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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εισαγωγικά

Κατά τό έτος 1965 ύπό τής Εφορείας ’Αρχαιο
τήτων ΙΕ' Περιφερείας διενηργήθησαν άνασκαφαί 
εις Άμφίπολιν (βλ. Τό'Εργον Α.Ε. 1965, σ.28-43). 
Τερπνήν Νιγρίτης καί Άβδηρα. Συνεχίσθη πρός 
τούτοις ή έκθεσις των αρχαιοτήτων εις τό Μου- 
σεϊον Καβάλας, έγένοντο έργασίαι έκθέσεως είς 
τό νεόδμητον Μουσεΐον Φιλίππων, έργασίαι συν- 
τηρήσεως τοϋ μεσαιωνικού ύδραγωγείου Καβάλας 
καί έργασίαι άποκαταστάσεως τής πλακοστρώ
σεως τού Forum Φιλίππων. Κατωτέρω δημοσι
εύεται συνοπτική εκθεσις περί τού όλου έργου 
τής ’Εφορείας κατά τό έτος 1965.

1. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 

Λ. ΑΒΔΗΡΑ

Συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος τούτο αί άνα
σκαφαί καί αί έρευναι τού άρχαιολογικοΰ χώρου 
τών Άβδήρων, ύπό τήν διεύθυνσιν τού ’Εφόρου 
’Αρχαιοτήτων Δημητρίου Λαζαρίδη καί μέ τήν 
συμμετοχήν τών Έπιμελητριών κ. Ευγενίας Λε- 
βεντοπούλου - Γιούρη καί δ. Χάϊδως Κουκούλη1. 
Είς τάς άνασκαφάς προσέφερεν έπίσης τάς υπη
ρεσίας της ή τελειόφοιτος τής Πολυτεχνικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δ. 
Ρ. Μπουρνιά, ή όποια καί έξεπόνησε τά δημο
σιευόμενα ένταύθα σχέδια. Είς τήν έποπτείαν 
τών συνεργείων έργατών καί εις διαφόρους έρ- 
γασίας τών άνασκαφών πολύ έβοήθησαν οί φύ
λακες ’Αρχαιοτήτων Καβάλας Παν. Φλωριας καί 
Βασ. Σταμάτης. Αί έργασίαι, διαρκέσασαι άπό 
1ης μέχρι 9ης ’Οκτωβρίου, άπησχόλησαν κατά 
μέσον όρον περί τούς 65 έργάτας ήμερησίως, 
διενηργήθησαν δέ εις διαφόρους τομείς τής άρ- 
χαίας πόλεως, κατά τό βόρειον καί ανατολικόν 
τμήμα αύτής μέχρι τής θαλάσσης. Κατωτέρω έκ- 
τίθενται έν συντομία αί κυριώτεραι έργασίαι καί 
τά άποτελέσματα αυτών.

1. Θέατρον. Τό θέατρον τών Άβδήρων, γνωστόν 
πρό πολλού έκ τών έπιγραφικών μαρτυριών2,

Ι.Έκ τών Έπιμελητριών ή κ. Ε. Λεβεντοπούλου - Γιού
ρη είχε τήν έποπτείαν τών δοκιμαστικών τομών καί ή δ. 
X. Κουκούλη τών έργασιών τοϋ θεάτρου.

2. Βλέπε ψήφισμα τών Άβδήρων πρός τιμήν τοϋ Φίλωνος 
Πύθωνος Άκανθίου, δημοσιευθέν ύπό Ch. Avezou -Ch. Pi
card έν BCH 1913, σ. 123 - 124 . . . καλεϊσθαι δέ αύτόν έως 
δν ζη καί ές τιροεδρίαν κατ' ένιαντόν, καί στεφανονσθαι έν 
τφ Θεάτρφ ές del Διονυσίων τφ άγώνι χρυσψ στεφάνψ .... 
Άρχαί τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος.

είχεν άναζητηθή άνεπιτυχώς μέχρι τοΰδε κατά 
τάς δοκιμαστικός έρεύνας τών παρελθόντων έτών. 
Ή θέσις τούτου καθωρίσθη κατά τό έτος 1965 
ύπό τάς κάτωθι συνθήκας.

Είς τό βορειότερον σημεΐον τής άρχαίας πό
λεως, πιθανώτατα δέ έξω τού τείχους αυτής, ύ- 
πάρχει άκαλλιέργητος έκτασις, άνήκουσα είς 
τόν ιδιώτην ’Αναστάσιον Σταγόνην. Ή φυσική 
διαμόρφωσις είς τήν θέσιν ταύτην τών κλιτύων 
χθαμαλών υψωμάτων, όριζόντων τήν πόλιν άπό 
Β., προσδίδει είς αύτάς τήν μορφήν κοίλου άρχαίου 
θεάτρου. Ό χώρος καλύπτεται ύπό πυκνής άγριας 
βλαστήσεως. Είς τήν παρυφήν τής κλιτύος καί 
έγγύτατα συγχρόνου φρέατος, είχε διενεργηθή 
πρό έτών ύπό ιδιώτου, ώς μοί άνεκοινώθη, μι
κρά έκσκαφή πρός δημιουργίαν φρεατίου έπί τφ 
σκοπφ τής συγκεντρώσεως ΰδατος διά τήν αρ- 
δευσιν παρακειμένου φυτωρίου. Κατά τήν έκσκα- 
φήν τής θέσεως ταύτης άνευρέθη ύπό τού κτηνο- 
τρόφου Δημητρίου Χατζοπούλου, διατηροΰντος 
ποιμνιοστάσιον είς άπόστασιν μικροτέραν τών 
100 μ. έκ τού χώρου τής έκσκαφής, πλάξ θασίου 
χονδροκόκκου μαρμάρου, άποτετμημένη είς δύο 
συνανήκοντα τεμάχια, παρουσιάζουσα έλαφρώς 
καμπύλην έπιφάνειαν3. Ό χώρος τής έκσκαφής 
καί ή πλάξ ύπεδείχθησαν ύπό τού ώς άνω ιδιώτου 
είς τόν Νομάρχην Ξάνθης, κ. Δώδον, καί τόν τότε 
έκτακτον έπιστημονικόν βοηθόν Ξάνθης, φοιτη
τήν τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, κ. Κ. Δημάδην, έδόθη δέ καί ή 
πληροφορία ότι όπήρχε καί άλλη πλάξ έντός τού 
σκάμματος. Άπεφασίσθη τότε ύπό τού Νομάρ
χου Ξάνθης ή διενέργεια μικράς σκαφικής έρεύ- 
νης, ήτις καί έπραγματοποιήθη άπό 2-5 ’Ιουνίου 
διά 4 έργατών, έργασθέντων ύπό τήν έπίβλεψιν 
τού κ. Δημάδη. Καί έπειδή, ώς μοί άνεκοινώθη 
ύπό τού Νομάρχου, λόγω τής παρουσίας άφθο
νου ΰδατος έντός τού σκάμματος, δέν ήτο δυνατή 
ή έκβάθυνσις αύτοΰ, έπεχειρήθη μικρά δοκιμα
στική τομή νοτίως τούτου, είς τό κατώτερον τμή
μα τής κλιτύος. Διά τής τομής αύτής άπεκαλύφθη- 
σαν πλίνθοι πωρολίθου καί λιθορριπή άκατερ- 
γάστων λίθων, άνήκουσαι είς τήν ύποδομήν τού 
άρχαίου θεάτρου.

Τήν 1 ’Οκτωβρίου διά συνεργείου 47 έργατών,

3. Ή πλάξ αϋτη φυλάσσεται είς τόν έξώστην τοϋ γραφείου 
τοϋ Νομάρχου Ξάνθης, ένθα και τήν είδον τόν Αύγου
στον τοϋ 1965, άλλ’ όμως δέν εϊχον τήν δυνατότητα νά τήν 
φωτογραφήσω καί νά μετρήσω τάς διαστάσεις της. Ή έντύ- 
πωσίς μου είναι ότι τό μήκος αύτής δέν ύπερβαίνει τά 0,70 μ. 
περίπου. Νομίζω, ότι όρθώς έθεωρήθη αϋτη ώς έρεισίνω- 
τον θρόνου προεδρίας καί λόγω τής έργασίας της καί λόγφ 
τοϋ χώρου άνευρέσεώς της είς τήν ύποθετικήν θέσιν τής 
περιφερείας τής όρχήστρας.
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