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γ' Οΐσύμη (Νέα Πέραμος)

Ύπό τής Έπιμελητρΐας ’Αρχαιοτήτων Εύγ. 
Λεβεντοπούλου-Γιούρη έγένετο συστηματική ά- 
νασκαφική ερευνά είς άγνωστον μέχρι τοΰδε άρ- 
χαΐον νεκροταφεΐον πλησίον τοδ χωρίου Νέα Πέ
ραμος, τό όποιον κεϊται είς τόν μυχόν τοΰ όρμου 
τών ’Ελεύθερων, νοτιοδυτικές τής Καβάλας 
(Σχέδ. 1).

Τό έρευνηθέν νεκροταφεΐον άνήκει είς τήν ύ- 
πάρχουσαν έκεΐ άρχαίαν πόλιν, ήτις ταυτίζεται 
μέ τήν Οίσύμην, τήν «Θασίων άποικίαν»1.

Ή άκρόπολις τής Οίσύμης ήτο έκτισμένη έπί 
λόφου ύψηλοΰ καί φύσει όχυροΟ δεσπόζοντος 
τής πέριξ περιοχής, κειμένου δέ είς τό μέσον 
περίπου τοϋ δυτικού σκέλους τοϋ όρμου των ’Ε
λεύθερων ( Π ί ν. 521 α - γ ). Έπί τής βόρειας 
κλιτύος τοδ λόφου αύτοδ ό καθηγητής τοδ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπακαλάκης δι- 
ενήργησεν άνασκαφήν, τά αποτελέσματα τής ό
ποιας έδημοσίευσεν είς τά Πρακτικά τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, τού έτους 1938. Λείψανα 
τού άρχαίου τείχους σφζονται έπί τού λόφου τής 
άκροπόλεως, ίδίμ είς τήν δυτικήν καί νοτίαν κλι
τόν1 2. Τό τείχος περιβάλλει τόν λόφον σχηματί- 
ζον δύο δακτυλίους καί ένισχυόμενον κατά δια
στήματα διά πύργων. Τά πλεΐστα σφζόμενα τμή
ματά του είναι έκτισμένα διά μεγάλων πλακών 
γρανίτου λίθου ( Π ί ν. 521 δ - ε, 522 α ). Είς 
τήν νοτιοανατολικήν κλιτόν τού λόφου σφζονται 
τά έρείπια πύργου έκτισμένου κατά τόν ίδιον τρό
πον (Π ί ν. 522 β, 523 α )3. Τό τείχος αυτό συμ- 
φΦνως πρός τήν τοιχοδομίαν του χρονολογείται 
είς τήν άρχαϊκήν έποχήν4. Είς τήν βορειοδυτικήν 
κλιτόν τοΰ λόφου σφζονται τά λείψανα ίσοδομι- 
κοΰ τείχους κατεσκευασμένου διά πλίνθων γρα
νίτου καί τά έρείπια πύργου όμοιας τοιχοδομίας

1. Ό Heuzey, βασιζόμενος είς τάς πληροφορίας τοϋ σχο- 
λιαστοϋ τοϋ Πτολεμαίου άφ’ ένός καί τοϋ Κατακουζηνοϋ άφ’ 
έτέρου έτοποθέτησε τήν Οίσύμην είς τόν κόλπον τών Έ- 
λευθερών (Heuzey, Η. Daumet, Mission Arch6ologique 
de Mac6doine, Paris 1876, σ. 31 - 32 ). Βλ. έπίσης: P. Collart, 
Philippes, ville Mac6doine, σ. 72-101. Γ. Μπακαλάκη, Ά- 
νασκαφή έν Καβάλά καί τοϊς πέριξ, ΠΑΕ 1938, σ. 97 - 102 
(έδώ άναφέρονται τά χωρία τών άρχαίων καί βυζαντινών 
συγγραφέων, τά σχετικά μέ τήν πόλιν Οίσύμην, σ. 101, σημ. 
2 ). A. W. Comme, A Historical Commentary on Thucydides, 
3, σ. 580.

2. Ό Collart άνεκάλυψε τό πρώτον τά έπί τοϋ λόφου τού
του έρείπια τοϋ άρχαίου τείχους ( αύτόθι, σ. 86).

3. Ό ίδιος πύργος είκονίζεται είς Γ. Μπακαλάκη έ.ά. σ. 
99, είκ. 1.

4. Ό Collart συγκρίνει τήν τοιχοδομίαν τοϋ τείχους αύ-
τοϋ μέ τήν τοϋ τείχους τής Νεαπόλεως ( αύτόθι σ. 86, σημ.
4).

(Π ί ν. 523 β ) ( βλ. έπίσης: Collart, πίν. 18, 1 )5 *. 
Είς τό ύψηλότερον έπίπεδον τού λόφου έπί τής 
βορειοανατολικής κλιτύος σχηματίζεται άνδηρον 
μέ άναλημματικόν ίσοδομικόν τοίχον κατά τήν 
άνατολικήν, βορείαν καί δυτικήν πλευράν (Πίν. 
524 α )β. Είς τούς Πίν. 523 δ, 524 α διακρίνε- 
ται ό πρώτος δόμος τοΰ κρηπιδώματος κτηρίου, 
ίσως ναού. Ή κάτω πόλις έξετείνετο βορείως καί 
άνατολικώς τοΰ λόφου τής άκροπόλεως μέχρι 
τής παραλίας7.

Είς τήν θέσιν τής Οίσύμης άνεπτύχθη ή βυζαν
τινή πόλις Άνακτοροόπολις8, τό φρούριον τής 
όποιας σφζεται έπί χαμηλού λόφου πλησίον τής 
θαλάσσης, νοτιοανατολικές τής άρχαίας άκρο
πόλεως (Πίν. 524 β, 525 α - γ). Είς τόν Π ί ν. 
521 α - γ φαίνεται ή σχέσις τών δύο λόφων.

Τό έρευνηθέν νεκροταφεΐον εΰρίσκεται νο- 
τίως τής άρχαίας άκροπόλεως — είς άπόστασιν 
διακοσίων περίπου μέτρων — κατά μήκος τής 
παραλίας έπί μακράς σειράς άμμολόφων9 (Πίν. 
526 α ). Ή άνασκαφή έγένετο είς δύο περιόδους, 
διήρκεσε δέ έν συνόλφ τριάκοντα ήμέρας. Κατ’ 
αύτάς ήρευνήθη έκτασις τεσσάρων χιλιάδων τε
τραγωνικών μέτρων καί εόρέθησαν έκατόν έβδο- 
μήκοντα έπτά καύσεις καί δέκα πέντε ταφαί. Οί 
τάφοι, αί λάρνακες καί τά τεφροδόχα άγγεΐα εύ- 
ρίσκοντο έντός τής άμμου, είς βάθος κυμαινόμε
νου άπό 0,50 - 2 μ. (Πίν. 526 β).

Καύσεις

Ή τέφρα τού νεκρού τοποθετείται είτε είς λίθι
νους κιβωτιοσχήμους τάφους μικρού σχήματος, 
είτε είς τεφροδόχα άγγεΐα, ήτοι πίθους, άμφορεΐς, 
ύδρίας, χύτρας ή πρόχους, ή είς μικρούς πήλινους 
κυλινδρικούς τάφους.

Λίθινοι κιβωτιόσχημοι τάφοι

’Ενίοτε τοποθετείται έντός αύτών άμφορεύς πε- 
ριέχων τήν τέφραν τού νεκρού καί τά κτερίσμα-

5. Βλ. σχετικώς, Collart, σ. 86 «Un mur aux belles assises 
horizontales, fait de pierres tail!6es avec soin, et conserv6 
en plusieurs endroits sur quelque hauteur engravait le flanc 
Nord.. . on peut le dater, semble-t-il, du d6but du Ve s. avant 
notre 6re».

6. Ή βορεία πλευρά τοϋ τοίχου αύτοϋ είκονίζεται είς Γ. 
Μπακαλάκη έ.ά. σ. 99, είκ. 2.

7. Βλ. σχετικώς: Γ. Μπακαλάκη, σ. 99 « ό μεταξύ τών ΒΑ. 
πλευρών τοϋ λόφου καί τών πρός τό βυζαντινόν φρούριον 
λαχανοκήπων χώρος, όπου προφανώς θά ήτο ή κάτω πόλις 
καί ή έμπορική αύτής ζωή, είναι πλήρης όστράκων καί θραυ
σμάτων όξυπυθμένων άμφορέων».

8. Βλ. σχετικώς Heuzey έ.ά. σ. 31 - 32.
9. Ό Γ. Μπακαλάκης άναφέρει τήν ΰπαρξιν νεκροταφείου 

εις τήν νοτιοανατολικήν κλιτύν τοΰ ΒΔ. τής άκροπόλεως 
κειμένου λόφου ( αύτόθι, σ. 99 ).
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τα. ΕΙς τούς Π ί ν. 526 γ, 527 α, είκονίζεται ό 
τάφος XXIV, δστις περιείχε λέσβιον (;) άμφορέα 
καί κορινθιακόν άλάβαστρον ( Π ί ν. 527 β ). 
Οί τάφοι αύτοΐ κατεσκευάζοντο δι’ εξ πλακών 
γρανίτου λίθου. Είς τόν Π ί ν. 527 γ είκονίζεται 
ό τάφος XVI, τυπικόν παράδειγμα τού είδους, είς 
τόν Π ί ν. 528 α ό τάφος I άνευ τού καλύμματος 
καί είς τόν Π ί ν. 528 β ό τάφος XXII μέ κτερί- 
σματα, άττικήν μελαμβαφή κύλικα τού τύπου τών 
«κωμαστών», κοσμουμένην μέ έρυθράς ταινίας 
έξηρμένας (Π ί ν. 528 γ) καί μικρόν κορινθιακήν 
κοτύλην μέ γραμμικήν διακόσμησιν. Τά κτερί- 
σματα τών τάφων αύτών είναι συνήθως μικρά 
κορινθιακά άγγεΐα, ήτοι άλάβαστρα, άρύβαλλοι 
καί κοτύλαι, καί ένίοτε άττικαί κύλικες τού 
τύπου τών «κωμαστών» ή άβαφή αγγεία.

Πήλινοι κυλινδρικοί τάφοι

Τάφοι τού είδους αύτού εύρέθησαν τρεις' είς 
τόν Π ί ν. 528 δ είκονίζεται ό τάφος X έχων ώς 
κάλυμμα πήλινον δίσκον μέ λαβήν είς τήν μίαν 
πλευράν, ένώ είς τήν άλλην είχε λιθίνην κυκλι
κήν πλάκα εύρεθεΐσαν έρριμμένην πλησίον αύ
τού. Κάτωθεν τής λίθινης πλακός εύρέθη μικρόν 
χαλκούν ψέλιον, έντός τού τάφου εύρέθησαν όκτώ 
χαλκαΐ ψήφοι όρμου καί είς τήν έπίχωσιν άνω
θεν αυτού δύο άττικά μελαμβαφή άγγεΐα, άρυβαλ- 
λοειδής λήκυθος καί κυάθιον τού τέλους τού 5ου 
αί. π.Χ.

Τεφροδόχα άγγεΐα

Πίθοι. Πίθοι εύρέθησαν έν συνόλφ τριάκοντα 
τρείς. Τά συνήθη σχήματα είναι τρία, α) κυλιν
δρικός στενούμενος πρός τά κάτω καί καμπυλού- 
μενος ίσχυρώς κατά τόν ώμον ( Π ί ν. 529 α ), 
β) πίθος μεγάλου σχήματος μέ γάστραν έξωγκω- 
μένην καί πλατύ περιχείλωμα, άπολήγων είς μι
κρόν βάσιν (Π ί ν. 529 β), γ) πίθος μεγάλου 
σχήματος μέ λαιμόν, πλατύ περιχείλωμα καί γά
στραν έξωγκωμένην, άπολήγων είς μικράν βάσιν 
( Π ί ν. 529 γ). Οί πλείστοι τών πίθων περιεΐχον 
κτερίσματα, μικρά κορινθιακά άγγεΐα καί άττι- 
κάς κύλικας μελαμβαφείς καί μελανομόρφους 
μέ άνθεμωτήν διακόσμησιν. Είς τόν πίθον 22 εύ- 
ρέθησαν δύο άττικαί μελανόμορφοι κύλικες μέ 
άνθεμωτήν διακόσμησιν, δύο χαλκοί δακτύλιοι, 
δύο μικραί κορινθιακοί κοτύλαι μέ γραμμικήν 
διακόσμησιν καί μία κορινθιακή πυξίς μέ γραμ
μικήν διακόσμησιν ( Π ί ν. 529 δ ), περιέχου- 
σα παχύρρευστου ούσίαν, πιθανώς ψιμύθιου, 
στερεοποιηθείσαν κατόπιν τής έπαφής μέ τόν 
άτμοσφαιρικόν άέρα.

’Αμφορείς. Εύρέθησαν έν συνόλφ όγδοήκοντα

έξ. ’Ανήκουν είς τόν 7ον, 6ον, 5ον καί 4ον αίώνα, 
προέρχονται δέ άπό τήν Θάσον, τήν Άττικήν, 
τήν Χίον, τήν Λέσβον (;), τήν Ρόδον, τήν Κώ καί 
άπό έγχώρια έργαστήρια. ’Ολίγοι έξ αύτών περι- 
είχον κτερίσματα, μικρά κορινθιακά άγγεΐα, μι
κρός μελαμβαφείς κύλικας τού τύπου «τών κω
μαστών» καί μικρά άβαφή άγγεΐα.

'Υδρίαι, πρόχοι, χντραι. Αί ύδρίαι άνήκουν είς 
τόν δον αίώνα, προέρχονται δέ άπό τήν Θάσον 
καί άπό έγχώρια έργαστήρια. Ή πρόχους προ
έρχεται άπό τήν Θάσον, ένώ αί χύτραι άπό έγ
χώρια έργαστήρια.

Ταφαΐ

Ό νεκρός έθάπτετο είτε είς λίθινους κιβωτιο- 
σχήμους τάφους είτε είς πηλίνας λάρνακας.

Λίθινοι κιβωτιόσχημοι τάφοι. Εύρέθησαν έν 
συνόλφ έννέα τάφοι, κατεσκευασμένοι διά πλα
κών γρανίτου λίθου. Είς τόν Π ί ν. 530 α είκο- 
νίζεται ό τάφος XXXIV, τυπικόν παράδειγμα τού 
είδους, είς τόν Π ί ν. 530 γ διακρίνονται τά κτε
ρίσματα τά εύρεθέντα έντός αύτού, ήτοι χαλκή 
στλεγγίς, πήλινον μελαμβαφές άλάβαστρον καί 
άττική μελαμβαφής κοτύλη τού δευτέρου ήμί- 
σεος τού 5ου αί. π.Χ.10 ( Π ί ν. 530 δ ). Είς τόν 
τάφον XXXV εύρέθησαν τά έξής κτερίσματα: 
’Αλάβαστρον, χαλκή στλεγγίς, σιδηρά μάχαιρα 
καί πλησίον αύτού άττική μελαμβαφής κύλιξ 
τού τύπου C. Είς τόν τάφον XXXVIII (Π ί ν.
530 β) εύρέθη χαλκή πόρπη είς τήν θέσιν τού 
άριστεροΰ ώμου. Ό τάφος XXXII ήτο έκτισμένος 
διά μικρών καί μεγάλων ακανόνιστων πλα
κών (Πίν. 531α). Έντός αύτού εύρέθησαν 
δύο σκελετοί τοποθετημένοι έπαλλήλως (Πίν.
531 β) καί έξ χαλκοί οβολοί. Είς τόν τάφον 
XXXVII εύρέθησαν τέσσαρες σκελετοί τοποθε
τημένοι έπαλλήλως (Πίν. 531 γ). Είς τόν τά
φον XXXI εύρέθη λύχνος πρωίμου έλληνιστικής 
έποχής11.

Πήλιναι λάρνακες. Λάρνακες εύρέθησαν έν 
συνόλφ έξ. Είς τόν Π ί ν. 532 α - β είκονίζεται 
ή λάρναξ I, πλησίον τής όποιας είς τήν έπίχω- 
σιν εύρέθησαν δύο άττικοί μελανόμορφοι σκύφοι 
μέ παράστασιν τεθρίππου καί είς άττικός μελαμ
βαφής σκύφος. Ή λάρναξ II κοσμείται κατά τό 
περιχείλωμα έσωτερικώς καί έξωτερικώς μέ ιω
νικόν κυμάτιον. Έντός αύτής εύρέθη άβαφής 
άμφορίσκος. Ή λάρναξ V ήτο παλαιόθεν τεθραυ- 
σμένη καί συγκεκολλημένη μέ μολυβδίνους συν-

10. Πρβλ. κοτύλην Oxford 1927, 4063, CVA, πίν. 65, 24, 
χρονολογουμένην μεταξύ τών έτών 460 - 425 π.Χ.

11. Πρβλ. R. Η. Howland, Greek Lamps, The Athenian 
Agora, τόμος 4, σ. 91, πίν. 14, 41, No 400.
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δέσμους, έκαλύπτετο δέ διά πλακών γρανίτου 
λίθου (Π ί ν. 532 γ, 533 α). Εντός αυτής εύρέ- 
θη αττική μελαμβαφής κύλιξ τοϋ τύπου C ( Π ί ν. 
533 β ). Εις τήν λάρνακα VI ό σκελετός εόρέθη 
κατά τό μάλλον ή ήττον άκέραιος ( Π ί ν. 533 γ ). 
ΈπΙ τής βόρειας έξωτερικής πλευράς της εύρέθη 
άττική μελαμβαφής κύλιξ άπους.

Τά σημαντικώτερα εύρήματα είναι τά άκόλουθα:
1. (Λ 610). Μαρμάρινη άνθεμωτή στήλη τε- 

θραυσμένη τό κάτω άκρον. Διαστάσεις: μεγ. σφζ. 
ύψος 0,605, πλ. άνω 0,084, πλ. κάτω 0,124, 
πάχ. άνω 0,06, πάχ. κάτω 0,089 μ. Μάρμαρον 
θάσιον. ’Ανθέμιον μέ δεκατρία φύλλα κυρτής έπι- 
φανείας καί τέσσαρας έλικας τριπλής έλίξεως. 
Τό άνθέμιον κλίνει πρός άριστερά. Συνεπείς: τής 
κινήσεως αύτής τά φύλλα παρουσιάζουν σημαν
τικός διαφοράς εις τό ύψος, τό πλάτος καί τάς 
μεταξύ αύτών άποστάσεις. Επίσης διαφοραί πα
ρατηρούνται εις τάς έλικας, είς τήν θέσιν ώς πρός 
τό ύψος καί είς τήν διάμετρον. Χρονολογείται 
είς τούς ύστεροαρχαϊκούς χρόνους12.

2. (A 1892). Μηλιακός άμφορεύς έλλιπής τό 
πλεΐστον τού λαιμού καί τήν βάσιν, χρησιμοποι
ηθείς ώς τεφροδόχος. Διαστάσεις: Μέγ. σφζ. 
ύψ. 0,317, διάμ. λαιμού 0,162, διάμ. γάστρας
0. 267 μ.

Έπί τού άνω τμήματος τής γάστρας είς τήν A 
δψιν παριστάνονται δύο πτερωτοί ίπποι κινούμε
νοι πρός δεξιά, όπου τρίπους, είς δέ τήν Β όψιν 
παριστάνεται πτηνόν, πιθανόν άλέκτωρ. Είς τόν 
λαιμόν έντός μετόπης παριστάνεται λέων έλλι
πής τό άνω σώμα. Είς τά πλάγια μεταξύ τών λα
βών δύο όφθαλμοί άποτρόπαιοι. Οί ίπποι είναι 
έζωγραφημένοι κατά τήν μελανόμορφον τεχνι
κήν, ό δέ άλέκτωρ κατά τόν περιγραφικόν τρό
πον. Χρονολογικώς τοποθετείται μεταξύ τοϋ άμ- 
φορέως τού ’Απόλλωνος καί τού άμφορέως τού 
Ήρακλέους, είς τήν έποχήν τών πρώτων άττι- 
κών μελανόμορφων άγγείων13 *.

12. Διά τόν τύπον τής στήλης πρβλ. τάς σαμιακάς στήλας 
τών έτών 530 - 520 π.Χ. Ε. Buschor, Altsamische Grabstele, 
AM 58 ( 1933 ) σ. 31 - 34, Beil. XI - XII. Διά τό σχήμα τοϋ 
άνθεμίου πρβλ. τήν στήλην τοϋ Άντιφάνους, G. Richter, 
The Archaic Gravestones of Attica, σ. 40, No 55, είκ. 137.

13. ΟΙ Ιπποι δύνανται νά συγκριθοϋν μέ τούς Ιππους τοϋ
κρατήρος Β τοϋ Άναγυροϋντος (Σ. Καρούζου, ’Αγγεία τοϋ 
Άναγυροϋντος, Άθήναι 1963, πίν. Δ). Τό σχήμα τής γά
στρας όμοιάζει μέ τοϋ άμφορέως τοϋ ’Απόλλωνος. 'Ομοίως 
έντονος είναι ή καμπύλη τής γάστρας τών κρατήρων Α καί
Β τοϋ Άναγυροϋντος (αυτόθι, πίν. 1,2. 12). Ή γάστρα 
τοϋ κρατήρος Γ διαφέρει σημαντικώς «έχει ραδινότητα 
καί περίγραμμα μελωδικώς καμπύλον » ( αυτόθι, σ. 37, πίν.
1, 22 ). Τά Ιδια γνωρίσματα έχει καί ή γάστρα τοϋ άμφορέως 
τής Νεαπόλεως ( ΑΔ 17 ( 1961/62) : Χρονικά, Πίν. 280, 
α).

3. (Α 1891). ’Αττικός μελανόμορφος άμφο
ρεύς μέ λαιμόν, χρησιμοποιηθείς ώς τεφροδόχος. 
Διαστάσεις: ύψ. 0,39, διάμ. χείλ. 0,174, διάμ. γά
στρας 0,243, διάμ. βάσεως 0,127 μ. Α. Παρά- 
στασις τού μύθου τής πάλης τοϋ Ήρακλέους 
μέ τόν άλιον γέροντα Νηρέα11. Ό Νηρεύς πα- 
ριστάνεται ώς γέρων άνήρ. Ό Ηρακλής συλ
λαμβάνει τόν Νηρέα, όστις έπιχειρεΐ νά άπαλ- 
λαγή τού έναγκαλισμοϋ του. Δεξιά ϊσταται ό Πο- 
σειδών, άριστερά δύο Νηρηΐδες φεύγουν έντρο
μοι. Β. Παράστασις διονυσιακής σκηνής, Μαινάς 
μεταξύ τεσσάρων Σατύρων. Περί τό 490 π.Χ.

4. (Α 1814). ’Αττικός έρυθρόμορφος άμφορεύς 
χωρίς λαιμόν εύρεθείς είς τεμάχια. Διαστάσεις: ύψ. 
0,481, διαμ. χείλ. 0,224, διαμ. γάστρας 0,324, διαμ. 
βάσ. 0,169 μ. Α. Άνήρ πρός δεξιά έπί ταινίας κο- 
σμουμένης διά μαιάνδρου. Φορεί ίμάτιον, ταινίαν 
μέ « φυλλοειδές στόλισμα »15 είς τήν κεφαλήν καί 
διά τής δεξιάς χειρός κρατεί βακτηρίαν κάθετον 
έπί τού έδάφους. Β. Έφηβος πρός άριστερά έπί 
ταινίας κοσμουμένης διά μαιάνδρου. Φορεί ίμά
τιον, ταινίαν μέ « φυλλοειδές στόλισμα » είς τήν 
κεφαλήν καί διά τής δεξιάς χειρός κρατεί βακτη
ρίαν ύπεράνω τοϋ έδάφους. Διά τής τοποθετήσεως 
τών μορφών έπί ταινιών ό άγγειογράφος δίδει τήν 
αίσθησιν τής τρίτης διαστάσεως καί τήν έντύπω- 
σιν ότι πρόκειται περί άγαλμάτων. Πλησίον τοϋ 
ζωγράφου τού Πανός. Τέλη τού πρώτου τετάρτου 
τοϋ 5ου αίώνος π.Χ.

5. Άττική έρυθρόμορφος πελίκη εύρεθεΐσα είς 
τεμάχια έντός γάστρας όξυπυθμένου άμφορέως. 
Διαστάσεις: "Υψ. 0,312, διαμ. χειλ. 0,143, διάμ. γά
στρας 0,226, διάμ. βάσ. 0,16 μ. Α. Παράστασις 
άνδρός καί έφήβου συνομιλούντων. Β. Παράστα- 
σις άνδρός καί νέας γυναικός συνομιλούντων. 
Τού ζωγράφου τού χοίρου (Σ. Καρούζου). Μέ
σα τού δευτέρου τετάρτου τού 5ου αίώνος π.Χ.

6. Άττική έρυθρόμορφος ύδρία χρησιμοποιη- 
θεΐσα ώς τεφροδόχος. Διαστάσεις: "Υψ. 0,33, διάμ. 
χείλ. 0,136, διάμ. γάστρας 0,233, διάμ. βάσ. 0,12 μ. 
Παράστασις τοϋ μύθου Ποσειδώνος καί Άμυ- 
μώνης16. Ό Ποσειδών παριστάνεται κατ’ ένώ- 
πιον στρέφων τήν κεφαλήν άριστερά πρός τόν 
έρχόμενον πρός αύτόν Έρωτα. Μικρά χλαμύς πε
ριβάλλει τά νώτα καί κρέμαται άπό τών βραχιό
νων. Φορεί φύλλινον στέφανον είς τήν κεφαλήν, 
κρατεί τήν τρίαιναν διά τής αριστερός χειρός καί

14. Βλ. σχετικώς Frank Brommer, Vasenlisten zu grie- 
chischen Heldensagen, 2, σ. 118.

15. K. Ρωμαίου, «Ό έφηβος τοϋ Μαραθώνος», ΑΔ 9 
(1924-25), σ. 155 - 157.

16. Βλ. σχετικώς: F. Brommer, AM 63- 64 ( 1938 - 39 ). 
σ. 171 - 176.
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ύψώνει τήν δεξιάν πρό τού προσώπου. Πρό αύ- 
τοΟ παριστάνεται δενδρύλλιον, έπΐ τού όποιου φαί
νεται ώς νά πατή ό Έρως. Ή Άμυμώνη παριστά- 
νεται εις νωχελικήν στάσιν προσβλέπουσα τόν 
Έρωτα, τόν φέροντα είς αύτήν φύλλινον στέφα
νον. Φορεί λεπτότατον χιτώνα καί λεπτόν ίμάτιον 
καί έχει τήν κόμην μακράν, κοσμουμένην διά 
διαδήματος. Πρό αυτής έπΐ τοΟ έδάφους παριστά- 
νεται ή ύδρία της. Είς τό μεταξύ τής λαβής διά
στημα παριστάνεται νέα γυνή, φέρουσα υδρίαν 
έπΐ τής κεφαλής. Είς τήν άντίστοιχον θέσιν όπι
σθεν τού Ποσειδώνος παριστάνεται γυνή φέρου
σα ύδρίαν, έλλιπής τό άνω σώμα. Ή θαυμασία 
αύτή σκηνή έζωγραφήθη όπό άγγειογράφου δε- 
χθέντος τήν έπίδρασιν τού άγγειογράφου Πολυ
γνώτου. 430 - 420 π.Χ.17

Εις τήν έπίχωσιν μεταξύ τών τάφων, τών λαρ
νάκων καί τών τεφροδόχων άγγείων, εύρέθησαν 
πολλά θραύσματα άγγείων άττικών, κορινθια
κών, κυκλαδικών, ροδιακών, χιακών καί μικρα
σιατικών. Τά άττικά είναι μελανόμορφα, έρυθρό- 
μορφα, θραύσματα λευκών ληκύθων μέ γραμμι
κήν διακόσμησιν καί κατά τό πλεϊστον βάσεις 
καί θραύσματα κυλικών. Τά κορινθιακά ανήκουν, 
ώς έπΐ τό πλεϊστον, είς μικρά άγγεϊα, ήτοι άλάβα- 
στρα, άρυβάλλους καί κοτύλας. Τά κυκλαδικά 
είναι θραύσματα άμφορέων, ώς έπΐ τό πλεϊστον, 
καί πινακίων. Τά ροδιακά άνήκουν είς οίνοχόας 
τού τύπου τών αιγάγρων τού κλασσικού καμιραϊ- 
κού ρυθμού18.

’Από τά εύρεθέντα άγγεϊα τά παλαιότερα άνά- 
γονται είς τά τέλη τού τρίτου τετάρτου τού 7ου 
αίώνος. Οΰτω άποκτώμεν έν terminus ante quem 
διά τήν ΐδρυσιν τής πόλεως Οίσύμης. Τά εύρή- 
ματα τού 'Ιερού τής Παρθένου δίδουν τό αύτό 
terminus ante quem διά τήν ΐδρυσιν τής Νεαπό- 
λεως19. Άντιθέτως τά όλίγα τυχαία εύρήματα, τά 
προερχόμενα έκ τής πόλεως Γαληψοΰ, χρονολο
γούνται είς τά τέλη τού 7ου καί είς τόν 6ον αί- 
ώνα20. Ή μετέπειτα όνομασθεΐσα «Θασίων ήπει
ρος » εϊλκυσεν εύθύς έξ άρχής τήν προσοχήν τών 
Παρίων άποίκων τής Θάσου, ήτοι άπό τού τέ
λους τού πρώτου τετάρτου τού 7ου αί.21.

17. Ό χιτών τής Άμυμώνης όμοιάζει πρός τόν τής Ε
στίας (;) τοϋ άνατολικοϋ άετώματος τοϋ Παρθενώνος, 
F. Brommer, Die Skulpturen der Parthenon - Giebel, Mainz 
1963, πίν. 47.

18. X. Καρδαρα, Ροδιακή άγγειογραφία. σ. 89.
19. Βλ. σχετικώς Δ. Λαζαρίδη, Νεάπολις, ΑΔ 17 (1961/62): 

Χρονικά, σ. 235 - 238, Πίν. 280 - 284.
20. Βλ.έπίσης άνασκαφήν νεκροταφείου Γαληψοϋ είς ΑΔ 

16 ( 1960) : Χρονικά σ. 218.
21. Διά τήν άποίκισιν τής Θάσου βλ. σχετικώς: J. Pouil-

«Α peine les nouveaux venus etaient-ils in
stalls, maltres encore peu surs de la fiere acropo- 
le, qu’ils repartaient en quete de nouveaux do- 
maines. Ils allaient constituer l’empire continen
tal, la c616bre Peree qui s’appellerait un jour Θα
σίων ήπειρος, et ferait la fortune de la ville nou- 
velle» (Pouillout, Recherches, 1, σ. 32). Είς τό 
τρίτον τέταρτον τού 7ου αίώνος, συμφώνως μέ 
τά μέχρι τοΰδε δεδομένα τών άνασκαφών Νεαπό- 
λεως καί Οίσύμης, οί Πάριοι έπιτυγχάνουν νά 
ιδρύσουν τάς πόλεις Νεάπολιν, Οίσόμην, καί, 
πιθανόν, Γαληψόν.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΥΡΗ

Δ. Κοινότης Πετρούσσης Ν. Δράμας

Κατά τόν Μάϊον τού 1964 διεξήχθη μικράς 
διάρκειας άνασκαφική έρευνα είς τήν τοποθεσίαν 
« Μικρή Τούμπα » ( άγρός Γ. Κότιου ) τού χω
ρίου Πετροΰσσα. Ή τοποθεσία εύρίσκεται είς άπό- 
στασιν 5 χλμ. Ν. τού χωρίου Πετροΰσσα καί 2 
χλμ. ΒΔ. τοϋ χωρίου Μαυρότοπος (Άργυρού- 
πολις). Πρόκειται περί μιας έλαφρώς έξηρμένης 
μαστοειδούς «τούμπας», ήτις δέν είναι λόγοι 
τού μικρού ύψους της εύδιάκριτος.

’Αφορμήν διά τήν έρευναν έδωσαν τά παρατη- 
ρηθέντα είς τήν περιοχήν κρούσματα άρχαιοκα- 
πηλείας. Συγκεκριμένως, είς τόν ώς άνω άγρόν, 
κατά τήν διάρκειαν τού χειμώνος, άνεσκάφη ύπό 
τών άρχαιοκαπήλων συστάς τάφων (τεσσάρων ή 
πέντε ), οΐτινες εύρίσκοντο είς βάθος 0,40 - 0,50 μ. 
άπό τής έπιφανείας. Κατόπιν τούτου διαταχθεΐσα 
διενήργησα σειράν μικρών δοκιμαστικών τομών 
καί μέχρι βάθους 1.50-2 μ. είς όλην τήν έκτασιν 
τού άγροϋ καί είς τήν γειτονικήν περιοχήν. Παρά 
τήν έξαντλητικήν έρευναν ούδείς άλλος τάφος 
εύρέθη. Έκ τής έπιφανείας όμως, πλησίον τών συ- 
ληθέντων τάφων,περισυνέλεξα θραύσματα άγγείων 
άνήκοντα χρονολογικώς είς τά μέσα τού 4ου π.Χ. 
αίώνος μέχρι καί τού 3ου π.Χ. αί., τά όποια προ- 
ήρχοντο έκ τών ώς άνω τάφων. Ώς δέ έφαίνετο 
καί έκ τής θέσεως τών συληθέντων τάφων, μόνον 
μία συστάς ύπήρχεν είς τό σημεΐον τούτο καί ούχί 
έκτεταμένον νεκροταφεΐον. Ή ΰπαρξις έτέρων 
τάφων είς τάς γειτονικός τοποθεσίας έφαίνετο 
πιθανή, πλήν όμως λόγφ τού άκαταλλήλου τής 
έποχής (άπαντες οί άγροί ήσαν καλλιεργημένοι

loux, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, Etudes 
Thasiennes 3, σ. 22 - 24. 32 - 34. Fr. Salviat - N. Weill, BCH 
84 ( 1960), σ. 383, σημ. 1, Fr. Salviat, BCH 86 ( 1962), σ, 
112. J. B6rard, L’expansion et la colonisation grecque jusqu’ 
aux guerres m6diques, σ. 92 - 94. P. Bernard, BCH 88 ( 1964 ) 
σ. 142 - 146.
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Καβάλα: α. Ό λόφος των Ελεύθερων άπό ΒΑ. Διά του γράμματος Ο σημειοϋται ό λόφος τής Οίσύμης, 
διά τού Α τής Άνακτορουπόλεως, β. Ή θέσις τής αρχαίας Οίσύμης, καί τής βυζαντινής 
Άνακτορουπόλεως άπό Β., γ. Άποψις των άκροπόλεων Οίσύμης καί Άνακτορουπόλεως 

άπό Ν., δ - ε. Οΐσύμη. "Αποψις τείχους δυτικής κλιτύος 
ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΥΡΗ
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Καβάλα. Οίσύμη: α. Τμήμα τείχους δυτικής κλιτύος, β. ΝΑ. πύργος τοϋ τείχους
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Καβάλα. Οίσύμη: Ή νοτία πλευρά του πύργου τοϋ Π ί ν. 522 β, β. Τμήμα ίσοδομικοϋ τείχους 
βορειοδυτικής κλιτύος, γ. ΒΑ. άνδηρον. Τοίχος ανατολικής πλευράς, δ. ΒΑ. ανδηρον.

Τοίχος βόρειας πλευράς

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΥΡΗ
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Καβάλα: α. ΒΑ. άνδηρον. Τοίχος δυτικής πλευράς του λόφου τής Οισύμης, 
β. Ή άκρόπολις τής Άνακτορουπόλεως από ΝΔ.
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Καβάλα. Άνακτορούπολις: α. Ή άκρόπολις άπό ΒΑ., β. Ή άκρόπολις άπό ΒΔ., 
γ. Νότιος πύργος του τείχους
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Καβάλα. Νεκροχαφεϊον Οίσύμης: α. 'Η θέσις τοϋ έρευνηθέντος νεκροταφείου από Β., 
β. Συστάς λίθινων κιβωτιόσχημων τάφων καί τεφροδόχων αγγείων, γ. Τάφος XXIV
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Καβάλα. Νεκροταφεΐον Οίσύμης: α. Τάφος XXIV. ’Εντός αύτοϋ άμφορεύς περιέχων τήν τέφραν 
του νεκρού, β. Κορινθιακόν αλάβαστρον εύρεθέν εις τόν έντός του τάφου XXIV αμφορέα,

γ. Τάφος XVI
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Καβάλα. Νεκροταφεΐον Οίσύμης: α. Τάφος I, β. Τάφος XXII. 'Εντός αύτοΰ διακρίνονται αττική 
μελαμβαφής κύλιξ τοϋ τύπου « των κωμαστών » καί μικρά κορινθιακή κοτύλη, γ. Ή αττική 

κύλιξ ή εύρεθεΐσα εις τόν τάφον XXII. δ. Πήλινος κυλινδρικός τάφος X 
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Καβάλα. Νεκροταφεΐον Οίσύμης: α. Τάφος XXXII, β. Τάφος XXXII. Δύο σκελετοί τοποθετημένοι 
έπαλλήλως. γ. Τάφος XXXVII. Τέσσαρες σκελετοί τοποθετημένοι έπαλλήλως
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