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αίώνος (μονόλιθος σπόνδυλος ϋψ. 1.60 μ. διαμ. 
0.70 μ. καί λιθόπλινθος διαστ. 0.95 X 0.43 X 0.25 μ.
( βλ. Π ί ν. 228 γ ).

Καρουσάδες

Εις τό Β έπίσης τμήμα τής νήσου παρά τήν 
παραλιακήν θέσιν Νταή τοΰ χωρίου Καρουσάδων, 
διεπιστώθησαν τά θεμέλια έλληνιστικής στοάς 
μήκ. 16 μ. Περισυνελέγησαν έπί τοδ έδάφους 
όστρακα καί στρωτήρ κέραμος, χαρακτηριστικοί) 
έκ τής διατομής τύπου τοΰ 3ου π. X. αίώνος 
( Π ί ν. 229 α, β ).

Κασσιώπη

Εις τό Μουσείον Κερκύρας είσήχθη έκ Κασ- 
σιώπης λιθόπλινθος διαστ. ϋψ. 0,22, πλ. 0,23, πάχ. 
0,17, μέ αναθηματικός έπιγραφάς έπί δύο συνε
χομένων πλευρών (Π ί ν. 230 α, β). Ό Καθηγη
τής κ. L. Robert, λαβών γνώσιν τοϋ κειμένου καί 
έκτύπου τών έπιγραφών, είχε τήν καλωσύνην νά 
άνακοινώση δι’ έπιστολής του τής 8-5-1963 ότι 
πρόκειται άνάθημα εις τόν Δία Κάσσιον τοϋ 
Κυιντιλίου Καρποφόρου Έφεσίου, Άρχιγραμ- 
ματέως Ξυστού, όργανώσεως γενικής αθλητών 
τής αύτοκρατορίας, τιμηθέντος έν Δελφοΐς καί 
Όλυμπίμ καί γνωστοϋ έξ έπιγραφής τών Δελφών 
καί έκ παπύρου τοϋ Βρετ. Μουσείου τοϋ έτους 
194 μ. X. (πρβλ. L. Robert, fitudes fipigraphi- 
ques, BCH 52 ( 1928 ) 420). Ό Καθηγητής κ. L. 
Robert συνεπλήρωσε τό όνομα τοϋ άναθέτου καί 
άπεκατέστησε τούς 4 τελευταίους στίχους τής 
πλευράς Β.

(Α)
Κνιντίλιος Καρποφό 
ρος Έφέσιος 
Άρχιγραμ ματεύς 
Ξυστού ενχαρι 
στήριον.
Ζεΰ μάκαρ ώ έκλνες 
ΩΚΑ ΚΑΙ ΑΥ- - - - 
ΩΣΑΣ-Υ-έκ δ’
άτρνγέτοιο--------
είσωρμίσας-----

(β)
ΔΡΩΝ ΟΙ............
ΜΕΝΟΣ ANII- - - 
ΤΟΥΠΡΟΜΟ- - - 
οΰνεκ’ έσώθη 
νηός έπ’ ώκν 
πόρου, πατρί 
δος εξ 'Εφέσου.

Σπαρτίλλα

Είσήχθη έπίσης εις τό Μουσείον Κερκύρας 
πέλεκυς έκ γρανίτου, άδιάτρητος, εύρεθείς παρά 
τό χωρίον Σπαρτίλλα. Τό εΰρημα δεικνύει ότι 
προϊστορικοί οικισμοί δέν ήσαν περιωρισμένοι 
εις τό ΒΔ μέρος τής νήσου (Κεφάλι, Άφιώνα), 
άλλ’ ότι υπάρχουν καί εις τήν ΒΔ περιοχήν αυ
τής.

*

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

Εις τήν θέσιν Άγια Παρασκευή, άπέχουσαν 
3 χλμ. τοΰ χωρίου Άγκών τής έπαρχίας Πάλης, 
εΰρέθη τυχαίως τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τής 
όψιμου ρωμαϊκής έποχής. Τό κόσμημα άποτελεί- 
ται έκ πλοχμοϋ πλαισιοϋντος κυκλοτερή έγκόλ- 
πια μέ γεωμετρικά θέματα (κόμβον Σολομώντος, 
στοιχείον διπλοϋ μαιάνδρου κλπ. ).

Β. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛ1ΎΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1961 διεξήχθησαν 
εις τήν περιφέρειαν τής κεντρικής Μακεδονίας, 
αί κάτωθι άνασκαφαί :

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εις τό χωρίον Καλαμωτόν, παρά τά σύ
νορα τοϋ νομοϋ Θεσσαλονίκης καί τοϋ νομοΰ 
Χαλκιδικής, ΝΑ τής λίμνης Λαγκαδά, κατεσχέ- 
ίθησαν παρά τής ’Αστυνομικής άρχής εις χεϊρας 
τών έντοπίων, λύχνοι, άγγεία κ. ά. άντικείμενα 
ρωμαϊκών χρόνων, προερχόμενα έκ νεκροταφείου, 
κειμένου 5 χιλιόμετρα νοτίως τού χωρίου.

Ή κατάσχεσις αϋτη έδωκεν άφορμήν εις τήν 
διενέργειαν προχείρου άνασκαφικής έρεύνης. 
Κατ’ αύτήν άπεκαλύφθη συστάς τριών τάφων 
(Π ί ν. 232 α), τραπεζοειδούς κατόψεως, οί όποιοι 
είχον οίκοδομηθή μέ παλαιότερον υλικόν, προερ- 
χόμενον έξ ίεροΰ έλληνιστικών χρόνων, τοϋ όποι
ου τά έρείπια κείνται εις τήν περιοχήν τών τά
φων. Πολλά έρείπια τοίχων είναι όρατά εις όλό- 
κληρον τήν άνωτέρω περιοχήν, όπου άπό έτών 
άνευρίσκονται καί παραδίδονται υπό τών καλλιερ
γούνται τούς άγρούς των κατοίκων διάφορα 
τμήματα μαρμάρινων άγαλμάτων καί άλλων άρ- 
χαίων.

Μεταξύ τοΰ ύλικοΰ, τό όποιον μετεφέρθη άπό 
τοΰ χώρου τών άνασκαφών εις τό ’Αρχαιολογικόν
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