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15, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΑΒΔΗΡΟΙΣ

Περί τά 7 χιλιόμετρα ΝΑ τοϋ σημερινού χωρίου ’Άβδηρα καί πλησίον 
τής θαλάσσης εύρίσκεται ή θέσις τών αρχαίων Άβδήρων, ή αρχαιολογική 
σπουδαιότης τών οποίων είναι γνωστή εις πάντας. Ή «καλή Τηΐων αποικία» 
κατά Στράβωνα (XIV, 644) ήτο ασφαλώς κατά τήν αρχαιότητα έκ τών άξιο- 
λογωτέρων πόλεων τής Θράκης. Ό Διόδωρος XIII, 72, 2 μάς δίδει τήν πλη
ροφορίαν, ότι εις το τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος τα ’Άβδηρα ήσαν έκ τών 
πλέον ισχυρών πόλεων τής Θράκης «πόλις εν ταΐς δυνατωτάταις τότε ουσα 
τών επί Θράκης». Αί εύρεθεΐσαι τόσον ενταύθα, δσον καί εις τήν μητρό- 
πολίν της Τέων καί εις Δελφούς έπιγραφαί (B.C.H. 1880 σ. 47 κέ. καί 
1940-41, σ. 100 κέ.) ηύ'ξησαν τας έκ τών φιλολογικών πηγών γνώσεις 
μας καί παρέσχον πολυτίμους πληροφορίας περί τών ιερών, τής αγοράς, τού 
θεάτρου, τών αρχόντων καί τών θεσμών τών αρχαίων Άβδήρων (Σχετικήν 
βιβλιογραφίαν βλ. έν B.C.H. 1942- 1943, σ. 176 σημ. 2).

Έν τοΰτοις ούδεμία άνασκαφή διενηργήθη κατά το παρελθόν έκεΐ, παρά 
τήν καταφανή σπουδαιότητα τής αρχαίας πόλεως. Τό γεγονός τούτο ήτο το 
κίνητρον διά τήν έκτέλεσιν δοκιμαστικής άνασκαφής έπί τφ σκοπφ τής έξα- 
κριβώσεως τής θέσεως αρχαίων κτηρίων, άτινα θά άπετέλουν τό άντικείμενον 
συστηματικής άνασκαφής έν τώ μέλλοντι. Με τήν πρόθυμον παροχήν τών 
οικονομικών μέσων υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διενήργησα κατά τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριον άνασκαφικήν έρευναν διάρκειας μιάς έβδομάδος, 
εις τήν οποίαν είργάσθησαν 16- 17 έργάται ήμερησίως.

Ό καθορισμός τών σημείων ένάρξεως τής άνασκαφής ήτο λίαν δυσχερής' 
είναι γνωστόν, δτι ή άρχαία πόλις κατείχε μεγίστην έκτασιν. Άφ’ ετέρου τά 
μόνα ορατά έρείπια εις τήν θέσιν ταύτην είναι τά τείχη τής βυζαντινής 
πολίχνης Πολυστυλον έπί τού ΝΔ λόφου τών άρχαίων Άβδήρων, πλίνθοι 
τινές έκ τού τείχους τής άρχαίας πόλεως, τοΰ οποίου ή ύπαρξις διαπιστοΰται 
ευκόλως έκ τής παρατηρουμένης αισθητής διογκώσεως τού έδάφους, καί τό 
άνευρεθέν κτήριον κατά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον υπό τών Βουλ
γάρων, κατά τήν διάρκειαν κατασκευής οχυρωματικών έργων, τό καλού- 
μενον υπό τού G. Kazarow granarium (Jdl. 1918, Anz. 48 κέ.). Διά τήν 
έκλογήν τών θέσεων προς διάνοιξιν δοκιμαστικών τάφρων έστηρίχθην 1) έπί 
τών τοπογραφικών παρατηρήσεων τού W. Regel (Α Μ. XII [1887], 
σ. 161 κέ. 2) έπί παρατηρήσεών μου έν σχέσει προς τήν ΰπαρξιν λιθο- 
πλίνθων, οστράκων άγγείων, κεράμων καί έν σχέσει προς τήν διαμόρφωσιν
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του έδάφους καί 3) επί πληροφοριών περί τοΰ τόπου άνευρέσεως επιγρα
φών η άλλων αρχαιοτήτων. Κατωτέρω εκθέτω έν περΑή-ψει τα αποτελέσματα 
τής έρεύνης ταύτης. Ή μελέτη καί δημοσίευσις τών άνευρεθέντων κτηρίων 
καί λοιπών ευρημάτων θά γίνη μετά την άνασκαφήν τούτων.

Περίβολος κτηρίου έλληνιοτικής έποχής

Εις τό δυτικόν τμήμα τής θέσεως τής αρχαίας πόλεως, βορείως τοΰ 
λόφου τοΰ Πολυστύλου, σχηματίζεται μικρά πεδιάς, πλαισιουμένη εκ τών

Είκ. 1. "Αποψις τοΰ χώρου τής αρχαίας πόλεως.

τριών πλευρών αυτής—βόρειας, ανατολικής καί νοτίας— έν μέρει δε καί έκ 
τής δυτικής, υπό λόφων (είκ. 1). ΕΙς τάς δυτικάς κλιτϋς τοΰ άνατολικώς 
ταύτης λόφου, εντός τοΰ αγρού ιδιοκτησίας Θωμά καί Κωνσταντίνου Τσιρ- 
κόγλου, παρετήρησα μόλις έξεχοΰσας τοΰ έδάφους τάς γωνίας 3 όρθιων 
πλίνθων έξ έγχωρίου σκληρού πωρολίθου—«σιδηρόπετρας»—, χρώματος υπο
κίτρινου, κειμένων είς άπόστασιν μέτρων τινών τής μιάς από τής άλλης καί 
καλυπτομένων έν μέρει υπό θάμνων. Διά τής έπιχειρηθείσης σκαφικής έρεύ- 
νης δεν ήργησε νά διαπιστωθή, οτι α! πλίνθοι αΰται άνήκον είς τον δυτικόν 
τοίχον μεγάλου περιβόλου, οστις καί άνεσκάφη έν συνεχεία (είκ. 2). Ούτος 
έχει κατεύθυνσιν από ΒΔ προς ΝΑ καί είναι θεμελιωμένος επί τοΰ αυτοφυούς 
βράχου. Τό άνασκαφέν μήκος αυτού, συμπεριλαμβανομένων καί τών δύο 
είσόδων είς τά δύο άκρα, είναι 49,65 μέτρα. Είναι όμως πιθανόν, δτι τούτο 
ανέρχεται είς 56 περίπου μέτρα, διότι εις μικράν άπόστασιν ΝΑ τής νοτίας 
είσόδου τού έν λόγφ τοίχου καί προς τό έσωτερικόν μέρος αυτού, άνευρέθη 
ετέρα είσοδος καί τοίχος κάθετος είς τον τοίχον τής προσόψεως (είκ. 3). 
Τόσον ή είσοδος αύτη, όσον καί δ τοίχος είναι δυνατόν νά ανήκουν είς την
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νοτίαν πλευράν τοϋ περιβόλου. Τό ϋτ|ιος τοϋ άνασκαφέντος τοίχου ποικίλλει 
από 0,45 εως 1,43 μ. Είναι φκοδομημένος εκ τετράπλευρων πλίνθων σκληρού 
πωρολίθου («σιδηρόπετρας»), άνίσων διαστάσεων χρώματος υποκίτρινου, ως

Είκ. 2. Περίβολος κτηρίου ελληνιστικής εποχής.

Είκ. 3. Είσοδος έπί τής νοτίας πλευράς τοϋ περιβόλου.

καί εκ ψαμμίτου λίθου καστανοφαίου χρώματος, μήκους 0,50 - 1,72 μ., άδρο- 
μερώς λελεασμένων. Εις τό καλλίτερου διατηρούμενου τμήμα του σώζονται 
εν δλφ 6 δόμοι. Οί 4 κατώτεροι, εκτισμένοι κατ’ ίσοδομικόν τρόπον, έχουν 
ύψος 0,15 έκαστος, 6 50ζ κατά σειράν 0,45, καί ό 60? δόμος έχει ΰψος 0,20 
(είκ. 4). Τό πάχος τοϋ τοίχου είναι 0,41 - 0,47 μ. Εις τά δυο ά'κρα του, τό 
βόρειον καί τό νότιον, υπάρχει άνά μία είσοδος, άνευρεθέντων τών ουδών 
αυτών είς τάς θέσεις των (πλατ, βόρειας εισόδου 1,95 μ., νοτίας 2,42 μ.).
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Ή άνασκαφή τμήματος έσωτερικώς των εισόδων άπεκάλυψε πλακόστρωτους 
χώρους και αγωγούς άποχετεύσεως ύδάτων (είκ. 5, 6). Οί αγωγοί οΰτοι 
— κοϊλαι εκβαθύνσεις επί πλακών πωρολίθου ή ψαμμίτου λίθου— ερχόμενοι 
εκ δύο διαφόρων διευθύνσεων τοΰ εσωτερικού τού περιβόλου, τέμνονται 
καθέτως σχηματίζοντες δρθάς γωνίας, ακολούθως δέ εξέρχονται τού περιβόλου

Είκ. 4. Τοιχοδομία τμήματος τοΰ περιβόλου.

πλησίον των εισόδων. Παρόμοιος αγωγός ύδατος, έξερχόμενος τού τοίχου 
κατά 0,22 υπό μορφήν υδρορροής, υπάρχει καί περί τό μέσον αυτού (είκ 7).

Κατά την έπιχειρηθεΐσαν άνασκαφήν τμήματος τοΰ εσωτερικού τού περι
βόλου καί κατά μήκος τής εσωτερικής ό'ψεως αυτού διεπιστώθη ή ΰπαρξις 
6 τοίχων πλάτους 0,35-0,40, ευτελούς κατασκευής, καθέτως εις τον τοίχον 
τής προσόψεως καί άνηκόντων προφανώς εις ορθογώνια διαμερίσματα τού 
εσωτερικού. Έξηκρτβώθη δτι εις έξ αυτών, κάθετος περί τό μέσον τού εξω
τερικού τοίχου, έχει μήκος 6,53 μέτρα καί δτι εντός αυτού είναι διηυθετη- 
μένον τό στόμιον φρέατος βάθους 7,10 μέτρων, έσκαμμένου καθ’ ολοκληρίαν 
επί τού μαλακού αυτοφυούς σχιστόλιθου. Μεταξύ τού τοίχου τούτου καί ετέ
ρου, κειμένου νοτίως εις άπόστασιν 6,24 μέτρων άπεκαλύφθησαν παρά τήν 
εσωτερικήν πλευράν τού περιβόλου καί κατά μήκος αυτής τρεις μικροί τετρά
γωνοι χώροι διαστάσεων 0,83x0,73, αδήλου προορισμού, περιβαλλόμενοι 
διά τοιχαρίων ευτελούς κατασκευής.
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Εύρη μ ατα, Ή άνασκαφή τοΰ περιβόλου τούτου απέδωσε τά κάτωθι 
ευρήματα: Α'. Αγγεία. Εις εκατοντάδας ανέρχονται τά άνευρεθέντα όστρακα 
μεγσρικών σκύφων, διαφόρου μορφής και μεγέθους, πολλά τών οποίων

Είκ. 5. Ή βόρεια είσοδος τοΰ περιβόλου Οεωμένη έκ τοϋ εσωτερικού.

Είκ. 6. Ή νοτία είσοδος τοϋ περιβόλου δεωμένη έκ τοΰ εξωτερικού.

συνανήκουν καί συγκολληθέντα άπετέλεσαν μεγάλα τμήματα αγγείων. Ταΰτα 
φέρουν πλουσιωτάτην άνάγλυφον διακόσμησιν διατεταγμένην κατά ζώνας.

α') Διακόσμησις χείλους. Ώς διακοσμητικά θέματα χρησιμοποιούνται: 
κυμάτια, μαίανδροι, σπειρομαίανδροι, ρόδακες, αστερίσκοι, καρδιόσχημα 
κοσμήματα, ανάγλυφοι στιγμαί, αστράγαλος.

β') Διακόσμησις κοιλίας. Φυλλοστοιχίαι μέ φύλλα διαφόρου μεγέθους 
καί σχήματος, τοποθετημένα τό εν πλησίον τοϋ ά'λλου καί παρέχοντα έντύ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:55 EEST - 54.161.213.156



298 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

πωσιν πτερών, έλισσόμενοι βλαστοί μέ φύλλα αμπέλου και σταφυλάς, ανθέ
μια, άνθοστέφανοι, άνθη, ρόμβοι, φολιδωτόν κόσμημα, άκτινοειδώς διατε
ταγμένα φύλλα ή γραμμικά κοσμήματα, έκκινοϋντα από την βάσιν και περι
βάλλοντα την κοιλίαν τοϋ αγγείου, επάλληλοι σειραί πενταγώνων, δενδρύλλια 
μετά πτηνών, ζώναι ανθρωπίνων μορφών, πολεμιστών, έρωτιδέων, διονυ
σιακών θιάσων, σιληνών, νικών, πτηνών, τετραπόδων (λεόντων, δ'νων, τράγων)» 
δελφίνων, αρμάτων, βουκράνων, αμφορέων.

γ') Διακόσμησις βάσεως. Διά τήν διακόσμησιν τών βάσεων ω: επί τό

Είκ. 7. Τμήμα τοϋ περιβόλου' διακρίνεται ή υδρορροή.

πλεϊστον χρησιμοποιούνται ρόδακες διαφόρων μεγεθών καί σχεδίων, μετά ή 
ά'νευ φυλλοστοιχιών πέριξ, εις μίαν δε περίπτωσιν γοργόνειον καί φυλλο- 
στοιχία πέριξ. Ενίοτε ή βάσις δεν φέρει διακόσμησιν.

Πλήν τών μεγαρικών σκύφων άνευρέθησαν καί τά εξής αγγεία: 1. Μικρόν 
άγγείον σχήματος πίθου, ύψους 0,03, φέρον επί τοϋ λαιμού του εγχάρακτον 
δι’ άκίδος τό ό'νομα ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ. 2. Μελαμβαφές δξΰβαφον διαμέτρου 0,23, 
άποκεκρουσμένον έν μέρει. 3. Μελαμβαφής άωτος σκύφος διαμέτρου 0,12.
4. Μελαμβαφής κάνθαρος ύψους 0,06, άποκεκρουσμένος κατά τήν βάσιν καί 
τάς λαβάς καί φέρων έξωτερικώς διά λευκού χρώματος διακόσμησιν έλισσο- 
μένου βλαστού καί φύλλων κισσού. 5. Τμήμα αγγείου μέ άνάγλυφον κεφαλήν 
γυναικός καί 6. Δύο δακρυδόχα ύψους 0,15 καί 0,17. ’Ανευρέθησαν επίσης 
ό'στρακά τινα αγγείων, φέροντα διακόσμησιν διά λευκού επιθέτου χρώματος 
επί μέλανος γανώματος, φύλλων, ανθεμίων, βλαστών, όστρακα τού είδους 
te^a sigillata, φέροντα διακόσμησιν έλισσομένου βλαστού καί φύλλων 
κισσού, ως καί τμήματα στομίων μεγάλων πίθων μέ εγχάρακτα γράμματα 
καί αριθμούς.
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Β'. Ειδώλια. Άνευρέθησαν συνολικώς 84 τμήματα διαφόρων πήλινων 
ειδωλίων, μεταξύ των οποίων 13 κεφαλα'ι γυναικών, άρίστης τέχνης, ως 
επίσης κα'ι τρεις μήτραι. Αξιοσημείωτα είναι τρία τμήματα ειδωλίων άπεικο- 
νιζόντων καθημένην γυναικείαν μορφήν, ενδεδυμένην δια πλουσίως πτυχου
μένων χιτώνος και ιματίου. Εις τα δυο έξ αυτών διεσώθη ορθός παρά τούς 
πόδας άνά εις λέων, ενφ εις τό τρίτον ό λέων είναι εξηπλωμένος επί τής 
αγκάλης. Τόσον οί λέοντες, δσον καί ή φιάλη την οποίαν έχει εις την δεξιάν, 
εις έν Ικ τούτων ή γυναικεία μορφή, υποβάλλουν τήν γνώμην δτι πρόκειται 
πιθανώς περί ειδωλίων τής Κυβέλης. "Ανευρέθησαν επίσης μέγα τμήμα έκ 
τοΰ αριστερού κάτω ποδός, φέροντος σανδάλιον, υπερφυσικού μεγέθους 
ειδωλίου, ως καί γενειοφόρος ανδρική κεφαλή, άποκεκρουσμένη άνω τών 
οφθαλμών, μεγέθους ολίγον μικροτέρου τού φυσικού (ύψος 0,185), άμφό- 
τερα Ικ πηλού.

Γ'. Λαβαί αμφορέων καί κέραμοι μετά σφραγίδων. 85 λαβαί αμφορέων 
μετά σφραγίδων (διάφορα κύρια ονόματα, σύμβολα καί συνήθως τό εθνικόν 
ΘΑΣΙΩν) ως επίσης καί 7 κέραμοι μετά σφραγίδων τών εργαστηρίων κατα
σκευής των.

Δ'. "Αρχιτεκτονικά μέλη: α') 22 ακροκέραμοι ή τμήματα τοιούτων εκ 
πηλού εξ ών 6 σχεδόν ακέραιοι, φέροντες άνάγλυφον διακόσμησιν, ανθεμίων, 
άνθέων λωτού, ελίκων (πλάτ. 0,11, 0,18 καί 0,20). β') Δύο τμήματα πηλίνης 
σίμης (μήκ. 0,13, ύψ. 0,06) μέ άνάγλυφον διακόσμησιν μαιάνδρων, γ') Μικρόν 
δωρικόν κιονόκρανον εκ πηλού, αρίστης τέχνης, άποκεκρουσμένον κατά τήν 
μίαν πλευράν τοΰ άβακος (διάμ. 0,09, μήκ. άβακος 0,14). δ') Τμήμα ιωνικού 
Ιπιστυλίου εκ σκληρού ασβεστόλιθου χρώματος φαιού (μήκ. 0,17, ύψ. 0,19. 
ε') Τμήμα σπονδύλου μικρού ραβδωτού κίονος εκ μαρμάρου (διάμ. 0,17).

Άνευρεθέν επίσης εντός γειτονικού αγρού περισυνελέγη δωρικόν κιονό
κρανου εκ ψαμμίτου λίθου, τού οποίου ό εχΐνος παρουσιάζει αισθητήν διόγ- 
κωσιν (διάμ. 0,29, μήκ. άβακος 0,38).

Ε'. "Αντικείμενα εκ μετάλλου: α') Πλακίδιον εκ μολύβδου μέ παρά- 
στασιν ίπποκάμπης (μήκ. 0,07). β') Πλακίδιον εκ μολύβδου σχήματος ερμαϊ
κής στήλης, άποληγούσης άνω εις κεφαλήν γυναικός (ύψ. 0,075). γ') Τρία 
μαχαιρίδια—δύο σιδηρά καί έν χαλκοΰν— μήκ. 0,11 ■ 0,13. δ') Σιδηρά αιχμή 
ακοντίου (;) (μήκ. 0,0θ) ε') Χαλκούς κωδωνίσκος.

ζ". Λύχνοι: 16 ακέραιοι λύχνοι ή αξιόλογα τμήματα τοιούτων. Τινές 
εξ αυτών φέρουν άνάγλυφον διακόσμησιν (πτηνά καί άστράγαλος, κεφαλαί 
σιληνών, στέφανος καί προσωπείου, ρόμβοι καί άμφορεύς) άλλοι δε μέλαν 
γάνωμα άνευ διακοσμήσεώς τίνος.

"Απαντα τά ευρήματα—εξαιρέσει τών δακρυδόχων καί τών δστράκων 
terra sigillata— άνήκουν εις τήν ελληνιστικήν εποχήν καί πλεΐστα εξ αυτών
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εις τον 30ν π.Χ. αιώνα. Εις τήν εποχήν αυτήν —3°5 π.Χ. αιών— νόμιζα) ότι 
δύναται νά άποδοθή καί δ περίβολος. Δυστυχώς τά μέχρι τοΰδε ευρήματα Ικ 
τής άνασκαφής μικρού μόνον μέρους τού εσωτερικού δεν Ιπέτρεψαν τήν έξα· 
κρίβωσιν τού προορισμού τού κτηρίου. 'Οπωσδήποτε είναι καταφανές, οτι 
πρόκειται περί σπουδαίου δημοσίου κτηρίου ή ιερού τίνος. Τήν ύπόθεσιν 
δα πρόκειται περί ιερού ενισχύουν καί τά πολυάριθμα ειδώλια, τέσσαρα 
τών οποίων απεικονίζουν θεότητας. (ΙΊλήν τών τριών ειδωλίων τής Κυ
βέλης άνευρέθη καί κρανοφόρος γυναικεία κεφαλή (ύψ. 0,06) έξ ειδωλίου 
'Αθήνας.

Κτήριον φωμαϊκής έποχής. Εις τήν δυτικήν πλευράν τής περικλειο- 
μένης μεταξύ τριών λόφων πεδινής έκτάσεως, ΒΔ τού λόφου τού Πολυστύλου 
καί εντός τού αγρού Βασιλείου Μακέδη, άνευρέδη καί δεύτερον κτήριον. 
Αφορμή' εις τήν διάνοιξιν δοκιμαστικών τάφρων εις τό σημεΐον τούτο ήτο 
ή άνεύρεσις είς τήν εν λόγφ θέσιν υπό ιδιώτου μικρού άτέχνου χαλκού άγαλ- 
ματίου Κερδώου Έρμού. (Τό άγαλμάτιον έχει ύψος 0,065, είναι δέ ελαφρώς 
άποκεκρουσμένον κατά τούς πόδας' ό Ερμής είκονίζεται γυμνός μέ ανοικτάς 
τάς χείρας κρατών διά τής δεξιάς βαλάντιον καί φέρων επί τής κεφαλής πτε
ρύγια). Αί άνοιγείσαι ενταύθα τάφροι, πλάτους 1,20 μ., άπεκάλυψαν ολό
κληρον τήν δυτικήν πλευράν τούτου καί έν μέρει τήν βορείαν καί νοτίαν, ώς 
καί τοίχον ετέρου κτηρίου, κάθετον επί τής βόρειας πλευράς αυτού. Ή άπο- 
καλυφθεΐσα δυτική πλευρά (είκ. 8) έχει μήκος 12,50 μέτρων. ’Επί θεμελίου 
βάθους 1,50 μ , έκτισμένου δι’ άνισομεγέθων λίθων συνδεομένων δι’ισχυρού 
ασβεστοκονιάματος βαίνει 6 τοιχοβάτης, άποτελούμενος εκ καλώς είργασμένων 
τετραπλεύρων πλίνθων ασβεστόλιθου, μήκους από 0,61 έως 1,20 μ. Ή νοτία 
πλευρά τού κτηρίου άνεσκάφη εις μήκος 14 μέτρων, χωρίς νά άναφανή είσέτι 
ή γωνία καί δ ανατολικός τοίχος. Κατά τήν έρευναν τού οικοδομήματος τού
του άνευρέθησαν δ'στρακα αγγείων (terra sigillata), τρία χαλκά νομίσματα 
αύτοκρατορικών χρόνων καί τινα αντικείμενα εκ χαλκού καί οστού. Ή τοιχο- 
δομία, τό άγαλμάτιον καί τά λοιπά ευρήματα δεικνύουν, οτι πρόκειται περί 
κτηρίου ρωμαϊκής εποχής.

Ούδός καί περίβολος. Είς τούς πρόποδας τού λόφου τού περικλείοντος 
από βορρά τήν περί τής δ λόγος πεδινήν έκτασιν, ΒΑ τού ναϋδρίου τού 'Αγίου 
Παντελεήμονος καί εντός τού αγρού τού ιδιώτου Άβράμογλου, ήτο εν μέρει 
δρατόν τμήμα ουδού εισόδου μέ κατεύθυνσιν από Β. προς Ν. Εκατέρωθεν 
τούτου ήνοίχθη τάφρος πλάτους 1,50 μ. καί μήκους 6,20 μ. Αυτή πλήν τού 
ουδού — μήκους 2,50 μ. — άπεκάλυψε καί τμήμα τοίχου περιβόλου, προχω-
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Είκ. 8. Τοιχοβάχης δυτικής πλευράς 
κτηρίου ρωμαϊκής εποχής.

Εϊκ. 10. Τάφος.

Είκ. 9. Ουδός καί τμήμα ετέρου περιβόλου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:55 EEST - 54.161.213.156



302 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950

ρούντος προς βορείαν κατεύθυνσιν καί έκτισμένου διά καλώς είργασμένων 
πλίνθων εξ εγχωρίου σκληρού πωρολίθου (είκ. 9). Αί πλίνθοι αύται, μεγά
λων διαστάσεων, φέρουν εις τό μέσον τής προσόψεώς των τεκτονικούς 
αγκώνας (tenons de bardage). Ή εργασία τής άνω οριζοντίου επιφάνειας 
τών πλίνθων επιτρέπει την εικασίαν, δτι ό τοίχος είχε δύο διαφόρους όψεις 
(εσωτερικήν καί εξωτερικήν). Τό μόνον εύρημα ενταύθα ήτο χαλκοΰν νό
μισμα τής Θάσου, αύτοκρατορικών χρόνων. Νομίζω δμως, δτι ό περίβολος 
είναι πολύ αρχαιότερος.

Έσωτερικώς τής εΙσόδου ταΰτης και εις άπόστασιν 24 περίπου μέτρων 
απ’ αυτής έξηκριβώθη ή θέσις αρχαίου φρέατος καί τοίχων ευτελούς κατα
σκευής.

Τάφοι. Εντός αγρού, περί τό μέσον περίπου τής πεδινής εκτάσεως, 
ύπήρχον εις την επιφάνειαν τού εδάφους πλίνθοι τινές έκ σκληρού πωρο
λίθου, άδρομερώς ειργασμένοι καί διαστάσεων 0,90X0,42x0,22 μ. Εις την 
θέσιν, δπου κατέκειντο ούτοι προέβην εις την διάνοιξιν μικράς τάφρου. Διά 
ταΰτης διεπιστώθη ή ύπαρξις 3 τάφων, κειμένων τού ενός πλησίον τού άλλου, 
μήκους 2,76 καί πλάτους 0,60 έκαστος (είκ. ΙΟ). Οΐ τοίχοι τούτων εκτι- 
σμένοι δι’ άνισομεγέθων αργών λίθων έχουν πάχος 0,50 μ. Επ’ αυτών Ιστη- 
ρίζοντο, χρησιμεύουσαι ως καλύμματα τών τάφων, αί έκ πωρολίθου πλίνθοι. 
Οί τάφοι ούτοι, όψιμου προφανώς εποχής, ήσαν συλημένοι.

Ταύτα ήσαν τά αποτελέσματα τής έπιχειρηθείσης μικράς δοκιμαστικής 
έρεύνης εις τήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως τών Άβδήρων, αρκούντως ικανο
ποιητικά καί επιβάλλοντα τήν συνέχισιν τής άνασκαφής καί εν τφ μέλλοντι, 
επί τώ σκοπώ τής πλήρους άποκαλύψεως καί τής μελέτης τών άνευρεθέντων 
κτηρίων. Νομίζω προς τούτοις, δτι πρέπει νά συνεχισθή ή έρευνα τής εκτά
σεως ήν κατεϊχον τά ’Άβδηρα προς έξακρίβωσιν τής θέσεως τού θεάτρου, 
τής αγοράς καί τών ιερών τής πόλεως, σημαντικώτερα τών οποίων φαίνεται 
νά ήσαν τά τού ’Απόλλωνος καί Διονύσου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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