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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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Μουσείον Θεσσαλονίκης συγκαταλέγονται: τέσ- 
σαρες γυμνασιακοί έπιγραφαί, όπου πολλάκις 
άναφέρεται τό δνομα ’Ανδρονίκου τινός, με
γάλου γυμνασιάρχου, μία πλάξ άναγράφουσα 
ΦΛΛΟΥΙΑ MYCTA ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΤΩ ΝΑΩ 
καί τέλος πλήθος αρχιτεκτονικών μελών ( γείσα) 
μέ προμόχθους καί σταγόνας, κατώφλια κ. ά. 
έκ μεγάλων οικοδομημάτων.

’Επίσης παρεδόθησαν ύπό τών κατοίκων του 
Καλαμωτοϋ καί άλλα άρχαΐα : εν άκέφαλον ύπερ- 
φυσικού μεγέθους άνδρικόν άγαλμα, φέρον θώ
ρακα, υστέρων έλληνιστικών χρόνων (Π ί ν. 
232 β), μία εικονιστική γυναικεία κεφαλή έξ 
αναγλύφου, χρονολογουμένη κατά τό τελευταϊον 
τέταρτον τοΟ 1ου μ. X. αί., ήτοι τήν έποχήν τών 
Φλαβίων ( Π ί ν. 232 γ ), εις βωμίσκος έφ’ ού ή 
έπιγραφή ΦΕΡΡΑΝΙΟΣ ΓΑΤΟΥ ΥΙΟΣ ΕΡ- 
ΜΗΙ, κάτω τμήμα καθημένης μορφής, ώς βάσις 
τής όποιας έχρησιμοποιήθη έπίκρανον παρα- 
στάδος μετ’ έπιγραφής :

ΚΟΤΥΣ ΣΩΠΑΤΡΟΥ 
ΜΗΤΡΟΑΩΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΦΙΛΟΝ

καί έπιτυμβία πλάξ μετά παραστάσεως νεκροδεί
πνου, άνωθι τής όποιας έπιγραφή :

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΤΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΙΠΠΛ ΜΕ 
ΝΕΛΛΟΥ ΑΛΚΥΛΝΑ ΛΤΤΑΛΟΣ ΜΕΝΕ 
ΛΑΟΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΡΩΕΣ ΧΑΙΡΕΤΕ

*

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ν. Σόλλατα

Κατά τήν διάνοιξιν δημοσίας όδοΰ, άγούσης 
πρός Έλαιοχώρια, εις άπόστασιν 10 χιλιομέτρων 
έκ Ν. Συλλάτων, άνευρέθη μέγα νεκροταφεΐον 
άρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων. Οί τάφοι, 
κιβωτιόσχημοι ώς έπί τό πλεΐστον, έκάλυπτον 
έκτασιν ένός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Δυ
στυχώς, ή μεγάλη αϋτη νεκρόπολις είχε συληθή 
άπό μακροΰ χρόνου ύπό άρχαιοκαπήλων καί ένφ 
ήνοίχθησαν άνω τών 50 τάφων, έλάχιστα ήσαν 
τά έξ αυτών εύρήματα. Τά σημαντικώτερα τών 
εύρεθέντων κτερισμάτων ήσαν : χαλκούν κράνος 
«χαλκιδικοϋ» τύπου, χαλκαΐ πόρπαι, όμοιαι 
πρός τάς έκ Χαλκιδικής προερχομένας τής Συλ
λογής Σταθάτου, θραύσματα άργυρών καί χρυ
σών κοσμημάτων, άγνύς πυραμιδοειδής, φέρουσα 
έπτά όμοια σφραγίσματα, παριστάνοντα γυμνήν 
άνδρικήν μορφήν, μία κορινθιακή κοτύλη, είς 
κώθων, εν άττικόν ληκύθιον κ.ά.

Είς ποιαν πόλιν τής αρχαίας Βοττικής ανήκει 
τό ώς άνω νεκροταφείον είναι δύσκολον νά καθο- 
ρισθή, δυνάμεθα όμως μετά βεβαιότητος νά εϊπω- 
μων, ότι ή χιλιόμετρά τινα βορειότερον κειμένη 
« τούμπα » καλύπτει τά έρείπια τής άναζητουμένης 
πόλεως, διότι είς τήν περιοχήν ταύτην, άφ’ ένός 
μέν άπαντά άφθονία όστράκων, άφ’ έτέρου δέ είς 
πλεϊστα μέρη είναι όρατά τμήματα τοίχων οικο
δομημάτων, εις δύο δέ σημεία υπάρχουν άγωγοί 
υδραγωγείου.

*

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Είς τό χωρίον "Ανω ’Απόστολοι είχον εύ- 
ρεθή πρό έτών έλληνιστικών χρόνων άγάλματα, 
μεταξύ τών όποιων δύο μικρού μεγέθους, παριστά- 
νοντα τό μέν ’Ασκληπιόν, τό δέ Ήπιόνην. Κατά 
τό παρελθόν έτος άνευρέθη μία ψηφισματική έπι
γραφή, άναφέρουσα μεταξύ άλλων :

δεδόχθαι τή Μορρυλίων πόλει..........έπαινέσαι
αυτόν..........σταθήναι δέ την στήλην δι’ αύτοϋ
έν τφ έπιφανεστάτφ τόπφ τοϋ ’Ασκληπιείου ....

Κατόπιν τούτου ένηργήθη περιωρισμένης 
έκτάσεως δοκιμαστική έρευνα, κατά τήν όποιαν 
άπεκαλύφθησαν : α. ύπόκαυστον ρωμαϊκού βα- 
λανείου μετά τών συναφών χώρων, τών όποιων 
οί τοίχοι σφζονται είς ύψος 2 μ. ( Π ί ν. 233α, β, 
234 α) καί β. χώροι άποθηκεύσεως τροφίμων καί 
άλλοι, άκαθόριστοι έπί τού παρόντος.

Έπί τού λόφου, ό όποιος δεσπόζει τού χωρίου, 
άπεκαλύφθησαν οί τοίχοι πελωρίου οικοδομή
ματος, τού όποιου ό προορισμός παραμένει ακόμη 
έπίσης ακαθόριστος.

Πλήν τών άποκαλυφθέντων, είναι ορατοί είς 
όλόκληρον τήν περιοχήν τού χωρίου διάφοροι 
τοίχοι κτηρίων, όπερ άποδεικνύει, ότι ή αρχαία 
πόλις τών Μορρυλίων, περί τής όποιας γίνεται 
λόγος είς τό ψήφισμα, έκειτο άκριβώς είς τήν 
θέσιν, τήν όποιαν κατέχει τό σημερινόν χωρίον.

Παρά τό Παλατιανόν, άνεσκάφη τε
λείως τό Ήρώον, έντός τού όποιου είχον εύρεθή 
τέσσαρα υπερφυσικού μεγέθους άγάλματα, κατά 
τό παρελθόν έτος ( βλ. Α.Δ. 16 (t1960 ), Χρονι
κά, σ. 212, Πίν. 180).

Τό Ήρώον άποτελεΐται έξ ένός όρθογωνίου 
θαλάμου, διαστ. 3,50 X 4,10 μ., τού όποιου αί 
γωνίαι σχηματίζουν τετραγωνικός παραστάδας 
(Σ χ ε δ. 1). Έναντι τής εισόδου ύπάρχει έπί- 
μηκες βόθρον, έφ’ ού ΐσταντο τά άγάλματα καί 
έπί τού άκρου αυτού μικρά κλΐμαξ. Τήν πρόσοψιν
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τού βάθρου (ϋψ. 1 μ.), έκάλυπτον μαρμάρινοι 
πλάκες, έπϊ των όποιων ήσαν κεχαραγμένα τά 
όνόματα των νεκρών.

Έξωτερικώς τοϋ 'Ηρώου δοκιμαστικά! τάφροι

τιόσχημον τάφον, είς κακήν κατάστασιν, έντός 
τοΟ όποιου εύρέθη εν μικρόν άγγεϊον καί 3. ύπό- 
καυστον είς καλήν κατάστασιν, μέ τμήματα τών 
άγωγών του κατά χώραν (Π ί ν. 234 β).

Σχεδ. 1. Κάτοψις Ηρώου ΠαλατιανοΟ Κιλκίς

έφερον είς φώς : 1. τάφον μακεδονικού τύπου· 
οί τοίχοι σώζονται είς έλάχιστον ύψος, άλλ’ 
έντός αύτού εύρέθησαν τμήματα (πόδες, δάκτυλοι 
κτλ.) μεγάλων μαρμάρινων άγαλμάτων, όμοιων 
τών τοΟ Ηρώου, καθώς καί άγαλμα γυμνού παι- 
δός (Διονύσου), φέροντος δοράν πάνθηρος έπϊ 
τοϋ άριστεροϋ ώμου καί στηριζομένου έπϊ κορμού 
δένδρου, έπϊ τού όποιου έλίσσεται δφις, 2. κιβω-

Πλήν τών έκ τών άνασκαφών ευρημάτων, είσή- 
χθησαν είςτό Μουσεϊον Θεσσαλονί
κη ς τά κάτωθι, εύρεθέντα έντός τής πόλεως.

1. Δύο υπερμεγέθη ύστεροαρχαϊκά ιωνικά 
κιονόκρανα, ώς τό μέγα θραύσμα όμοιου κιονο- 
κράνου, κειμένου άπό έτών είς τό Μουσεϊον 
Θεσσαλονίκης ( Γ. Μπακαλάκης, ΑΕ 1936, σ. 17, 
είκ. 25 - 26). Τό έν έχρησίμευεν ώς βάσις
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τού Δεσποτικοΰ είς τόν μικρόν ναόν τής Πανα- 
γούδας. 2. Γυναικεία κεφαλή άγαλματίου ( σωζ. 
ϋψ. 0,14 μ.) πρωίμων έλληνιστικών χρόνων. 
3. ’Επιτύμβιον άνάγλυφον μέ παράστασιν νε
κρός καθημένης έπί σκίμποδος καί θεραπαινίδος 
κρατούσης κίστην. Κάτωθι τής παραστάσεως 
επιγραφή :

ΤΟΡΠΙΛΙΑ ΕΛΠΙΣ ΧΑΙΡΕ 
ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΣΥ ΤΙΣ ΠΟΤΕ ΕΙ

Τό άνάγλυφον ανήκει εις τούς όστέρους έλληνι- 
στικούς χρόνους (Π ί ν. 232 ε). 4. Ερμαϊκή 
στήλη, φέρουσα άρίστης τέχνης είκονιστικήν 
προτομήν, πιθανώς αύτοκράτορος.

Ή στήλη εΰρέθη είς τόν περίβολον τοΰ άνε- 
γειρομένου νέου Μουσείου καί χρονολογείται 
περί τά μέσα τού 3ου μ. X. αί.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΛΛΗΣ 1961

Αί άνασκαφαί έν Πέλλη ήρξαντο τήν 28ην 
’Ιουλίου καί έληξαν τήν 3ην Νοεμβρίου, περιω- 
ρίσθησαν δέ είς τόν κεντρικόν τομέα, δεξιά τής 
δημοσίας όδοϋ Θεσσαλονίκης—’Εδέσσης. Καθ’ 
όλην τήν περίοδον συνειργάσθη καί πάλιν ή Έπι- 
μελήτρια κ. Ευγενία Λεβεντοπούλου - Γιούρη, 
έν μέρει δέ αί Έπιμελήτριαι κ. Μαρ. Καραμα- 
νώλη - Σιγανίδου καί δ. Φωτεινή Παπαδοπούλου.

Είς τό οικοδομικόν τετράγωνον 1 τοΰ κεν
τρικού τομέως, άφοϋ καθηρέθη καί ή δευτέρα οικία 
Καραφυλιά, ή οποία είχε κτισθή έπ’ αυτού (έξη- 
γοράσθη καί αυτή ύπό τού Ταμείου ’Αρχαιολο
γικών ’Απαλλοτριώσεων), συνεπληρώθη ή άπο- 
κάλυψις τού άπομένοντος βορειοανατολικού τμή
ματος τής μετά τού ιωνικού περιστυλίου βόρειας 
οίκίας τού τετραγώνου τούτου, άνεσκάφη δέ 
καί τμήμα τής άνατολικώς αύτοΰ όδοΰ, τής διη- 
κούσης άπό βορρά πρός νότον 1.

Παραλλήλως ήρξατο ή άνασκαφή τοΰ οικο
δομικού τετραγώνου 2 ( βορείως τού τετραγώνου 
1), στενή λωρίς τοΰ οποίου εϊχεν άποκαλυφθή 
κατά τήν πρώτην περίοδον τών άνασκαφών τοΰ 
1957 2). Μολονότι καί πάλιν μικρά σχετικώς 
εκτασις άπεκαλύφθη (300 περίπου τετραγωνικά 
μέτρα), τά εύρήματα έν τούτοις υπήρξαν πολυά
ριθμα, ιδίως είς τό πρώτον μετά τήν έπιφανειακήν 
έπίχωσιν στρώμα. ’Εντεύθεν προήλθον περί τά 
500 πήλινα ειδώλια, άκέραια ή θραύσματα, μέγας 
αριθμός όστράκων άγγείων, ών τά παλαιότερα 1 2

1. Πρβλ. ΑΔ 16 (I960) σελ. 80, Πίν. 35 - 37.
2. ΑΔ ε. ώ. σελ. 74, Σχεδ. 1.

χρονολογούνται μέχρι τού 2ου ήμίσεος τού 4ου 
αίώνος π. X., τρεις περίπου έκατοντάδες χαλκών 
νομισμάτων καί υπέρ τάς διακοσίας ένφσράγιστοι 
λαβαί άμφορέων, αί πλείσται τών όποιων προέρ
χονται έκ Ρόδου καί Θάσου. Μία τών εύρεθεισών 
λαβών φέρει σφράγισμα ΘΕΑΡΙΩΝ (Πίν. 
237 γ), άγνωστον, καθ’ όσον γνωρίζω, μέχρι 
τούδε3.

Τό μέγα πλήθος τών ευρημάτων καί ή άνεπάρ- 
κεια τοΰ τεχνικού καί έπιστημονικοϋ προσωπικού, 
τοΰ άπαραιτήτου διά τόν καθαρισμόν, τήν συγκόλ- 
λησιν, τήν καταγραφήν κλπ. τοΰ υλικού, έπέβαλε 
τήν διακοπήν τής άνασκαφής είς τόν ύποτομέα 
τούτον.

Ταυτοχρόνως έσυνεχίσθη ή άνασκαφή τοΰ 
οικοδομικού τετραγώνου 3 (κειμένου δυτικώς 
τοΰ τετραγώνου 1 ) καί συνεπληρώθη ή άποκά- 
λυψις αυτού πρός δυσμάς (Πίν. 235) μέχρι τών 
ορίων τών διαγραφομένων άπό τήν κάθετον ( άπό 
βορρά πρός νότον) όδόν4. Χαρακτηριστική 
είναι ή έντός τής βόρειας οίκίας τοΰ τετραγώνου 
τούτου άνεύρεσις τών θεμελίων μικρού κυκλικού 
χώρου, όμοιάζοντος πρός τήν θόλον τοΰ βασιλι
κού άνακτόρου τής Παλατίτσας, πιθανώς λατρευ
τικού προορισμού 5 ( Βλ. Σχεδ. 1, Πίν. 236 α ). 
’Ενδιαφέρουσα όσον καί δυσερμήνευτος είναι ή 
πλησίον τής θόλου ταύτης άποκάλυψις εύρείας 
ήμικυκλικής κόγχης, άνεφγμένης έπί παρόδου, ή 
όποια φαίνεται νά χωρίζη τήν βορείαν οίκίαν 
τοΰ τετραγώνου τούτου άπό τήν έπομένην πρός 
νότον ( βλ. Π ί ν. 236 α ).

Τό πλέον σημαντικόν κινητόν εύρημα έκ τής 
βόρειας οίκίας υπήρξε χαλκούν τορευτόν προσάρ
τημα κλίνης, κεκοσμημένον μέ κεφαλήν διονυ
σιακού όνου καί προτομήν Διονύσου έντός κυ
κλικού πλαισίου (Πίν. 237α-β)6. Είναι δμοιον 
πρός τό έκ τών πρώτων άνασκαφών Πέλλης τού 
άειμνήστου Καθηγητοΰ Γ. Οικονόμου άποκαλυ- 
φθέν καί ύπ’ αύτοΰ έν AM 51 (1926) 75 κ.έ. 
δημοσιευθέν.

3. Τοϋτο έπιβεβαιοΐ και ή κ. Μαρία Σαββατιανού - Πε- 
τροπουλάκου, είς τήν όποιαν έχει άνατεθή ή μελέτη τών έκ 
Πέλλης άμφορέων.

4. Βλ. ΑΔ έ.ά. σελ. 74, Σχεδ. 1.
5. Βλ. τελευταίως : Μ. ’Ανδρονίκου, X. Μακαρόνα, Ν. 

Μουτσοπούλου, Γ. Μπακαλάκη, Τό άνάκτορο τής Βεργίνας, 
Άθήναι 1961, σελ. 16 κέ., πίν. 1.

6. Εύρέθη έντός τοϋ άκραίου βορειοδυτικού δωματίου 
τής οίκίας, τού περιβαλλομένου άπ’ άνατολών, βορρά καί 
δυσμών ύπό έπιμήκων χώρων, οί όποιοι έχρησίμευον ώς 
άποθήκαι, ώς φαίνεται έκ τών έκεΐ εύρεθέντων πολλών άμφο
ρέων, τοϋ πλήθους τών άγγείων οίκιακής χρήσεως κλπ. 
Έντός τοϋ αύτοΰ δωματίου εύρέθησαν έπίσης μαρμάρινος 
βωμίσκος, λίθινον ίγδίον, άγνϋθες πολλαί, όξυπύθμενοι 
άμφορεΐς κλπ. ( Βλ. Σχεδ. 1 καί Πίν. 236 β ).
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ΠΙΝΑΞ 232 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2) ΠΙΝΑΞ 233

Ανω 'Απόστολοι Κιλκίς: α-β. Ύπόκαυστον Βαλανείου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 234 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

'Υπόκαυστα Βαλανείων: α. "Ανω Αποστόλων Κιλκίς, β. Παλατιανοϋ Κιλκίς

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:48 EEST - 54.226.8.97


