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έπίχωσις έδωκεν έν άφθονίςι δστρακα Ιωνικών 
κυλικών μέ γραμμικήν διακόσμησιν δακτυλίων 
καί τεθλασμένων γραμμών, τμήματα αγγείων μέ 
έπίχρισμα (engobe ) καί διακόσμησιν κυματίων 
καί έλίκων, μελανόμορφα καί άχρωμα χονδροειδή 
θραύσματα.

Άνωθεν τοΰ τάφου παρετηρήθη στρώμα τέ- 
φρας.

Τύμβος 5. Περί τά 27 μ. βορείως τοΰ τύμ
βου 3. Ή γενομένη ένταΟθα τάφρος άπεκάλυψεν 
εις βάθος 0,70 μ., πηλίνην λάρνακα (Π ί ν. 564 
β), κεκαλυμμένην διά κεράμων (διαστ. λάρνα- 
κος 0,83 χ 0,38 x 0,19 μ.). Ή λάρναξ περιεΐχεν 
έλάχιστα κεκαυμένα όστα, ούδέν δέ εύρημα άνευ- 
ρέθη έντός αύτής. Έξω τής λάρνακος άνευρέθη- 
σαν κυάθιον καί σφαιρικόν μελαμβαφές άγγεϊον 
μετά λαβής—ύψ. 0,075 μ.—όμοιάζον πρός άρύβαλ- 
λον. Εις βάθος 0,50 μ. άπό τής κορυφής παρετη
ρήθη στρώμα τέφρας. Περισυνελέγησαν δστρα
κα ιωνικών κυλικών καί χονδροειδών άγγείων.

Έκ τών γενομένων εις τήν θέσιν «Ταουσάν 
Τεπέ » μέχρι τοϋδε έρευνών, διεπιστώθη ή ΰπαρ- 
ξις ένός έκτεταμένου άρχαϊκοΰ νεκροταφείου τού 
τέλους τού 6ου καί τών αρχών τού 5ου π.Χ. αίώ- 
νος, ένθα έθάπτοντο έντός τύμβων.

Κατά τήν διάρκειαν τών άνασκαφών έγένετο 
καθαρισμός καί έργασίαι συντηρήσεως τών κτη
ρίων τών άποκαλυφθέντων κατά τάς άνασκαφάς 
τών προηγουμένων έτών.

Τυχαία ευρήματα Άβδήρων

'Υπό κατοίκων τών Άβδήρων παρεδόθησαν 24 
χαλκά νομίσματα διαφόρων τύπων καί έποχών 
καί έπιτυμβία άετωματική στήλη φέρουσα τήν 
έπιγραφήν:

ΜΗΝΟΛΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΟΥΣ

ΧΑΙΡΕ

Διαστάσεις: "Υψος 0,75, πλάτος 0,26, πάχος 0,14 
μ. Έντός σωρού λίθων έξωθι οίκίσκου τής πα
ραλίας περισυνελέγη τράπεζα έλέγχου μέτρων 
χωρητικότητος (Π ί ν. 564 γ).

ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

3. Προϊστορικός συνοικισμός Λαφρούδας (Ν. 
Ξάνθης)

Εις τήν νοτιοδυτικήν δχθην τής λίμνης Λα
φρούδας (περιοχή λιμνοθαλάσσης Βιστωνίδος - 
Πόρτο - Λάγο), εις άπόστασιν 6 περίπου χλμ. ΝΑ. 
τού χωρίου Μάνδρα τοΰ νομού Ξάνθης, ένετοπίσθη

προϊστορικός συνοικισμός1 ( Π ί ν. 565 α ), τοΰ 
όποιου αί διαδοχικοί φάσεις (βάσει τών κερα- 
μεικών εύρημάτων) είναι μεγάλης σημασίας 
διά τήν μελέτην τής προϊστορικής έποχής εις 
τήν περιοχήν αύτήν. Ή δοκιμαστική άνασκαφή 
ήτο δυστυχώς πολύ περιωρισμένη λόγω καιρι
κών καί τεχνικών δυσχερειών. Μελλοντικώς ό
μως θά πρέπη νά άνασκαφή εις μεγάλην έκτασιν 
ό συνοικισμός.
Ή νεολιθική περίοδος εις τήν Δ. Θράκην εί

ναι γνωστή κυρίως έκ τών εύρημάτων τών άνα
σκαφών τής Παραδημής, τά όποια παραμένουν 
μέχρι τής στιγμής άδημοσίευτα, καί έξ έπκρανεια- 
κών οστράκων περισυλλεγέντων υπό διαφόρων 
έρευνητών2, μεταξύ τών όποιων τά σχετικώς προσ- 
φάτως εύρεθέντα δστρακα τοΰ σπηλαίου τής Στρύ- 
μης3. "Ολαι δμως αί άνακοινώσεις διά τά ανωτέ
ρω εύρήματα έχουν προκαταρκτικόν χαρακτήρα 
καί τά παραδείγματα τής κεραμεικής, τά όποια 
δημοσιεύονται είναι όλίγα καί κυρίως άνευ στρω
ματογραφιών ένδείξεων. Τό παρουσιαζόμενον 
κατωτέρω ύλικόν άφ’ ένός άνήκει εις άγνω
στον μέχρι τοΰδε συνοικισμόν, άφ’ έτέρου δέ 
προέρχεται άπό μικράν δοκιμαστικήν στρωμα- 
τογραφικήν τομήν.

Ή κορυφή τοΰ χαμηλού ύψώματος, ή όποια 
άποτελεΐ τό κέντρον τοΰ προϊστορικού συνοικι
σμού, άπέχει μόνον όλίγα μέτρα άπό τήν νοτιο
δυτικήν δχθην τής λίμνης. Μέρος τοΰ συνοικι
σμού έχει παρασυρθή ύπό τών ύδάτων καί εις τήν 
κάθετον τομήν τής όχθης διακρίνονται έπάλλη- 
λα στρώματα τής έπιχώσεως ( Π ί ν. 565 β). Ε
πίσης όταν είναι νηνεμία, διακρίνει κανείς τε
μάχια μεγάλων άγγείων έντός τής λίμνης.

Ή δοκιμαστική άνασκαφή έγινε κατά μήκος 
τής τομής τής δχθης (τομή μήκους 6 μ. καί πλά
τους 2 μ.). Μετά τήν άφαίρεσιν τού τεταραγμέ- 
νου χώματος (πάχους 0,30 - 0,35 μ.), ή έπίχω- 
σις (συνολικού ύψους 3 μ.) άνεσκάφη έκ τών 
άνω μέχρι τής στάθμης τών ύδάτων τής λίμνης καί

1. ’Αφορμήν διά τήν ερευνάν έδωσαν αί δημοσιευθεΐσαι 
πληροφορίαι παρά τοϋ κ. Ρ. Κοψίδη είς τά Θρακικά Χρονι
κά, τεϋχος 15, σ. 171 κ.έ. Ή έρευνα έπραγματοποιήθη κατά 
τό διάστημα τής παραμονής μου είς τάς άνασκαφάς τών γει
τονικών ’Αβδήρων τό φθινόπωρον τοϋ 1964, χάρις είς τό 
θερμόν ένδιαφέρον καί τήν τεχνικήν βοήθειαν τοϋ κ. Νομάρ
χου Ξάνθης.

2. Βλ. Schachermeyer, Prahistorische Kulturen Griechen- 
lands in RE XXII 2, 1394, τοϋ Ιδιου, Die Altesten Kul
turen Griechenlands, 132. D. French είς Anatolian Studies 
XI (1961 ), 103.

3. Γ. Μπακαλάκη, ’Αρχαιολογικές έρευνες στή Θράκη, 
1961, 5 κ.έ. καί 15, είκ. 1, 2 καί πίν. 1, β-γ. Τοϋ ίδιου 
είς ΑΔ 17 ( 1961/62): Χρονικά, σ. 259-60 καί Πίν. 316 γ, 
317.
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έφάνη δτι έχωρίζετο είς δύο στρώματα κυρίως : 
Τό άνώτερον, πάχους 1.50 μ., άπετελεΐτο έκ 

γης καστανής ή καστανοκιτρίνου καί όλίγων δι- 
εσκορπισμένων λεπτών ανθράκων. Είς δλον δέ 
τό βάθος τού στρώματος εύρέθησαν συμπαγείς

εόρέθησαν είς τό κατώτερον μέρος τού στρώματος.
Τό βαθύτερον στρώμα, πάχους 1.10 μ., έκ γής 

άμμώδους κιτρινωπής μετά άφθονων λεπτών άν- 
θράκων καί στρώσεων τέφρας είς ώρισμένα ση
μεία τοϋ κατωτέρου μέρους του (είς τά δύο άκρα

Σχέδ. 1. Λαφρούδα. Τομαί οστράκων τύπου black - topped μέ γραπτήν κόσμησιν ( άριθ. 1-3 καί 5,6)
(Σχ. Ή. Άθανασιάδου )

στρώσεις ύπολειμμάτων όστρέων, δτινα ήσαν 
άσφαλώς ή βασική τροφή τών κατοίκων. Μετα
ξύ βάθους 0,40 - 0,65 μ. εύρέθησαν καί τά μόνα 
αρχιτεκτονικά λείψανα έξ ήχυρωμένου πηλού 
έπαλείψεως, ίσχυρώς κεκαυμένου μετά έκτύπων 
κοιλωμάτων καλάμων. Ή κεραμεική τού στρώμα
τος τούτου περιελάμβανεν άγγεΐα μονόχρωμα καί 
γραπτά καί έλάχιστα δείγματα έγχαράκτων, άτινα

τής τομής) καί σποραδικών όστρέων μόνον, 
περιελάμβανε κεραμεικήν μονόχρωμον, έστιλ- 
βωμένην ώς έπί τό πλεΐστον, άλλά καί έτέραν 
κάπως χονδροειδή. Γενικώς έπρόκειτο περί κε- 
ραμεικής σκοτεινών άποχρώσεων μελανού καί 
καστανού χρώματος συνήθως, καλώς ώπτημένης. 
Τό ποσοστόν όμως τών εύρεθέντων όστράκων ήτο 
μικρότερον τού άνωτέρου στρώματος.
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Έκ τών παρατηρήσεων τής κεραμεικής δέν άπο- 
δεικνύεται έντονος πολιτιστικός διαχωρισμός 
(καταστροφή ) μεταξύ τών δύο στρωμάτων, άλλα 
έξέλιξις. Τά σχήματα των άγγείων παραμένουν 
τά ίδια, καθώς καί ή τεχνική τής στιλβώσεως καί

τού κιτρινωπού. Ή στίλβωσίς των είναι έπιμε- 
λής. Τά σχήματα τών άγγείων είναι όμοια μέ τών 
μονοχρώμων τού άνωτέρου (νεωτέρου χρονι- 
κώς) στρώματος, εύρύστομα μέ κάθετα χείλη 
ή μέ κλίσιν πρός τά έσω, μέ τοιχώματα συγκλί-

Σχέδ. 2. Λαφρούδα. Όστρακα τύπου black-topped μέ ξεστήν κόσμησιν (1 -2). Όστρακα (3-6) μέ 
γραπτήν ή έμπίεστον κόσμησιν. Όστρακα 7-8. Τομαΐ μεγάλων μελανών άγγείων

(Σχ. Ή. Άθανασιάδου)

όπτήσεως, άλλά εϊς τό άνώτερον στρώμα έχομεν 
μεγαλυτέραν ποικιλίαν είδών καί κοσμήσεως.

Κατηγορίαι κεραμεικής 

Α. Βαθύτερον στρώμα: ’Αγγεία μονόχρωμα 
Ό χρωματισμός τής έπιφανείας κυμαίνεται άπό 

τού μελανού ή τεφροΰ μέχρι τού ύπερύθρου καί

νοντα άποτόμως πρός τήν έπίπεδον βάσιν (ca- 
rinated ). Αί λαβαί των είναι κυρίως μαστοειδή 
έξογκώματα, έχομεν όμως καί όριζοντίους ή κα
θέτους, κυλινδρικής διατομής, διατρήτους.

’Αρκετά μεγάλου σχήματος άγγεΐα εύρέθησαν 
τόσον μελανόχροα έστιλβωμένα, όσον καί χον
δροειδή (μέ άδράν έπιφάνειαν) κεραμόχροα.

59
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'Υπάρχουν άρκετά δείγματα τής κατηγορίας 
black - topped red, καλώς έστιλβωμένα. Έκ των 
διαφόρων όστράκων άναφέρομεν τεμάχιον με
γάλου εύρυστόμου άγγείου, εχοντος άμφοτέρας

Αί διαστάσεις του είναι: Ύψ. 0,56, διάμ. στο
μίου 0,40 μ.

Ό πηλός των άγγείων είναι γενικώς τεφρό- 
χρους, μάλλον χονδρόκοκκος.

Σχέδ. 3. Λαφρούδα. Πώμα (;) άγγείου μέ έγχάρακτον διακόσμησιν. 
( Σχ. Ή. Άθανασιάδου)

τάς έπιφανείας λαμπρώς έστιλβωμένας μέ άπό- 
χρωσιν έρυθροκιτρίνην. Άνευρέθη έπίσης είς 
βάθος 2.50 μ. άπό τής έπιφανείας, πιθοειδές άγ- 
γεΐον μέ υψηλόν λαιμόν, τοϋ όποιου τά τοιχώμα
τα άπό του ύψους τοϋ ώμου συνέκλινον άποτό- 
μως πρός τόν έπίπεδον πυθμένα (carinated). 
Έπί τοϋ ώμου φέρει τέσσαρας καθέτους κυλιν
δρικός διατρήτους λαβάς. Ή έξωτερική του έπι- 
φάνεια είναι μελανή, έστιλβωμένη4 (Π ί ν. 565 γ).

4. Ενθυμίζει τύπον τής Vinca Β1 ( βλ. V. Milojfcit, Chro
nologic der jungeren Steinzcit Mittel- und SUdeuropas, 
πίν. 31 ).

B. Άνώτερον στρώμα: 

a) Μονόχρωμος κεραμεικη

’Αγγεία καλής ποιότητος καί τά περισσότερα 
έπιμελώς έστιλβωμένα, έχουν τήν έπιφάνειαν 
μελανήν συνήθως ή καστανήν. Είς τό ίδιον στρώ
μα, βαθύτερον, εΰρέθησαν καί όστρακα μέ έρυ- 
θράν έπιφάνειαν. Τά σχήματα τών άγγείων είναι 
κατά τό πλεϊστον σκύφοι εύρύστομοι, βαθεΐαι 
φιάλαι (bowls) καί άβαθή πινάκια, δέν έλλεί- 
πουν όμως καί μεγαλύτερα χονδροειδούς κατα
σκευής πιθοειδή. Αί λαβαί των είναι κυρίως μονά
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ή δίπλα μαστοειδή έξογκώματα, εχομεν δμως καί 
καθέτους λαβάς μέ κερατοειδεΐς απολήξεις ή τής 
παραλλαγής «thumb handle». At πλευραΐ των 
άγγείων είναι κατά τό πλεΐστον τροπιδοειδεΐς 
(carinated). At βάσεις γενικώς έπίπεδοι. Τά 
χείλη κάθετα ή μέ κλίσιν έλαφρώς πρός τά μέσα5 6.

’Ιδιαιτέρως άξιόλογος είς άριθμόν καί ποικι
λίαν είναι ή όμάς τών μελανών έστιλβωμένων τύ
που black - topped red καί μέ παραλλαγάς brown - 
topped black καί red - topped black. Έσωτερικώς 
είναι μελανόχροα, ούχΐ πάντοτε καλώς έστιλ- 
βωμένα. Σπανίως τό χείλος κλίνει πρός τά έξω6. 
Τά τοιχώματα συγκλίνουν άποτόμως πρός τήν 
βάσιν (carinated ). Τά σχήματα είναι κυρίως φιά- 
λαι ( bowls), πρόχοι, κυάθια. Αί βάσεις έπίπεδοι 
(Σχέδ. 2,7-8' Σχέδ. 4, 10 -11 -12). Αί λα- 
βαί κάθετοι μέ κερατοειδεΐς άπολήξεις ή μαστοει
δή έξογκώματα (Σχέδ. 1,1,3’ Π ί ν. 567 α, 1 ).

β) Γραπτή κεραμεική

Τά παραδείγματα έν συγκρίσει μέ τόν άριθμόν 
τών όστράκων τής μελανής έστιλβωμένης (μο- 
νοχρώμου) κατηγορίας είναι όλίγα άλλά χαρα
κτηριστικά διά τήν ποικιλίαν τών συνδυασμών 
των.

1) Ή άναφερθεϊσα όμάς τών black - topped 
red έμφανίζεται μέ διακόσμησιν μελανών ταινιών, 
(Σχέδ. 1,6" Π ί ν. 566 α, 1 ). Ενθυμίζει οδτω 
παραλλαγήν τής γραπτής διακοσμήσεως black on 
red, γνωστής έκ πολλών συνοικισμών τής Μακε
δονίας. Ή διακόσμησις γίνεται έπίσης καί διά 
ταινιών έρυθρών ή καστανών. Αί λαβαί τής κα
τηγορίας αυτής είναι μαστοειδείς καί τά τοιχώ
ματα πάντοτε « carinated ».

2) Όστρακα τύπου black - topped red μέ ξε- 
στήν διακόσμησιν (Σχέδ. 1,5’ Σχέδ. 2, 1-2 
Π ί ν. 566 α, 5 ). Ή έρυθρά έστιλβωμένη έπκρά- 
νεια τοϋ άγγείου άποξέεται καί οΰτω σχηματί
ζονται παράλληλοι κάθετοι ταινίαι.

3) Έπί καστανής ή έρυθρδς στιλπνής έξωτερι- 
κής έπιφανείας κόσμησις διά ταινιών μελανών ή 
καστανών διαφόρων άποχρώσεων. Ή έσωτερική 
έπιφάνεια του άγγείου είναι καστανή στιλπνή ή 
μελανή άμαυρά (matt) (Σχέδ. 1, 4’ Σχέδ. 
4, 4' Π ί ν. 566 α, 4).

4) Έπί έξωτερικής έρυθράς έπιφανείας ταινίαι 
παράλληλοι καστανόλευκοι. Ή έσωτερική έπι- 
φάνεια είναι μελανή στιλπνή (Σχέδ. 4, 2).

5. Συγγενεύουν πρός τά σχήματα τής Παραδημής περισ
σότερον, βλ. D. French An. St. XI ( 1961 ), σ. 127 καί όλι- 
γώτερον πρός τά τής Όλυνθου, βλ. Olynthus I, είκ. 71, πρά
γμα άπολύτως δικαιολογημένον.

6. Βλ. D. French, Γ:.ά. είκ. 7, 2-4, 9,

5) Έπί καστανής στιλπνής έξωτερικής έπι
φανείας διακόσμησις διά μελανών ταινιών. Ή 
έσωτερική έπιφάνεια καστανή άμαυρά ( matt). 
Μοναδικόν παράδειγμα.

6) Έπί έρυθράς άνοικτής έπιφανείας, άμαυράς 
(matt), κόσμησις στιλπνή διά ταινιών έρυθροϋ 
βαθέος χρώματος.

7) Έπί καστανοκιτρίνης στιλπνής έπιφανείας 
διακόσμησις διά ταινιών έρυθροϋ χρώματος. Χα
ρακτηριστική ή τεχνική τοϋ άραιωμένου έρυθροϋ 
χρώματος είς τό κέντρον τής ταινίας, ένώ τά πε
ριγράμματα διαγράφονται έντόνως έρυθρά. Ή 
τομή τοϋ όστράκου τροπιδοειδής.

8) Έπί μελανής μετρίως έστιλβωμένης έπιφα
νείας ταινίαι διά παχέος έρυθροϋ χρώματος.

9) Έπί κιτρινολεύκου στιλπνής έπιφανείας, 
κόσμησις διά μελανών γραμμών.

10) Έπί κίτρινης (buff) άμαυράς έπιφανείας 
κόσμησις μόνον έπί τής έξωτερικής έπιφανείας 
διά παραλλήλων καμπύλων γραμμών καστανού 
χρώματος (Σχέδ. 4, 6’ Π ί ν. 566 β, 8 ). Ό 
πηλός είναι κίτρινος λεπτός. Μοναδικόν παρά
δειγμα. Πιθανώτατα έχει είσαχθή.

γ) Κεραμεική μέ εγχάρακτον διακόσμησιν

Ελάχιστα δείγματα εχομεν, άλλά είναι χαρα
κτηριστικά. Ή τεχνική των διαφέρει άπό τήν τής 
άντιστοίχου κατηγορίας τής Άνατ. Μακεδονίας. 
Έπί έξωτερικής έπιφανείας καστανής ή μελα
νής στιλπνής καί έσωτερικής άμαυράς ( matt) 
κόσμησις δι’ έγχαράκτων έπαλλήλων γωνιών 
( Π ί ν. 567 α, 3' Σχέδ. 4, 9 ) καί άλλων γραμ
μικών κοσμημάτων. Συνήθως έντός τών χαραγμά
των ύπάρχει λευκόν χρώμα. Άναφέρομεν παρά
δειγμα πώματος (;) άγγείου (διαμ. 0,14 μ.) μέ 
έγχάρακτον διακόσμησιν (Σχέδ. 3 ). Άμφότε- 
ραι αί έπιφάνειαί του έχουν καστανότεφρον άπό- 
χρωσιν όμοίαν μέ τήν τοϋ πηλοϋ άγγείου καί δέν 
είναι έστιλβωμέναι.

Έπίσης έτερον δείγμα, όστρακον τύπου black - 
topped red μέ έγχάρακτον διακόσμησιν έπί τής 
έρυθράς έπιφανείας καί λευκόν χρώμα έντός τών 
χαραγμάτων (Π ί ν. 567 α, 6· Σ χ έ δ. 4, 7 ).

Όστρακον έπίσης μέ έλαφρώς έξέχον χείλος 
καί μέ συγκλίνον πρός τόν πυθμένα τοίχωμα ( ca
rinated ), φέρει έπί τής σχηματιζομένης άκμής 
άβαθεΐς έγκοπάς καί κάτωθεν λοξάς, έλαφράς αύ- 
λακώσεις (rippled). Άμφότεραι αί έπιφάνειαί 
του είναι άμαυραί χρώματος καστανού (Σχέδ. 4, 
3' Π ί ν. 567 α, 4 ).

Ό πηλός τών άγγείων τοϋ στρώματος τούτου 
είναι γενικώς διά τά μονόχρωμα τεφρόχρους, μάλ
λον χονδρόκοκκος, ένώ διά τά γραπτά έρυθρών
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άποχρώσεων κατά κανόνα καί χονδρόκοκκος Είς βάθος 0,45 μ. εδρέθη λίθινη διάτρητος ψηφίς 
έπίσης, ένίοτε δέ μέ μαργαρυγίαν. ( Π ί ν. 565 δ ).

Διάφορα ευρήματα Παρατηρήσεις

Εύρέθησαν λεπίδες καί θραύσματα πυριτολί- Χωρίς νά δύνανται νά είναι όριστικά τά έκ τής

Σχέδ. 4. Λαφρούδα. Όστρακα μέ γραπτήν καί έγχάρακτον κόσμησιν. Τομαί άγγείων.
(Σχ. Ή. Άθανασιάδου)

θου κίτρινου, ώς τών συνοικισμών τής Άνατ. Μα
κεδονίας, άλλά έπίσης καί μελανοτέφρου άποχρώ- 
σεως. Έπίσης, είς τό άνώτερον στρώμα εύρέθη
σαν λίθινα έργαλεϊα, τριπτήρες, άξίναι ( Π ί ν. 
567 β ). Τά περισσότερα είς βάθος 0,80 -1 μ.

Πλησίον τής όχθης, προφανώς έκ τής παρα- 
συρθείσης έπιχώσεως, εύρέθησαν λίθινα ίγδία.

δοκιμαστικής σκαφής προκύψαντα συμπεράσμα
τα διά τήν κεραμεικήν, δέν παύουν όμως νά έχουν 
σημασίαν ιδίως τοπογραφικήν.

1) Παρατηρεΐται παντελής έλλειψις σπειρο- 
ειδούς καί διά γραφίτου κοσμήσεως. Τούτο όδη- 
γεΐ είς τήν σκέψιν, ότι πρόκειται ίσως περί πα- 
λαιοτέρου χρονικώς συνοικισμού έν συγκρίσει
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μέ τούς γειτονικούς θρακικούς συνοικισμούς, 
οΐτινες έχουν τό είδος αύτό τών διακοσμήσεων’. 
Παρ’ δλα ταύτα δέν παύει νά ύπάρχη συγγένεια 
μέ αύτούς τούς συνοικισμούς, Ιδίως ώς πρός τά 
σχήματα των αγγείων, τήν τεχνικήν των μελανο- 
χρώμων στιλπνών άγγείων καί τήν κατηγορίαν 
τών black - topped.

2) Παρ’ δλον δτι ή μελανόχρωμος κεραμεική, 
ώς πρός τήν τεχνικήν καί τό σχήμα τών άγγείων, 
παρουσιάζει συγγένειαν μέ τής Δ. Μικράς ’Ασίας 
(Kum tepe I b άλλά καί Τροία I), τής Θερμής II7 8 
καί τής Πολιόχνης (periodo Azzuro )9, δέν έχει 
Ιδιαιτέρως στενάς όμοιότητας.

3) Έπισημαίνονται έπίσης σχέσεις μέ τόν πο
λιτισμόν τής Vinca A - Β 1 καί τής Salcuta II α - β 
καί βεβαίως μέ τήν Βουλγαρίαν, Ιδίως είς τά σχή
ματα καί τάς λαβάς τών άγγείων10 11.

4) ’Από τούς συνοικισμούς τής Άνατ. Μακεδο
νίας στενώτεραι σχέσεις παρατηρούνται μέ τήν 
κεραμεικήν τού Πολυστύλου ( black - topped), 
τής περιοχής Δράμας συμπεριλαμβανομένης καί 
τής Πετρούσσης, καί δυτικώτερον μέ τήν Όλυν- 
θον (μονόχρωμα άγγεΐα )u.

Μέ τήν Θεσσαλίαν ίσως σχετίζεται μέ τά νεο
λιθικά «άμαυρόχρωμα »12, άν καί ή χρονολό- 
γησίς των ίσως νά είναι ύψηλοτέρα, καί μέ τόν 
ρυθμόν Λαρίσης.

5) ’Αξιοσημείωτος ή έλλειψις ειδωλίων.
6) Χαρακτηριστική ή ΰπαρξις τής « ξεστής » 

(scraped) τεχνικής, δείγματα τής όποιας δέν 
δχομεν έξ άλλων συνοικισμών τής περιοχής.

Έκ τών άνωτέρω παρατηρήσεων μετά άρκετής 
βεβαιότητας δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν, δτι 
πρόκειται περί συνοικισμού τής νεωτέρας νεολι
θικής περιόδου.

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

7. Παραδημή, Στρύμη κ.λ.π. έπίσης καί οί περισσότεροι 
τής *Α. Μακεδονίας.

8. W. Lamb, Excavations at Thermi.
9. L. Bernab6 - Brea, Poliochni ( 1964) τ. I, 2 καί πίν. 

XV, f τό όποιον όμοιάζει μέ Σ χ έ δ. 2, 7, πίν. XVII, g - i 
καί πίν. XII, ένθα υπάρχουν λαβαί όμοιάζουσαι πρός τήν 
τοϋ Σ χ έ δ· 4 ύπ’άριθ. 1.

10. D. Berciu, Contributii la problemele neoliticului in 
Rominia in lumina noilor cercetari, είκ. 3, 3, τό είκονιζόμε- 
vov έκ Vinca όμοιάζει ώςπρός τό θέμα κοσμήσεωςμέ τό πώμα 
τοϋ Σ χ έ δ. 3, καί αί κερατοειδεΐς λαβαί τής Salcuta Ila καί β 
σ. 259 καί σ. 265, είκ. 97, 3, Ι.Τά έκ Boian II a ειδώλια μέ 
τό διακοσμητικόν τους θέμα συγγενεύουν μέ τό ώς άνω πώ
μα, βλ. είκ. 192 Gaul, The neolithic period in Bulgaria, πίν. 
XL, XLI, XLII, XLm, XLVIII, LXIX.

11. G. Mylonas, Olynthus I, 34 κ.έ.
12. V. MilojfciC, Ergebnisse der deutschen Ausgrabungen 

in Thessalien 1953 - 1958.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Νομός Καβάλας

1) Ξ ε ρ ι ά ς: ΕΙς θέσιν « Γενή Μαχαλά », έν- 
τός άγροΰ νεωστί άροθέντος εύρέθησαν έκατόν 
όγδοήκοντα άργυρό ρωμαϊκά νομίσματα έποχής 
Δημοκρατίας καί πρώτων αύτοκρατορικών χρόνων.

2) ’Ελευθεραί: ΕΙς τήν αύλήν τού Ίω- 
άννου Μανδαλιανοΰ εόρέθη τυχαίως βυζαντινόν 
« κολουροπυραμιδοειδές » κιονόκρανον φέρον ά- 
νάγλυφον διακόσμησιν έπιμελοΰς έργασίας. Σταυ
ρός, φύλλα άκάνθης καί έλικες κοσμούν δύο άντι- 
στοίχους πλευράς (Πίν. 568 α), ρόδαξ καί 
φύλλα κισσού ώς παραπληρωματικά κοσμούν 
τήν τρίτην (Πίν. 568 β), διπλούς σταυρός 
έγγεγραμμένος είς κύκλον ήμίεργος κοσμεί τήν 
τετάρτην πλευράν. Κατά τάς άκμάς πλοχμός πε- 
ποικιλμένος μέ ρόδακας καί σταυρούς έναλλάξ. 
Μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Καβάλας.

3) Είς Ντικελί-Τάς, Πολύστυλο ν, 
Καλλίφυτον καί Κεφαλάριον εύρέθη
σαν τυχαίως έπί τής έπιφανείας τού έδάφους 
θραύσματα άγγείων προϊστορικής έποχής. Παρε- 
δόθησαν είς τό Μουσεΐον Καβάλας.

4) ’Ακροβούνιον Παγγαίου: Άν-
ευρέθη μαρμάρινη πλάξ, φέρουσα λατινικήν έπι- 
γραφήν.

2. Θάσος

Κατά τάς έργασίας καθαρισμού καί βαθύνσεως 
τού άρχαίου λιμένος Θάσου εύρέθησαν αί κάτωθι 
άρχαιότητες:

1. Κεφαλή γυναικός μέ κόμμωσιν Melonenfri- 
sur καί καλύπτραν. Άντίγραφον έργου 4ου αί- 
ώνος π.Χ. κατασκευασθέν κατά τήν ρωμαϊκήν 
έποχήν (Πίν. 569 α).

2. Κεφαλή άνδρός μέ κράνος, ρωμαϊκής έπο
χής (Πίν. 568 γ - δ ).

3. Άκέφαλον άγαλμα άνδρός φέροντος χλα
μύδα καί κράνος, άπό τό όποιον σφζεται τό άκρον 
τού λοφίου έπί τού τραχήλου. Ρωμαϊκής έποχής 
(Πίν. 569 β-δ).

Τά ύπ’ άριθ. 2 καί 3 πιθανόν συνανήκουν.
4. ’Ακέφαλος προτομή άνδρός έπί έλλειψοει- 

δούς βάσεως. Ρωμαϊκής έποχής (Πίν. 569 ε).
5. ’Ανάγλυφος πλάξ, άποτελεσθεϊσα έκ δύο 

συγκολληθέντων τεμαχίων μέ παράστασιν άνδρός. 
Ρωμαϊκής έποχής (Πίν. 570 α, γ ).

6. ’Ανάγλυφος πλάξ μέ παράστασιν παιδός. 
Ρωμαϊκής έποχής (Πίν. 570 α).

7. Τμήμα ίματίου άγάλματος γυναικός ρωμαϊ
κής έποχής. Πιθανόν συνανήκει μετά τού ύπ’ 
άριθ. 1 (Πίν. 570 β).
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Ν. Ξάνθης. Λαφρούδα: α. Γενική άποψις τής λίμνης. Τό μοναδικόν δένδρον παρά τό κέντρον τής 
είκόνος δεικνύει τήν θέσιν τοϋ συνοικισμού, β. Κάθετος τομή τής όχθης, εις ήν διακρίνονται αί 
στρώσεις τής έπιχώσεως, γ. Άγγεΐον πιθοειδές πρό τής άιραιρέσεως τών χωμάτων, δ. Αιθίνη ψηφίς
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ΠΙΝΑΞ 566 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ν. Ξάνθης. Λαφρούδας: α. Λαβαΐ καί όστρακα τύπου black-topped μέ γραπτήν καί «ξεστήν» κόσμησιν, 
β. Όστρακα μέ γραπτήν καί «ξεστήν» κόσμησιν
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Ν. Ξάνθης. Λαφρούδα: α. Λαβαί καί όστρακα μέ έγχάρακτον κόσμησιν, β. Πυρήνες καί λεπίδες
πυριτόλιθου καί άξΐναι
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