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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.
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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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8. ’Αρχιτεκτονικά μέλη: Δύο τμήματα καμπύ
λου Ιωνικού γείσου μέ γεισίποδας καί Ιωνικόν 
κιονόκρανον ρωμαϊκής έποχής ( Π ί ν. 570 δ ).

9. Βωμός ένεπίγραφος μέ τιμητικόν ψήφισμα. 
Ρωμαϊκής έποχής.

3. Νομός Σερρών

1) ’Αλιστράτη: Είς θέσιν «Φανάρι τής 
'Αγίας Κυριακής » κατά τήν διάρκειαν άνασκα- 
φής δΓ άνεύρεσιν θησαυρού, άπεκαλύφθη μαρ
μάρινος κιβωτιόσχημος τάφος. ’Εντός αύτοϋ εΰ- 
ρέθη άττικός έρυθρόμορφος κωδωνοειδής κρα- 
τήρ εις τεμάχια. Α. Παριστάνεται γυναικεία πτε
ρωτή μορφή κρούουσα κύμβαλον, ύπό τούς ήχους 
τού όποιου δύο γυναίκες χορεύουν έκατέρωθεν 
αότής. Β. Τρεις ίματιοφόροι νέοι. Γ' τέταρτον 4ου 
αίώνος π.Χ. Μετεφέρθη εις τό Μουσεϊον Καβά
λας.

2) Νέο Σούλι: ’Εντός άγρού εόρέθη τυ- 
χαίως μαρμάρινη έπιτυμβία στήλη φέρουσα τήν 
άκόλουθον έπιγραφήν:

ΦΛ]ABIOC ΔΙΟΟΚΟΥΡ[Ι 
AHC ΟΥΛΠΙΟΟ ΜΑ 
ΝΤΟ) ΚΟΙΝΤΑ 
ΦΛΑΒΙΩ Π ΡΟΚΑ (ι) ΤΟ)
ΑΔΕΛΦΟ) ΚΑΙ ΛΙΟ0ΚΟΥΡΙΔ 
Η ΠΥΛΗ ΤΟ) ΠΑΠΠΟ)
MNHMHC ΧΑΡΙΝ

Γράμματα ύστέρων ρωμαϊκών χρόνων. Διαστά
σεις: ύψ. 1.53, πλ. 0,60 μ. Εΰρίσκεται είς τήν άρ- 
χαιολογικήν Συλλογήν Σερρών, ήτις φυλάσσεται 
είς τό κτήριον «Μπεζεστένι».

3) Νέα Ζίχνη: α) Τμήμα άναγλύφου ρω
μαϊκής έποχής μέ παράστασιν άνω σώματος γυ- 
ναικός, είκονιζομένης κατ’ ένώπιον.

β) ’Αττική μελανόμορφος λήκυθος μέ παρά- 
στασιν τριών ίματιοφόρων άνδρών άμελώς έσχε- 
διασμένων. ’Επί τού ώμου άνθέμιον καί δύο φύλ
λα κισσού ( βλ. Haspels, σ. 16-17).

γ) Μελαμβαφή άγγεΐα τού 4ου αίώνος π.Χ.
δ) ’Αγγεία τού ρυθμού «δυτικής κλιτύος »

(West - slope).
ε) Νομίσματα τού Μ. ’Αλεξάνδρου καί ρωμαϊ

κών χρόνων.
ς') Σφονδύλιον προϊστορικής έποχής.
4) Μεσορράχη : Είς τήν θέσιν «'Αγιος 

Γεώργιος», κατά τήν διάρκειαν άνασκαφής δΓ 
άνεύρεσιν θησαυρού, άπεκαλύφθησαν τάφοι λακ- 
κοειδεΐς καί κιβωτιόσχημοι. ’Εντός αύτών εύρέ- 
θησαν άγγεΐα άβαφή καί άγγεΐα μέ έφυαλωμένον 
γάνωμα χρώματος πρασίνου.

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΥΡΗ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

1. Τό νέον Μουσεϊον Καβάλας

Περατωθείσης τής έκθέσεως τών άρχαιοτήτων 
είς τάς αίθουσας τού ισογείου, τά περιστύλια καί 
τάς στοάς τού νέου Μουσείου Καβάλας, ήνοιξε 
τούτο διά τό κοινόν τήν 27ην Δεκεμβρίου. Τό 
Μουσεϊον Καβάλας είναι τό κεντρικόν Μουσεϊον 
τής Άνατ. Μακεδονίας καί έν μέρει τής Θράκης 
καί είς αυτό συνεκεντρώθησαν άρχαιότητες έκ 
διαφόρων άρχαίων πόλεων καί άρχαιολογικών 
χώρων όλοκλήρου τής περιοχής. Έκτίσθη έπί 
οικοπέδου έκτάσεως 4524 μ.2 κειμένου έπί τής νέας 
παραλιακής λεωφόρου, τής δημιουργηθείσης κατά 
τά τελευταία έτη δι’ έπιχωματώσεως τής θαλάσσης 
είς τόν έμπροσθεν τών παλαιών καπναποθηκών 
θαλάσσιον χώρον καί δωρηθέντος είς τό Κράτος 
ύπό τού Λιμενικού Ταμείου Καβάλας. Τά σχέδια 
τής οικοδομής έγένοντο ύπό τού καθηγητοΰ τής 
Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης κ. Δημ. Φατούρου καί τού άρχιτέκτο- 
νος κ. ‘Ιωάν. Τριανταφυλλίδη, τό δέ κτήριον κα
ταλαμβάνει χώρον 1663.50 μ2. Πλήν τού ισογείου 
έχει καί όροφον, είς τόν όποιον έκτός τών γρα
φείων, τής βιβλιοθήκης καί τής κατοικίας τού 
’Εφόρου, υπάρχει μεγάλη αίθουσα διαστάσεων 
31.70 X 11.40 μ.

Τόσον είς τάς αίθούσας τής Νεαπόλεως καί 
Άμφιπόλεως (Π ί ν. 571 α - β ), όσον καί είς τήν 
στοάν τής προϊστορικής συλλογής καί τάς έσω- 
τερικάς αύλάς καί στοάς των, αί έκτιθέμεναι άρ
χαιότητες έλαβον τήν όριστικήν των θέσιν.

Πρός τούτοις έσημείωσε σημαντικήν πρόοδον, 
εύρισκομένη πρός τό τέλος τών έργασιών, καί ή 
έκθεσις, έντός τής μεγάλης αιθούσης τού όρόφου, 
τών αρχαιοτήτων τών άποικιών τής Θάσου έπί 
τών άκτών τής Θράκης, Γαληψού, Οίσύμης καί 
Στρύμης, ώς καί έκ τών πόλεων Άβδήρων, Με
σημβρίας, Φιλίππων, τύμβου Νικησιάνης καί 
διαφόρων άλλων άρχαίων πόλεων τής περιοχής.

Τά έπίσημα έγκαίνια δέν έτελέσθησαν είσέτι.

2. Μουσεϊον Θάσου
Έςετέθη έπί βάθρου πρό κόγχης τής μεγάλης 

αιθούσης τού Μουσείου ό άνευρεθείς κατά τάς 
άνασκαφάς τής Θάσου έν έτει 1962 άνδριάς τού 
αύτοκράτορος Άδριανοϋ1® καί έξετέθησαν διά
φορα γλυπτά έπί βάθρων ή ρυμών τού τοίχου.

3. ’Αρχαιολογική Συλλογή Σερρών
Ή άρχαιολογική Συλλογή Σερρών, ήτις περι

λαμβάνει περί τάς 70 άρχαιότητας, γλυπτά καί

16. BCH 1962, Chronique des Fouilles, σ. 845, είκ. 2.
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Καβάλα: α - β. Βυζαντινόν κιονόκρανον καί έτέρα πλευρά αύτοΰ κοσμουμένη διά ρόδακος 
έξ Ελεύθερων, γ - δ. Κεφαλή άνδρός καί πλαγία δψις αυτής έκ Θάσου

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:50 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΕ 569

Καβάλα, ©άσος: α. Κεφαλή γυναικός, β - γ. Άκέφαλον άγαλμα άνδρός, δ. ’Οπίσθια όψις αύτοϋ,
ε. 'Ακέφαλος προτομή άνδρός
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Καβάλα. Θάσος: α. Τμήματα δύο αναγλύφων μέ παράστασιν παιδός καί άνδρός, β. Τμήμα αναγλύφου 
μέ παράστασιν γυναικός μέ ίμάτιον, γ. Τμήμα αναγλύφου μέ παράστασιν άνδρός, δ. Ιωνικόν 

κιονόκρανον και κοσμοφόρος μέ ιωνικόν κυμάτιον
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