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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΙσαγωγικά: Κατά τό έτος 1963 ύπό τής Εφο
ρείας ’Αρχαιοτήτων ΙΕ' Περιφερείας διενηργή- 
θησαν άνασκαφαϊ καί έρευναι εις τήν Νεάπολιν 
(Καβάλαν),Φιλίππους,τύμβονΝικησιάνης ( Παγ- 
γαίου), Θάσον (Σκάλα Σωτήρος ) και Άβδηρα. 
Πρός τοϋτοις έγένοντο άναστηλωτικαί έργασίαι 
είς τά μνημεία των Φιλίππων, έργασίαι συντηρή- 
σεως τοϋ μεσαιωνικού τείχους Καβάλας, τής 'Ιε
ρός Μονής Είκοσιφοινίσσης Παγγαίου, των άρ- 
χαιολογικών χώρων τής Θάσου, ώς καί διαμόρ- 
φωσις τής προσπελάσεως πρός τό άρχαϊον θέα- 
τρον τής Θάσου.

Κατά τό έτος τοΟτο άπεπερατώθη ή οίκοδομή 
των δύο νέων Μουσείων Καβάλας καί Φιλίππων, 
έγένετο ή μεταφορά των άρχαιοτήτων είς αύτά 
καί ήρχισαν αί έργασίαι έπανεκθέσεως των άρ- 
χαιοτήτων τού Μουσείου Καβάλας.

Α'. ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

1. Άνασκαφαί

Ύπό τού Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Δημ. Λαζαρίδη, 
βοηθουμένου καί ύπό των Έπιμελητριών κ. Εύγ. 
Λεβεντοπούλου - Γιούρη καί δ. Κ. Ρωμιοπού- 
λου, συνεχίσθη άπό τού Ίανουαρίου μέχρι τού 
Μαΐου π.'έ. διά μικρού άριθμοϋ έργατών, ή έρευ
να τού έγγύς τού 'Ιερού τής Παρθένου οίκοπέδου 
ιδιοκτησίας Δημ. Λαγόρη, κειμένου περί τά 40 
μέτρα νοτίως τού έρευνηθέντος κατά τό παρελθόν 
χώρου τού 'Ιερού τής Παρθένου, έπί τής όδοΰ 
Θεοδώρου Πουλίδου άριθ. 65.Ή άρξαμένη ένταύθα 
άπό τού παρελθόντος έτους έρευνα1 ήτο δυσχερε- 
στάτη καί έπικίνδυνος λόγφ τών μικρών διαστά
σεων τού οίκοπέδου (10 x 8.80 μ.), τής μεγάλης 
έπιχώσεως, τών ύπερκειμένων τοϋ σκάμματος με
ταγενεστέρων τοίχων, λίθων καί χωμάτων καί 
τής παρουσίας τών ύδάτων, άτινα ήντλοΰντο συ
νεχώς. Είς τά κατώτερα στρώματα ή έρευνα έγέ
νετο έντός τής λάσπης. Παντού συνήντησα τόν 
αυτοφυή βράχον, δστις κατέρχεται μέ ίσχυράν 
κλίσιν. Εις τινα σημεία ή έρευνα έφθασε μέχρι 
τού βάθους τών 7.70 μ., άπό τού καταστρώματος 
τής όδοΰ. Ούτε θεμέλιον άρχαίας οίκοδομής ούτε 
καί άρχιτεκτονικόν τι μέλος άνευρέθη καί κατά 
τό έτος τούτο. Άλλ’ όμως περισυνελέγησαν έν 
άφθονία όστρακα αγγείων, ειδώλια ή τμήματα 
είδωλίων, λύχνοι καί ένσφράγιστοι λαβαί άμφο- 
ρέων.

Λόγω τών συνθηκών τής έρεύνης καί τού κιν

1. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά, σ. 257.

δύνου τόν όποιον διέτρεχον οί έργάται, ή στρω
ματογραφία δέν ήτο πάντοτε δυνατή. Έν τούτοις 
έγένετο στρωματογραφική μελέτη είς δύο πλευ
ράς τού σκάμματος, τήν βορείαν καί τήν νοτίαν. 
Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις διεπιστώθη ή 
βπαρξις πέντε διαφόρων στρωμάτων, είς βάθος δέ 
κυμαινόμενον άπό ± 3.90 μ. μέχρι 4.40 μ. παρετη- 
ρήθη στρώμα καύσεως έξ άνθράκων καί τέφρας, 
πάχους +0,30 μ., έντός τοϋ οποίου ύπήρχον έν 
άφθονία όστρακα άγγείων, άλλά καί τινα όστά 
ζώων.

Κατά τήν άνασκαφήν άνευρέθη μέγας άριθμός 
ειδωλίων ή σημαντικών τμημάτων έξ αυτών. Τά 
ειδώλια είναι τών γνωστών άπό τάς προηγουμέ- 
νας άνασκαφάς τύπων τόσον τού 'Ιερού τής Παρ
θένου Νεαπόλεως2 όσον καί τού 'Ιερού τής Άρ- 
τέμιδος Πώλω τής Θάσου3, άνήκουν δέ τά πλεΐ- 
στα έξ αυτών είς τούς άρχαϊκούς χρόνους καί όλί- 
γα είς τήν έλληνιστικήν έποχήν. Συνηθέστεροι 
καί πάλιν είναι οί τύποι τής καθημένης θεάς ή 
γυναικός, έχούσης τάς χεΐρας της έπί τών γονά
των καί φερούσης έπί τής κεφαλής κάλυμμα ή 
πόλον ( Π ί ν. 426 δ ) καί ό τύπος τής όρθιας κό
ρης, άνασυρούσης διά τής μιάς χειρός τόν χιτώ
να καί κρατούσης διά τής άλλης έπί τοϋ στήθους 
άνθος, ζώον ή πτηνόν (Π ί ν. 426 γ). Πρός τού- 
τοις άνευρέθησαν διπλοϋν είδώλιον καθημένης 
γυναικός μέ δύο άντίστροφα πρόσωπα, άλλά τά 
νώτα συγκεκολλημένα είς έν είδώλιον, γυναικεΐαι 
προτομαί, δύο ειδώλια ζώων, έν σφιγγός ( Π ί ν. 
426 ε) καί πλίνθος μετά τών άκρων ποδών με
γάλου μεγέθους ειδωλίου γυναικός, άπαντα άρ- 
χαϊκών χρόνων. ’Ελάχιστα είναι τά τμήματα ει
δωλίων έλληνιστικών χρόνων, ήτοι κεφαλαί γυ- 
ναικεΐαι, είδώλιον Έρωτος καί προσωπεΐον. ’Επί
σης περισυνελέγησαν ένσφράγιστοι λαβαί όξυ- 
πυθμένων άμφορέων τής Θάσου καί λύχνοι άρ- 
χαϊκών καί έλληνιστικών χρόνων.

Μέγα είναι τό πλήθος τών περισυλλεγέντων 
όστράκων άγγείων. Πολλά έξ αύτών συγκολλη- 
θέντα άπετέλεσαν όλόκληρα άγγεϊα ή μεγάλα τμή
ματα άγγείων. Ή άττική κεραμεική τοϋ μελανό
μορφου ρυθμού άντιπροσωπεύεται μέ πολλά καί 
λίαν άξιόλογα άγγεϊα, άτινα άνήκουν είς τούς με
ταξύ 550 καί 520 π.Χ. χρόνους. Πολυάριθμοι είναι 
αί κύλικες ή μεγάλα τμήματα τοιούτων τύπου pe- 
tits maitres, siana κ.λ.π. Είς τό έσωτερικόν άτ- 
τικής μελανόμορφου κύλικος είκονίζεται ή πάλη

2. ΑΛ 16 (1960), σ. 219, πίν. 189, 190 καί ΑΛ 17 (1961/ 
62), πίν. 284.

3. BCH LXXXII ( 1958), Chronique des Fouilles, σ, 
808, 809, είκ. 5-9 καί BCH LXXXIII (1959) σ. 779. 
είκ. 8.
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τοΟ Ήρακλέους μέ τόν λέοντα τής Νεμέας.
Πολλά συγκολληθέντα όστρακα άπετέλεσαν 

μέγα μέρος ένός λίαν άξιολόγου άττικοΟ κρατή- 
ρος τοΟ γ' τετάρτου τοΟ 6ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 
425 α ). ’Επί τής μιας έπιφανείας είκονίζεται μάχη 
όπλιτών — είς τά άκρα τής παραστάσεως άνά 
μία γυναικεία μορφή — έπΐ δέ τής έτέρας, παρά- 
στασις άθλου τοΟ Ήρακλέους — πιθανώς ή πάλη 
μέ τόν λέοντα τής Νεμέας — έκ τής όποιας διε- 
σώθη ή Άθηνά καί μέρος τοϋ θηρίου. Έπί των 
λαβών τοΟ άγγείου είκονίζονται όμοίως άθλοι 
τοϋ Ήρακλέους ( λέων τής Νεμέας καί Κερυνΐ- 
τις έλαφος). Έπί τής στεφάνης τοϋ χείλους 
άντωπά θηρία (Πίν. 426α).

'Ετερος μελανόμορφος άττικός κρατήρ φέρει 
παράστασιν πεζών τρεχόντων καί ίππέως (Πίν. 
425 β).

Πολυάριθμοι είναι καί αί λεκανίδες, διαφόρων 
διαστάσεων ( διαμέτρου άπό 0,14 εως 0,37 μ. ) μέ 
διακόσμησιν ζώων κατά ζώνας, φυτικών ή γραμ
μικών κοσμημάτων, προϊόντα αί περισσότεροι 
τοΟ έργαστηρίου τής Θάσου, άλλά καί έτέρων 
έργαστηρίων (Πίν. 426 β). Είς τό έργαστή- 
ριον έπίσης τής Θάσου ή άλλο τοπικόν έργαστή- 
ριον τής περιοχής τής Νεαπόλεως, άνήκουν πο
λυάριθμα όστρακα «ύπογεωμετρικών» άγγείων 
μέ διακόσμησιν όμοκέντρων κύκλων καί παραλ
λήλων γραμμών4.

Όπως καί κατά τάς προγενεστέρας άνασκαφάς 
άνευρέθησαν καί κατά τήν έρευναν τού έτους τού
του όστρακα άγγείων πλείστων όσων έργαστη
ρίων, ήτοι ιωνικών, Κλαζομενών, Χίου, Αίολί- 
δος, Ρόδου, Κυκλάδων καί Κορίνθου. Περισυνε- 
λέγησαν έπίσης όστρακα μεγάλων άγγείων, άμ- 
φορέων ή πίθων, μέ διακόσμησιν άπλών ζωνών 
ή γραμμών ή έγχαράκτων κοσμημάτων, τμήματα 
πινακίων τινών μέ διακόσμησιν έλάφου ή άλλων 
ζώων, ώς καί τμήματα μικρών πινάκων μέ διακό- 
σμησιν χορευτριών5 *.

Έν άντιθέσει πρός τόν πλούτον τών εύρημάτων 
τών άρχαϊκών χρόνων παρατηρεΐται πλήρης έλ- 
λειψις άγγείων τού 5ου καί κατά μέγα μέρος καί 
τού 4ου π.Χ. αίώνος. Άνευρέθησαν όμως όστρακα 
έλληνιστικών άγγείων τού τύπου τής «δυτικής 
κλιτύος», όπως καί μεγαρικών σκΰφων.

Είναι βέβαιον, ότι καί τό νέον εύρημα άνήκει 
εις τό Ιερόν τής Παρθένου, άν καί εύρίσκεται

4. Παρόμοια άγγεΤα βλ. ΑΕ 1938, Γ. Μπακαλάκη, Έκ 
τοϋ Ίεροϋ τής Παρθένου έν Νεαπόλει, σ. 108, είκ. 2 και 
Lilly Ghali-Kahil, La C6ramique Grecque ( Etudes Thasiennes 
VII), σ. 55, πίν. XX, είκ. 9 - 21 καί πίν. XXI, είκ. 22 - 29.

5. Όμοιους πίνακας βλ. Lilly Ghali-Kahil ε. ά. σ. 68
κ.έ., πίν. XXVIII, είκ. 105, 106, 107.

είς άπόστασιν δεκάδων μέτρων άπό τής θέσεως 
τοϋ Ιερού, τής έρευνηθείσης κατά τά παρελθόντα 
έτη5. Έπί πολλών όστράκων, ίδίμ βάσεων, ύπάρ- 
χουν χαράγματα καί έπιγραφαί, όπως καί τά γράμ
ματα ΠΑΡ, άτινα άποτελοϋν συντομογραφίαν 
τού όνόματος τής Παρθένου, όπως διεπιστώθη 
άλλοτε καί έξ όστράκων προερχομένων έκ τής 
θέσεως τοϋ Ίεροϋ. Έπί δέ τοϋ χείλους τοϋ μεγά
λου μελανόμορφου κρατήρος, τοϋ είκονίζοντος 
τήν πάλην τοϋ Ήρακλέους μέ τόν λέοντα τής 
Νεμέας, ύπήρχεν άναθηματική έπιγραφή έξ ής 
διεσώθη ή κατάληξις ΩΙ (πιθανώς Παρθένφ). 
Έξ άλλου τό πλήθος τών άγγείων καί ή ποιότης 
αύτών δεικνύουν, ότι πρόκειται περί άναθημάτων 
καί ούχί άγγείων κοινής χρήσεως. Είναι λοιπόν 
πιθανόν, ότι εύρισκόμεθα πρό ένός άποθέτου τοϋ 
Ίεροϋ, σχηματισθέντος μετά μίαν καταστροφήν 
αύτοϋ, έπισυμβασαν κατά τό τελευταϊον τέταρτον 
τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος. Τά όστρακα τών έλληνιστι- 
κών άγγείων δυνατόν νά ώλίσθησαν έκ τών ύπερ- 
κειμένων τοϋ οίκοπέδου έπιπέδων, λόγω τής ισχυ
ρός κλίσεως καί τής άποτόμου πτώσεως τοϋ έδά- 
φους.

2. Μουσείον

Περατωθείσης τής οικοδομής τοϋ νέου Μου
σείου Καβάλας τόν Αύγουστον 1963, μετεφέρθη- 
σαν είς αύτό τά εύρήματα τοϋ παλαιού Μουσείου 
καί ήρχισεν ή έκθεσις τών άρχαιοτήτων (Πίν. 
427). Είς τήν πρώτην αίθουσαν τοϋ Ισογείου, 
τήν αίθουσαν τής Νεαπόλεως (Καβάλας), έξε- 
τέθησαν τά άνευρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς 
τοϋ Ίεροϋ τής Παρθένου αγγεία, ειδώλια καί πι
νάκια, έν τραπεζοφόρον άνάγλυφον μέ παράστα- 
σιν σφιγγός καί άμφορέως7, άναθηματική έπι
γραφή, άναφέρουσα τό όνομα τής Παρθένου καί 
άντίγραφα τών δύο ψηφισμάτων τών Αθηνών πρός 
τιμήν τών Νεαπολιτών, άτινα φυλάσσονται είς 
τό Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον8.

Είς τό βάθος τής αιθούσης, έγένετο άναστήλω- 
σις τμημάτων δύο Ιωνικών κιόνων τοϋ Ίεροϋ μετά 
τών καλλίτερον διατηρουμένων κιονόκρανων, έπί 
τοϋ τοίχου δέ έξετέθησαν τμήματα αρχαϊκών ιωνι
κών κυματίων έκ τοϋ ίδιου Ίεροϋ (Πίν. 427 ζ).

Ή δευτέρα αίθουσα τοϋ ισογείου, ή αίθουσα 
τής Άμφιπόλεως, περιέλαβε τά πλέον αξιόλογα 
εύρήματα τών άνασκαφών τής πόλεως ταύτης.

6. ΑΛ 17(1961/62) σ. 236, Χχέδ. 3.
7. ΑΕ 1936, Γ. Μπακαλάκη, Νεάπολις, Χριστούπολις, 

Καβάλα, σ. 48 είκ. 54 καί τοϋ Ιδιου «Ελληνικά» 15, Τρα- 
πεζοφόρο άπό τό ίερό της Παρθένου, σ. 324 κ. έ., πίν. 8.

8. IG, I2, 108 καί II I2, 128 καί Ρ. Collart, Philippes, ville 
de Mac6doine, πίν. XXII, είκ. 1, 2 καί 3.
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’Εκτίθενται είς αύτήν έπιτύμβιοι στήλαι ( Π ί ν. 
427 β) καί άναθηματικά ανάγλυφα, γραπτή στή
λη, στέφανοι, διαδήματα καί διάφορα κοσμή
ματα έκ χρυσοϋ, μία έπιλογή είδωλίων έλληνιστι- 
κής καί ρωμαϊκής έποχής, δπως καί τά πλέον 
άξιόλογα ή άντιπροσωπευτικά άγγεϊα άπό τοϋ 
4ου π.Χ. αίωνος μέχρι τοϋ τέλους των έλληνιστι- 
κών χρόνων, άνευρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς 
τής νεκροπόλεως τής Άμφιπόλεως ( Π ί ν. 427 δ).

Εις τό βάθος τής αιθούσης έγένετο μερική άνα- 
παράστασις τοϋ νεκρικού θαλάμου τοϋ μακεδο
νικού τάφου I9, τοποθετηθεισών είς τήν πρόσοψιν 
των νεκρικών κλινών, τών άποτοιχισθεισών έξ 
αύτοϋ τοιχογραφιών ( Π ί ν. 427 ς' ).

Είς τό ύπόστεγον, τό όποιον συνδέει τάς δύο 
αίθούσας, όπως καί είς τήν αύλήν τοϋ β' αίθριου 
έξετέθησαν στήλαι καί άνάγλυφα έπιτύμβια καί 
άναθηματικά, εν άκέφαλον άγαλμα τής Άρτέμι- 
δος ( Π ί ν. 427 η ) καί δύο βυζαντινά κιονόκρα
να μετά προτομών ζώων, άνευρεθέντα κατά τήν 
άνασκαφήν τοϋ νάρθηκος τής βασιλικής Γ' τής 
Άμφιπόλεως10.

’Εντός τής στοάς τοϋ Ισογείου έξετέθη ή προϊ
στορική συλλογή τοϋ Μουσείου Καβάλας, ήτις 
περιλαμβάνει άγγεϊα, είδώλια, έργαλεϊα, λατρευ
τικά σκεύη κ.λ.π. τοϋ προϊστορικού συνοικισμού 
Ντικελί - Τάς, κειμένου έγγύς τών Φιλίππων, 
δπως καί άντιπροσωπευτικά όστρακα άγγείων 
διαφόρων άλλων προϊστορικών συνοικισμών τής 
Άνατ. Μακεδονίας.

Είς τό βάθος τής στοάς έξετέθη άκέφαλον ά
γαλμα πεπλοφόρου, ρωμαϊκών χρόνων, έκ τής 
Άμφιπόλεως, ώς καί μετόπη μέ παράστασιν 
μάχης δύο όπλιτών τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. 
αίώνος, προερχόμενη έκ τής περιοχής τής Άμ
φιπόλεως.

Είς τήν αύλήν καί τήν στοάν τοϋ α' αίθρίου 
τοϋ Μουσείου έξετέθησαν έπιτύμβιοι καί τιμη
τικά! έπιγραφαί καί άνάγλυφα έκ διαφόρων 
άρχαίων πόλεων τής Άνατ. Μακεδονίας ( Π ί ν. 
427 ε ) καί έγένετο ή άναστήλωσις καί άποκατά- 
στασις ένός ναοσχήμου Ιωνικού έπιτυμβίου μνη
μείου προερχομένου έκ τής Κοινότητος Άγγί- 
στης Σερρών καί φέροντος είς τό κέντρον τοϋ 
τυμπάνου τοϋ άετώματος προτομήν άνδρός, έσω- 
τερικώς δέ καί κατά μήκος τών κιόνων δάδας καί 
δφεις ( Π ί ν. 428 α ).

Είς τόν πρώτον όροφον τοϋ Μουσείου ήρχισαν 
αί έργασίαι έκθέσεως τών άρχαιοτήτων, τών προ- 
ερχομένων έκ διαφόρων θέσεων καί άρχαίων πό-

9. Ά.Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον τής Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τό 1960, σ. 71 κ.έ., είκ. 87, 88 καί 89.

10. *Α.Κ. Όρλάνδου §. ά. 1959, σ. 42, είκ. 40.

λέων τής Άνατ. Μακεδονίας - Θράκης, ήτοι τών 
Άβδήρων, Μεσημβρίας Στρύμης, Γαληψοΰ, Νί
κη σιάνης Παγγαίου, Άγγίστης καί έκ θέσεων τοϋ 
νομοΰ Σερρών.

Έν τέλει έγένετο ή καταγραφή καί ή τακτο- 
ποίησις έπί ρυμών έκ Dexion τοϋ ύλικοϋ τών άπο- 
θηκών τοϋ Μουσείου.

3. Έργασίαι συντηρήσεως τοϋ τείχους Καβάλας

Λόγφ τής έτοιμορρόπου καταστάσεως καί τών 
συνεχών βροχών, κατέπεσε τμήμα τοϋ παραλια
κού μεσαιωνικοΰ τείχους τής Καβάλας, άνωθεν 
τών τελωνειακών χώρων, έπί μήκους 35 περίπου 
μέτρων. Δαπάναις τής Υπηρεσίας Αρχαιοτή
των καί Άναστηλώσεως τό τμήμα τοϋτο άνακα- 
τεσκευάσθη έξ ύπαρχής, κατεβλήθη δέ προσπά
θεια άναπαλαιώσεώς του, είς τρόπον ώστε νά μή 
διαφέρη τών παλαιών τμημάτων τοϋ τείχους.

Β'. ΦΙΛΙΠΠΟΙ

1. Άνασκαφαί

Έξωτερικώς τοϋ βορείου τοίχου τοϋ όκταγώ- 
νου τών Φιλίππων ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Στ. Πε- 
λεκανίδη είχεν άποκαλυφθή κατά τάς παλαιοτέ- 
ρας άνασκαφάς κρηπίδωμα έκ τριών βαθμιδών 
μικράς όρθογωνίου οίκοδομής (διαστάσεις έξω- 
τερικαί 8 x 7.65 μ. έσωτερικαί 5.44 χ 4.67 μ.), 
μή έχούσης σχέσιν τινά μέ τό παλαιοχριστιανι
κόν μνημεΐον11. Ή νοτία πλευρά τής οίκοδομής 
είχε χρησιμοποιηθή κατά τήν κατασκευήν τοϋ 
βορείου τοίχου τοϋ όκταγώνου, ή δέ βορεία πλευ
ρά είχε έν μέρει άποκοπή. Ή κατασκευή τοϋ μνη
μείου, τά τεκτονικά γράμματα, άτινα παρετήρησα 
έπί τών πλίνθων τοϋ κρηπιδώματος, ή έπιμελής 
έργασία τούτων καί ή ύπαρξις ταινίας άναθυρώ- 
σεως έπ’ αύτών μέ ώθησαν είς τό νά έπιχειρήσω 
μικράν έρευναν είς τό έσωτερικόν τής οικοδομής.

Κατά τάς πρώτας δύο ήμέρας είς βάθος άπό 
0,25 έως 0,60 μ. άνευρέθησαν 527 χαλκά νομίσματα 
βυζαντινών καί ρωμαϊκών χρόνων καί περισυνε- 
λέγησαν καί τινα όστρακα μελαμβαφών άγγείων. 
Παρόμοια όστρακα άλλά καί τμήματα άσβεστο- 
κονιαμάτων ζωηρού έρυθροϋ, κίτρινου, φαιοϋ 
καί λευκού χρώματος, άνευρέθησαν καί είς μεγα- 
λύτερον βάθος. Είς βάθος 1.22 μ. άπό τής έπιφα- 
νείας τής ύψηλοτέρας βαθμίδος διεπιστώθη ή 
ϋπαρξις καμάρας, καλυπτούσης τάφον τοϋ τύπου 
τών «μακεδονικών», λίαν έπιμελοϋς οίκοδομής 
καί διαστάσεων, μήκους 5.50 μ., πλάτους 4 μ. καί 
ΰψους 3.07 μ. ( Π ί ν. 429 ). Έκ τής καμάρας, 
παρά τήν νοτίαν πλευράν”τοϋ τάφου, είχεν άφαι-

11. Ά.Κ. Όρλάνδου Ε. ά. 1961, σ. 74, είκ. 76.
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ρεθή κατά τούς ρωμαϊκούς ή παλαιοχριστιανι
κούς χρόνους μιά πλίνθος μήκους 1.10 μ. άλλ' εί
χε σκεπασθή τό κενόν διά σχιστολιθικής πλακάς. 
Έκ τού άνοίγματος τούτου είχον διεισδύσει έν- 
τός τού τάφου χώματα, ατινα έσχημάτισαν πυρα
μίδα κάτωθεν τούτου. Μή ύπαρχούσης έπί τού 
παρόντος έτέρας δυνατότητος, κατ’ άνάγκην ή 
Ερευνα τού τάφου έγένετο έκ τού άνοίγματος τής 
καμάρας. Διεπιστώθη, ότι όλόκληρος ή έπίχω- 
σις ήτο τεταραγμένη, άνευρέθησαν δέ έντός αύ- 
τής διεσκορπισμένα όστά άνθρώπου καί πολλά 
χονδροειδή καί άνευ γανώματος άγγεΐα καί σκεύη 
ύστεροελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων, ήτοι 
άμφορεϊς, άμφορίσκοι, χύτραι, πρόχους, σκύφοι, 
κυάθια, οίνοχόη, δακρυδόχοι, πυξίδες, λύχνοι, 
άγγεΐα τού είδους terra sigillata, άρυτήρ έξ όστοϋ 
κλπ.

Παρά τήν ΒΔ. γωνίαν τού τάφου καί είς άπό- 
στασιν 0,36 μ. άπό τού δυτικού τοίχου, παραλλήλως 
πρός αύτόν τοποθετημένη, άπεκαλύφθη μαρμά
ρινη τράπεζα (διαστάσεων 1.535 x 0,520 x 0,60 
μ.) έπί τής άνω όριζοντίου έπιφανείας τής όποιας 
ύπάρχουν τρεις κυκλικαί κοιλότητες ( Π ί ν. 430 
α - β).

Πρός τούτοις διεπιστώθη ή ΰπαρξις πέντε κογ
χών, μιας έντός τού βορείου τοίχου καί άνά δύο 
έντός τού άνατολικοϋ καί δυτικού, ύψους 0,85 - 
0,88, πλάτους ±0,52 καί βάθους 0,75 μ.. Έντός τής 
μιάς κόγχης τής δυτικής πλευράς άνευρέθη εϊ- 
δώλιον γυναικός —ύψους 0,165 μ.— φερούσης χει
ριδωτόν χιτώνα καί ίμάτιον. Όμοιον είδώλιον 
άνευρέθη καί πρό τής έτέρας κόγχης τής δυτικής 
πλευράς. Είς άμφοτέρας τάς κόγχας τής δυτικής 
πλευράς διεπιστώθη ή ύπαρξις τέφρας, άνθράκων 
καί τινων όστών κεκαυμένων.

Ή είσοδος τού τάφου, πλάτους 0,985, βάθους 
1.27 καί ύψους 1.61 μ. καλύπτεται ύπό καμάρας έπι- 
μελοϋς κατασκευής, είναι δέ κεκλεισμένη έξω- 
τερικώς ύπό μονολιθικής πλακάς μαρμάρου, ύψους 
3.90, πλάτους 1.11 καί πάχους 0,14 μ.

Διενηργήθη πρός τούτοις περιορισμένη, λόγφ 
τών συνθηκών καί τής πλακοστρώσεως τού οκτα
γώνου, Ερευνα είς τόν πρό τής είσόδου τού τά
φου χώρον καί είς βάθος άνω τών 4 μέτρων. Ενθα 
διεπιστώθη ή ύπαρξις μωσαϊκού δαπέδου κάτωθεν 
τής πλακοστρώσεως. Ώς έκ τούτου ή Ερευνα άνε- 
στάλη προσωρινώς. Πλήν τών όστράκων Ελληνι
στικών άγγείων, τμήματος είδωλίου, όμοιου πρός 
τά άνευρεθέντα έντός τού τάφου, καί άριθμοΰ 
τίνος χαλκών νομισμάτων, άτινα περισυνελέγη- 
σαν Ενταύθα, άνευρέθη καί τμήμα έκ τού έχίνου 
δωρικού κιονοκράνου.

Τό πλέον άξιόλογον όμως εύρημα ήτο ή άνεύ-

ρεσις ύπό τό δάπεδον τού νεκρικού θαλάμου, περί 
τό μέσον αυτού, άλλά δυτικώς τού άξονος τής 
είσόδου, μικρού κιβωτιοσχήμου τάφου, άποτελου- 
μένου έκ τεσσάρων καθέτων πλακών μαρμάρου 
πάχους 0,17 - 0,22 μ. ( Εσωτερικοί διαστάσεις τού 
τάφου 1.19 x 0,62 χ 0,59 ) καλυπτομένου ύπό 
σαμαρωτοϋ μαρμάρινου καλύμματος (διαστ. 1.37 
χ 0,76) (Πίν. 431 β). Έπί τής νοτίας στενής 
πλευράς τού καλύμματος είναι κεχαραγμένον τό 
όνομα τού νεκρού:

ΕΥΗΦΕΝΗΣ ΕΣΗΚΕΣΤΟΥ

καί κάτωθεν αΰτοΰ μία είσέτι λέξις μέ κατάληξιν 
[---] νος, ή άνάγνωσις τής όποιας, λόγω τών 
έπικρατουσών έντός τού τάφου συνθηκών καί τού 
σκότους, δέν ήτο δυνατή. Τά γράμματα, ύψους 
0,33 - 0,38 μ., είναι έπιμελώς κεχαραγμένα καί άνή- 
κουν είς τούς περί τό μέσον τού 3ου π.Χ. αίώνος 
χρόνους.

Ό τάφος ήτο άσύλητος, περιείχε δέ πολύτιμα 
χρυσά εύρήματα. Έντός αύτού άνευρέθησαν στέ
φανος έκ φύλλων δρυός, λίαν Επιμελούς Εργα
σίας, διάδημα μέ Εκτυπον γραμμικήν διακόσμησιν 
(έκ τού διαδήματος κρέμονται μικραί άλύσεις, 
πλακίδιον μέ Εκτυπον μορφήν γυναικός ώς καί 
στρογγύλον Ελασμα), Ελλειψοειδές Ελασμα μέ 
παράστασιν λυρφδοΰ έρωτιδέως, πιθανώς έκ πόρ
πης, στρογγύλον Ελασμα με παράστασιν μακεδο
νικής άσπίδος, Ελλειψοειδές Ελασμα μέ διακόσμη- 
σιν πτερωτού κεραυνού, έπίμηκες Ελασμα μέ δια- 
κόσμησιν άνθεμίου καί Ελίκων, άπλοϋν ένώτιον μέ 
κοκκιδωτήν διακόσμησιν, φέρον Ερυθρόν λίθον καί 
λεπτότατα σύρματα έκ χρυσού. Εκτός τών άνω- 
τέρω κοσμημάτων, έντός τού τάφου, ύπήρχον 
τρία μελαμβαφή πινάκια, είς μελαμβαφής λύχνος 
μέ άνάγλυφον διακόσμησιν, άνήκων είς τούς περί 
τό 250 π.Χ. χρόνους, δακρυδόχος, λάγηνος, δύο 
άργυραΐ βελόναι καί μία χαλκή στλεγγίς (Πίν. 
431 α).

Ή παρουσία Ενός λίαν άξιολόγου «μακεδονι
κού» τάφου τοιούτων διαστάσεων καί τοιαύτης 
κατασκευής είς τό κέντρον τής άρχαίας πόλεως, 
δεικνύει ότι οδτος δέν άνήκει είς κοινόν θνητόν 
άλλ’ είς επίσημον άνδρα τής πόλεως ή ηρώα. 
Έπί πλέον διεπιστώθη, ότι δέν πρόκειται περί 
άπλοΰ μακεδονικού τάφου άλλά περί ήρώου, ούχί 
συνήθους μορφής, δεδομένου ότι άνωθεν τού νε
κρικού θαλάμου ύπάρχει μικρά, ναόσχημος, προ
φανώς, οικοδομή, έκ τής όποιας διεσώθη τό κρη
πίδωμα.

Δυστυχώς ούτε ή χρονολογία τού τάφου ούτε 
τά εύρήματα καί τά λοιπά στοιχεία Επιτρέπουν 
τήν άπόδοσιν τού ήρώου είς τόν οικιστήν τής
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πόλεως. ’Ανήκει λοιπόν τό μνημεϊον τοϋτο εις 
άγνωστον ήρωα ή έπίσημον ανδρα των Φιλίππων 
των μέσων τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, έντός δέ αύτοϋ 
έτάφησαν περισσότεροι νεκροί.

2. ’Αναστηλώσεις

Συνεχίσθησαν κατά τό 1963 αί άρξάμεναι πρό 
διετίας άναστηλωτικαϊ έργασίαι εις τά μνημεία 
των Φιλίππων. Κατά τό έτος τοϋτο άπεκατεστά- 
θη καί συνεπληρώθη τό θύρωμα τής εισόδου τοϋ 
παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τής βασιλικής Β' παρεκ
κλησίου, άρχικώς διακονικοϋ12, άπομακρυθέν- 
των των σιδηρών δοκών καί τής τσιμεντοκονίας, 
άτινα έβλαπτον τήν αισθητικήν έμφάνισιν τής 
εισόδου ( Π ί ν. 432 α ). Πρός τούτοις έτοποθετή- 
θησαν είς τήν θέσιν των αί δυο μονολιθικοί πα- 
ραστάδες τής είσόδου των βεσπασιανών τών Φι
λίππων (Π ί ν. 432 γ ).

Μεγάλης έκτάσεως άναστηλωτικαϊ έργασίαι 
έγένοντο κατά μήκος τής νοτίας στοάς τοϋ fo
rum, ένθα συνεπληρώθη σαν βάσεις ή τμήματα 
τοϋ στυλοβάτου ( Π ί ν. 433 γ - δ ) καί άνεστη- 
λώθησαν έτεροι έπτά κίονες (ήτοι 10 έν συνό- 
λφ) καθ’ δλον τό μήκος τής προσόψεως τής 
στοάς (Π ί ν. 433 α - β ).

3. Μουσεϊον

Άποπερατωθεισών τών έργασιών άνεγέρσεως 
τοϋ Μουσείου Φιλίππων (Π ί ν. 428 β ) καί έπι- 
κειμένης τής παραδόσεώς του είς τήν ’Αρχαιο
λογικήν Υπηρεσίαν, μετεφέρθησαν είς αυτό τά 
γλυπτά καί αί έπιγραφαϊ τών Φιλίππων, ατινα 
έξετίθεντο ή έφυλάσσοντο μέχρι τοϋδε είς τό 
Μουσεϊον Καβάλας, προκειμένου μετά τήν πα- 
ράδοσιν νά άρχίσουν αί έργασίαι έκθέσεως.

Γ'. ΤΥΜΒΟΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Συνεχίσθη καί κατά τό έτος τοϋτο, δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ή άρξαμένη άπό τοϋ 
έτους 1959 έρευνα τοϋ μεγάλου τύμβου Νικησιά- 
νης (Παγγαίου ) έντός τοϋ όποιου άνευρέθησαν 
κατά τά παρελθόντα έτη έξ τάφοι τής έποχής 
τών Μακεδόνων βασιλέων Φιλίππου Β' καί Μ. 
’Αλεξάνδρου13.

Κατά τό έτος τοϋτο ήρευνήθη ή νοτία πλευρά 
τοϋ τύμβου έκ τής περιφερείας πρός τό κέντρον 
διά τής αποκομιδής τών χωμάτων μακράν τοϋ 
τύμβου. Ή έπίχωσις τοϋ τύμβου άνεσκάπτετο μέ
χρι τοϋ έπιπέδου τών πέριξ άγρών περίπου, έν

12. Ρ. Lemerle, Philippes et la Mac6doine Orientale, σ. 
445, πίν. XLV,.

13. A.K. Όρλάνδου έ. ά. 1959 σ. 44 κ. έ., 1960 σ. 77 
κ. έ., 1961 σ. 72 κ. έ., 1962, σ. 65 κ.έ.

συνεχεία δέ ήρευνατο τό έδαφος διά στενών τά
φρων, διανοιγομένων καθ’ δλον τό μήκος τής 
άνασκαφής.

Είς τάς διαδοχικός τομάς τής έπιχώσεως παρε- 
τηρήθησαν ίχνη καύσεως, σωροί άργών λίθων, 
καθιζήσεις, στρώσις χαλίκων, ολίγα όστά ζώου 
καί μικραί όπαί, πιθανώς χοών.

Κατά τήν άνασκαφήν περισυνελέγησαν όλίγα 
δστρακα χονδροειδών χειροποιήτων άγγείων ώς 
καί μελαμβαφή δστρακα, μικρόν χαλκοΰν έλασμα 
μέ μορφήν πτηνοϋ — μήκους 0,059 μ. — άκαθορί- 
στου έποχής καί μικρά χαλκή λαβή άγγείου.

’Εγγύς τής κορυφής τοϋ τύμβου καί είς βάθος 
1.20 μ. άπό τής έπιφανείας κάτωθεν κεράμων, άνευ- 
ρέθη μελαμβαφής λύχνος τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος. ’Εγγύς τοϋ σημείου άνευρέ- 
σεως τούτου παρετηρήθησαν σωρός άργών λί
θων, σαφή ίχνη τέφρας καί δύο όπαί χοών. 
Είς έτερον σημεϊον τής νοτίας πλευράς τοϋ τύμ
βου καί έγγύς τής διαπιστωθείσης καθιζήσεως 
τής έπιχώσεως, άνευρέθη άκέραιον άρυβαλλοει- 
δές ληκύθιον μέ διακόσμησιν άνθεμίου — βψους 
0,083 μ. —- τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Τάφοι δέν άνευ
ρέθησαν καί κατά τό έτος τοϋτο.

Δ'. ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Είς τήν έπί τοϋ Παγγαίου κειμένην Τεράν Μο
νήν τής Είκοσιφοινίσσης (Πίν. 434 α), δα- 
πάναις τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άνα- 
στηλώσεως καί ύπό τήν έποπτείαν τοϋ ’Εφόρου 
’Αρχαιοτήτων Δημ. Λαζαρίδη έγένοντο μεγάλης 
έκτάσεως έργασίαι συντηρήσεως, αίτινες διήρ- 
κεσαν άπό τοϋ ’Ιουλίου μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου π.έ. 
Αί έργασίαι αύται έγένοντο είς τό καθολικόν τής 
Μονής, είς τά έρείπια τών διαφόρων κτισμάτων 
πέριξ αύτής, καί είς τά παρεκκλήσια τής 'Αγίας 
Βαρβάρας καί τών 'Αγίων ’Αναργύρων.

1. Καθολικόν

Διά τήν έπίτευξιν τής στεγανότητος τοϋ καθο- 
λικοϋ τής Μονής καί τής παρεμποδίσεως εισροής 
τών όμβριων ύδάτων, έγένετο τμηματική άνάσυρ- 
σις δλων τών σχιστολιθικών πλακών τής στέγης 
(Πίν. 435 α ). Διεπιστώθη, δτι αί δοκοί καί ή 
υπόλοιπος ξυλεία τής όροφής είχον άποσαθρωθή 
καί ύπήρχε κίνδυνος καταρρεύσεως τής στέγης. 
'Ως έκ τούτου άντικατεστάθη ή ξυλεία τής δρο- 
φής καί έτοποθετήθη έκ νέου ή σχιστολιθική 
πλακόστρωσις τής στέγης (Πίν. 435 δ ). Πρός 
τούτοις άντικατεστάθη σαν τά έφθαρμένα ή φέρον- 
τα όπάς έλάσματα μολύβδου τών τρούλλων καί 
τής στέγης (Πίν. 435 α ).

Έργασίαι συντηρήσεως έγένοντο καί έπί τής
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ξυλογλύπτου όροφής τοϋ γυναικωνίτου τοϋ κα
θολικού καί των παρακειμένων είς αύτό δύο πα- 
ρεκκλησίων, δι’ άφαιρέσεως των πιεζόντων τήν 
όροφήν μπάζων καί διά της στερεώσεως ή άντι- 
καταστάσεως ένίων έφθαρμένων πήχεων.

Έν τέλει έγένετο άρμολόγησις διά τσιμεντο
κονίας τοΟ έξωτερικώς τοϋ 'Ιερού πλακοστρώτου 
δαπέδου διά τήν προστασίαν τοϋ Ιερού άπό τής 
ύγρασίας καί τής διεισδύσεως των όμβριων ύδά- 
των.

Αί έργασίαι συντηρήσεως τού καθολικού έγέ- 
νοντο ύπό τήν άμεσον καί συνεχή έπίβλεψιν τού 
τριτοετούς φοιτητοϋ τής Πολυτεχνικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ελευθερίου 
Έμμανουηλίδη.

2. Συντήρησις έρειπίων Μονής

Πέριξ τοϋ καθολικού, έντός τοϋ αύλογύρου 
τής Μονής, ύπήρχον διάφοροι οίκοδομαί, αϊτι- 
νες έπυρπολήθησαν κατά τήν διάρκειαν τού τε
λευταίου παγκοσμίου πολέμου. Έκ των οικοδο
μών τούτων διεσώθησαν λίαν σημαντικά καί έν- 
τυπωσιακά έρείπια, ήτοι τοξοστοιχίαι, κλιμα
κοστάσια, τοίχοι, πυλώνες κλπ. ( Π ί ν. 434 γ ). 
Τά διασωθέντα έρείπια είχον άμεσον άνάγκην 
έργασιών συντηρήσεως διά νά μή καταρρεύσουν, 
καθ’ δσον παρουσίαζον διογκώσεις, άποκλίσεις 
καί ρήγματα. Πρός τούτοις λόγιρ τής άποτεφρώ- 
σεως τών ξυλοδεσιών τών τοίχων ή στατικότης 
τούτων ήτο έπισφαλής, όλόκληρος δέ άναλημμα- 
τικός τοίχος μήκους 15 περίπου μέτρων καί δύο 
τόξα τοξοστοιχίας, είχον καταρρεύσει κατά τό 
πρόσφατον παρελθόν ( Π ί ν. 435 β).

Διά τών έκτελεσθεισών έργασιών συντηρήσεως, 
άντικατεστάθησαν αί άπηνθρακωμέναι ξυλοδε- 
σιαί, άποκατεστάθησαν είς τήν άρχικήν μορφήν 
των οί τοίχοι καί τά τόξα, καταβληθείσης προσ
πάθειας άναπαλαιώσεως τών νέων τμημάτων 
(Πίν. 435 γ-ε), έγένετο συντήρησις τής καμάρας 
τού έσωτερικοΰ πυλώνος τής Μονής καί μετε- 
φέρθη έκτός τού αύλογύρου ικανή ποσότης 
μπάζων καί άπορριμάτων, άτινα είχον συσσωρευ- 
θή έντός τών έρειπίων.

3. Παρεκκλήσιον 'Αγίας Βαρβάρας

’Εγγύς τής νοτίας πλευράς τού καθολικού τής 
Μονής ύπάρχει τό μικρόν παρεκκλήσιον τής Α
γίας Βαρβάρας (Πίν. 434 β ). Ή στέγη τούτου 
ήτο κατά μέγα μέρος κατεστραμμένη καί έκ τών 
όμβριων ύδάτων ύπέστησαν σοβαράς ζημίας αί 
τοιχογραφίαι τού παρεκκλησίου. Έγένετο καί 
ένταϋθα έπισκευή ή άντικατάστασις τών έφθαρ
μένων δοκών τής στέγης καί έτοποθετήθησαν έκ

νέου αί σχιστολιθικαί πλάκες μετά τήν άπομά- 
κρυνσιν έκ ταύτης λαμαρινών καί κεράμων εύρω- 
παϊκοϋ τύπου, χρησιμοποιηθεισών κατά πρόχει
ρον έπισκευήν τής στέγης.

4. Παρεκκλήσιον 'Αγίων Αναργύρων

Βορείως καί έξω τού περιβόλου τής Μονής, 
είς τό κοιμητήριον αυτής, ύπάρχει τό παρεκκλή
σιον τών 'Αγίων ’Αναργύρων. Τούτο είναι μικρά 
μονόκλιτος βασιλική, διασώζουσα λίαν ένδια- 
φερούσας τοιχογραφίας τού 18ου αίώνος, ίσως 
καί παλαιοτέρας, αΐτινες όμως ύπέστησαν σοβα
ράς ζημίας, λόγω τής τελείας έγκαταλείψεως τού 
μνημείου. Έγένοντο καί ένταΰθα έργασίαι συντη
ρήσεως τής στέγης πρός έπίτευξιν τής στεγανό- 
τητος, συνεπληρώθησαν έξωτερικώς αί έλλείπου- 
σαι πλίνθοι έκ τοϋ διακόσμου τής άψίδος, έπε- 
σκευάσθη ή κλΐμαξ τού παρεκκλησίου καί έτο- 
ποθετήθη ξυλίνη θύρα είς τήν είσοδον αύτοΰ.

Ε'. ΘΑΣΟΣ

1. Έργασίαι συντηρήσεως

Δαπάναις τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί 
Άναστηλώσεως έγένοντο έργασίαι συντηρήσεως 
τών άρχαιολογικών χώρων τής Θάσου. Πρός τού- 
τοις διεμορφώθη ή πρός τό θέατρον προσπέλασις 
διά τής κατασκευής νέας άνέτου άτραποΰ, είς 
τήν όποιαν έχρησιμοποιήθησαν σχιστόλιθοι. 
Ή μελέτη τής άτραποΰ έγένετο ύπό τής άρχιτέ- 
κτονος τοϋ Τ.Α.Π.Α. δ. Μαρίας Φίλιππα, ήτις 
είχε καί τήν άρχιτεκτονικήν έπίβλεψιν τοϋ έργου.

2. Άνασκαφικαί έρευναι

Κατά τήν διάρκειαν κοινοτικών έργασιών άπο- 
χωματώσεως καί διαμορφώσεως τής πλατείας τής 
Σκάλας Σωτήρος Θάσου άνευρέθησαν τοίχοι αρ
χαίας οίκοδομής. Διά τοϋ τεθέντος ύπό τής Κοι- 
νότητος είς τήν διάθεσιν τής ’Εφορείας ’Αρχαιο
τήτων μικρού άριθμοϋ έργατών, έπεχειρήθη έν
ταϋθα μικρά σκαφική έρευνα διά τόν καθαρισμόν 
τών άνευρεθέντων τοίχων. Διά τής έρεύνης διε- 
πιστώθη, ότι πρόκειται περί λουτρώνος, ρωμαϊ
κών προφανώς χρόνων, άποκαλυφθέντος τοϋ 
ύποκαύστου τούτου. Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ 
κτηρίου έχει μήκος 7.93 μ. καί πλάτος 7.66 μ. 
Είς τήν άνατολικήν πλευράν αύτοϋ φέρει μι- 
κράν έλλειψοειδή κόγχην, άκτϊνος ±0,98 μ. ’Εν
τός τοϋ χώρου τοϋ ύποκαύστου άπεκαλύφθησαν 
13 πεσσοί έκ στρογγυλών πλίνθων καί 4 τετρα
γώνου τομής. Ή έρευνα τού λουτρώνος θά πρέ
πει νά συνεχισθή είς τό μέλλον.

ΑΗΜ. I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Νεάπολις. Καβάλα: α - β. Έκ τοϋ 'Ιεροϋ τής Παρθένου
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Νεάπολις. Καβάλα: α - ε. Έκ τοϋ 'Ιεροϋ τής Παρθένου
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Καβάλα: α. Πρόσοψις τοϋ Μουσείου, β. Μερική αποψις τής έκθέσεως έντός τής αιθούσης Άμφιπόλεως, 
γ. Πρόσοψις τοϋ Μουσείου, δ. Μερική αποψις τής έκθέσεως έντός τής αιθούσης Άμφιπόλεως, ε. Μερική 
αποψις τοϋ πρώτου αίθριου ς'. Μερική άναπαράστασις τοϋ νεκρικού θαλάμου τοϋ Μακεδονικού τάφου 
1 Άμφιπόλεως, μετά των νεκρικών κλινών, ζ. Μερική αποψις τής αιθούσης Νεαπόλεως. Εις τό βάθος 
τής αιθούσης αρχιτεκτονικά μέλη έκ τοϋ ίεροϋ τής Παρθένου, η. Έκθεσις έπιτυμβίων αναγλύφων καί 

μνημείων Άμφιπόλεως εις τό ύπόστεγον τοϋ δευτέρου αίθριου Καβάλας
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Καβάλα, α. Αναστηλωθέν εντός τοϋ Μουσείου Καβάλας έπιτύμβιον ναόσχημον οικοδόμημα ρωμαϊ
κών χρόνων, β. Αποψις Μουσείου Φιλίππων κατά τό στάδιον των οικοδομικών έργασιών
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Φίλιπποι: α. Μακεδονικός τάφος Φιλίππων. Εξωτερική δψις τμήματος τής καμαρωτής στέγης, 
β. Τμήμα τοϋ περιβάλλοντος τόν μακεδονικόν τάφον τοίχου, γ. Λεπτομέρεια τοϋ κρηπιδώματος
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Φίλιπποι. Μακεδονικός τάφος Φίλιππων: α. Άποψις εσωτερική τοϋ νεκρικού θαλάμου μετά τής 
τραπέζης προσφορών, β. Τράπεζα προσφορών
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Φίλιπποι: α. Ιτερέωσις τοϋ θυρώματος τοϋ διακονικού της Βασιλικής Β', β. Κεντρικόν κλιτός τής 
Βασιλικής Β', γ. Είσοδος ρωμαϊκών βεσπασιανών, δ. Άναστήλωσις κιόνων φιάλης οκταγωνικού ναού 
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Φίλιπποι: α - β. Άναστήλωσις κιόνων νοτιάς στοάς Forum, γ. Λεπτομέρεια συμπληρώσεως κίονος 
νοτιάς στοάς Forum, δ. Λεπτομέρεια βάσεως άναστηλωθέντος κίονος 
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Ί. Μονή Είκοσιφοινίσσης Παγγαίου: α. Γενική αποψις, β. Παρεκκλήσιον “Αγ. Βαρβάρας, γ.Τμήμα 
τών τόξων καί τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου πρό τής έπισκευής
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Ί. Μονή Είκοσιφοινίσσης Παγγαίου: α. Λεπτομέρεια τής στέγης πρό τής έπισκευής, β. Στέγη τοΰ 
ναοδ πρό των έπισκευών, γ. Ό άναλημματικός τοίχος μετά τήν επισκευήν, δ. Ή στέγη μετά τήν έπι- 

σκευήν, ε. Έργασίαι ΰποστηλώσεως κατά τάς έργασίας συντηρήσεως
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