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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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διά καπνοϋ ), ή έρευνα δέν ήδύνατο νά έπεκταθή.
Κατά τήν διάρκειαν τής διενεργείας δοκιμα

στικών τομών παρετήρησα, ότι τόσον έπιφανεια- 
κώς όσον καί έντός τών τομών, άνευρίσκοντο ό
στρακα νεωτέρας νεολιθικής έποχής. Βεβαίως 
έπαρκώς τεκμηριωμένος χρονολογικάς ένδείξεις 
δέν δύναμαι νά υποστηρίξω, καθ’όσον αί στρω- 
ματογραφικαί παρατηρήσεις, λόγφ τοΟ περιωρι- 
σμένου χρόνου καί τοϋ άνιχνευτικοΰ χαρακτή- 
ρος, δέν προσέφερον ύλικόν ικανοποιητικόν. Ή 
αξία όμως τοϋ ύλικοϋ τούτου είναι σημαντική 
άπό τοπογραφικής πλευράς. Ένεκα τούτου πα
ραθέτω κατωτέρω τάς παρατηρήσεις μου διά τήν 
κεραμεικήν τοϋ προϊστορικού συνοικισμοϋ ΰπό 
μορφήν προσωρινήν.

Έγένετο έρευνα μέχρι βάθους 2 μ., ένθα άνευ- 
ρέθη τό φυσικόν άμμώδες έδαφος (δικαιολογη- 
μένον άπό τάς ένδείξεις ύπάρξεως άφθόνων δδά- 
των παλαιότερον είς τήν περιοχήν). Πρώτη γε
νική παρατήρησις, ή όποια στηρίζεται είς τήν 
κεραμεικήν, είναι, ότι πολιτιστικώς έχομεν ένι- 
αίον στρώμα. Άπασαι αί κατηγορίαι τών όστρά- 
κων άνευρέθησαν τόσον είς τάς άνωτέρας στρώ
σεις, όσον καί είς τάς κατωτέρας μέ τήν Ιδίαν ά- 
ναλογίαν πάντοτε. Επίσης αί στρώσεις περιεϊ- 
χον όλίγα, άλλά χαρακτηριστικά τεμάχια λεπί
δων έκ πυριτόλιθου ( silex) κίτρινου χρώματος 
καί άρκετά τεμάχια πηλοϋ έπαλείψεως στέγης 
φέροντα έκτυπα κοιλώματα καλάμων καί κλά
δων (τά μόνα άρχιτεκτονικά λείψανα).

Γενικώς έχομεν κεραμεικήν μονόχρωμον μέ 
έλαχίστας έξαιρέσεις γραπτών καί έγχαράκτων 
όστράκων. Τά τοιχώματα τών άγγείων δέν είναι 
χονδρά καί τά χείλη είναι κάθετα ή έλαφρώς 
είσέχοντα. Αί βάσεις είναι έπίπεδοι. Εύρέθησαν 
έπίσης καί τεμάχια μεγάλων πίθων.

Α. Κεραμεική μονόχρους

1) Όστρακα μέ έπιφάνειαν μελανήν καλώς 
έστιλβωμένην. Πηλός τεφρόχους μέ μαρμαρυ
γίαν. Χείλη κάθετα ή είσέχοντα.

2) Όστρακα μέ μελανήν στιλπνήν έπιφάνειαν 
πέριξ τοϋ χείλους ή καί μέχρι τοϋ ώμου τοϋ 
άγγείου καί μέ έρυθράν ή κιτρινότεφρον (ashy- 
buff) άπό τοϋ ώμου καί κάτω, ήτοι άνήκοντα 
είς τήν κατηγορίαν τών black - topped1. Τά σχή-

1. Κατηγορία ή όποία εύρίσκεται είς Δράμαν, βλ. Ρ. 
French, Anat. Studies Vol. XI ( 1961 ) σ. 107’ είς Όλυνθον 
βλ. G. Mylonas, Olynthus I, σ. 36, κ.έ., είς Πολύστυλον, 
ΠΑΕ 1938, Γ. Μυλωνά - Γ. Μπακαλάκη σ. 110, είς Ν. Νι
κομήδειαν βλ. R. J. Rodden, Balkan Studies, 5 ( 1964) σ. 
116 καί προσφάτους έκ τοϋ συνοικισμοϋ Λαφρούδας (Πόρ
το - Λάγο ). Δέν άναφέρω τό Ντικιλί - Τάς, διότι τά έλάχι- 
στα εύρεθέντα όστρακα ήσαν άσφαλώς έπείσακτα.

ματα τών άγγείων τής κατηγορίας αύτής είναι 
πρόχοι ή σκύφοι μέ τομήν τροπιδοειδή (cari- 
nated )2. Αί λαβαί είναι πάντοτε κάθετοι ταινιό- 
σχημοι, μέ προεξοχάς ένίοτε κερατοειδεΐς ή μα
στοειδείς (Π ί ν. 534 α ). Αί βάσεις των έπίπεδοι.

3) Όστρακα καστανόχροα ή τεφρόχροα μέ 
λείαν έπιφάνειαν, άλλά ούχί έστιλβωμένην. Τά 
τοιχώματά των μάλλον χονδρά. Αί λαβαί των ώς 
έπί τό πλεϊστον μαστοειδείς καί κυλινδρικά! διά- 
τρητοι.

4) Όστρακα μέ μελανήν στιλπνήν έπιφάνειαν, 
ή όποία φέρει έλαφράν αύλάκωσιν (rippled). 
Καί τούτων ή τομή τών τοιχωμάτων είναι τε
θλασμένη (carinated) κάτωθεν τοϋ χείλους ή 
περί τόν ώμον.

5) Όστρακα μέ έπιφάνειαν κίτρινη ν (buff) 
καλώς έστιλβωμένην ( Π ί ν. 534 β ). Πηλός λε
πτόκοκκος μέ μαρμαρυγίαν. Τοιχώματα λεπτά. 
Χαρακτηριστική ή όμοιότης των μέ τά άντί- 
στοιχα τής Δήμητρας.

6) Όστρακα μέ έπιφάνειαν έξωτερικώς έρυ
θράν στιλπνήν καί έσωτερικώς βαθεϊαν καστα
νήν. Πηλός έρυθρόχρους λεπτόκοκκος μέ μαρ
μαρυγίαν.

7) Όστρακα μέ κιτρινόχρουν άμαυράν έπι- 
φάνειαν.

Γενικώς είς τήν μονόχρωμον κεραμεικήν πλε
ονάζουν τά σκοτεινά χρώματα.

Β. Κεραμεική μέ γραπτήν Λιακόσμησιν

Ή άναλογία της είναι πολύ μικρά έν συγκρί- 
σει μέ τά μονόχρωμα. Τά όστρακα κοσμοΰνται 
κυρίως διά ταινιών ή γραμμών παραλλήλων, 
έλαφρώς καμπύλων (Π ί ν. 534 γ ).

1) Έπί κιτρινοφαίου στιλπνής έπιφανείας, κί
τρινη διακόσμησις διά γραμμών. Πηλός κιτρι- 
νόφαιος λεπτόκοκκος.

2) Έπί έρυθράς στιλπνής έπιφανείας, διακό- 
σμησις δΓ έρυθρών ταινιών. Ή έσωτερική έπι- 
φάνεια είναι κιτρινόφαιος. Ό πηλός έρυθρόχρους 
μέ μαρμαρυγίαν.

3) Έπί κίτρινης ( buff) λείας έπιφανείας κα
στανή ταινιωτή διακόσμησις.

4) Έπί έρυθροκιτρίνου (άπόχρωσις τοϋ πη
λοϋ ) έπιφανείας έρυθρά ταινιωτή διακόσμησις.

5) Έπί έρυθροκιτρίνου ( άπόχρωσις πηλοϋ) 
άστιλβώτου έπιφανείας διακόσμησις διά παχέος 
έρυθροΰ χρώματος. Σπάνιον παράδειγμα. Τό εί
δος τοΰτο, έξ όσων γνωρίζω, δέν έχει εύρεθή μέ
χρι τοΰδε είς τούς άλλους συνοικισμούς τής Άνατ. 
Μακεδονίας.

2. Βλ. X. Τσούντα, Δ. - Σ. είκ. 214 - 216.
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6) Έπί έπιφανείας έρυθροκιτρίνου (όμοιας 
μέ τήν άπόχρωσιν τοϋ πηλοΟ ) διακόσμησις διά 
λευκών, πορτοκαλλοχρόων καί βαθέων καστα
νών γραμμών.

Γ. Κεραμεικη μέ εγχάρακτον διακόσμησιν

Έξ αύτής έλάχιστα παραδείγματα έχομεν.
1) Τμήμα ποδός τριποδικοΰ άγγείου μέ έγχά- 

ρακτον διακόσμησιν όμοίαν πρός έκείνην τοϋ 
Πολυστύλου, Άκροποτάμου3 4 καί Δήμητρας.

2) Τεμάχιον μέ έγχαράκτους λοξός γραμμάς 
σχηματιζούσας τετραγωνίδια. Εντός τών χαρα
γμάτων έτέθη λευκόν χρώμα. Τεχνική όμοια πρός 
τά έκ τοϋ Ντικιλί - Τάς1 καί Νέας Μπάφρας προ
ερχόμενα παραδείγματα.

3) Τμήμα μεγάλου άγγείου μέ χονδροειδή εγ
χάρακτον διακόσμησιν, συναντωμένην συχνά- 
κις είς τούς συνοικισμούς τής Άνατ. Μακεδονίας.

’Ιδιαιτέρως άξιόλογος είναι ή άφθονία καί ποι
κιλία τών οστράκων τής κατηγορίας black - top
ped, στοιχεϊον τό όποιον συμβάλλει είς τήν με
λέτην τής έξαπλώσεως τής μελανής στιλπνής 
καί black - topped κεραμεικής καί τών ύπαρχου- 
σών σχέσεων μεταξύ ρυθμοΰ Λαρίσης - Μακεδο
νίας - Θράκης καί βορειοδυτικής Μ. ’Ασίας.

’Επισημαίνω έπίσης τήν ελλειψιν ειδωλίων, 
τών όποιων όμως ή ΰπαρξις δέν πρέπει νά άπο- 
κλεισθή μέχρι τής συστηματικής έρεύνης τοϋ 
συνοικισμοϋ.

ΛΙΚ. ΡΩΜΙΟ ΠΟΥΛΟΥ

Ε. Άβδηρα
Αί άρξάμεναι άπό τοϋ έτους 1950 άνασκαφαί 

καί ερευναι τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου τών Ά- 
βδήρων1 συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος τοϋτο 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων 
τής ΙΕ' Περιφερείας Δημ. Λαζαρίδη καί μέ τήν 
συμμετοχήν τοϋ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων τής ΙΣΤ 
Περιφερείας κ. Ά. Βαβρίτσα καί τής Έπιμελη- 
τρίας ’Αρχαιοτήτων τής ΙΕ' Περιφερείας δ. Αίκ. 
Ρωμιοποόλου. Προσέφερον πρός τούτοις τάς υπη
ρεσίας των είς τάς άνασκαφάς, ώς έπιστημονικοί 
βοηθοί, ή τελειόφοιτος τής Πολυτεχνικής Σχο
λής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δ. Έλ. 
Κιριμλίδου, ή όποια έξεπόνησε καί τά δημοσιευό
μενα ένταϋθα σχέδια, καί ό τελειόφοιτος τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί

3. Βλ. G. Mylonas, ΑΓΑ 1941, σ. 563, είκ. 6.
4. Βλ. Έργον 1961, σ. 90, είκ. 87.
1. ΠΑΕ 1950, σ. 293 κ.έ. Περί τών έργασιών τών άκολού- 

θων έτών βλ. ΠΑΕ 1952, σ. 260 κ.έ., 1954, σ. 160 κ.έ., 1955, 
σ. 160 κ.έ., 1956 σ. 139 κ.έ. ΑΔ 17 ( 1961/62) : Χρονικά, σ. 
245 κ.έ. ΑΔ 19 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 376 κ.έ.

κης κ. Ί. Άτζακάς. Είς τήν έπίβλεψιν τών πολλών 
καί άπομεμακρυσμένων άλλήλων συνεργείων έρ- 
γατών καί είς άλλας έργασίας τών άνασκαφών 
πολύ έβοήθησαν οί φύλακες ’Αρχαιοτήτων Κα
βάλας, Παν. Φλωριας καί Βασ. Σταμάτης. Αί έρ- 
γασίαι διήρκεσαν άπό τής 7ης Σεπτεμβρίου μέχρι 
τής 4ης ’Οκτωβρίου, άπασχολήσασαι ένενήκοντα 
όκτώ έργάτας, κατά μέσον όρον, ήμερησίως. Διά 
τήν άπομάκρυνσιν δέ τών χωμάτων, έκτός τοϋ 
χώρου τών άνασκαφών, έχρησιμοποιήθησαν δύο 
τρακτέρ. Αί άνασκαφαί διενηργήθησαν είς δια
φόρους τομείς τόσον έντός τής άρχαίας πόλεως, 
όσον καί έξω αυτής, μακράν τών τειχών της. Κα
τωτέρω έκτίθενται έν συντομίμ αί κυριώτεραι έρ- 
γασίαι καί τά άποτελέσματα αύτών:

1. Ό άποκαλυφθείς τό πρώτον κατά τάς άνα
σκαφάς τοϋ 1961 είς τό δυτικώτερον τμήμα τής 
πεδινής έκτάσεως τής πόλεως τοίχος2, άπετέλεσε 
τό άντικείμενον συστηματικής έρεύνης, είς τήν 
όποιαν άπησχολήθη συνεχώς σημαντικός άρι- 
θμός έργατών. Ή άνασκαφεϊσα ένταϋθα έκτασις 
έχει μήκος 39.75 καί πλάτος άπό 9.30- 13.70 μ. 
Διά τών έργασιών τοϋ έτους τούτου διεπιστώθη, 
ότι τό άποκαλυφθέν τότε τμήμα τοίχου άνήκεν 
είς τό δυτικόν τείχος τής άρχαίας πόλεως, τό ό
ποιον καί άπεκαλύφθη καθ’ δλον τό μήκος τής 
άνασκαφείσης έκτάσεως ( Π ί ν. 535 α - β· Σ χ έ δ. 
1 ). Τό τείχος έχει Ν.-Β. περίπου κατεύθυνσιν καί 
είναι έπιμελώς φκοδομημένον δι’ άνισομεγέθων 
πλίνθων πωρολίθου, τοποθετημένων είς άνισοϋ- 
ψεΐς δόμους, είς τρόπον ώστε παρέχεται ή έντύ- 
πωσις ψευδοϊσοδόμου τοιχοποιίας, ούχί αύστη- 
ρας ( Π ί ν. 535 γ· Σ χ έ δ. 1 ). Άποτελεΐται έκ 
δύο παραλλήλων τοίχων πλάτους 2.23 - 2.35 μ., 
έχόντων μεταξύ των κενόν, τό όποιον έχει πληρω- 
θή διά χώματος καί λιθορριπής (Π ί ν. 535 δ ). 
Είς τά καλύτερον διατηρούμενα σημεία, τό ύψος 
του φθάνει τά 2 μ. ’Από τοϋ νοτιωτέρου ση
μείου τής άνασκαφής τό τείχος βαίνει εύθέως έπί 
μήκους 23.50 μ. Είτα σχηματίζει άμβλεΐαν γω
νίαν, έκτρεπόμενον πρός ΒΔ. κατεύθυνσιν (Π ί ν. 
536 α - γ). ’Εκ τής γωνίας ταύτης άνεσκάφη τό 
τείχος πρός Β. έπί μήκους 11.15 μ. είσέτι, ήτοι έν 
συνόλφ έπί μήκους 34.65 μ.

Βορείως τής γωνίας άπεκαλύφθη πύργος δια
στάσεων 6.10x7.30 μ., τοϋ όποιου οί τοίχοι, έπι- 
μελοΰς κατασκευής, έχουν πάχος 1.50 μ. ( Π ί ν. 
536 δ, 537 α - β' Σ χ έ δ. 2). Είς τό βορειότερον 
τοϋτο σημεΐον τής άνασκαφής κατά τάς δύο τε
λευταίας ήμέρας τών έργασιών, κάτωθεν μεταγε
νεστέρων πενιχρών οικοδομών καί άγωγών άπο-

2. ΑΑ 17 ( 1961 - 1962 ): Χρονικά, σ. 247, Πίν. 296.
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