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«'Αγία Τριάς» άνευρίσκονται πολλαϊ κέραμοι πα- 
λαιαί, «μανχαλένια» κατά τήν έκφρασιν τών 
έντοπίων χωρικών.

8. Περί τό χωρίον τούτο καί πολλαϊ ίίλλαι 
τοποθεσίαι, ώς τό «Πλοχώρι», τό δασόκτημα 
« Φυλλοριας », Άγιος Νικόλαος, Προφήτης Ή- 
λίας, ή κορυφή λόφου ΝΔ τοϋ χωρίου, Μύλος 
τοΟ Καραγκιζοπούλου καί οί άγροί άνατολικώς 
τού χωρίου, ένθα άνευρέθη καί έπιγραφή, φυλασ- 
σομένη εις τήν αύλήν οικίας τοϋ χωρίου, πα
ρουσιάζουν άρχαιολογικόν ένδιαφέρον καί πρέ
πει νά έρευνηθοϋν.

r ΣΕΡΡΑΙ

9. Καί έφέτος συνεχίσθη ή περί τήν άποκα- 
τασταθεϊσαν βασιλικήν τής Παλαιας Μητροπό- 
λεως έργασία διαμορφώσεως τοΟ περιγύρου αύ- 
τής. Έγένετο προσέτι ή περίφραξις διά τοίχου 
έκ πελεκητών ποταμίων λίθων όλου τοϋ χώρου.

Δ' ΑΡΙΔΑΙΑ

10. Εις έρευνητικήν περιοδείαν άνά τήν πε
ριφέρειαν Άλμωπίας, εις τό χωρίον Ά ψ α λ ο ς 
καί εις θέσιν « Α' Ποτιστικά », εις κοινόχρηστον 
άγροτικήν έκτασιν, συνορεύουσαν πρός τά άγρο- 
κτήματα Σ. Καρακασίδη καί Σ. Παϊταρίδη, έση- 
μειώσαμεν κτίσμα κογχωτόν μετά θαυμάσιου 
εις ποιότητα καί έκτάκτως καλής διατηρήσεως 
ψηφιδωτού δαπέδου. Εις τούς πέριξ τοϋ κτηρίου 
άγρούς καί εις μεγάλην έκτασιν περί αύτό δια- 
κρίνονται μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, άπό 
τμήματα πλακών όρθομαρμαρώσεως, θραύσματα 
στρωτήρων καί καλυπτήρων, παλαιαί κέραμοι, 
πλίνθοι μετά σημάτων καί δακτυλίων προσφύ- 
σεως.

11. Εις τό όλίγον άπό τοϋ χωρίον Άψάλου 
άπέχον χωρίον Άλωρα, έντός λαχανοκήπου 
μικράς άγροικίας, διεπιστώθη παλαιοχριστιανι
κόν κτίσμα μέ ώραϊον πολύχρωμον μαρμαροθέτη
μα. Παρακείμενα εδρίσκονται μάρμαρα μετά 
γλυφών άπό τμήματα θωρακίων, κοσμήται κ.ά.

12. Εις τό νεκροταφεϊον τοϋ αύτοϋ χωρίου έπί 
τής έπιφανείας μικροϋ έξάρματος γής ύπάρχει 
σύστημα παλαιοχριστιανικών τάφων συνεχομέ
νων, μεγάλων εις μέγεθος. Οί τάφοι ούτοι έκτος 
τής ίδιαζούσης μορφής, τήν όποιαν παρουσιάζουν 
ώς άρχιτεκτονικόν σύνολον, είναι καί λίαν έν- 
διαφέροντες ένεκα τής είς τόν πυθμένα αυτών 
διαμορφωμένης έσχάρας διηθήσεως. Ή συστημα
τική έρευνα τοϋ ταφικοϋ τούτου συγκροτήματος 
ένδείκνυται.

13. Είς τό χωρίον Μαργαρίτα καί έντός 
τοϋ ναοϋ αύτοϋ, ό όποιος άνήκει είς νεωτέρους

χρόνους, έπεσήμανα πολλά παλαιοχριστιανικά 
μάρμαρα, μεγάλα ψηφιδωτά θωράκια, έπιθήματα 
άμφικιονίων, βάσεις κιόνων καί εις τόν περίγυ
ρον τής έκκλησίας κίονας άκεραίους. Υποθέτω 
ότι ή νεωτέρα έκκλησία έκτίσθη έπί παλαιοχρι
στιανικού ναού. Ενισχύει τήν γνώμην μου αύτήν 
καί ή θαυμασία τοποθεσία, ήτις καί ώς όχυρά 
δύναται νά χαρακτηρισθή, άλλά καί ή καθ’ όλην 
τήν γύρω έκτασιν ϋπαρξις θραυσμάτων κεράμων 
καί όστράκων τής όψίμου άρχαιότητος καί τής 
πρώτης βυζαντινής περιόδου.

Ε' ΦΙΛΙΠΠΟΙ

14. Αί κατά τό έτος τοϋτο συνεχισθείσαι 
άνασκαφαί είς τόν ’Οκτάγωνον ναόν ( Π ί ν. 315 ) 
σκοπόν είχον: 1) τήν άποκάλυψιν έν τφ συνόλω 
τοϋ προπύλου τής τρικλίτου στοάς όδηγούσης 
πρός τόν νάρθηκα τοϋ ναοϋ καί τής σχέσεως τοϋ 
προπύλου τούτου πρός τήν βορείως καί άμέσως 
πρό αύτοϋ έκτεινομένην Έγνατίαν όδόν, 2) τήν 
άποκάλυψιν τών άνατολικώς καί δυτικώς τής 
στοάς καί τής φιάλης προσκτισμάτων.

Τό έξ άρχής τεθέν πρόγραμμα τής άνασκαφής 
έξετελέσθη κανονικώς, άποκαλυφθέντων βορείως 
μέν τής στοάς τοϋ προπύλου καί τής πρό αύτοϋ 
διερχομένης Έγνατίας όδοϋ, άνατολικώς αύτής, 
συγκροτήματος λουτρώνος μεθ’ όλων τών έπί 
μέρους γνωστών ειδικών διαμερισμάτων, προσέτι 
συγκρότημα έκ τριών μετ’ άλλήλων έπικοινω- 
νούντων χώρων, πιθανώς άνηκόντων είς τό βαπτι
στή ριον καί τέλος δυτικώς καί κατά μήκος τής 
στοάς δωματίων - άποθηκών. Ή άνασκαφή θά 
συνεχισθή. Πλείονα περί τής άνασκαφής τοϋ 
’Οκταγώνου βλ. είς Τό έργον τής Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας, έπιμελεία Α.Κ. Όρλάνδου, Άθήναι 
1958, 76-80· 1954, 46-52· 1960, 80- 87· 1961, 
73 - 82.

ΣΤΥΛ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΛΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΘΡΑΚΗ

Ό ύπογράφων, διά τρίτην φοράν κατά τό θέ
ρος τοϋ 1961 καί συγκεκριμένως άπό 14 ’Ιουλίου 
μέχρι τής 24ης Αύγούστου, περιήλθε τήν περιο
χήν τήν έκτεινομένην άπό τών παραλίων τής Κο
μοτηνής μέχρι τοϋ άπομεμονωμένου τριγώνου 
Άρδα - "Εβρου. Ή έρευνα αύτη κατέστη δυνατή 
χάρις είς τήν άξιόλογον χορηγίαν τοϋ Βασιλικοϋ 
'Ιδρύματος ’Ερευνών.

Ένφ διά τήν « Περαίαν τών Θασίων » (δυτι
κώς τής Μαρωνείας ) καί «τών Σαμοθράκων »
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( άνατολικώς τής Μαρωνείας, μέχρι καί τής Τραϊ- 
ανουπόλεως) περιοχάς διά τάς όποιας, καί πρό 
των έρευνών του ύπογράφοντος καί κατόπιν αύ- 
τών, είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή σήμερον ή 
άποψις ότι έν γενικαίς γραμμαϊς, έστερεώθησαν 
πως αί γνώσεις μας, ότι έλύθησαν μέχρις ένός 
σημείου τά προβλήματα τής τοπογραφίας των καί, 
τό σπουδαιότερον, έχομεν πλέον εις τήν διάθεσίν 
μας έξ αυτών τών χώρων καί σημαντικόν αριθμόν 
πλαστικών έργων, ιωνικής (έπαρχιακής βεβαίως

Σχεδ. 1. Τομή τοΟ άγγείου Πίν. 317

πνοής ), άντιθέτως, έλάχιστα στοιχεία ύπάρχουν 
διά τήν περιοχήν τήν κειμένην πρός τά ΒΑ τής 
« Περαίας τών Σαμοθρακών », όλοέν δέ γίνονται 
άραιότερα, έφ’ όσον χωροϋμεν κατά μήκος τής δυ
τικής όχθης τού ποταμού Έβρου.

Διά τό τμήμα τούτο τής χώρας καί αί έκ τής 
άρχαίας γραπτής παραδόσεως πληροφορίαι είναι 
έλάχισται, καί τά ευρήματα, όπου υπάρχουν, είναι 
άνεπαρκή διά νά σχηματισθή σαφής γνώμη περί 
τής τύχης τής περιοχής. Καί άν άκόμη, όμως, έπρό- 
κειτο περί πλούσιας περιοχής, ή εις αότήν περιο
δεία έπί τρεις μόνον θερινάς περιόδους θά ήτο 
άδύνατον νά άποδώση πολλά τυχαία εύρήματα.

Ούτω ή έκθεσις αύτή είναι λίαν σύντομος καί 
είναι άπαραίτητον νά συσχετισθή μέ τήν περισ
σότερον έκτεταμένην, τήν άναφερομένην εις τάς 
δύο προγενεστέρας έξορμήσεις ι.

Έκ τής αύλής τού χωρικού κ. Παναγιώτου 
Δάδου εις Ξυλαγανήν μετεφέρθη εις τήν 
’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Κομοτηνής ένεπίγρα- 
φος έπιτύμβιος βωμός, προερχόμενος έκ τής έ
ναντι τού στενού αύχένος τής Στρύμης ( ;) πε
ριοχής. Άνευρέθη εις τούς άγροϋς τού χωρικού, 
πρός Α τού κτήματος Τριαρίδη2.

Ό βωμός είναι έκ Θασίου μαρμάρου (ύψους 
0,79, πλάτους 0.48 μ. 0,45 μ.), φέρει δέέπιγραφήν :

1. Γ. Μπακαλάκη, ’Αρχαιολογικές έρευνες στή Θράκη, 
1959-1960, Θεσσαλονίκη 1961, Δημοσιεύματα τής Θρακι- 
κής Εστίας Θεσσαλονίκης.

2. Γ. Μπακαλάκη, Προανασκαφικές έρευνες στή Θρά
κη, Θεσσαλονίκη 1958, χάρτης 1.

ΕΡΜΩΝ 

ΠΟΛΥΑΡΗΤΟΥ

Χρονολογείται εις τό β' ήμισυ τού 4ου π. X. 
αί. ( Π ί ν. 316α ).

Ή καλή διατήρησις τού βωμού καί ή σειρά 
όμοιων του έκ τής αύτής περιοχής, θά παράσχη 
εις τό μέλλον τήν ευκαιρίαν νά έπανέλθη ό ύπο- 
γράφων εις τό πρόβλημα τού τύπου τών «Ιωνι
κών » έπιτυμβίων, πρός τά όποια άσφαλώς σχε
τίζονται οί έπιτύμβιοι βωμοί τών ρωμαϊκών χρό
νων, οΐτινες παλαιότερον έθεωρήθησαν ώς « εύρή
ματα » τού δυτικού ρωμαϊκού κόσμου3.

Ό ύπογράφων, παρά τήν έπιθυμίαν του καί τήν 
σχετικήν άδειαν τού τότε ’Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου, δέν ήδυνήθη νά άνασκάψη τό θέρος τού 
1960, τό έσωτερικόν τού σπηλαίου τής Στρύμης1. 
Συνέλεξεν, όμως, άρκετά γραπτά νεολιθικά όστρα
κα μέ άργυρόχρουν έκ γραφίτου διακόσμησιν. Κατ’ 
αύτόντόν τρόπον ηύξήθη τόέκεϊθεν προερχόμενον 
ύλικόν (Πίν. 316γ). Έν τφ μεταξύ δέ, όσα έκ

Σχεδ. 2. Βάσις περιρραντηρίου

τών όστράκων ήτο δυνατόν νά συγκολληθοΰν 
παρουσιάζονται εις τόν έγχρωμον παρένθετον 
Πίνακα (Σχέδιον τού Καθηγητοϋ τής Πολυτε-

3. 0JH. 39, Beiblatt, 1 κέ.
4. ’Αρχαιολογικές έρευνες σ. 5 κέ. είκ. 1, 2 καί πίν,

!· β-γ·
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χνικής Σχολής κ. Χρ. Λεφάκη ) καί είς τόν Π ί ν. 
317 καί τό Σ χ ε δ. 1 ( Σχέδια τής πτυχιούχου τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Θεσσαλονίκης δ. ’Ιωάννας Μανωλεδάκη )5 6.

Ένφ δέν κατέστη δυνατή ή άνασκαφική έρευνα 
τής τεταραγμένης έπιχώσεως τοϋ σπηλαίου, ή- 
ρευνήθη δ άσβεστολιθικός δγκος, έντός τοϋ όποιου 
άνοίγονται τά σπήλαια τής χαράδρας ”Ιν-Ντερέ. 
Ό λόφος ούτος όρίζεται έξ Α ύπό μιας άλλης μι- 
κροτέρας χαράδρας, λεγομένης Σαρή - Καγια, 
είς έκείνην δέ άνοίγονται δύο μικρότερα σπή
λαια. Άνευ δοκιμαστικής σκαφής είναι άδύνατος 
ή άνεύρεσις όστράκων. Ή χαράδρα στερείται 
Οδατος. Παραμένει δέ οϋτω ή μεγάλη χαράδρα 
"Ιν - Ντερέ τό πλέον ένδιαφέρον σημεΐον διά τό 
παλαιότατον παρελθόν τοΰ τόπου.

Τό όφελος έκ τής έρεύνης ταύτης συνίσταται 
είς τήν διαπίστωση» ότι είς τούς έπϊ τής κορυφής 
τοϋ άπομεμονωμένου λόφου μικρούς άγρούς, άνευ- 
ρέθησαν προϊστορικά όστρακα. Διαφαίνονται δέ 
τήδε κακεΐσε μερικά τοιχάρια. Οϋτω, φαίνεται 
πιθανόν ότι είς τούς ύστάτους χρόνους τής προϊ
στορικής έποχής, ό λόφος ήτο κατωκημένος, έν 
ώρμ δέ άνάγκης ή καί διά λατρευτικούς σκοπούς, 
κατέφευγον οί κάτοικοι είς τά πλούσια είς έπί- 
χωσιν καί όστρακα σπήλαια.

Προϊστορικά όστρακα καί άπολεπίσματα λί
θινων πελέκεων καί πυριτόλιθου εύρέθησαν διά 
πρώτην φοράν έπί τοϋ κραναοϋ καί άπόπτου λό
φου τοϋ 'ΑγίουΓεωργίουΠετρωτών®, πρός 
Α τοϋ Ίσμάρου. Ό λόφος ύψοϋται άποτόμως έξ ό
λων τών πλευρών, πλήν τής ΒΑ, ήτις είναι ή μόνη 
προσιτή. Είς τό σημεϊον τοϋτο ύπάρχει καί τοί
χος έκτισμένος δι’ άσβέστου. Έπί τοϋ έπιπέδου 
μικροΰ χώρου τοϋ λόφου μεταξύ πολλών έρει- 
πίων ύπάρχουν λαξεύματα διά τήν συγκέντρωσιν, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνος, χιόνος καί τήν 
έξ αύτής πλήρωσιν δι’ ΰδατος τών δεξαμενών. Τό 
έρειπωμένον προσκύνημα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, 
τό όποιον σέβονται καί οί Μουσουλμάνοι κάτοι
κοι τοΰ συνοικισμού Πετρωτών, λέγεται καί 
« τεκές ». Τά προϊστορικά όστρακα άνευρίσκον- 
ται είς τήν μικράν έπίχωσιν~( τήν καλλιεργήσιμον 
γήν) έμπροσθεν τοΰ ήρειπωμένου έκκλησιδίου.

Πολλά προϊστορικά όστρακα καί μικρόν πή- 
λινον είδώλιον περισυνέλεξεν ό ύπογράφων είς 
τήν Τ ο ύ μ π α ν τής παραλίας Μάκρης 7· έπίσης, 
άρκετά τοϋ 4ου αί. π. X., κυρίως δέ λαβάς όξυπυ- 
θμένων άμφορέων μέ σφραγίσματα.

5. Άμφοτέρους εύχαριστώ καί ένταϋθα θερμότατα διά 
τά σχέδια τών εΙκόνων.

6. Προανασκαφικές έρευνες, χάρτης" 1.
7. ’Αρχαιολογικές έρευνες, σ. 15 καί πίν. Ια, δ.

Κατόπιν τής διανομής έλαιοδένδρων, είς τήν 
θέσιν όπου ύψοϋται τό κάστρον τοϋ Ποταμού®, 
κατά τήν καλλιέργειαν τής κλιτύος ήλθον είς τήν 
έπιφάνειαν πολλά όστρακα νεολιθικά καί τής έπο
χής τοΰ Σιδήρου. Τά έκεϊ περισυλλεγέντα νεολι
θικά όστρακα είναι συγγενή πρός τά τής Μάκρης 
καί Παραδημής (Κομοτηνής).

Μετά τήν διάνοιξιν τής νέας άποξηραντικής 
τάφρου Φερρών-Τράνας(Τ ραϊανουπόλεως), 
τής περιβαλλούσης τόν λόφον τοϋ άρχαίου Δο- 
ρίσκου®, ήλθον είς τήν έπιφάνειαν πολλοί τε
τράπλευροι δόμοι. Ούτοι κατέπεσαν, ίσως, έκ τοϋ 
τείχους ή άνήκουν είς πόρον τινά (πέραμα) έντός 
τοϋ έλους, τοϋ ύπάρχοντος άπό τοΰ 21ου χιλιομέ
τρου τής σιδηροδρομικής γραμμής Φερρών μέχρι 
τής δυτικής όχθης τοΰ Έβρου. Είς τά άναχώματα 
τής νέας τάφρου εύρέθησαν όστρακα λύχνων τής 
άρχαϊκής έποχής (διατρήτων), μικρογραφικαί 
κύλικες, λαβή μέ σφράγισμα ΜΑ ΤΡΟΔΩΡ[ΟΥ] 
καί σήμα βωμόν. Έκ τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ περι
βόλου, καί τής κορυφής τοΰ λόφου Ιδίςι προέρ
χονται, τό πρώτον εύρεθέντες έκεΐ, λίθινοι πελέ- 
κεις, προϊστορικά όστρακα, μελαμβαφή τοΰ 4ου 
π. X. αί. καί πολλαί λαβαί όξυπυθμένων άμφορέων 
μέ σφραγίσματα.

Έκ τής αύλής τοϋ χωρικοΰ Δημητρίου Παρ- 
τάλη είς Νέον Δορίσκον, μετεφέρθησαν ύπό 
τοΰ ύπογράφοντος, είς τήν Συλλογήν Κομοτηνής, 
μαρμάρινη βάσις περιρραντηρίου καλής έποχής 
(Σ χ ε δ. 2)10· τοϋτο εύρέθη είς τόν λόφον Σαρά
για (τόν άρχαΐον Δορίσκον).

Ή συλλογή άττικών όστράκων τοΰ 5ου καί τοΰ 
4ου αί π.Χ. έκΠλωτινουπόλεως11 ηύξήθη ση- 
μαντικώς μέ νεώτερα δείγματα. Κατά τήν διάνοι
ξη» τής κοίτης τοϋ Έρυθροποτάμου, διά τήν νέαν 
όδόν καί γέφυραν, άνευρέθη κατά μήκος τής άνα- 
τολικής όχθης τοΰ ποταμοϋ σειρά πελωρίων δόμων, 
καταπεσόντων Ισως έκ/τοϋ/τείχους τής άρχαίας 
πόλεως. Οϋτω έρμηνεύεται σήμερον ή παρουσία 
πολλών άρχαίων « κυφωτών» δόμων καί άλλου 
ύλικοϋ έντειχισμένου είς τά βυζαντινά κάστρα 
τοϋ Διδυμοτείχου (Πίν. 316β ).

Νέα δείγματα προϊστορικών όστράκων ήλθον 
είς φώς έκ τοΰ συνοικισμού είς Π ύ θ ι ο ν καί τά 
άκρότατα Δίκαια12. Προϊστορικός συνοικισμός 
διεπιστώθη τό πρώτον είς τό χωρίον Σπήλαιο 
τοϋ Τριγώνου, είς τόν άγρόν τοϋ χωρικοϋ Χαραλ.

8. ’Αρχαιολογικές έρευνες, σ. 16.
9. ’Αρχαιολογικές έρευνες, σ. 17 κέ.

10. Σχέδιον τοϋ φίλου κ. Ί. Τραυλοϋ, ό όποιος κατά 
καλήν τύχην διήλθεν έξ Άλεξανδρουπόλεως μεταβαίνων 
είς τήν Σαμοθράκην. Τόν εύχαριστώ και έδώ θερμότατα.

11. Αρχαιολογικές έρευνες, σ. 22 κέ.
12. ’Αρχαιολογικές έρευνες, σ. ?7.
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Σακαλάκη, καί δή κατά τήν πρός τό γειτονικόν 
χωρίον Πλάτη περιοχήν του. Ό χωρικός έχει εις 
μέν τήν αυλήν του μυλόλιθον καί όλμον, καί με- 
γάλον λίθινον πέλεκυν εις τήν οικίαν του. Εις τό 
έπκρανειακόν στρώμα τοϋ άγροΰ εϋρέθησαν ώ- 
ραιότατα έγχάρακτα όστρακα τριποδικών άγγείων 
μέ « μαιανδροειδή » κοσμήματα ώς καί άλλα περισ
σότερον χονδροειδή.

Τόσον έκ τής βορειοτέρας σημερινής έλλη- 
νικής περιοχής τοΟ Τριγώνου Άρδα - "Εβρου, 
όσον καί έκ τής νοτιωτέρας, άμέσως μετά τά άνα- 
τολικά όρια τής «Περαίας των Σαμοθράκων»,

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙσαγωγικά: Τό παρελθόν έτος έσημειώθησαν 
μερικά πρώτης τάξεως ευρήματα εις τήν περιφέ
ρειαν, έκ τών όποιων τά μάλλον ένδιαφέροντα 
άπό άπόψεως ιστορίας τής τέχνης είναι τά ύστε- 
ρορρωμαϊκά μωσαϊκά τής Χωράψας εις τήν πόλιν 
τής Μυτιλήνης μέ παραστάσεις σκηνών έκ κωμω
διών τού Μενάνδρου, άπό δέ τής πλευράς τής 
άρχαιολογικής τοπογραφίας ή διαπίστωσις τής 
ύπάρξεως μυκηναϊκού οικισμού έπί τής νήσου

ΜΊΤΙΛΗΝΗ 
ΟΑΟΣ ΜΡ ΑΤ1Ν OV

1

ΤΟΜΗ α- &

t

Υ

Σχεδ. 1. Λεπτομέρεια τμήματος ύστερορρωμαϊκοΟ οικήματος όδοϋ Κρατίνου

εχομεν πολλά σχεδόν πανομοιοτύπως έπαναλαμ- 
βανόμενα, χειρωνακτικά άνάγλυφα «Θρακός 
ίππέως », πολύτιμα δείγματα τής θρησκείας καί 
τής λατρείας τών Θρακών κατά τούς χρόνους τής 
Ρωμαιοκρατίας. Είναι ταϋτα λίαν διδακτικά διά 
τά όνόματα καί τήν έθνικότητα τών νεκρών ή τών 
άναθετών. Ήσαν ούτοι Θράκες, Έλληνες, Ρω
μαίοι. Τόσον οί πρώτοι, όσον καί οί τελευταίοι, 
έλλήνισαν, έλαβον τήν έλληνικήν Παιδείαν καί 
τόν έλληνικόν άνθρωπισμόν, άκτινοβολήσαντος 
οΰτω εις τό περιφερειακόν τούτο σημείον τού άρ- 
χαίου 'Ελληνισμού.

Γ. ΜΠΑΚΑ ΑΛΚΗΣ

*

τών Ψαρών. ’Αλλά καί έπί μέρους εύρήματα μή 
στερούμενα ένδιαφέροντος ύπήρξαν άρκετά, προ- 
χωροδμεν δέ νύν είς τήν κατά γεωγραφικήν 
τάξιν άναγραφήν των.

Α' ΛΕΣΒΟΣ 

1. Μυτιλήνη

Είς τήν ’Επάνω Σκάλαν άπεκαλύφθη είς 
μήκος 20 μ. σχεδόν τό κατά τό τέλος τοϋ 1960 
διαπιστωθέν άγνωστον τέως τείχος τής πόλεως, 
τό όποιον περιέβαλλε τό είς νησίδα σχηματιζόμε- 
νον άρχαιότερον τμήμά της. 'Οπωσδήποτε, τό 
άποκαλυφθέν τμήμα άπετέλει μέρος τού συστή
ματος τών έπιθαλαττίων όχυρώσεων ή έπί τού 
δυτικώς τής νησΐδος τμήματος τής πόλεως διέ-
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Θράκη: α. 'Ενεπίγραφος έπιτύμβιος βωμός (Μουσεΐον Κομοτηνής), β. 'Αρχαίος δόμος έντειχισμέ- 
νος εις τό βυζ. κάστρον τοϋ Διδυμοτείχου, γ. Νεολιθικά όστρακα από τό σπήλαιον τής Στρύμης

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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Τεμάχια πινακίου από τό σπήλαιον τής Στρύμης (Σχέδιον I. Μ ανωλεδάκη)

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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