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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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έπιγραφάς κυρίως, στεγαζομένη κακώς μέχρι τοΰ- 
δε είς τά ύπόγεια τοΟ Γυμνασίου Άρρένων Σερ
ρών, μετεφέρθη είς τό ιστορικόν μνημεΐον «Μπε- 
ζεστένι», όπου καί θά έκτεθή, ώστε νά είναι έπι- 
σκέψιμος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Καβάλα. Κατ’άνάθεσιν τής ’Αρχαιολο
γικής Υπηρεσίας ό έπιβλέψας τάς έργασίας άνε- 
γέρσεως των δύο Μουσείων Καβάλας καί Φιλίπ
πων πολιτικός μηχανικός κ. Νικόλαος Ποτήρης, 
συνέταξε πλήρη μελέτην, μετά τοπογραφικοΰ δια
γράμματος, άποτυπώσεως καί φωτογραφιών, έπι- 
σκευών καί έργασιών συντηρήσεως του μεσαιω
νικού τείχους Καβάλας, τού όποιου πλεΐστα ση
μεία ήπειλούντο μέ κατάρρευσιν. Συμφώνως πρός 
τήν συνταχθεΐσαν τεχνικήν έκθεσιν έπεσημάνθη- 
σαν 50 θέσεις, έχουσαι άνάγκην έργασιών έπι- 
σκευής καί συντηρήσεως, καθ’ όσον τό τείχος αυ
τόθι ένεφάνιζε ρήγματα, ρωγμάς, άποκολλήσεις 
τμημάτων, διογκώσεις, σοβαράς άποκλίσεις άπό 
τής κατακορύφου κ.λ.π. Αί θέσεις αΰται άναλό- 
γως τής σοβαρότητος τής καταστάσεως καί τοϋ 
κινδύνου καταρρεύσεως καί προκλήσεως άτυχη- 
μάτων διηρέθησαν είς τέσσαρας κατηγορίας: 1) 
Έξαιρετικώς έπικινδύνους θέσεις, 2) λίαν έπικιν- 
δύνους, 3) έπικινδύνους καί 4) ούχϊ έπικινδύνους 
έπί τοΰ παρόντος. Ώς έξαιρετικώς έπικίνδυνοι 
έχαρακτηρίσθησαν δεκαοκτώ καί ώς λίαν έπικίν- 
δυνοι ένδεκα θέσεις.

Κατά τό έτος τοΰτο, διά τής διατεθείσης ύπό 
τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώ- 
σεως πιστώσεως 490.000 περίπου δραχμών, έ- 
γένοντο έργασίαι συντηρήσεως συμπληρώσεως 
ή άνακατασκευής τών είκοσιεπτά έκ τών εί- 
κοσιεννέα θέσεων. Αί έργασίαι αύται έξετελέ- 
σθησαν όπό συνεργείου πεπειραμένων έργατο- 
τεχνιτών μέ έπικεφαλής τόν άρχιτεχνίτην κ. 
Σπΰρον Γελαδάρην, όπό τάς τεχνικάς δδηγίας 
τοϋ έπιβλέποντος μηχανικοϋ κ. Νικ. Ποτήρη καί 
όπό τήν συνεχή έπίβλεψιν τοϋ ’Εφόρου καί τών 
Έπιμελητριών ’Αρχαιοτήτων τής ΙΕ' Περιφέρειας, 
έλήφθη δέ μέριμνα άναπαλαιώσεως τών οίκοδο- 
μηθέντων τμημάτων (Π ί ν. 572 α - γ, 573 α - δ, 
574 α - β).

2. Θάσος. Δαπάναις τής Γαλλικής ’Αρχαιο
λογικής Σχολής καί τής ’Αρχαιολογικής Υπη
ρεσίας, όπό τήν έπίβλεψιν καί καθοδήγησιν τής 
’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων, έγένοντο ύπό συνεργείου 
είδικών μαρμαροτεχνιτών, τοΰ όποιου προΐστα- 
το ό άρχιτεχνίτης κ. Σπυρίδων Καρδάμης, έργα-

σίαι συντηρήσεως είς τά κάτωθι μνημεία τής Θά
σου:

1) Ιερόν Αλυκής Θάσου. Ό νότιος τοίχος τής 
άποκαλυφθείσης κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1963 
νέας άρχαϊκής οίκοδομής τοΰ Ίεροΰ τής Αλυ
κής παρουσίαζεν έπικίνδυνον άπόκλισιν πρός τό 
έσωτερικόν17. Διά τών γενομένων έργασιών αί 
μετακινηθεΐσαι πλίνθοι μαρμάρου έτοποθετήθη- 
σαν έκ νέου εις τήν θέσιν των, καί έστερεώθησαν 
διά τσιμεντοκονιάματος έσωτερικώς, ό δέ τοίχος 
έλαβε κατακόρυφον γραμμήν.

2) Άρχαϊον 'Ιερόν Έβραιοκάστρου. 
Ό άναλημματικός τοίχος τοϋ άνδήρου τοϋ Τεροϋ 
τών πατρφωνΘεών,είς τήν θέσινΕβραιόκαστρον18, 
παρουσίαζεν ήδη άπό τής άποκαλύψεώς του κατά 
τό παρελθόν έτος έπικίνδυνον άπόκλισιν πρός τά 
έξω, ίδίςι είς τό δυτικόν τμήμα του. Κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ χειμώνος καί συνεπεία καταρρα
κτώδους βροχής κατέπεσε τό άνατολικόν άκρον 
τοΰ τοίχου έπί μήκους 10 μ. περίπου. Χάρις είς 
τήν γενομένην άποτύπωσιν τοϋ τοίχου καί τάς 
ληφθείσας φωτογραφίας προ τής καταρρεύσεώς 
του κατέστη δυνατή ή έπανατοποθέτησις είς τήν 
άρχικήν των θέσιν όλων τών μαρμάρινων πλίν
θων τοΰ τοίχου (Π ί ν. 574 γ - δ). "Οπισθεν τοΰ 
άναλημματικοΰ τοίχου τοΰ 'Ιεροΰ κατεσκευάσθη- 
σαν τοιχία έκ ξηρολιθιας διά τήν συγκράτησιν 
τών χωμάτων τής έπιχώσεως. Πρός τούτοις έγέ
νοντο έργασίαι στερεώσεως τοΰ μαρμάρινου έ- 
δράνου, τοΰ άποκαλυφθέντος έντός άρχαίας οίκο
δομής είς τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ Ίεροΰ καί έτοπο- 
θετήθησαν έπί τών βάσεών των, έπί τοΰ βορείου 
στυλοβάτου, δύο κίονες τής παλαιοχριστιανικής 
έκκλησίας, τής άνεγερθείσης είς τόν χώρον τοΰ 
άρχαίου Ίεροΰ ( Π ί ν. 575 α).

3) Τοίχοι πολλών κατοικιών αρχαϊκής ή κλασ
σικής έποχής είς τόν αγρόν Δημητριάδη, οΐτινες 
παρουσίαζον διογκώσεις ή αποκλίσεις, άποκατε- 
στάθησαν είς τήν άρχικήν των θέσιν διά τής άφαι- 
ρέσεως τών όπισθεν αότών ώθήσεων, καθαρισμού 
τών άρμών τών δόμων έκ τών χωμάτων καί κοπής 
τής βλαστήσεως ( Π ί ν. 575 β - γ ). Πρός τού- 
τοις, όπου ήτο άνάγκη νά συγκρατηθή ή όπισθεν 
τών τοίχων έπίχωσις διά τήν διατήρησιν τοΰ άρ
χαίου έπιπέδου τών οικοδομών, συνεπληρώθησαν 
οί αρχαίοι τοίχοι διά τοιχίων έκ ξηρολιθιας 
( Π ί ν. 576 α).

4) Λόγιο τής άγριας βλαστήσεως καί τών ώθή
σεων τών έπιχώσεων, δκρως έπικίνδυνον διόγκω- 
σιν ένεφάνιζεν εν τών άρχαιοτέρων τμημάτων

17. BCH 1963, Chronique des Fouilles, σ. 893, είκ. 14.
18. BCH 1963, Chronique des Fouilles, σ. 858 κ.έ. και 1964 

σ. 866 κ.έ., είκ. 3-7.

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



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 571

Μουσεϊον Καβάλας: α - β. Αίθουσα Άμφιπόλεως

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


