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κια, τμήματα άμβωνος καί έπιγραφαί παλαιοχρι
στιανικών καί βυζαντινών χρόνων, προερχόμενα 
έκ διαφόρων μνημείων τών Φιλίππων ( Π ί ν. 
386 β).

Είς τήν αίθουσαν τοΟ όρόφου έξετέθησαν γλυ
πτά ρωμαϊκών χρόνων, αγάλματα Νικών καί ’Α
θήνας έξ άκρωτηρίων ναού τοδ 2ου μ.Χ. αίώνος, 
ανδριάντες, άναθηματικά καί έπιτύμβια άνάγλυ- 
φα, ώς καί είκονιστικαί κεφαλαί αύτοκρατόρων. 
Είς τό βάθος τής αίθούσης τοΟ όρόφου ύπάρχει 
δωμάτιον, έντός τού όποιου έξετέθησαν αί όλίγαι 
άρχαιότητες έλληνιστικών χρόνων, έπιγραφαί 
κυρίως τιμητικοί ή έπιτύμβιοι.

Έν τέλει έχει έτοιμασθή πρός εκθεσιν είς τόν 
προθάλαμον τοδ Μουσείου μικρά συλλογή εύ- 
ρημάτων, έκ τοδ έγγϋς τών Φιλίππων προϊστορι- 
κοδ συνοικισμοδ τοδ Ντικελί - Τάς, ήτις θά μετα- 
φερθή είς τό κτήριον, εύθύς ώς υπάρξουν αί προ- 
δποθέσεις άσφαλείας τοδ Μουσείου.

4. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Καβάλα. Έκ τοδ τόξου τής όψηλοτέρας σει
ράς άνοιγμάτων τοδ μεσαιωνικοδ υδραγωγείου τής 
πόλεως είχον καταπέσει λίθοι τινές, λόγω διαβρώ- 
σεως καί άποσαθρώσεως τοδ άσβεστοκονιάματος. 
Τό δημιουργηθέν κενόν έγκυμονοδσε κινδύνους 
μεγαλυτέραςκαταρρεύσεως.Διάτήνάποκατάστασιν 
τοδ τόξου καί έκτέλεσιν έργασιών συντηρήσεως 
έχρειάσθη νά κατασκευασθοδν ικριώματα, ύψους 
άνω τών 20 μ. Εκτός τών έργασιών τούτων προ
έβην είς τόν καθαρισμόν μεγάλου τμήματος τής 
αδλακος τού ύδραγωγείου έκ τών συσσωρευθέν- 
των χωμάτων καί τής άγριας βλαστήσεως καί τήν 
έμφραξιν τών ρωγμών τού έπιχρίσματος αυτής, 
πρός έπίτευξιν στεγανότητος.

2. Φίλιπποι. Συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος 
τούτο διά μικρού συνεργείου ύπό τόν μαρμαρο
τεχνίτην κ. Σπ. Καρδάμην, αί έργασίαι τής άπο- 
καταστάσεως τής πλακοστρώσεως τοδ Forum. 
Διά τών έργασιών αότών άποκατεστάθησαν είς 
τήν άρχικήν των θέσιν αί πλάκες τοδ άνατολικού 
ήμίσεος τού Forum, μέχρι τοδ μέσου περίπου τής 
νοτίας στοάς ( Π ί ν. 386 γ).

3. Θάσος. Ή συνεχής παρουσία ΰδατος έντός 
τού άνασκαφέντος ύπό τής Γαλλικής ’Αρχαιο
λογικής Σχολής παλαιοχριστιανικού κτηρίου® καί 
ή κατάστασις διατη ρήσεως τού λίαν άξιολόγου 
ψηφιδωτού δαπέδου, τού άποκαλυφθέντος έντός 
αύτού, έπέβαλον τήν άποκόλλησιν καί τήν μετα
φοράν τούτου είς τό Μουσεΐον Θάσου. Αί σχετι
κοί έργασίαι άποκολλήσεως, συντηρήσεως καί

6. BCH 1965, Chronique des fouilles, σ.935 κ.έ.καί 567 κ.έ. 
Yvon Garlan, Nouvel Mosalque Thasien.

στερεώσεως τού ψηφιδωτού έγένοντο ύπό ειδικού 
συνεργείου ύπό τόν ζωγράφον κ. Κολέφαν (βλ. 
ΑΔ 21 (1966) : Χρονικά, σ. 19).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

*

THASOS

I. Region au Sud-Ouest de Γ Agora

La fouille de 1965 a d6gag6, a Tangle de la 
voie romaine dall6e ( cf. BCH, 1965, p. 928 ) 
et de la « cour aux cents dalles» trois salles 
et le d<5but d’un passage, qui reliait la « cour 
aux cent dalles » a la grande cour reconnue en 
1962 (cf. BCH, 87 ( 1963 ), p. 549 et fig. 
2 et 3 ) (PI. 387 a ). Des sondages en pro- 
fondeur et de nombreuses trouvailles de mon- 
naie ont permis de preciser la chronologie 
de la region. La « cour aux cent dalles » a 6t6 
amenag^e, dans la premiere moitie du He 
siecle, en tenant compte de la presence d’un 
puits helldnistique, et d’un 6gout ( du IVe ou 
du Hie siecle), emmenant vers la mer les 
eaux de l’egout de la rue; celle - ci, dont le 
dallage est d’6poque romaine, a iii trac6e au 
IVe ou au Hie siecle.

Le passage (PI. 387 a, k droite ) est con- 
temporain de la « cour aux cent dalles ». Mais 
Tensemble fut remanie au Bas - Empire ( pas 
avant la fin du Ille siecle ): le mur de fond 
du portique Nord - Est de la cour fut refait 
ά cette 6poque, sans que le seuil donnant acces 
au passage soit deplace.

II. Sondages entrepris a la demande du Service des
Antiquites

Parmi ces sondages, le plus interessant a 
6t6 entrepris au voisinage du mur de fond de 
la cour triangulaire de l’Hiracleion. II a permis 
de reperer et de dcgager tres partiellement deux 
batiments paralleles au peribole du sanctuaire 
(PI. 387 c ). Leur construction, tris soignee, 
rappelle de pres celle des batiments 61ev6s dans 
le sanctuaire a la fin de l’epoque archaique; 
le sol interieur est, dans les deux cas, a environ 
1.30 m. au - dessus du sol ext6rieur contem- 
porain, situ6 lors de la fouille un peu au - des- 
sous de la nappe phr^atique. L’un des deux 
batiments (PI. 387 c, au fond ) a έίέ agrandi 
k Pepoque romaine. La prisencede ces deux 
constructions pose de nouveau le probleme du 
trace du peribole du sanctuaire de ce cot6.

Les deux sondages ont 6t6 rebouches.
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