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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη

Κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ ’Ιανουάριου με- 
τέβην είς Σαμοθράκην, κατόπιν τηλεγραφήματος 
τό όποϊον μέ έπληροφόρει ότι κατέπεσαν τμή
ματα τών μεσαιωνικών πύργων τής Χώρας, πρά
γμα δπερ έθεωρήθη έπικίνδυνον διά τάς κάτωθι 
τών πύργων εύρισκομένας οΙκίας ώς καί τό Κρα
τικόν Νοσοκομεϊον, άτινα καί έξεκενώθησαν 
προληπτικώς. Βλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά σ. 260.

Εύθύς άμέσως καί έν συνεργασία μετά τού Νο- 
μομηχανικοΟ Έβρου, έλήφθησαν τά άναγκαΐα 
μέτρα πρός πρόληψιν ένδεχομένης νέας πτώσεως, 
ή καί κατολισθήσεως όλοκλήρου τής δυτικής 
πλευράς τών πύργων. Αί σχετικοί έργασίαι ήρ- 
χισαν άμέσως καί ή στερέωσις συνετελέσθη τα
χύτατα δΓ έντατικής έργασίας καί έντός όλίγων 
ήμερών, καθ’ δσον ό βαρύτατος χειμών τής Σα
μοθράκης δέν έπέτρεπεν ούδεμίαν καθυστέρησιν. 
Βλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά σ. 260.

Κατά τό θέρος έγένοντο νέαι έργασίαι στερεώ- 
σεως τών πύργων είς μεγαλυτέραν κλίμακα, πρός 
πρόληψιν νέων πτώσεων καί καταστροφών, έλπίζο- 
μεν δέ δτι συντόμως θά διατεθώσιν άνάλογοι πι
στώσεις πρός διάσωσιν τών πύργων τής Χώρας, ώς 
καί τών άλλων μεσαιωνικών μνημείων τής νήσου.

Κατά τήν περίοδον τών άνασκαφών είς τήν 
Σαμοθράκην έγένετο στερέωσις τμήματος τοΟ 
άνατολικοΟ τοίχου τού “ ’Ανακτόρου ” είς τόν 
άρχαιολογικόν χώρον τής Παλαιοπόλεως, ύπό 
ειδικού συνεργείου τής Υπηρεσίας Άναστηλώ- 
σεως καί τήν άμεσον έπίβλεψιν τού γράφοντος.

’Από έτών ή άνατολική πλευρά τού “ ’Ανακτό
ρου ” είχεν άποκλίνει πάρα πολύ ( Π ί ν. 451 α), 
ώς έκ τού χρόνου καί τών πιέσεων τού πρός άνα- 
τολάς πρανούς, συνεκρατείτο δέ διά σιδηρών υπο
στηριγμάτων ( Π ί ν. 451 β), πράγμα δπερ, έκ- 
τός τού δτι κατέστρεφε τήν ώραίαν θέαν τού 
μνημείου καί ιδιαιτέρως τού μοναδικού καί κατά 
τό λέσβιον σύστημα έκτισμένου πολυγωνικού 
τοίχου, δέν ήτο δυνατόν νά παραμείνη έπί πολύν 
χρόνον είσέτι, άνευ κινδύνου καταρρεύσεώς του.

Είς τόν Π ί ν. 452 α φαίνεται τό στερεωθέν 
τμήμα, ώς καί τό πρός νότον έναπομείναν, δπερ, 
ώς έλπίζομεν, θέλει έπίσης συντόμως στερεωθή, 
ώστε νά έπανέλθη έν τώ συνόλφ της ή πλευρά 
αΰτη είς τήν άρχικήν της θέσιν καί κατάστασιν.

Ύπό τού ίδιου συνεργείου έγένετο στερέωσις 
τού μεταξύ τού Άρσινοείου καί τού Τεμέ
νους Βωμού τής Εκάτης ( Π ί ν. 452 β ).

Τέλος, ή κατ’ άρχήν άποφασισθεΐσα στερέωσις 
τής νοτιοανατολικής γωνίας τού περιβόλου τής 
Κρήνης τής Νίκης, ένθα άλλοτε τό άγαλμα 
τής Νίκης τής Σαμοθράκης, άνεβλήθη διά τό 
προσεχές έτος, λόγφ έλλείψεως έπαρκών φωτο
γραφιών τής άρχικής μορφής τούτου, κατεσκευά- 
σθη δέ προσωρινός τοίχος έκ κοινών λίθων, πρός 
πρόληψιν περαιτέρω πτώσεως κατά τήν διάρκειαν 
τού χειμώνος.

Κομοτηνή

Διά πιστώσεων τού Ταμείου ’Αρχαιολογικών 
Πόρων έγένετο έπισκευή τού ύπό τού Δήμου Κο- 
μοτηναίων διατεθέντος οικήματος (Π ί ν. 452 γ ), 
είς τό όποιον, έκτός τών Γραφείων τής ’Εφορείας, 
μετεφέρθησαν έκ τού Γυμνασίου Άρρένων καί 
τά κυριώτερα άρχαιολογικά εύρήματα τής Περι
φέρειας, προσωρινώς καί μέχρι τής άνεγέρσεως 
τού νέου Μουσείου, είς οίκόπεδον παραχωρηθη- 
σόμενον ύπό τού Δήμου Κομοτηναίων.

Βιβλιοθήκη. Διά πιστώσεων τού Ταμείου ’Αρ
χαιολογικών Πόρων, ώς καί δωρεών τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας, τού Γερμανικού ώς καί τού 
’Ιταλικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, έπλουτί- 
σθη διά νέων βιβλίων ή νεοσύστατος βιβλιοθήκη 
τής ’Εφορείας.

Άνασκαφαί. Κατά τό έτος τούτο ούδεμία άνα- 
σκαφή έγένετο εις τόν ήπειρωτικόν χώρον τής 
Θράκης, μετά βαθείας δέ λύπης καί εύλόγου πα
ραπόνου γράφεται ένταΰθα δτι, ύπό τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, παρά τό έπιδεικνυόμενον 
άλλαχού ένδιαφέρον της καί παρά τήν σχετικήν αΐ- 
τησιν ήμών, εις άπάντησιν έγγράφου της, δτι 
δωδεκάς καί πλέον άρχαιολογικών χώρων τής 
Θράκης, μεταξύ τών όποιων Δίκαια, Μαρώνεια, 
Μεσημβρία, Μάκρη, Δορίσκος, Διδυμότειχον, 
Τραϊανούπολις, Μαξιμιανούπολις, Άναστασιού- 
πολις κ.λ.π. άναμένουν τήν σκαπάνην, ώς καί 
τό στοργικόν ένδιαφέρον δλων, ούδεμία, έστω 
καί άρνητική, άπάντησις έδόθη, ένφ έπρεπε φύ
σει καί θέσει νά τύχη καλυτέρας μεταχειρίσεως 
καί φροντίδος ή άκριτική αΰτη περιοχή τής πα- 
τρίδος μας.

Σαμοθράκη

Είς τήν Σαμοθράκην, συνεχίσθησαν καί έφέ- 
τος αί άνασκαφαί είς τήν νοτίαν Νεκρόπολιν 
ύπό τού Άνδρέου Βαβρίτσα καί τής ’Ελισάβετ 
Dusenbery, είς τήν Στοάν δέ καί τά Προπύλαια 
τού Πτολεμαίου, ύπό τής ’Αμερικανικής ’Αποστο
λής. Τήν σχετικήν έκθεσιν άμφοτέρων τών άνα-
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σκαφών θά συντάξη ή Phyllis Williams - Lehmann, 
διευθύντρια τής ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής 
’Αποστολής τού Πανεπιστημίου τής Νέας Ύόρ- 
κης είς τήν Σαμοθράκην.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ

Άετόλοφος Ροδόπης

Ή έλκυστική Ιδέα ότι εόρισκόμεθα έπϊ τά ίχνη 
τής άρχαίας πόλεως Τοπείρας,2 προκαλεϊ εύλογον 
συγκίνησιν, έπιτεινομένην καί έκ τού γεγονότος 
ότι έγγύτατα τού σημείου ένθα άνευρέθη ή στήλη, 
διέρχεται καί λιθόστρωτος δρόμος, τόν όποιον 
οί κάτοικοι τών πέριξ χωρίων όνομάζουν Έ- 
γνατίαν.

Κατόπιν έγγραφου είδοποιήσεως τοϋ διοικητοΟ 
Χωροφυλακής Σαππών Λιτζεράκου Σάββα, παρε- 
λήφθη καί μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Κομοτη
νής τμήμα άναθηματικής στήλης (Π ί ν. 453 α), 
άνευρεθέν ύπό τοϋ Ίωάννου Δαμιανίδου είς τόν 
παρά τήν τοποθεσίαν « Τσαΐρια » άγρόν του, δύο 
χιλιόμετρα άνατολικώς τού χωρίου καί είς τά 
όρια τών δύο χωρίων Άετόλοφος καί Άρσάκειον.

Αΰτη, ώς λέγει ό Δαμιανίδης, παρεσύρθη ύπό 
τού άροτρου (τρακτέρ) κατά τήν καλλιέργειαν 
τού άγροΰ καί έθραύσθη είς δύο τμήματα. Ή κιο
νοειδής στήλη είναι έκ τοπικού φαιού λίθου (ά- 
κονόπετρα), τόν όποιον οί χωρικοί χρησιμο
ποιούν ώς άκρογωνιαίους λίθους είς τάς οίκίας 
των, έξάγεται δέ έκ λατομείου τού γειτονικού χω
ρίου Νέα Σάντα. Τό άνω τμήμα τής στήλης 
( Π ί ν. 453 β - γ ), ϋψ. 0,38 μ., διαμ. 0,33 μ,, 
φέρει έξάστιχον έπιγραφήν:
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μεταγράφεται δέ ώς έξής:
Αντο[κράτορι] Καίσα 
ρι Γ[αίφ] Ού[ήρφ Μα]ξειμί 
νφ και Γ[άϊον] ’Ιούλιον 
Ούήρφ Μαξίμω Σε 
β β. ή Τοπειριτων πό 

λις

"Υψος γραμμ. άκανόνιστον 0,03, 0,032, 0,027 μ.

Τό άνευ γραμμάτων κάτω τμήμα τής στήλης 
έχει διαστάσεις: ΰψ. 0,68 μ., διάμ. 0,335 μ. Πρόκει
ται περί στήλης τήν όποιαν άνέθεσεν ή πόλις Τό- 
πειρος ή Τόπειρα είς τόν αύτοκράτορα Γάϊον 
Ούήρον Μαξιμΐνον καί τόν υίόν του Γάϊον ’Ιού
λιον Ούήρον Μάξιμον, περί τό 235 - 238 μ.Χ.1

Ι.Πρβλ. I G, II* 3420 (III 538 ).
Cagnat, R. Inscriptiones Graecae (1911), τόμ. Α' σ. 

248, άριθ. 755. Θρακικά, τόμ. Η' ( 1937 ) σ. 89, άριθ. 37, 
ένθα δημοσιεύεται έπιγραφή εύρεθεϊσα είς τήν Τραϊανήν 
Αύγούσταν (σημ. Στάρα Ζαγόρα=παλαιά Ζαγορά).

Κανταράδικα Σαμοθράκης

Είς τόν άγροτικόν συνοικισμόν Κανταράδικα - 
Ρεμπουτζιάδικα καί είς τό κτήμα τού Παναγιώ- 
του Σεβαστάκου, άνευρέθησαν, έντός τοϋ έρειπω- 
μένου παρεκκλησίου τού Άγιου Νικολάου, διά
φορα άρχιτεκτονικά μέλη, μαρμάρινα καί πώρινα, 
έξ άρχαίων κτηρίων, ώς καί τμήμα άναγλύφου, 
διαστάσεων: ύψ. 0,33, πλατ. 0,38, πάχ. 0,26 μ. 
( Π ί ν. 454 β ) έκ τής ζωφόρου τού Τεμένους τού 
Ιερού τών Κάβειρων, μέ παράστασιν τριών Κορών 
( περί τό 340 π.Χ.).

Ταύτα μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον Σαμο
θράκης.

Άγιοι Θεόδωροι Ροδόπης

Ύπό τού Γεωργίου Χατζησταύρου εύρέθη είς 
τόν άγρόν του, παρά τήν τοποθεσίαν Μαυρο
μάτη τμήμα διαχωριστικού κιονίσκου διλόβου 
παραθύρου έκ λευκού μαρμάρου, μέ άνάγλυφον 
σταυρόν ( Π ί ν. 454 α ). Τούτο μετεφέρθη είς τό 
Μουσεΐον Κομοτηνής.

Διαστάσεις: ΰψ. 0,46, πλάτ. 0,54, πάχ. 0,18 μ.
Διαστ. σταυρού: ύψ. καθέτου κεραίας 0,15 μ., 

όριζοντίου κεραίας 0,10 μ.

Μέγα Πιστόν Ροδόπης

Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων διά τήν κατα
σκευήν ύδατοδεξαμενής ύπό τής Κοινότητος, 
βορείως τού χωρίου καί είς τήν τοποθεσίαν « Με
γάλη Πέτρα» είς τάς παρυφάς τής Ροδόπης, άπε- 
καλύφθησαν τρεις τάφοι, περιβαλλόμενοι άπλώς 
διά κοινών λίθων, άνευ καλύμματος τίνος ή άλ
λης ένδείξεως ( Π ί ν. 455 α). Ό είς τάφος ήτο 
τελείως κενός, ένφ είς τούς δύο άλλους ύπήρχον 
κτερίσματα καί όστά. Είς τόν ένα εύρέθησαν 
ψέλιον έκ χαλκού, ώς καί ένώτιον ή περίαπτον

2. Πρβλ. Στράβων VII, 331, 44, ένθα λέγει δτι τά Τόπειρα 
έστι πρός Αβδήροις καί Μαρωνείμ.

Ό Προκόπιος είς τό «περί Κτισμάτων», Β' 304, λέγει: 
Έστι δέ τις έν Ροδόπη πόλις άρχαία Τόπερος, ή ποταμού 
ρείθρα περιβάλλεται έκ τού έπι πλεΐστον.

Ό αύτός Προκόπιος είς τό Β' 305, είς τά έν Ροδόπη και
νούργια φρούρια τήν όνομάζει Τόπαρον.
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μέ κρίκον έκ σιδήρου καί χάνδρα έξ υαλώδους 
λευκής μάζης, έπί τής όποιας περιέργου σχήμα
τος διακόσμησις διά μελανού χρώματος. Εις τόν 
έτερον τάφον εύρέθησαν δύο όμοια ψέλια, 
έξ ών τό εν περιέβαλλε τόν καρπόν τής χειρός, 
όπως είδον αύτό οί έργάται ( Π ί ν. 454 γ ).

Άνατολικώς τού χώρου τούτου καί έντός χέρ
σου άγροϋ διακρίνεται καί είς άλλος τάφος έκ 
κοινών λίθων, ώς οί άνασκαφέντες, τόν όποΐον 
θέλομεν ερευνήσει είς πρώτην εύκαιρίαν. Σημειω- 
τέον ότι είς τήν περιφέρειαν ταύτην ούδέποτε 
πρότερον παρετηρήθη τι, όσον τούλάχιστον έν- 
θυμοϋνται οί κάτοικοι τού χωρίου.

Νέα Στρύμη Ροδόπης

Έντός τού χωρίου καί είς άπόστασιν 10 μ. έκ 
τού οικήματος τού Σταθμού Χωροφυλακής, άνευ- 
ρέθη ύπό τού ύπαλλήλου τής Κοινότητος Χρή
στου Δερμεντζή, λιθίνη άξίνη - πέλεκυς, κατά 
τήν διάνοιξιν τάφρου διά τήν τοποθέτησιν ύδρο- 
σωλήνων, είς βάθος μόλις 0,80 μ. ( Π ί ν. 455 β ). 
Ή έκ μελανοτέφρου γρανίτου άξίνη εχει μήκος 
0,22 μ. Ή κόψις της είναι λεία καί στιλπνή, ένφ 
ή άλλη έπκράνεια είναι έλαφρώς λελεασμένη, ή δέ 
τομή της είναι μάλλον ώοειδής, όμοιάζουσα πρός 
τόν ύπό τού Τσούντα περιγραφόμενον τύπον Α'.3 
Ή άξίνη αδτη δύναται νά χρονολογηθή είς τό 
τέλος τής νεολιθικής ή είς τάς άρχάς τής χαλ- 
κής έποχής.

Ύφανταί Κομοτηνής

Είς τήν οίκίαν τού Θεμ. Ξενοδοχείδου εύρέθη
σαν τρεις ένεπίγραφοι έκ φαιού μαρμάρου πλά
κες, τάς όποιας ούτος είχε παραλάβει πρό έτών 
έκ τού αρχαιολογικού χώρου Μαξιμιανουπόλεως. 
Αύται μετεφέρθησαν είς τό Μουσείον Κομοτη
νής, συνεκολλήθησαν έσχάτως καί άπετέλεσαν 
σταυρόν, τού όποιου έλλείπει τό κάτω σκέλος 
( Π ί ν. 455 γ). Ή έπιγραφή είς όκτώ στίχους 
εχει ώς έξής:

+ ΕΝΘΑ 
Δ ΕΚ A 
ΤΑΚΙ 
Τ Ε 
ΖΩ

TIKOC ΠΕΡΑ 
ΤΙΚ. C ΠΟΛΕ 

Ο

Ύψ. γραμμ. άκανόνιστον 0,03 0,04, 0,05 μ. 
Διαστάσεις: Συνολ. ύψ. 0,60 μ.

» πλάτ. 0,55 μ.

3. Τσούντα. At Προϊστορικά! άκροπόλεις Διμηνίου καί 
Σέσκλου, σ. 307- 309, είκ. 231, 232.

Αύτη άνάγεται είς τούς Χριστιανικούς χρό
νους.1

Εκτός τών προηγουμένων, έκ τού μανδροτοίχου 
τής οικίας τού Ξενοδοχείδου περισυνελέγη καί 
άλλη ένεπίγραφος πλάξ έκ λευκού μαρμάρου, 
προερχομένη όμοίως έκ τού άρχαιολογικοΰ χώ
ρου τής Μαξιμιανουπόλεως (Π ί ν. 456 α). Έπι
γραφή είς τρεις στίχους:

1_ £ C ΜΕΓΑΛ

A t c r λ c f

Ύψ. γραμμ. άκανόνιστον 0,04, 0,045, 0,05 μ. 
Διαστάσεις: ύψ. 0,34 μ. πλάτ. 0,73 μ. πάχ. 0,05 μ.

Τών Χριστιανικών χρόνων.

Γυμνάσιον Θηλέων Κομοτηνής

Ή στήλη ή είκονιζομένη είς τόν Π ί ν. 456 β, 
εύρίσκετο είς τό ύπόγειον τού Γυμνασίου, παρα- 
δοθεϊσα πρό έτών ύπό τίνος χωρικού, ώς έκ τού
του άγνωστος είναι ή προέλευσις ταύτης.

Αύτη, έκ σκληρού τοπικού κιτρινωπού πωρο
λίθου, είναι έπεξειργασμένη μόνον κατά τήν προ- 
σθίαν τήν φέρουσαν τήν έπιγραφήν έπιφάνειαν, 
ένφ είναι άποκεκρουμένη κατά τήν άνω καί κάτω 
πλευράν. Ή σφζομένη έπιγραφή είς τρεις στί
χους:

Jk γ Ο.. Ο Δ
Q Ρ Ο·
Λ Η Τ I φ A Ν Ο

Απολλόδωρος Άντιφάνος.
Ύψ. γραμμ. άκανόνιστον 0,03, 0,035, 0,04 μ.
Διαστάσεις: ύψ. 0,33 μ. καί 0,30 μ. δεξιά, πλάτ. 

0,34 μ., πάχ. 0,095 μ.
Πρόκειται περί έπιτυμβίας στήλης τού 4ου 

αί. π.Χ.

Δίκελλα Έβρου

Είς τό βόρειον μέρος τού χωρίου καί πλησίον 
κρήνης άνευρέθη μαρμάρινον άνάγλυφον, τό ό
ποιον μετέφερον είς τό Μουσείον Κομοτηνής 
( Π ί ν. 456 γ ). Μάρμαρον λευκόν.

Διαστάσεις: ύψ. 0,42, πλάτ. 0,20, πάχ. 0,08 μ.
Είναι άποκεκρουμένον κατά τήν άριστεράν 

πλευράν, στενούμενον πρός τά κάτω, προφανώς 
πρός στερέωσιν έπί άναλόγου βάσεως.

4. Πρβλ. BCH 1901, σ. 88, 89, ένθα αί έκ Βιθυνίας ί>π' 
άριθ. 222, 223 καί 224 έπιγραφαί.
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Παράστασις: δύο μορφαί, ή μία άνδρική ( δε
ξιά ) βψ. 0,26 μ., ή έτέρα δέ γυναικεία (αριστε
ρά ) ΰψ. 0,25 μ., μέ έλαχίστην πλαστικότητα άπο- 
διδόμεναι άμφότεραι.

Έκ τούτων ή άνδρική φέρει βραχύ ένδυμα μέ
χρι των γονάτων, διά τής άριστεράς δέ χειρός 
κρατεί ράβδον, στηριζομένην καί έπΐ τού όμω- 
νύμου ώμου. Μέρος τής κεφαλής, τοϋ ώμου καί 
τοΰ κορμού είναι άποκεκρουμένα.

Ή γυναικεία μορφή, ίσταμένη έπΐ ύψηλοτέρου 
έπιπέδου περί τά 0,03 μ., είκονίζεται όμοίως κατε
νώπιον, μέ τάς χεϊρας έσταυρωμένας έπΐ τοϋ στή
θους. Φορεϊ ένδυμα μέχρι τών άστραγάλων, μέ 
πτυχάς σημαντικός, ώς καί καλύπτραν είς τήν 
κεφαλήν.

Έργον μεταρρωμαϊκών χρόνων.

Πόρτο - Λόγο

Είς τόν σταθμόν Χωροφυλακής άπέκειντο άπό 
έτών εν έπιτύμβιον άνάγλυφον (4ου π. X. αί.) 
προερχόμενον έκ τοΰ χωρίου Μέσση Ροδόπης, 
( Π ί ν. 457 α)6 ώς καί εν δωρικόν κιονόκρανον 
( έλληνιστικής έποχής ) ( Π ί ν. 457 β ).β

Είς τό παρά τήν νησίδα τοϋ Πόρτο - Λάγο 
Μετόχιον τοϋ 'Αγίου Νικολάου εκειτο άπό πολ
λών έτών εν δωρικόν κιονόκρανον, ώς τό προα- 
ναφερθέν ( Π ί ν. 457 γ ).7

Τά ώς άνω μετέφερον είς τό Μουσείον Κομο
τηνής.

5. Πρβλ. Γ. Μπακαλάκη, Προανασκαφικές έρευνες στη 
Θράκη, σ. 57 - 58.

6. Πρβλ. Γ. Μπακαλάκη έ. ά. σ. 90.
7. Πρβλ. Σ. Κυριακίδης, Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος, 1931, 

σ. 10 κ.έ. ( Θρακικά ταξίδια) είκ. 11.

A. Κ. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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Σαμοθράκη: α. "Αποψις τοΰ ανατολικού τοίχου τού «’Ανακτόρου» έκ νότου προς βορραν, β. "Αποψις 
τού ανατολικού τοίχου τού «’Ανακτόρου» πρό τής στερεώσεως

ανδρ. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 452 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

α. Σαμοθράκη. Άποψις τοϋ ανατολικού τοίχου του «’Ανακτόρου» μετά τήν στερέωσιν, β. Σαμοθράκη.
Βωμός τής Εκάτης, γ. Κομοτηνή. Τό προσωρινόν Μουσεϊον 

ΑΝΔΡ. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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Θράκη: α-γ. ’Αναθηματική στήλη * Αετολόφου Ροδόπης
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ΠΙΝΑΗ 454 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

α. Τμήμα διαχωριστικοΰ κιονίσκου παραθύρου έξ 'Αγίων Θεοδώρων Ροδόπης, β. Τμήμα ζφφόρου τοΰ 
Τεμένους τοΰ Τεροϋ των Κάβειρων, έν Σαμοθράκη, γ. Κτερίσματα έκ των τάφων τής «Μεγάλης 

Πέτρας» τοΰ χωρίου Μέγα Πιστόν Ροδόπης
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 455

α. «Μεγάλη Πέτρα» τοϋ χωρίου Μέγα Πιστόν, β. Λίθινη άξίνη - πέλεκυς Νέας Στρύμης, 
γ. ’Ενεπίγραφος σταυρός έκ των 'Υφαντών Κομοτηνής
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ΠΙΝΑΞ 456 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

α. Επιγραφή έκ των Υφαντών Κομοτηνής, β. ’Επιτύμβια στήλη τοΰ 4ου π.Χ. αΐ. έκ τοΰ Γυμνασίου 
Θηλέων Κομοτηνής, γ. Άνάγλυφον έκ Δικέλλων Έβρου
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 457

α. Άνάγλυφον έκ τοϋ χωρίου; Μέσση Ροδόπης, β. Δωρικόν κιονόκρανον έκ του Πόρτο - Λάγο, 
γ. Δωρικόν κιονόκρανον έκ τοΰ μετοχιού τοϋ 'Αγίου Νικολάου είς Πόρτο - Αάγο
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