάξου (TopoMap 3D by Anavasi. Copyright 2002 – 2004).  

Η περιοχή του Μαραθού 

 
Εικ. 197. Το συλημένο νεκροταφείο «του Τσιπιάρη» (προσωπικό αρχείο)  
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Εικ. 198. Σπήλαιο Κορώνου. Τρεις ΠΚ ΙΙ χάλκινες σμίλες 

(Μαραγκού 1990, εικ. 6, 67, 68) 

 
Εικ. 199. Σπήλαιο Κορώνου. ΠΚ ΙΙ αμφίστομος χάλκινος πέλεκυς 

(Μαραγκού 1990, εικ. 70) 
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Εικ. 200. Η Σπηλιά του Καναβάρη στην περιοχή της Απειράνθου (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 201. Το όρος Ζας (Broodbank 2000, 165, fig. 48) 
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Εικ. 202. Σπήλαιο του Ζα. Τομή Ε4, περιοχή των σφραγισμάτων  

(Zachos & Dousougli 2008, 86, fig. 10.3) 

 
Εικ. 203. Σπήλαιο του Ζα. Τομή Ε4, περιοχή των σφραγισμάτων. Σβώλοι πηλού 

που φέρουν αποτυπώματα ψάθας, δερμάτινων σκοινιών και σφραγίδων  

(Zachos & Dousougli 2008, 86, fig. 10.4) 
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Εικ. 204. Σπήλαιο του Ζα. Τα σφραγίσματα ΜΝ 7712 (επάνω) και ΜΝ 7714 (κάτω) 

(Zachos & Dousougli 2008, 90, fig. 10.9) 

 
Εικ. 205. Σπήλαιο του Ζα. Σχέδια των σφραγισμάτων  

(Zachos & Dousougli 2008, 90, fig. 10.8) 
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Εικ. 206. Σπήλαιο του Ζα. Πήλινη σφραγίδα (τομή Ε8), και δύο πήλινα κυβόσχημα 

αντικείμενα με διατρήσεις (τομές Ε4 και Δ5)(Zachos & Dousougli 2008, 92, fig. 10.13) 
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Εικ. 207. Επιγραφή 3ου αι. π.Χ. από την Ηρακλειά (Μarangou 2007, 14, fig. 2.2.) 

 



441 

 

 
Εικ. 208. Μαρμάρινο ειδώλιο αρπιστή από την Κέρο (ύψ. 0,225 μ.). ΕΑΜ. 

 (Μπουλώτης 2005, 32, εικ. 33). 



442 

 

 

 
Εικ. 209. Μαρμάρινο ειδώλιο αυλητή από την Κέρο. 

ΕΑΜ (Φιλανιώτου 2005, 288, εικ. 425). 



443 

 

 

 
Εικ. 210. Τμήμα επιγραφής του 5ου αι. π.Χ με αναφορά στην Κέρο (Marangou 2007, 9, fig. 2.1) 

 
Εικ. 211α. Ηρακλειά. Ο ερειπωμένος οικισμός του Αγίου Αθανασίου (πίσω) σε σχέση με την 

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου (σε πρώτο πλάνο) (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 211β. Ηρακλειά. Ο ερειπωμένος οικισμός του Αγίου Αθανασίου (προσωπικό αρχείο) 

 



444 

 

 

 
Εικ. 212. Ηρακλειά. Γενική άποψη του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. 

Με βέλος σημειώνονται οι δύο ριζιμιοί βράχοι με τις επίκρουστες σπείρες (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 213. Ηρακλειά. Οι δύο ριζιμιοί βράχοι με τις επίκρουστες σπείρες στο μονοπάτι Άγιος 

 Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος (προσωπικό αρχείο) 



445 

 

 

 
Εικ. 214.Ηρακλειά. Η μεγαλύτερη σπείρα, στον έναν από τους δύο γειτονικούς βράχους  

στο μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 215. Ηρακλειά. Η μικρότερη σπείρα στον έναν από τους δύο γειτονικούς βράχους στο  

μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Η σπείρα πρέπει να ήταν διπλή, όπως φανερώνουν  

τα πολύ αχνά ίχνη του δεύτερου «σκέλους» της (δεξιά από το βέλος) (προσωπικό αρχείο) 



446 

 

 
Εικ. 216. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Άποψη τμήματος της περιοχής με τα  

βραχογραφήματα βόρεια του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος (προσωπικό 
αρχείο) 

 
Εικ. 217. Άποψη άλλου τμήματος της περιοχής με τα βραχογραφήματα  

βόρεια του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Ο βράχος με το gps φέρει  
επίκρουστη σπείρα (βλ. επόμενη εικόνα) (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 218. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του  

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Επίκρουστη σπείρα σε βράχο (προσωπικό 

αρχείο) 

 
Εικ. 219. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του  

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Επίκρουστη σπείρα σε βράχο (προσωπικό 

αρχείο) 



448 

 

 

 
Εικ. 220. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του  

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Επίκρουστη σπείρα σε βράχο (προσωπικό 
αρχείο) 

 
Εικ. 221. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του  

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Πολύ φθαρμένη και αχνή επίκρουστη σπείρα σε 
βράχο (προσωπικό αρχείο) 

 



449 

 

 
Εικ. 222. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του  

μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Άλλη μία πολύ αχνή επίκρουστη σπείρα σε 

βράχο (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 223. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του μονοπατιού Άγιος 
Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Αβαθείς κοιλότητες που σχηματίζουν σπείρα επί ριζιμιού βράχου 

(προσωπικό αρχείο) 



450 

 

 

 
Εικ. 224. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του μονοπατιού Άγιος 

Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Συστάδα βράχων με αβαθείς κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη 

(προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 225. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος. Περιοχή βραχογραφημάτων βόρεια του μονοπατιού 

Άγιος Αθανάσιος – Άγιος Γεώργιος. Λεπτομέρεια της παραπάνω φωτογραφίας. Ένα από τα 

βραχογραφήματα της συστάδας (προσωπικό αρχείο) 



451 

 

 

 
Εικ. 226. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και αριστερά της (Ν) βραχώδες μονοπάτι με 

βραχογράφημα (δηλώνεται με βέλος) (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 227. Ηρακλειά. Άγιος Αθανάσιος: γενική άποψη του μονοπατιού νότια της εκκλησίας του  

Αγίου Αθανασίου όπου υπάρχει ριζιμιός βράχος με επίκρουστη σπείρα (δηλώνεται με βέλος) 

(προσωπικό αρχείο) 



452 

 

 

 
Εικ. 228. Ηρακλειά. Η σπείρα στο βραχώδες μονοπάτι νότια της εκκλησίας του Αγίου  

Αθανασίου (προσωπικό αρχείο) 

  
Εικ. 229. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένες τις βραχογραφίες  

του Αγίου Αθανασίου. Σημεία 3, 4= βραχογραφίες στο μονοπάτι Άγιος Αθανάσιος – Άγιος 

Γεώργιος, σημεία 5 – 9=περιοχή με βραχογραφήματα βόρεια του μονοπατιού Άγιος Αθανάσιος – 

Άγιος Γεώργιος, σημείο 10= βραχογραφία νότια της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου 
(προσωπικό αρχείο) 



453 

 

 

 

 
Εικ. 230. Ηρακλειά. Η περιοχή των βραχογραφιών κοντά (πίσω, ΒΑ, στο πρανές) στο εκκλησάκι 

του Αγίου Μάμα  (προσωπικό αρχείο) 



454 

 

 

 
Εικ. 231.Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η «βραχογραφία 1» σε σχέση με το εκκλησάκι του  

Αγίου Μάμα (βλ. βέλος). Λήψη από Ν (προσωπικό αρχείο) 



455 

 

 

 
Εικ. 232. Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η απόσταση της «βραχογραφίας 1»  

(εκεί που πέφτει η σκιά) με τη «βραχογραφία 2» (εκεί που στέκεται η φύλακας)  
είναι 14 μ. Οι βραχογραφίες παρατάσσονται σε μία νοητή ευθεία (προσωπικό αρχείο).  

 
Εικ. 233. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας. Ριζιμιός βράχος με εγκοπή και ένθεν και ένθεν αυτού  

επίκρουστες παραστάσεις κοιλοτήτων και σπείρας («βραχογραφία 1») (το gps τοποθετήθηκε  

αντί κλίμακας). Λήψη από Α (προσωπικό αρχείο) 

 



456 

 

 
Εικ. 234. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας. Λεπτομέρεια της σπείρας της «βραχογραφίας 1»  

(προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 235. Ηρακλειά. Άγιος Μάμας. Λεπτομέρεια των αβαθών κοιλοτήτων της  

«βραχογραφίας 1» (προσωπικό αρχείο) 

 



457 

 

 

 
Εικ. 236. Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η «βραχογραφία 2» 



458 

 

 

 
Εικ. 237. Άγιος Μάμας Ηρακλειάς. Η «βραχογραφία 2» (προσωπικό αρχείο) 



459 

 

 
Εικ. 238. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένες τις βραχογραφίες 1 και 2 (σημεία 1, 2)  

του Άη Μάμα Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο). 

 
Εικ. 239. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένη την επιφάνεια που καλύπτουν  

οι βραχογραφίες 1 και 2 του Άη Μάμα Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο). 



460 

 

 

 
Εικ. 240. Πλακοειδής λίθος με κοιλότητες σε σπειροειδή διάταξη από τον Άη Μάμα Ηρακλειάς 

(προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 241. Ηρακλειά. Λ(ε)ιβάδι. Ο λόφος του Κάστρου (προσωπικό αρχείο) 



461 

 

 

 

 
Εικ. 242. Απόσπασμα χ. Γ.Υ.Σ. 1: 5.000 με σημειωμένο το Κάστρο στο Λ(ε)ιβάδι Ηρακλειάς 

 
Εικ. 243. Ηρακλειά. Περιοχή Κάστρου. Ο παράδρομος που οδηγεί από το αντλιοστάσιο (επί του 
κεντρικού ασφαλτοστρωμένου δρόμου) στον Άγιο Αθανάσιο. Με βέλος σημειώνεται το τμήμα 

του παράδρομου με την αποσπασματικά σωζόμενη βραχογραφία με τις επίκρουστες κοιλότητες 

(προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 244. Γενική άποψη της αποσπασματικά σωζόμενης βραχογραφίας  

με τις αβαθείς κοιλότητες στον παράδρομο «αντλιοστάσιο-Άγιος Αθανάσιος»  
στην περιοχή του Κάστρου της Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο).   

 
Εικ. 245. Λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας (προσωπικό αρχείο) 

 



463 

 

 

 
 

 

  
Εικ. 246. Ηρακλειά. Κομμένος βράχος εν είδει «βραχοσκεπής» παραπλεύρως της  

κεντρικής οδού του Λ(ε)ιβαδιού, κοντά στο αντλιοστάσιο του νησιού(προσωπικό αρχείο)  



464 

 

 

 
Εικ. 247. Η είσοδος του σπηλαίου του Άη Γιάννη στην Ηρακλειά (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 248. Κάτοψη του Σπηλαίου του Άη Γιάννη στην Ηρακλειά (Μπαρδάνης 1968, 2) 



465 

 

 

 
 

 

 

 
Εικ. 249. Το σπήλαιο του Κύκλωπα στην Ηρακλειά (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 250. Βραχοσκεπή κοντά στο σπήλαιο του Άη Γιάννη Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 251. Η Βορεινή Σπηλιά Ηρακλειάς (προσωπικό αρχείο) 



467 

 

 
Εικ. 252α. Η βραχογραφία με τη σπείρα δίπλα στην ελιά στη Βορεινή σπηλιά Ηρακλειάς 

(προσωπικό αρχείο) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



468 

 

 

 

 
Εικ. 252β. Η σπείρα στη Βορεινή Σπηλιά στην Ηρακλειά. Δυστυχώς, τμήμα της καλύπτεται από 

τα αρχικά γράμματα που χάραξαν επισκέπτες της θέσης (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 253. Αεροφωτογραφία Google με σημειωμένη τη θέση της βραχογραφίας στη Βορεινή 

Σπηλιά Ηρακλειάς (σημείο 13) (προσωπικό αρχείο). 



469 

 

 

 
Εικ. 254. Η Ηρακλειά. Αεροφωτογραφία Google. Σημειώνονται οι περιοχές με τις  

βραχογραφίες στον Άη Μάμα (σημεία 1, 2) τον Άγιο Αθανάσιο (ενδεικτικά σημεία 3 -10),  
την περιοχή του Κάστρου (σημείο 12), τη Βορεινή Σπηλιά (σημείο 13). Σημειώνεται επίσης η 

θέση της «βραχοσκεπής» στην περιοχή του Κάστρου (σημείο 11) (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 255. Ηρακλειά. Πλάκα με οπή στο κέντρο και εγχάρακτη σπείρα (προσωπικό αρχείο) 



470 

 

 

 
Εικ. 256. Ηρακλειά. Πλάκα με εγχάρακτο ηλιακό (;) σύμβολο (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 257. Σχινούσα. Ο λόφος του Προφήτη Ηλία (προσωπικό αρχείο) 



471 

 

 

 
Εικ. 258. Άνω Κουφονήσι. Ο αγρός Μ. Σιμιγδαλά σήμερα (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 259. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Σιμιγδαλά. Άποψη τμήματος του νεκροταφείου 

 (Zapheiropoulou 2008, 184, fig. 19.4) 



472 

 

 

 
Εικ. 260. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Σιμιγδαλά. Τάφος 6. Ο εξωτερικός «προθάλαμος»  

με την κάθετα τοποθετημένη πλάκα. Πίσω της ο στεγασμένος «θάλαμος»  
(Zapheiropoulou 2008, 185, fig. 19.6) 



473 

 

 

 
 

 
Εικ. 261. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Σιμιγδαλά. Τάφος 40. Το στρώμα από χώμα και λίθους  

που καλύπτει τον προθάλαμο του τάφου (Zapheiropoulou 2008, 184, fig. 19.5) 

 
Εικ. 262. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Γενική άποψη από Β, με την Κέρο και το  

Δασκαλειό στο βάθος (Zapheiropoulou 2008, 189, fig. 19.22) 



474 

 

 

 
Εικ. 263. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Λάκκος με προσφορές  

(Zapheiropoulou 2008, 189, fig. 19.23) 

 
Εικ. 264. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή.  

Χάλκινο εγχειρίδιο από τον λάκκο της προηγούμενης εικόνας  

(Zapheiropoulou 2008, 190, fig. 19.25) 



475 

 

 
Εικ. 265. Άνω Κουφονήσι. Αγρός Τζαβαρή. Ο δεύτερος λάκκος  

(Zapheiropoulou 2008, 190, fig. 19.26) 

 
Εικ. 266. Άνω Κουφονήσι. Πάνω Μύλος. Γενική άποψη του αγρού Σκοπελίτη.  

Στο βάθος το «οικόπεδο Τσαβαρή» (βλ. βέλος). (Zapheiropoulou 2008, 191, fig. 19.29) 



476 

 

 
Εικ. 267. Άνω Κουφονήσι. Πάνω Μύλος. Αγρός Σκοπελίτη.  

Η κοιλότητα (ή «λάκκος» σύμφωνα με την ανασκαφέα) με τα μαρμάρινα ειδώλια  

που καλύπτονταν από μαρμάρινη φιάλη (Zapheiropoulou 2008, 191, fig. 19.30) 



477 

 

 

 

Εικ. 268. Άνω Κουφονήσι. Πάνω Μύλος. Αγρός 

Σκοπελίτη. Τα μαρμάρινα ειδώλια και η μαρμάρινη 

φιάλη από τον λάκκο της προηγούμενης εικόνας 

(Zapheiropoulou 2008, 191, fig. 19.31 - 32) 

 



478 

 

 

 
Εικ. 269. Άνω Κουφονήσι. Παριανός. Λιθοσωρός και «ορθόλιθοι» σε σχεδόν κυκλική διάταξη  

σε κτήμα κοντά στην εγκατάσταση του βιολογικού (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 270. Άνω Κουφονήσι. Παριανός. Κάθετα τοποθετημένοι λίθοι σε κτήμα κοντά στην  

εγκατάσταση του βιολογικού (προσωπικό αρχείο) 



479 

 

 

 
Εικ. 271. Άνω Κουφονήσι. Παριανός. Λιθοσωρός που σχηματίζει μικρή «τούμπα»  

σε κτήμα κοντά στην εγκατάσταση του βιολογικού (προσωπικό αρχείο) 



480 

 

 

 
Εικ. 272. Άνω Κουφονήσι. Η κοιλότητα με τα αγγεία στο οικόπεδο Σιμιγδαλά  

στο χωριό (Κουφονήσι) (Χατζηαναστασίου 1993, πιν. 306α) 



481 

 

 

 
Εικ. 273. Παναγιά στο Κάτω Κουφονήσι (από δυτικά). Ο κολπίσκος, η εκκλησία και 

απέναντι η Κέρος (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 274. Κάτω Κουφονήσι. Παναγιά. Τοίχος που ανήκει σε πιθανό ΠΚ οικισμό  

(προσωπικό αρχείο). 



482 

 

 

 
Εικ. 275. Κάτω Κουφονήσι. Ο κολπίσκος της Παναγιάς (από δυτικά). Απέναντι η Κέρος  

(προσωπικό αρχείο). 

  
Εικ. 276. Κάτω Κουφονήσι. Η ταφή στον κόλπο της Παναγιάς (προσωπικό αρχείο)  



483 

 

 

 
Εικ. 277. Κάτω Κουφονήσι. Παναγιά. Τα οστά στο εσωτερικό του ταφικού λάκκου  

(προσωπικό αρχείο)  

 
Εικ. 278. Η Κέρος από την Παναγιά του Κάτω Κουφονησίου (προσωπικό αρχείο) 



484 

 

 
Εικ. 279. Κέρος: Μεγάλο Κάστρο, Γεράνι, Κονάκια και Γιαλάδα (άποψη από νότια) 

(προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 280. Γωνία κτίσματος και λιθοσωροί από διαλυμένα κτήρια στα Κονάκια της  

Κέρου (προσωπικό αρχείο) 

Μεγάλο Κάστρο 
(πίσω από την Κορφή) 

Γεράνι 
Κονάκια & 

Γιαλάδα 
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Εικ. 281. Το Μεγάλο Κάστρο της Κέρου, το εξωτερικό τείχος (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 282. Κατάλοιπο κτίσματος στο εσωτερικό του Μεγάλου Κάστρου της Κέρου  

(προσωπικό αρχείο) 



486 

 

 

 
Εικ. 283. Κατάλοιπα «βίγλας» στους πρόποδες του Μεγάλου Κάστρου της Κέρου με εξαιρετική  

Εποπτεία – θέα στο Γλαρονήσι, τα Κουφονήσια και τη Νάξο (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 284. Επιφανειακό κοίτασμα σμύριδας στους πρόποδες του Μεγάλου Κάστρου της  

Κέρου (προσωπικό αρχείο) 



487 

 

 
Εικ. 285. Ο Κάβος Δασκαλιού Κέρου από Δ. Γενική άποψη των ανασκαφών της Βρετανικής  

Σχολής Αθηνών, 2006 - 2008 (προσωπικό αρχείο) 



488 

 

 

 
Εικ. 286. Οι περιοχές της έρευνας της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στον Κάβο Δασκαλιού  

στην Κέρο και στο Δασκαλιό, κατά την τριετία 2006-2008 (Renfrew et al. 2007, 106, fig. 3˙ με 

προσαρμογές) 

 

Kavos North/περιοχή 

μεταλλουργικών 

δραστηριοτήτων 

/Βόρεια ειδική Απόθεση 
Κτήριο 

Ντούμα 

Μέση 

περιοχή 

Νότια ειδική 

Απόθεση 

Δασκαλιό 
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Εικ. 287. Κάβος Δασκαλιού. Όστρακο από θηριομορφικό αγγείο  

(2268, κλίμ. 2/3) (Doumas 2007, 372, fig. 10.13) 

 
Εικ. 288. Προτομή ζώου (πουλιού) (2273, κλίμ. 2/3) 

(Doumas 2007, 372, fig. 10.12) 
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Εικ. 289. Η περιοχή των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων  

στον Κάβο Δασκαλιού της Κέρου (Kavos North) (Broodbank 2000, 231, fig. 70) 
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Εικ. 290. Διασπορά των μεταλλουργικών υπολειμμάτων στην περιοχή Kavos North στον  

Κάβο Δασκαλιού της Κέρου (Georgakopoulou 2007, 401, fig. 11.25) 

 (μετάφραση -από πάνω προς τα κάτω - του πίν. πάνω αριστερά=σκωρίες, χαλκός, πήλινα 

μεταλλουργικά σκεύη, λιθάργυρος, σίδηρος, μόλυβδος, βλάστηση) 
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Εικ. 291. Ο Κάβος Δασκαλιού Κέρου (αριστερά) και το Δασκαλιό (δεξιά).  

Γενική άποψη από Ν (προσωπικό αρχείο) 

   
Εικ. 292. Κάβος Δασκαλιού Κέρου. Κάτοψη του «κτηρίου Ντούμα»  

στη Μέση Περιοχή του Κάβου (Ντούμας 1967, 410, σχ. 1) 
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Εικ. 293. Το ανατολικό δωμάτιο του «κτηρίου Ντούμα» στη Μέση Περιοχή του  

Κάβου Δασκαλιού Κέρου (Σωτηρακοπούλου 2004, 35, εικ. 2) 

 
Εικ. 294. Το Δασκαλιό από τον Κάβο Δασκαλιού Κέρου. Σε πλαίσιο η περιοχή που 

ανασκάφηκε από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών (προσωπικό αρχείο) 
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Εικ. 295. Δασκαλιό. Τοπογραφικό σχέδιο της κορυφής. Σημειώνονται  

 οι ανασκαφικές τομές του 2006-2008, το κτήριο που ανέσκαψε ο Ντούμας  
το 1963 (F)  και η παλαιοχριστιανική βασιλική (M) (Renfrew et al. 2007, 129, fig. 16) 
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Εικ. 296. Δονούσα. Το Βαθύ Λιμενάρι, στη χερσόνησο του οποίου ανασκάφηκε  

σημαντικός γεωμετρικός και βρέθηκαν κατάλοιπα ΠΚ οικισμού (Φιλανιώτου 2005, 287, εικ. 

421) 
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Εικ. 297. Η πρόχους του Γαλανάδου (αριστερά ) και του Σπεδού (δεξιά) (προσωπικό αρχείο) 

 
Εικ. 298. ΠΧ2 Μαστροπόχους από τη Μήλο  

(Goodison 2008, 422, fig. 39.3, g) 
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Εικ. 299. ΤΝ Ιερό στον Στρόφιλα Άνδρου. Διακρίνεται η μεγάλη μακρόστενη εγκοπή 

στο βράχο, ίσως για προσφορές, και βραχογραφία με μικρές κοιλότητες σε πυκνή  
σπειροειδή διάταξη (Televantou 2008β, 48, fig. 6.9) 
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Εικ. 300. ΤΝ Ιερό στον Στρόφιλα Άνδρου. Τμήμα της μεγάλης επιδαπέδιας 

 βραχογραφίαςμε οκτώσχημα και δακτυλιόσχημα μοτίβα, παράσταση πλοίου  

(ή πάπιας, κατά την Τελεβάντου) και κοιλότητες (Televantou 2008β, 49, fig. 6.10) 


