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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙσαγωγιχά

Κατά τό έτος 1964 ύπό τής ’Εφορείας ’Αρχαιο
τήτων ΙΕ' Περιφερείας διενηργήθησαν άνασκα- 
φαί καί ερευναι είς Άμφίπολιν, Νεάπολιν (Κα
βάλαν ), Οίσύμην (Νέαν Πέραμον Καβάλας), 
Κοινότητα Πετρούσσης (Λράμας) καί είς τά Ά- 
βδηρα. Ώλοκληρώθη ή έκθεσις τών Αρχαιοτή
των είς τάς αίθουσας τοΰ Ισογείου τοΰ νεοδμή- 
του Μουσείου Καβάλας, τό όποιον καί ήνοιξε 
διά τό κοινόν καί έγένοντο διάφοροι έπανεκθε- 
τικαί έργασίαι είς τό Μουσεϊον τής Θάσου. Έ
γένοντο έπίσης έργασίαι άναστηλώσεως, άποκα- 
ταστάσεως καί συντηρήσεως μνημείων καί Αρ
χαίων οικοδομών των Φιλίππων, τής Θάσου καί 
τής Καβάλας. Κατωτέρω δίδεται συνοπτική έκ- 
θεσις περί τοΰ όλου έργου τής ’Εφορείας κατά 
τό παρελθόν έτος.

ΑΝΑΣΚΛΦΑΙ-ΕΡΕΥΝΑΙ

α) Άμφίπολις

Είς τήν Άμφίπολιν συνεχίσθησαν αί άνασκα- 
φαί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τοϋ Ε
φόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Δημητρίου Λαζαρίδη, 
βοηθουμένου ύπό τού λίαν ίκανοϋ καί έμπειρου 
Άρχιφύλακος τοΰ Μουσείου Καβάλας Άριστ. 
Γανίτου καί των φυλάκων Π. Φλωριά καί Π. 
Τζιτζκράκου, άφ’ ένός μέν είς διάφορα σημεία 
τής αρχαίας πόλεως, άφ’ έτέρου δέ έπί τού λό
φου 133, κειμένου βορείως τής Άμφιπόλεως, ώς 
καί είς τήν περιοχήν τής νεκροπόλεως.

1. Είκοσι εξ δοκιμαστικοί τάφροι, διαφόρων 
διαστάσεων, έγένοντο έντός άγρών, ευρισκομένων 
είς τήν θέσιν τής Άμφιπόλεως, ένθα κατά τήν 
καλλιέργειαν είχον άνευρεθή τυχαίως Αρχαιό
τητες ή ύπήρχον πιθανότητες άνευρέσεως κτη
ρίων. Πολλαί έκ τούτων, άπεκάλυψαν τοίχους οι
κοδομών ρωμαϊκών, ώς έπί τό πλεΐστον, χρόνων 
(Π ί ν. 509 α - β ). Είς τήν τοιχοδομίαν των, ή- 
τις δέν είναι έπιμελής, έχρησιμοποιήθησαν λο
γάδες λίθοι, πλίνθοι πωρολίθου καί όπταί πλίν
θοι συνδεδεμέναι δι’ Ασβεστοκονιάματος. Διε- 
πιστώθη πρός τούτοις, ότι τό δάπεδον έτέρας οι
κοδομής ρωμαϊκών χρόνων, καλύπτεται ύπό κοι
νού μωσαϊκού έκ μικρών τεμαχίων λευκού μαρ
μάρου.

Άλλαι δοκιμαστικοί τάφροι άπεκάλυψαν εύ-

τελή τοίχον οικοδομής καί παρ’ αυτόν πήλινον 
Αγωγόν ύδραγωγείου ( Π ί ν. 509 γ ), άρράβδω- 
τον κίονα (Πίν. 510α) καί παρ’αυτόν τοί
χον κτηρίου (Πίν. 509 δ ), τμήμα τοίχου, εις 
τήν οικοδομήν τού όποιου έχρησιμοποιήθησαν 
μαρμαρόπλινθοι άρχαιοτέρου κτηρίου καί βάσις 
ιωνικού κίονος μετά τού κάτω τμήματος σφονδύ
λου έκ πωρολίθου (Πίν. 510 β). Έν τέλει ή 
διενεργηθείσα άνασκαφική έρευνα εις τό δυτικώ- 
τερον σημεΐον τής Αρχαίας πόλεως, έγγύς τού 
άποκαλυφθέντος κατά τό παρελθόν περιβόλου 
τοΰ τείχους, άπεκάλυψε κτήριον τού 4ου π.Χ. 
αίώνος, διατηρούμενον όμως είς κακήν κατάστα- 
σιν λόγφ τής πολύ μικράς έπιχώσεως καί τής κα
ταστροφής του κατά τήν μηχανικήν καλλιέργειαν 
τοΰ Αγρού (Πίν. 510 γ). Πρόκειται πιθανώς 
περί μεγάλης οικίας, άποκαλυφθείσης έπί μήκους 
13 περίπου μ. Είς τά χώματα τής έπιχώσεως, 
έκτος τού πλήθους τών θραυσμάτων μελαμβαφών 
Αγγείων τού 4ου π.Χ. αίώνος καί έλληνιστικών 
χρόνων, τμημάτων έπιχρισμάτων τών τοίχων ζω
ηρού έρυθροΰ καί κίτρινου χρώματος, ατινα περι- 
συνελέγησαν, άνευρέθη καί ή άετωματική έπί- 
στεψις μεγάλης στήλης, δυστυχώς άποκεκρου- 
μένης, λίαν έπιμελοΰς εργασίας (Πίν. 511α).

Άλλ’ όμως τό πλέον άξιόλογον κτήριον ήτο 
ό ναός παλαιοχριστιανικών χρόνων, ό άποκαλυ- 
φθείς είς τήν θέσιν «Μπεζεστένι» καί έντός 
τού άγροΰ ’Ιωσήφ Εύθυμιάδη, άνατολικώς τής 
άποκαλυφθείσης έν έτει 1961 κιονοστοιχίας 
( Ά.Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, σ. 72). Έκπληξιν προκαλεΐ τό γεγονός, 
ότι τέσσαρες παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί είχον 
οίκοδομηθή είς τόσον μικράν άπόστασιν ή μία 
Από τής άλλης. Τής βασιλικής Δ μικρόν μόνον 
μέρος άπεκαλύφθη, ήτοι ή Ανατολική πλευρά έ- 
ξωτερικώς (Πίν. 511 β) καί μέρος μόνον τού 
βορείου καί νοτίου τοίχου. Διεπιστώθη ότι πρό
κειται περί τρικλίτου βασιλικής, πλάτους 19.85 
καί διαμέτρου κόγχης 6.75 μ. Ή νοτία πλευρά 
άπεκαλύφθη έπί μήκους 14.38, ή δέ βόρεια 11.20 
μ. Οί έξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 0,80 - 0,85 μ., 
ό δέ τοίχος τής κόγχης 1 μ. καί ό στυλοβάτης 
0,73 μ. Δοκιμαστική τάφρος, γενομένη είς τό κεν
τρικόν κλίτος, άπεκάλυψε πλακόστρωτον δάπε
δον.

Κατά τήν έρευναν ταύτην άνευρέθησαν τμή
ματα θωρακίου μέ Απλήν διακόσμησιν σταυρών 
(Πίν. 511 γ ) καί διάφορα Αρχιτεκτονικά μέλη, 
ήτοι τμήματα κιόνων καί κιονόκρανον μέ διακό- 
σμησιν φυτών μαλακής άκάνθης καί σταυρού είς 
τό μέσον. Είς τά χώματα τής έπιχώσεως περισυνε- 
λέγησαν ψηφίδες καί τμήματα έκ τής καταστρα-
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φείσης μωσαϊκής διακοσμήσεως των τοίχων τής 
βασιλικής.

Κατά τάς έρεύνας τοϋ έτους τούτου περισυνε- 
λέγησαν έντός τών τάφρων πολλά θραύσματα ή 
μεγάλα τμήματα μελαμβαφών άγγείων τοϋ 4ου 
π.Χ. αίώνος καί τών έλληνιστικών χρόνων, όστρα
κα μεγαρικών σκύφων καί τού ρυθμού « δυτικής 
κλιτύος », άγγεΐα ρωμαϊκής έποχής μέ έρυθρόν 
γάνωμα, τμήματα ύαλίνων άγγείων, άγνύθες, έν- 
σφράγιστοι λαβαί άμφορέων, θασιακών έργαστη- 
ρίων ώς έπί τό πλεϊστον, τμήματα ειδωλίων, λύ
χνοι καί χαλκά νομίσματα διαφόρων έποχών.

2. Περί τά τρία χλμ. κατ’ εύθεϊαν γραμμήν βο- 
ρείως τής Κοινότητος Άμφιπόλεως, έγγύτατα τής 
άνατολικής όχθης τού Στρυμόνος, ύψοΰται ό φύ
σει όχυρός λόφος 133 ( Π ί ν. 512 α). Τό ένδια- 
φέρον μου διά τήν ερευνάν τούτου προύκάλεσε 
φιλική άνακοίνωσις τού κ. Ε. Vanderpool, όστις 
έπεσκέφθη τόν λόφον μετά τού καθηγητού κ. 
W. Pritchett τό έτος 1960 καί μετά τών μελών 
τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών 
τό έτος 1962. Κατά τάς έπισκέψεις του ταύτας ό 
κ. Vanderpool περισυνέλεξε λίαν ένδιαφέροντα 
όστρακα άγγείων όψιμου νεολιθικής έποχής καί 
πρωίμου έποχής χαλκού, γεωμετρικής, άρχαϊκής 
καί κλασσικής έποχής, άτινα, μετά τού συνταχθέν- 
τος ύπ’αυτού καταλόγου καί τών παρατηρήσεών 
του, άπέστειλεν εις τό Μουσεϊον Καβάλας. (Τόν 
κ. Vanderpool εύχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέ- 
σεως ταύτης ). Ή κορυφή τοΰ λόφου είναι όμα- 
λόν όψίπεδον, χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. 
Εις τήν δυτικήν πλευράν τοΰ υψιπέδου τούτου 
καί είς διάφορα σημεία άπέχοντα άλλήλων προ
έβην εις τήν διάνοιξιν δώδεκα δοκιμαστικών τά
φρων, διαστάσεων 6 x 2 μ. Ή ερευνά έπροχώρει 
μέχρι τοϋ αύτοφυοΰς βράχου, όστις ένεφανίζετο 
εις βάθος 0,30 μέχρι 2 μ. ’Εντός τών άνωτέρω 
στρωμάτων τής έπιχώσεως περισυνελέγη πλήθος 
όστράκων άγγείων, γεωμετρικής καί ύπογεωμε- 
τρικής περιόδου καί άρχαϊκής έποχής, άτινα 
συχνάκις ήσαν άναμεμειγμένα μέ όστρακα άγ
γείων προϊστορικών χρόνων. Ή κεραμεική τών 
περιόδων αύτών περιλαμβάνει τά έξής είδη:

1) Όστρακα άγγείων μέ γραμμικήν γεωμε
τρικήν διακόσμησιν όμοκέντρων κύκλων καί 
παραλλήλων γραμμών ( Π ί ν. 512 β), άνήκοντα 
εις δύο διάφορα έργαστήρια. Είς τά δείγματα τού 
ένός έργαστηρίου ή έπιφάνεια τού άγγείου καλύ
πτεται μέ έπίχρισμα (engobe) όποκιτρίνου ή 
ροδίνου χρώματος, διά δέ τήν διακόσμησιν χρη
σιμοποιείται έρυθρόν ή καστανόν χρώμα. Είς τά 
δείγματα τού έτέρου έργαστηρίου, χρησιμοποι
είται μέλαν χρώμα, τό όποιον τίθεται άπ’ εύθείας

έπί τής έπιφανείας τοϋ άγγείου. Τό αύτό μέλαν 
χρώμα καλύπτει καί τό έσωτερικόν αύτοΰ ( Π ί ν. 
513 α). Τά άγγεΐα αυτά τοϋ δευτέρου έργαστη
ρίου θά πρέπη νά χρονολογηθούν είς τό β' ήμι- 
συ τοΰ 7ου καί τόν 6ον π.Χ. αιώνα. ’Αγγεία τοΰ 
ίδιου έργαστηρίου, άποδιδόμενα είς τήν Θάσον, 
άνευρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τής Θάσου1.

2) Όστρακα κυλικών καί άλλων άγγείων δια
φόρων ιωνικών έργαστηρίων ( Π ί ν. 513 β-γ).

3) Όστρακα μελανόμορφων καί μελαμβαφών 
άττικών άγγείων ( Π ί ν. 514 α) καί 4) Όστρακα 
μεγάλων άγγείων άκαθορίστου, πιθανώς τοπικού 
έργαστηρίου, μέ διακόσμησιν ταινιών, δακτυ
λίων ή καμπύλων γραμμών έρυθροΰ ή καστανού 
χρώματος ( Π ί ν. 514 β).

Μόνον 2 έως 3 όστρακα άνήκουν εις έρυθρό- 
μορφα άττικά άγγεΐα.

Ή κεραμεική τών προϊστορικών χρόνων περι
λαμβάνει τάς κάτωθι κατηγορίας : 1) Όστρακα 
χονδροειδών άγγείων μέ έπιφάνειαν μέλαιναν ή 
χρώματος τοΰ πηλοΰ περισσότερον ή όλιγώ- 
τερον λείαν άνευ οίασδήποτε διακοσμήσεως. 
2) Όστρακα άγγείων μέ έγχάρακτον διακόσμησιν 
(Πίν. 515 α - β ) καί 3) Όστρακα άγγείων μέ 
γραπτήν γραμμικήν διακόσμησιν διά μελανού 
χρώματος έπί τοΰ έρυθροΰ βάθους τοϋ άγγείου 
(Πίν. 515 γ - δ ). Πρός τούτοις άνευρέθη έν 
μόνον δστρακον άγγείου, τό όποιον έχει διακό- 
σμησιν διά γραφίτου, καί έν δστρακον φέρον 
γραμμικήν διακόσμησιν διά καστανού χρώματος 
έπί τής υποκίτρινου έπιφανείας τοΰ άγγείου, ό- 
μοιάζον μέ τό ύπ’άριθ. Α. 1184 προερχόμενον 
έκ τών άνασκαφών τοΰ Ντικελί - Τάς. Τά δείγμα
τα αύτά τής κεραμεικής τοΰ λόφου 133 είναι ό
μοια μέ τά άνευρεθέντα είς τάς άνασκαφάς τοΰ 
Ντικελί - Τάς, άνήκουν δέ προφανώς είς τά αύ- 
τά έργαστήρια2.

Πρός τούτοις περισυνελέγη σαν εις λίθινος πέ- 
λεκυς (Πίν. 516α), πήλινα σφονδύλια (Πίν. 
516 β), άγνύθες, δύο σμΐλαι, όστρεα τής θαλάσ
σης καί όδούς άγριοχοίρου. Θεμέλια οικημάτων 
ή δάπεδα δέν άνευρέθησαν. ’Εκ τοΰ βάθους μόνον 
μιας τάφρου περισυνελέγησαν μικρά τμήματα 
ώμοπλίνθων μέ σαφή ίχνη καύσεως καί άνθρά- 
κων έπ’ αύτών, άνήκοντα πιθανώς είς έστίαν.

Συναρπαστική είναι ή διατυπωθεΐσα μέ έπιφυ- 
λάξεις, εις χειρόγραφον έκθεσιν, ύπόθεσις τοΰ κ. 
Vanderpool, ότι έπί τοΰ λόφου τούτου έκειτο πι
θανώς ή θρακική πόλις ’Εννέα Όδοί, ήτις προϋ-

1. Eludes Thasiennes VII, L. Ghali - Kahil, La ceramiqLie 
grecque, πίν. XX καί XXI, άριθ. 9 - 29.

2. Βλ. Ά. Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον 1961, σ. 90, είκ. 87 
καί 88.
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πήρχε τής ίδρύσεως τής Άμφιπόλεως3. Ίσως ή 
μελλοντική έρευνα νά έπιβεβαιώση τήν ύπόθε- 
σιν.

3. Έρευναι εις τήν περιοχήν τής νεκροπόλεως

α) ΕΙς άπόστασιν όλίγων δεκάδων μέτρων άνα- 
τολικώς τοϋ λόφου άριθ. 133, εις τήν θέσιν « Κα- 
στάς », ύπάρχει λοφίσκος, είς τήν κορυφήν τοϋ 
όποιου είχεν άνευρεθή, κατά τό παρελθόν, τάφος 
έκ πωρολίθου, κάτωθεν δέ τοϋ τάφου τούτου, 
άνευρέθη καί δεύτερος τάφος παιδιού. Τό κανονι
κόν σχήμα τοϋ λοφίσκου καί τό πλήθος των λα
τυπών μαρμάρου, αΐτινες είχον άνευρεθή τότε 
είς τά χώματα τής έπιχώσεως, χωρίς νά άποκα- 
λυφθή μέχρι σήμερον τάφος έκ μαρμάρου, ήσαν 
τά κίνητρα διά νά έπιχειρήσω μικράν έρευναν, 
ήτις έγένετο είς δύο σημεία τής δυτικής καί τής 
νοτίου πλευράς, παρά τήν βάσιν τοϋ λοφίσκου. 
Διά τής έρεύνης, διεπιστώθη ότι ή έπίχωσις εί
ναι άμμώδης, έντός αυτής δέ άνευρέθησαν τμή
ματα κεράμων. Πρόκειται αρα περί μεγάλου τε
χνητού τύμβου, δστις πιθανώς καλύπτει μέγα 
ταφικόν οίκοδόμημα. Διά τής μελλοντικής έρεύ
νης τοϋ τύμβου θά έλεγχθή ή όρθότης τής ύπο- 
θέσεως ταύτης.

β) Έντός τής Κοινότητος Άμφιπόλεως, όπι
σθεν τής οικίας Γεωργίου Παπαδοπούλου, κατά 
τήν διάνοιξιν τάφρου θεμελίων διά τήν οικοδο
μήν έκκλησίας, είχε διαπιστωθή ή ϋπαρξις όρθο- 
γωνίου σκάμματος έπί τοϋ μαλακού βράχου. Ά- 
νασκαφική έρευνα διενεργηθείσα είς τό σημεΐον 
τοΰτο άπεκάλυψε τήν ϋπαρξιν δρόμου καί μικράς 
κλίμακος, λαξευτής έπί τοϋ βράχου, άγούσης είς 
καμαροσκεπή υπόγειον νεκρικόν θάλαμον. Διε- 
πιστώθη οΰτως, ότι πρόκειται περί λαξευτοΰ τά
φου έκ τών λεγομένων « μακεδονικών ». Ό νε
κρικός θάλαμος ήτο πλήρης χωμάτων. Ταφή δεν 
διεπιστώθη ούδ’ άνευρέθησαν όστά. Είς τά χώ
ματα τής έπιχώσεως τοϋ δρόμου καί τοϋ νεκρι
κού θαλάμου περισυνελέγησαν 4 άκέραιοι λύχνοι 
έλληνιστικών χρόνων καί τμήματα άλλων λύ
χνων, τμήματα καί 4 κεφαλαί πήλινων είδωλίων, 
8 ένσφράγιστοι λαβαί όξυπυθμένων άμφορέων, 
μέγα πλήθος όστράκων μελαμβαφών ή χονδροει
δών άγγείων, ώς καί μεγάλα τμήματα άγγείων έλ- 
ληνιστικών χρόνων, άγνύς, 3 χαλκά νομίσματα 
καί τμήμα μαρμάρινης τραπέζης έλέγχου σταθμών 
χωρητικότητος ( Π ί ν. 517 α).

γ) Τήν προτελευταίαν ήμέραν τών άνασκαφών 
κάτοικος τής Άμφιπόλεως μοί ύπέδειξεν έντός 
κοινοχρήστου έκτάσεως είς τήν περιοχήν τής

3. Ηροδότου VII, 114 καί Θουκυδίδου I, 100, 3 καί IV, 
102.

νεκροπόλεως, σκάμμα έπί τοϋ μαλακού βράχου, 
τό όποιον έφαίνετο ώς ή είσοδος λαξευτοΰ τά
φου. Ή έπιχειρηθεΐσα ένταΰθα έρευνα άπεκάλυ
ψε λαξευτήν κλίμακα, τής όποιας άπεκαλύφθη- 
σαν 6 βαθμίδες. Έντός τής έπιχώσεως τής κλί
μακος άνευρέθησαν μελαμβαφής πυξίς, ύψους 0,12 
μ., φέρουσα έπί τού καλύμματος διακόσμησιν ρυ
θμού West slope ( διπλούς βλαστός μέ φύλλα κισ
σού, γλώσσαι, δακτύλιοι) διά λευκού, έρυθρού 
καί ύποκιτρίνου χρώματος, άγγεϊον, ΰψ. 0,115 μ., 
σχήματος γαμικοϋ λέβητος μέ διακόσμησιν ρυ
θμού «δυτικής κλιτύος» καί μελαμβαφής λύ
χνος, μήκους 0,095 μ. ( Π ί ν. 517 β ). Είναι προ
φανές ότι ή κλίμαξ άνήκει είς δρόμον « μακεδο
νικού τάφου ». Ή είσοδος τού τάφου έκαλύφθη 
καί πάλιν διά χωμάτων, ή δέ έρευνα τούτου θά 
πραγματοποιηθή κατά τό προσεχές έτος.

Τυχαία ευρήματα Άμφιπόλεως

Κατά τό έτος 1964 άνευρέθησαν τυχαίως ύπό 
διαφόρων κατοίκων καί παρεδόθησαν είς τό Μου- 
σείον Καβάλας αί κάτωθι άρχαιότητες :

/. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

1. Επιτύμβιος μαρμάρινη στήλη μέ κυμάτιον. 
Φέρει τήν έπιγραφήν:

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ
ΙΣΟΔΗΜΟΥ

ΑΙΝΙΟΣ

2. Τμήμα έπιτυμβίου μαρμάρινης στήλης, φέ- 
ρον τήν έπιγραφήν:

-----ΑΤΕΙΑ
------- ΟΔΩΡΟΥ

Γραφή στοιχηδόν.
3. Τμήμα έπιτυμβίου άναγλύφου στήλης, σώ- 

ζον τήν άνω άριστεράν γωνίαν. Κατά τά πλάγια 
παραστάδες καί άνω έπιστύλιον φέρον τήν έπι
γραφήν:

ΑΝΤΩΝΙΑ - ΛΥ-----
ΓΥΝΗ ΘΕΟΣ- - -

Άπό τό έντός βαθύσματος άνάγλυφον σφζε- 
ται κεφαλή μετά τού άνω τμήματος τού κορμού 
γυναικός καί τό άνω τμήμα κεφαλής μορφής έν- 
δεδυμένης χιτώνα καί ίμάτιον.

4. Τμήμα μαρμάρινης πλακός άποκεκρουμένον 
δεξιά καί κάτω. Είς άμφοτέρας τάς όψεις φέρει 
έπιγραφάς - συμβόλαια άγοραπωλησίας.
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II. ΓΛΥΠΤΑ

1. (Λ. 607) Άγαλμα πεπλοφόρου κόρης. Ελ
λείπουν αί χεϊρες καί ή κεφαλή. Ύψ. 1.61 μ. 
( Π ί ν. 520 α).

2. (Λ. 626). Άκέφαλον άγαλμάτιον γυναικός 
μετά τής πλίνθου του, έλλιπές κατά τήν δεξιάν 
χεΐρα. Ύψ. 0,70 μ.

3. (Λ. 629). Άκέφαλον άγαλμάτιον γυναικός, 
κυπτούσης ίσχυρώς πρός τά έμπρός, μετά τής 
πλίνθου του. "Υψ. 0,45 μ. ( Π ί ν. 520 γ ).

4. (Λ. 630). Κάτω τής μέσης κορμός μετά των 
μηρών άγάλματος γυναικός φερούσης χιτώνα έζω- 
σμένον. Ύψ. 0,59 μ. (Πίν. 519α).

5. (Λ. 637). Τμήμα δεξιοΟ μηρού άγάλματος 
γυναικός φερούσης χιτώνα καί ίμάτιον, πτυχού- 
μενον πολλαπλώς κατά τά πλάγια. Ύψ. 0,38 μ.

6. (Λ. 638 ). Δεξιός ώμος άγάλματος υπερφυ
σικού μεγέθους. Ύψ. 0,24 μ.

7. (Λ. 627). Κάτω κορμός μετά τών μηρών 
άγαλματίου γυμνής γυναικός, άνήκοντος πιθανώς 
είς σύμπλεγμα Αφροδίτης καί Πανός(;). Έπί τής 
αίδοϋς τού άγαλματίου σφζεται ή δεξιά χειρ άλ
λης μορφής. Ύψ. 0,17 μ. (Πίν. 519 β).

8. (Λ. 631 ). Κορμός μετά τής άριστερας χει- 
ρός άγαλματίου γυναικός, φερούσης χιτώνα ύψη- 
λά έζωσμένον καί ίμάτιον άφήνον άκάλυπτον 
τόν άνω κορμόν. "Υψ. 0,20 μ.

9. (Λ. 612). Κεφαλή άγαλματίου γυναικός μέ 
κόμμωσιν Melonenfrisur. Ύψ. 0,097 μ. (Πίν. 
518 α).

III. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

1. Πώρινον ίωνικόν κιονόκρανον άποκεκρου- 
μένον κατά τάς έλικας. Ύψος 0,26. Άβαξ 0,47 x 
0,48 μ. (Πίν. 518 β).

β) Νεάπολις (Καβάλα)

Διά τού Εφόρου Αρχαιοτήτων, βοηθουμέ- 
νου ύπό τής Έπιμελητρίας κ. Εΰγ. Λεβεντοπού- 
λου - Γιούρη, ήρευνήθη τό έπί τής όδού Θεοδώ
ρου Πουλίδου άριθ. 49, έγγύς τού 'Ιερού τής Παρ

θένου, οίκόπεδον Στεφάνου Σιμίτα, έκτάσεως 
96 μ2 περίπου, προκειμένου ό ιδιοκτήτης τούτου 
νά προβή είς τήν άνέγερσιν οικοδομής. Ή έπί- 
χωσις, είς τό μεγαλύτερον μέρος τού οικοπέδου 
ήτο μικρά καί τεταραγμένη. Ουτω σχεδόν άμέ- 
σως άπεκαλύπτετο ό βράχος καί μόνον είς τό 
νότιον τμήμα τού οικοπέδου ή ερευνά προύχώρη- 
σε μέχρι βάθους 2.50 μ., ένθα καί άνευρέθη ό φυ
σικός βράχος. Είς τό νότιον τούτο τμήμα τής ά- 
νασκαφής άπεκαλύφθη γωνία θεμελίων οικοδομής, 
άδήλου έποχής, τής όποιας οί τοίχοι είναι έκτι- 
σμένοι διά μικρών λίθων γρανίτου άνευ άσβεστο- 
κονιάματος, έδραζομένων έπί τού βράχου (Πίν. 
520 β). Παρά τό θεμέλιον καί καθέτως πρός τήν 
όδόν, άνευρέθη πήλινος άγωγός, κεκαλυμμένος 
διά κεράμων λακωνικού τύπου.

Κατά τήν άνασκαφήν τού οικοπέδου τούτου 
περισυνελέγησαν τμήμα κύλικος μέ γεωμετρι
κήν διακόσμησιν, όστρακα ιωνικών κυλικών, 
θραύσματα κορινθιακών άγγείων, μελανόμορφων, 
έρυθρομόρφων καί μελαμβαφών άττικών άγγείων, 
άρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων. Έπί τού χεί
λους άρχαϊκής μελαμβαφούς κύλικος διεσώθησαν 
τά γράμματα ΠΑΡΘ[ΕΝΩΙ] καί έπί τής βάσεως 
μελαμβαφούς κυαθίου τά γράμματα ΠΑΡ έν συμ
πλέγματα

Άνευρέθησαν έπίσης θραύσματα μελαμβαφών 
όμφαλωτών πινακίων, άγγείων ρυθμού « δυτικής 
κλιτύος » (West slope ), μεγαρικών σκύφων, άγ
γείων τού είδους terra sigillata, ώς καί θραύσματα 
βυζαντινών καί μεταβυζαντινών άγγείων, τμήματα 
λύχνων άρχαϊκών, κλασσικών, έλληνιστικών 
καί ρωμαϊκών χρόνων, όλίγα τμήματα ειδωλίων 
καί 3 χαλκά νομίσματα.

Αί έγχάρακτοι έπί τών οστράκων άναθηματι- 
καί πρός τήν Παρθένον έπιγραφαί άποδεικνύουν 
ότι καί τό οίκόπεδον τούτο εύρίσκεται εις τόν 
χώρον τού 'Ιερού τής θεάς. Τής άνασκαφής ταύ- 
της έγένετο άποτύπωσις έπί τού τοπογραφικοΰ 
σχεδίου τού 'Ιερού τής Παρθένου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Άμφίπολις: α. Κίων έξ οικοδομής Άμφιπόλεως, β. Βάσις πώρινου ιωνικού κίονος 
έντετειχισμένη εις τοίχον ρωμ. έποχής, γ. Θεμέλια οικίας 4ου π.Χ. αί. (πρβλ. Π ί ν. 509 δ )
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Άμφίπολις: α. Άετωματική έπίστεψις στήλης, β - γ. 'Αψίς ίεροΰ και τμήματα θωρακίου 
τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Δ
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Άμφίπολις: α. Ό λόφος άριθ. 133, β. "Οστρακα άγγείων μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν
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Άμφίπολις: α. Όστρακα αγγείων μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν, β. Τμήματα ιωνικών κυλικών, 
γ. Λαβαί κυλικών καί δστρακον αγγείου ιωνικού έργαστηρίου
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Άμφίπολις: α. Λίθινος προϊστ. πέλεκυς, β. Σφονδύλια καί κυλινδρικόν άντικείμενον έκ πηλού
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Άμφίπολις: α. Τράπεζα έλέγχου μέτρων χωρητικότητος. β. ’Αγγεία καί λύχνος 
έκ τής κλίμακος λαξευτοϋ μακεδονικού τάφου
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Μουσεΐον Καβάλας. Τυχαία εύρήματα έξ Άμφιπόλεως: α. Κεφαλή άγαλματίου γυναικός, 
β. Πώρινον Ιωνικόν κιονόκρανον
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