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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

Είς τήν αίθουσαν Δ' έκτίθενται διάφορα ευρή
ματα χριστιανικών χρόνων, ώς καί τινες έπιγρα

ΘΡΑΚΗΣ

φαί (Π ί ν.

604 β, 605 α ).

Είς τόν διάδρομον,

τέλος, έκτίθενται τό κάτω μέρος τής περιφήμου

Κομοτηνή

άμφιγλύφου στήλης ’Αθηνών - Κομοτηνής άριθ.

ΕΙς τάς αίθουσας τού προσωρινού Μουσείου

40, συμπληρωθείσης κατά τό άνω μέρος διά γύ

έξετέθησαν τά Αρχαιολογικά εύρήματα της Πε

ψινου άντιγράφου ( Π ί ν. 605 β), τό άρχαιότε-

ριφέρειας, προερχόμενα έκ τυχαίων καί μόνον

ρον ένεπίγραφον βάθρον ( 5ος αί. π.Χ. ) έπιτυμ-

περιπτώσεων, καθ’ όσον πλήν τής άνασκαφής είς
Παραδημήν, κατά τό 1933, ύπό τών άειμνήστων

νυσιακός βωμίσκος Πολυάνθου, ένεπίγραφα βά

βίας στήλης, άνάγλυφον Θρακός ίππέως, ό διο

Καθηγητών Σ. Κυριακίδη καί Σ. Πελεκίδη, τής

θρα έπιτυμβίων στηλών έκ Μεσημβρίας "Εβρου

όποιας τά προϊστορικά ευρήματα μετεφέρθησαν

κλπ.
Τά βαρύτερα καί όγκωδέστερα έκ τών εύρημά

είς τό Μουσεϊον Θεσσαλονίκης, ώς καί τής άνα
σκαφής είς Στρύμην (Μολυβωτή ), κατά τό 1959 1960, ύπό τού Καθηγητοΰ Γ. Μπακαλάκη, τά

των (σαρκοφάγος, κιονόκρανα, κίονες κλπ. ) έκτίθενται προσωρινώς είς τήν καταλλήλως διαρρυ-

εύρήματα τής όποιας φυλάσσονται είς τό Μου-

θμισθεϊσαν ΝΑ. γωνίαν τού περιβόλου τού Γυ

σεϊον Καβάλας, ούδεμία άλλη συστηματική άνα-

μνασίου Άρρένων ( Π ί ν. 606 α), ένώ μερικά
άλλα (κιονόκρανα, άνάγλυφα) μετεφέρθησαν

σκαφή έγένετο μέχρι σήμερον, είς τούς Νομούς
Ροδόπης καί "Εβρου, έξαιρέσει, φυσικά, τής Σα
μοθράκης.
Ή εργασία έγένετο ύπό τού έκλεκτοΟ άρχιτεχνίτου τού ’Εθνικού Μουσείου Τρ. Κοντογιώργη,
βοηθουμένου ύπό τού Χρήστου Σταύρακα. Μέ
ιδιαίτερον ζήλον είργάσθη καί ό φύλαξ ’Αρχαιο
τήτων Έ. Μεντεσίδης.

είς τόν μεταξύ τού Μουσείου καί τής Εθνικής
Τραπέζης περιοριζόμενον ύπαίθριον χώρον (Π ί ν.
606 β).
Τραϊανούπολις
Είς τήν ήμικατεστραμμένην οικοδομήν, Φυλά

Διά τήν συγκρότησιν τής φωτοθήκης τού Μου

κων - Σταθμός, τής Έγνατίας όδού (Π ί ν. 607 α ),
παρά τόν χώρον τής άρχαίας Τραϊανουπόλεως,

σείου, έγένετο φωτογράφησις τών έκθεμάτων ύπό
τού φωτογράφου τού Έθν. Μουσείου Κ. Κων-

συνεκεντρώθησαν, μέ τήν θερμοτάτην συμπαράστασιν καί φροντίδα τού έκπαιδευτικού ’Αγγέλου

σταντοπούλου, ένφ ύπό τής φιλολόγου Κ. Νικο-

Ποιμενίδου,

λαΐδου έγένετο έκ νέου ή καταγραφή άπάντων
τών εύρημάτων τού Μουσείου, διά τήν σύνταξιν

των Άλεξανδρουπόλεως, έπιγραφαί καί διάφο
ρα Αρχιτεκτονικά μέλη, τόσον έκ τού χώρου τής

τού όριστικοΰ Καταλόγου.
"Απασαι αί έργασίαι έξετελέσθησαν ύπό τήν

Τραϊανουπόλεως, όσον καί έκ τού γειτονικού χω

άμεσον

έπίβλεψιν

τού ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων

Θράκης.
Οΰτω, άπό τού φθινοπώρου, τό Μουσεϊον ήτο
είς τήν διάθεσιν τού Κοινού, έλπίζεται δέ νά γί-

έκτάκτου Έπιμελητού

’Αρχαιοτή

ρίου Λουτρά, άποτελεσθείσης ούτω μιάς μικράς,
άλλά λίαν χρησίμου τοπικής συλλογής.
Διδυμότειχον

νη λίαν συντόμως ή έπίσημος έναρξις λειτουρ

Διά πιστώσεων έκ τού έκτάκτου κονδυλίου Βο
ρείων ’Επαρχιών Ελλάδος, ήρχισεν, ύπό τήν έπί

γίας τούτου.
Τά εύρήματα κατενεμήθησαν είς τάς τέσσα-

βλεψιν τοδ Έπιμελητού Βυζαντινών ’Αρχαιοτή
των Μ. Μιχαηλίδου, ή στερέωσις τμήματος τής

ρας μικράς σχετικώς αίθούσας, ώς καί είς τόν
στενόν διάδρομον, ώς άκολούθως:
Είς τήν αίθουσαν Α' έξετέθησαν τά άρχαιότε-

δυτικής πλευράς τού τείχους τής πόλεως ( Π ί ν.
607 β), ύπάρχει δέ βάσιμος έλπίς ότι κατά τό

ρα γλυπτά

(Π ί ν.

602 α - β ),

ώς ή έπιτυμβία

προσεχές έτος αί έργασίαι θά συνεχισθώσιν είς
μεγαλυτέραν κλίμακα, προς συντήρησιν καί στε-

άνάγλυφον

ρέωσιν τών κυριωτέρων, ώς καί τών πλέον έπι-

Όρφέως, έπιτύμβιον άνάγλυφον έκ τής Μέσσης

κινδύνων διά κατάρρευσιν σημείων τού τείχους.

Ροδόπης κλπ.
Είς τήν αίθουσαν Β' ( Π ί ν. 603 α - β) έκτίθενται άπασαι σχεδόν αί έπιγραφαί, ένώ είς τήν

ρου ’Αρχαιοτήτων, έγένετο περισυλλογή διαφό
ρων Αρχαιοτήτων καί μεταφορά τούτων είς τήν

αίθουσαν Γ' τά πορτραϊτα, είς προθήκας δέ προ

στεγαζομένην είς τό Γυμνάσιον τής πόλεως συλ

ϊστορικοί πελέκεις, νομίσματα, πήλινα άγγεϊα,

λογήν μέ τήν πρόθυμον πάντοτε συμπαράστασιν

διάφορα χαλκά καί

τού

άνθεμωτή

604 α ).

στήλη,

ή

Πεπλοφόρος,

μικροαντικείμενα

(Π ί ν.

Έξ άλλου, κατά τήν έκεϊ μετάβασιν τού ’Εφό

έκτάκτου

Έπιμελητού

’Αρχαιοτήτων τής

περιφερείας καθηγητοΰ Σωτηρίου Φυντάνη.
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ΘΡΑΚΗ

στάσιος Ξενοδοχείδης, τμήμα διαχωριστικοΰ κιο

Σαμοθράκη
Συνεχίσθησαν καί έφέτος αί άνασκαφαί εις τήν
νοτίαν Νεκρόπολιν ύπό τοϋ Άνδρέου Βαβρίτσα
καί τής Άμερικανίδος Elsbeth Dusenbery, εις
τά Προπύλαια δέ τοϋ Πτολεμαίοο, ώς καί τήν
Στοάν, ύπό τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής τοϋ

νίσκου, εκ λευκοϋ μαρμάρου, διλόβου παραθύ
ρου

όποιας έκθεσιν βλ. κατωτέρω.

ναοϋ

μετ’ αναγλύφου

πλάτ. 0,47, πάχ. 0,13 μ.
Μαρώνεια

Πανεπιστημίου τής Νέας Ύόρκης καί ύπό τήν
γενικήν διεύθυνσιν τής κ. Phyllis Lehmann, τής

παλαιοχριστιανικού

χρίσματος ( Π ί ν. 608 δ ). Διαστάσεις : ϋψ. 0,75,

1.

Στήλη μετ’ έπιγράμματος έπιτυμβίου ( Π ί ν.

611 α-β)

έκ μαρμάρου. Εύρέθη είς τόν άγρόν

Χατζηθωμά εντός τοϋ αρχαιολογικού χώρου Μαρωνείας.

Διατηρητέα μνημεία

Φέρει άπλοϋν κυμάτιον προεξέχον αρκετά είς
Κατόπιν προτάσεως τής Εφορείας άνεκηρύχθησαν ιστορικά διατηρητέα μνημεία καί άρχαιολογικοί χώροι (ΦΕΚ 239/Β' 30-6-64), τής
περιφέρειας Θράκης, διάφορα μνημεία καί χώ
ροι, άτινα δέν εΐχον περιληφθή εις γενομένας κα
τά τό παρελθόν ανακηρύξεις.

τό άνω μέρος, καθώς καί εις τήν βάσιν. Είς τήν
βάσιν πρός δεξιά είναι άποκεκρουμένη, φέρει δέ
καί τετράγωνον

όπήν - τόρμον άνωθεν τοϋ κυ

ματίου. Διαστάσεις : ϋψ. 0,59, πλάτ. 0,35 (κάτω )
καί 0,30 (άνω), πάχ. 0,19 μ. Ύπό τό κυμάτιον
ύπάρχει έπίγραμμα έκ 10 στίχων :
ΠΑ ΤΡΟΣΑΤΕΥΡΙΣΤΟ ΥΒΡΙΚΚΩΝ

Περισυλλογή αρχαίων - Τυχαία εύρήματα

ΟΔΕΤ HI Δ ΥΠΟΓΑΙΗΣΚΕΙΜΑΙ
ΑΠΑΜΕΙΑΣΠΑ ΤΡΙΔΟΣΕΚΠΡΟΜ

Κατά τάς μετακινήσεις εις τήν περιφέρειαν,

ΟΛΩΝΗΛΘΟΝΔΗΓΗΤΩΡΓΑΛΑ

περισυνελέγησαν ύπό τοϋ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων
διάφοροι άρχαιότητες, αΐτινες μετεφέρθησαν εις

ΤΩΝΚΑΙΜ ΟΥΝΟΣ {—> Ν A IX Μ A I

5

ΔΑΙΟΝΕΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΑΡΕΑΜΑΡ

τά πλησιέστερα Μουσεία καί συλλογάς.
Έκ τοϋ χωρίου Νέα Στρύμη προέρχεται λίθινη

ΝΑΜΕΝΟΣ(κενόν)ΛΕΙΠΟΜΑΙ . ΕΥ ΣΕ
ΒΕΩΝΔ ΕΤΟΜΥΡΙΟΝΙΞΟΜΑΙΑΣ

άξίνη ( Π ί ν . 608 β - γ) τοϋ τέλους τής νεο
λιθικής έποχής, τήν όποιαν ό Κωνστ. Λουρντάνης άνεϋρεν έσχάτως κατά τήν καλλιέργειαν τοϋ

ΤΥΕΙΤΙΚΑΙΕΙΝΑΙΔΗΙΤΙΜΙΟΝΕΣ
10

ΤΙΒΡΟΤΟΙΣ.

Ύψ. γραμμ. 0,012 - 0,013 μ.

άγροΰ του, κειμένου περί τά 30' ΒΔ. τοϋ χωρίου
καί παρά τόν συνοικισμόν Τζάρου.

1 .

Πατρός Άτευρίστου Βρίκκων
δδε rfjd’ ύπό γαίης κείμαι
Άπαμείας πατρίδος έκ προμ-

Αΐγειρος Ροδόπης
’Από έιών εύρίσκετο εις τήν οικίαν τής Βαρβά
ρας Άδαμακίδου τμήμα κίονος παλαιοχριστιανι-

ολών ήλθον δ’ ήγήτωρ Γαλα5.

κοϋ ναοϋ (Π ί ν . 609 α ), τό όποιον, όσον ένθυ-

νάμενος ( κενόν ). Λείπομαι, εύσε-

μεϊται ή ιδία, προέρχεται έκ τής παρά τήν Κομο-

βέων δέ τό μνρίον ίξ(ο)μαι ασ-

τηνήν Μαξιμιανουπόλεως ή Μοδυνοπόλεως, πρωτευούσης τοϋ θέματος Βολεροϋ κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους.
Είς τό χωρίον 'Αμαξάδες,

τών καί μοϋνος < έ >ν αίχμα,
δάίον εν προμάχοις ”Αρεα μαρ-

τυ, εϊ τι και είν "Αϊδΐ] τίμιον έσ10.

τϊ βροτοίς.

ό Χριστόδουλος

Τό έπίγραμμα τοϋτο είναι έπιτύμβιον, ύπέρ τοϋ

Παϊκόπουλος, καλλιεργούν άγρόν του πλησίον τής

Βρίκκωνος, υίοϋ τοϋ Άτευρίστου, όστις φέρε

βυζαντινής πόλεως Άναστασιουπόλεως ή Περιθεώριον, παρά τήν λίμνην Βιστονίδα, άνεϋρεν ανα

ται ώς «ήγήτωρ τών Γαλατών».

θηματικόν άνάγλυφον « Θρακός ίππέως », λίαν

Ή έξαρσις εις τόν α στίχον τοϋ « πατρός » αύτοΰ όδηγεΐ είς τήν σκέψιν ότι ό Άτεύριστος

έφθαρμένον, έκ κυανοΰ μαρμάρου, εις τό όποιον

ήτο γνωστόν πρόσωπον. Τό όνομα Βρίκκων τυγ

είκονίζεται, ώς συνήθως, έφιππος μορφή, ώς καί

χάνει

όφις περιειλιγμένος είς δένδρον (Π ί ν. 608 α ).
Διαστάσεις : ϋψ. 0,75, πλάτ. 0,88, πάχ. 0,18 μ.

πρώτην φοράν έδώ.
Στίχος 4: « ήγήτωρ Γαλατών ». Ό άπλοϋς τί

Μεταβάς έπί τόπου παρετήρησα είς τό σημεϊον
τοϋτο ίχνη άρχαίου νεκροταφείου, προφανώς τής
Άναστασιουπόλεως.

τλος « ήγήτωρ » μάλλον είς άρχηγόν μισθοφόρων

Έκ τής Μαξιμιανουπόλεως προέρχεται έπί-

έπιγράμματος εις τόν Ιον π.Χ. αί., συμφωνεί καί
ίστορικώς πρός τήν κατάλυσιν τοϋ κράτους τών

σης, ώς έδήλωσεν ό έκ τοϋ χωρίου Ύφανταί ’Ανα

παντελώς

άγνωστον,

συναντώμενον διά

δύναται νά άποδοθή. Τοιαϋτα στρατεύματα έμίσθωνον καί οί Ρωμαίοι, ή χρονολόγησις δέ τοϋ
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Γαλαχών καί χήν πρόσληψιν χούχων εις σχραχιωχικάς έπιχειρήσεις εις χήν Θράκην καί άλλα-

’Ελλείπει χό παχρώνυμον χής νέκρας.
Χρονολογεΐχαι εις χοΰς πρώχους αύχοκραχορι-

χοΟ. Καχά χήν διάρκειαν μιας μάχης έπεσεν, ώς
λέγει χό επίγραμμα, ήρωϊκώς «μοϋνος έν αίχμά»

κούς χρόνους.

ό Βρίκκων Άχευρίσχου. Ώς παχρίς χοϋ Βρίκκωνος

λευκοϋ μαρμάρου. Εύρέθη εις χόν "Αγιον Χαρά

( σχίχ. 3) εύχερώς δύναχαι νά θεωρηθή ή Άπά-

λαμπον χής άρχαίας Μαρωνείας. "Εχει σχήμα ορ

μεια χής Μικράς ’Ασίας, ένθα έγκαχεσχάθη μέρος

θογώνιον μέ κυμάχιον άνω καί κάχω.

χών Γαλαχών, μεχά χήν διάλυσιν χοϋ περί χόν Αί
μον Γαλαχικοϋ κράχους, εις χήν κληθεϊσαν Γα-

4. Βωμίσκος άναθημαχικός (Π ί ν. 610 α ) έκ

Διασχάσεις : ϋψ. 0,175, πλάχ. 0,14, μήκ. 0,275 μ.
Φέρει έπιγραφήν έκ χριών σχίχων :

λαχίαν χώραν, ήχις έγένεχο Ρωμαϊκή έπαρχία.

ΔΙΟΣ
ΚΑ IΡΩ

2. ’"Ανω μέρος ένεπιγράφου σχήλης μεχ’ άεχώμαχος ( Π ί ν.

612 α )

ΜΗΣ

έκ μαρμάρου λευκοϋ.

Εύρέθη εις χήν θέσιν Παναγούδα χης περιοχής
χης άρχαίας Μαρωνείας.

Ύψ. γραμμ. 0,15 - 0,02 μ.

Είναι έλλιπής καχά χάς πλευράς καί κάχω. ’Επί
χης κορυφής χής σχήλης σώζεχαι άποκεκρουμένον

Ή έπιγραφή χρονολογεΐχαι είς χόν 2ον μ.Χ.

άνθέμιον, ένφ ένχός χοϋ χυμπάνου ρόδαξ.

Λ ώς και Ρώμης
αί., όπόχε έχομεν χήν λαχρείαν χής θεάς Ρώμης.
5. Βάσις άναθημαχική (Πί ν. 612 β) έκ λευκοϋ

Διασχάσεις : ΰψ. 0,63, πλάχ. 0,42, πάχ. 0,15 μ.
Εις χό κάχω μέρος χοϋ κυμαχίου άναγράφεχαι

άρχαίας Μαρωνείας. Είναι έλλιπής κάχω, άνω, ώς

ή γνωσχή έπίκλησις ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ. Ύψ. γραμμ.

καί είς χήν άρισχεράν πλευράν. Διασχάσεις : ϋψ.

0,03 μ. 'Υπό χό κυμάχιον σφζονχαι έπχά σχίχοι
ελλιπείς :

χοι :

ΑΓΑΘΗ

ΤΥΧΗ

- -- Τ Ω Δ Η ΜΩΕΠΕΙΔ Η Η ΕΙ ΣΤΟΝ-----------ΟΡΝΗΛΙΟΝΗΡΑΚΛΕΙΔΗΝΕΥΧ------’----- ΗΜΩΝΚΑΙΤΑΧΕΙΟΝΜ------5.

ΠI Τ Α Φ I Ο Υ Τ ΕIΜ Η Σ ■ - - - - ΙΩ ΣΣΤΕ----- '

μαρμάρου. Εύρέθη είς χήν θέσιν Παναγούδα χής

0,21, πλάχ. 0,36, πάχ. 0,20 μ. Σφζονχαι χρεΐς σχί-

------ ΙΟΝ ΔΙ ΑΠ Α------------ΚΛΙΕΥΕΡΓΕΤΗΝΓ--------ΟΛΕΩΣΒΑΣΙΛΕ---

Ύψ. γραμμ. 0,02 μ.

------ΜΩ Τ-------

"Υψ. γραμμ. 0,15 - 0,02 μ.
’Αγαθή Τύχη
[’Έδοξεν] τώ όήμψ. ’Επειδή ή εις τον-----[Κ]ορνήλιον Ήρακλείδην εύχ-----------ημών καί τάχειον Μ------------έ]πιταψίου τειμής------------[αξ]ίως στε[φανώσαι]------------Μωτ------Πρόκειχαι περί ψηφίσμαχος χοϋ δήμου Μα
ρωνείας (;), ύπέρ χοϋ Κορνηλίου Ήρακλείδου,
δι’ ευεργεσίαν πρός αύχόν.
Σχίχ. 4. Τάχειον. Εις χά γνωστά παραδείγματα
τά άναφερόμενα ύπό χοϋ L. Robert (Hellenica
XI - XII, 6 ), προσχίθεχαι έν είσέχι.
3. Σχήλη έπιχυμβία ( Π ί ν. 609 β ) έκ λευκοϋ
μαρμάρου. Εύρέθη εις χήν θέσιν Παναγούδα χής
άρχαίας Μαρωνείας. Είναι άποκεκρουμένη καχά
χάς χρεΐς γωνίας.
Διασχάσεις : ϋψ. 0,335, πλάχ. 0,275, πάχ. 0,09 μ.
Φέρει έπιγραφήν έκ χριών σχίχων :
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΣΦΙΛΗ [Σ]
ΧΑΙΡΕ

( ψύλλον κισσοϋ )
"Υψ. γραμμ. 0,03 μ.

------ι,ον δι’ άτιά[ντων]------------ και ευεργέτην γ[ενόμενον]
------π]όλεως βασιλέ[α όνομα/ /κενόν/
Ή ώς άνω έπιγραφή άνάγεχαι είς χόν Ιον ή
2ον μ.Χ. αί.
Είς χό Φυλάκιον- Σχαθμόν χής ίσχορικής Έγναχίας όδοϋ, είς χόν χώρον χής Τραϊανουπόλεως,
συνεκενχρώθησαν, ώς άνεφέρθη, διάφορα άρχιχεκχονικά μέλη, εύρεθένχα ύπό χών χωρικών καί
μεχαφερθένχα πρό έχών είς χό γειχονικόν χωρίον
Λουχρά. Μεχαξύ χούχων είναι καί ένεπίγραφος
σχήλη, έκ χοπικοϋ πωρολίθου, ρωμαϊκών χρόνων
(Π ί ν. 610 β ). Αΰχη είναι άποκεκρουμένη άνω,
χονδροειδώς δέ λαξευμένη είς χάς χρεΐς πλευράς.
Διασχάσεις: ΰψ. 1.20, πλάχ. 0,58 (κάχω) καί
0,52 ( άνω), πάχ. 0,58 ( κάχω) καί 0,48 μ. ( άνω).
Είς χήν καλώς είργασμένην προσθίαν πλευράν
ύπάρχει έπιγραφή έξ έννέα σχίχων :
ΧΑΙΡΕ
ΤΥΝΒΟΝΤΟΥ
ΤΟΝΕΤΕΥ Ξ ΕΝ
ΗΒΑΧΙΟΥΔΙ
Ο Γ ΕΝ ΕΙ A A Υ
ΤΗΚΑΙΠΑΙΔΙ
ΚΑΙΙΟΥ ΛΙΑΝΩ
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ΘΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΜΕΥΝΩ

ξυνομεΰνψ

ΠΑΡΟΔΕΙΤΑ

παροδείτα.

Ύψ. γραμμ. 0,07.

Πρόκειται περί

οικογενειακού

τύμβου,

τόν

χα[ ϊΐοε,

όποιον κατεσκεύασεν ή Διογένεια, θυγάτηρ τού

τννβον τού
τον ετευξεν

συζύγου της ΊουλιανοΟ. Προφανώς, δ «τύμβος»

Βακχίου, χάριν τ&ν προαποθανόντων, τέκνου και

ή Βαχίου Δι-

ούτος εκειτο έπί τίνος δημοσίας δδοΟ, ώς φαίνε
ται έκ τής τυπικής φράσεως τοΟ χαιρετισμού πρός

ογένεια, αυ
τή και παιδί

τούς διερχομένους.

καί Ίουλιανώ

Χρονολογείται είς τόν 2ον μ.Χ. at.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ

*
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ΠΙΝΑΞ 602

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θράκη. Μουσεΐον Κομοτηνής : α - β. Αίθουσα Α'

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

ΠΙΝΑΞ 603

Θράκη. Μουσεΐον Κομοτηνής. Αίθουσα Β' : α - β. ’Ανατολική και δυτική πλευρά

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 604

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Θρφτη. Μουσεΐον Κομοτηνής : α. Τμήμα αιθούσης Γ', β. Τμήμα αιθούσης Δ'

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

ΠΙΝΑΞ 605

Θράκη. Μουσεϊον Κομοτηνής : α. Τμήμα δυτικής πλευράς αιθούσης Δ', β. Τμήμα διαδρόμου

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 606

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θρμκη. Κομοτηνή : α. Περίβολος Γυμνασίου Άρρένων, β. 'Υπαίθριος χώρος παρά τό Μουσείον

Α. ΒΑΒΡΙΤΙΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

ΠΙΝΑΗ 607

Θράκη : α. Τραϊανούπολις. Σταθμός Έγνατίας όδοϋ, β. Διδυμότειχον. Δυτική πλευρά τείχους

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 608

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θράκη. Μουσεϊον Κομοτηνής: α. Άνάγλυφον Θρακός ίππέως έξ Άναστασιουπόλεως, β-Υ- Λίθινη
άξίνη έκ Στρύμης, δ. Διαχωριστικός κιονίσκος μετά μονογράμματος ΧΡ έκ Μαξιμιανουπόλεως

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Π1ΝΑΕ 609

Θράκη : α. Χριστιανικόν κιονόκρανον έκ Μαξιμιανουπόλεως, β. Επιτύμβια στήλη έκ Μαρωνείας

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θ ράκη

:

α. 'Α να θημ α τικός βωμίσκος

έκ Μ αρω νείας,

β. ’ Ενεπίγραφος έπ ιτυμβία

σ τή λη έκ Τραϊανουπόλεως

ΠΙΝΑΞ 610

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 01:31:58 EET - 52.90.204.158

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θράκη. Μαρώνεια : α · β. Επιτύμβια στήλη μέ έμμετρον επιγραφήν

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 611

ΠΙΝΑΞ 612

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θρμκη. Μαρώνεια : α. Ψηφισματική στήλη, β. Τμήμα αναθηματικής βάσεως (;)

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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