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nel terreno, la meta inferiore di uno dei grandi 
pithoi festii di arte orientalizzante, con decor- 
azione in rilievo, qui a tori pascenti (T av. 
355 c), forse una reliquia di tempi passati 
conservata come oggetto prezioso in un’eta 
di tanto posteriore.

Dorn LEVI

*

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

A' ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

1. Μουσεΐον Χανίων

Ή κατά τό 1961 γενομένη πρόοδος τών έργασι- 
ών άναστηλώσεως τού μεσαιωνικού ένετικοδ 
ναοδ τοδ 'Αγίου Φραγκίσκου (κατασκευή νέου 
δαπέδου έκ μαρμάρινων πλακών, ύδροχρωματι- 
σμός τών τοίχων, διαμόρφωσις θύρας, καί παρα
θύρου τής προσόψεως κ.λ.π.) έπέτρεψε τήν κατά 
Δεκέμβριον μεταφοράν όλοκλήρου σχεδόν τής 
’Αρχαιολογικής Συλλογής Χανίων έκ τοδ ύγροΰ 
καί άκαταλλήλου τεμένους τής παραλίας εις τόν 
ώς άνω ναόν, ό όποίος άνεστηλώθη, ίνα άκριβώς 
χρησιμεύση διά τήν όριστικήν στέγασιν τοδ Μου
σείου Χανίων. Πάντα τά άγάλματα, αί έπιτύμ- 
βιαι στήλαι καί ή ένδιαφέρουσα συλλογή εικονι
στικών κεφαλών είχεν ήδη έκτεθή λήγοντος τοδ 
1961.

Διά τήν άποκατάστασιν τών γλυπτών κυρίως, 
άλλά καί άλλων πήλινων καί ύαλίνων άντικειμέ- 
νων, άνευρεθέντων κατά τά τελευταία έτη, είργάσθη 
ώς καί πέρυσι μετά ζήλου ό άρχιτεχνίτης κ. Ζ. 
Κανάκης, δστις καί έπεμελήθη τής μεταφοράς 
τοδ ύπερφυσικοδ άνδριάντος τής Έλύρου, είς τό 
νέον Μουσεΐον. Επίσης είργάσθη ό έκτακτος 
τεχνίτης Γεώργιος Ήλιάκης. Τά σημαντικώτερα 
έκ τών καθαρισθέντων εύρημάτων τοδ παρελθόντος 
έτους είναι άξιόλογος είκονιστική κεφαλή άνδρός 
αύτοκρατορικών χρόνων μετά μικροδ γενείου καί 
κομμώσεως χαρακτηριστικής τών χρόνων τών 
Φλαβίων (Π ί ν . 357α ), ή όμάς πήλινων καί 
ύαλίνων άγγείων έλληνορρωμαϊκών χρόνων έκ 
Σκλαβοπούλας Σέλινου (Π ί ν. 357β, 358α, 359β) 
έκ τών όποιων έν περιέργου σχήματος μετά κεκαμ- 
μένου λαιμού κ.λ.π.

2. Άνασκαφαί καί περισυλλογή άρχαιοτήτων

’Αρκετά υπήρξαν καί έφέτος έν Δυτική Κρήτη 
τά τυχαία εύρήματα καί αί βάσει τούτων διενερ- 
γηθείσαι έργασίαι σκαφικής έρεύνης καί περισυλ
λογής. Πρόκειται κατά τό πλείστον περί « μυκη
ναϊκών, έλληνιστικών καί έλληνορρωμαϊκών άρ-

χαιοτήτων. Οϋτω παρά τόν ναόν τής Άγιας Κυ
ριακής είς τήν παραλίαν τής Χαλέπας1 άνε- 
σκάφησαν ύπό τού Εφόρου κ. Ν. Πλάτωνος τέσσα- 
ρες τάφοι θαλαμοειδείς, μετά δρόμων πρός βορράν 
καί είσόδου κλειομένης διά φράγματος λίθων. 
Οί τάφοι άπέδωσαν άριθμόν τινα άγγείων ΥΜΙΙΙβ 
χρόνων μεταξύ τών όποιων καί «θήλαστρα»
( Π ί ν. 358β δεξιά).

ΕΙς ένδιαφέρων θολωτός τάφος τής αύτής έπο- 
χής άνεκαλύφθη παρά τόν Στύλον Άποκορώ- 
νου * καί άνεσκάφη ύπό τού Εφόρου κ. Ν. Πλά
τωνος. Ό τάφος σφζει τήν θολωτήν στέγην σχη- 
ματιζομένην έκφορικώς, πλήν μικρού τμήματος 
καταστραφέντος ύπό χωρικών. Υπάρχει άνακου- 
φιστικόν ύπέρθυρον, έντός τού όποιου εδρέθησαν 
έλληνιστικά κύπελλα, μαρτυροδντα συνέχειαν 
τής λατρείας. Ό θάλαμος εύρέθη συλημένος καί 
άπέδωσεν μόνον όστρακα ΥΜΙΙΙβ χρόνων.

Είς άλλον χώρον παρά τόν Στύλον, καλούμενον 
Άζογυρές3 διεπιστώθη δΓ αύτοψίας ήμών 
ή ϋπαρξις οίκοδομήματος, πιθανώς ΥΜΙΙΙ έπαύ- 
λεως, καί έπίσης ένός περιέργου κυκλικού περι
βόλου σχηματιζομένου δΓ όρθιων πλακών άνεπι- 
βεβαιώτου χρονολογίας. Μία ΥΜΙΙΙβ κύλιξ 
προήλθεν έκ τού χώρου τής «Έπαύλεως».

Κατά τάς έργασίας θεμελιώσεως οίκίας έξω 
τών τειχών τής άρχαίας Ά π τ έ ρ α ς εύρέθη τά
φος λαξευτός ρωμαϊκών χρόνων μετ’ είσόδου κλει
σμένης διά πλακάς κειμένης κατά· χώραν. Ό τά
φος καθαρισθείς ύπό τών έργατών καί τή έποπτείμ 
τής Έπιμελητρίας δ. Στυλ. Παπαδάκη, άπέδω- 
σε διάτρητα ρωμαϊκά άγγεία καί λύχνους ρω
μαϊκούς ( Π ί ν. 358γ). Παρακείμενοι θηκοειδείς 
τάφοι άπέδωσαν λύχνους τινάς έλληνιστικούς.

Έκ Μεσκλών μετεφέρθη ύφ’ ήμών έκ τού 
Δημοτικού Σχολείου, ένθα προηγουμένως έφυλάσ- 
σετο, έπιτύμβιος λίθος μετ’ έπιγραφής ΕΥΚΡΙ
ΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΚΛΕΟΣ καί μικρά έπιτύμβιος 
στήλη μετ’ άναγλύφου μέτριας τέχνης.

Μικρός πίθος ΥΜΙΙΙβ χρόνων μετ’ όχι λίαν 
συνήθους λευκής διακοσμήσεως « πλοκάμων πολυ
πόδων » καί ταινιών άνεκαλύφθη τυχαίως έντός 
σπηλαίου παρά τό Μελιδόνι Άποκορώνου 
( Π ί ν . 359γ).

Είς ψευδόστομος άμφορεύς τής αύτής πε
ριόδου μέ διακόσμησιν ρόμβων καί ήμικυκλίων 
εύρέθη έπίσης είς θέσιν Χωστή παρά τά Ν έ α 
Ρούματα ( Πίν. 358β ).

Ύπό Ιδιώτου προσεφέρθη άφ’ έτέρου είς τό 
Μουσεΐον, μικρός μυκηναϊκός « κάνθαρος μετά

1. Βλ. καί σ. 292 τοϋ παρόντος τόμου τοΟ Α.Δ.
2. Βλ. καί σ. 293 » » » » »
3. Βλ. καί σ. 293-4 » » » » >>
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στιλπνού γανώματος ( Π ί ν. 358β, άριστερά ) προ
ερχόμενος άσφαλώς έκ χώρου παρά τήν 'Αγίαν 
Τριάδα ’Ακρωτηρίου, όπου πρό έτών είχεν 
άνακαλυφθή όμάς συγχρόνων άγγείων.

Έκ Χανίων προήλθεν είς συνήθης ρωμαϊκός 
όξυπύθμενος άμφορεύς.

Όμάς έκ δύο πήλινων καί ένός ύαλίνου άγγείου 
( έκ καστανής ύάλου μετά στολιδώσεων παρά τά 
χείλη ) εύρέθη είς Κ ά ν τ α ν ο ν.

Αύτόθι κατεσχέθησαν ύπό τών άστυνομικών 
άρχών δεκατέσσερα νομίσματα, άργυρά κατά τό 
πλεΐστον, έπί Ιδιώτου.

Κατά τάς έργασίας θεμελιώσεως ναού είς 
θέσιν Μαζαλή Χανίων εύρέθησαν δύο τά
φοι κεραμοσκεπεϊς άποδώσαντες σειράν ειδωλίων 
καί συνήθη έρυθρόγραμμα ληκύθια μετ’ άνθεμίων 
Δ' π.Χ. αίώνος (Π ί ν. 359α ).

Είς θέσιν Άμμοϋτσες παρά τήν Αγίαν Τρι
άδα ’Ακρωτηρίου, είς άμμώδη στρώματα έκτει- 
νόμενα νοτίως τής κοίτης, χειμάρρου ρέοντος διά 
μέσου μικρας φάραγγος έκ τών παρακειμένων ύ- 
ψωμάτων, έξετελέσθη αύτοψία τού χώρου, ένθα 
πρό έτών είχον άνευρεθή συντρίμματα κεραμεικής 
κατά γενομένην δι’ άνασκαφέως άμμοληψίαν. 
Περισυνελέγησαν τεμάχια πίθων προφανώς τα- 
φικών (ώς έξάγεται έκ τής άνευρέσεως όστών), 
οίτινες διεκοσμούντο δι’ άναγλύφου μιμήσεως 
σχοινιών καί κλάδων. Προφανώς οί πίθοι έτοπο- 
θετοΰντο έντός τής άμμου ώς είς τό νεκροταφείον 
Παχυάμμου. Τό εύρημα άνήκει είς ΜΜΙΙΙ - ΥΜΙ 
χρόνους, είναι Ιδιαιτέρως ένδιαφέρον, λόγφ τής 
σπανιότητος άντικειμένων παλαιοτέρων τών « με- 
τανακτορικών» χρόνων έν τή περιοχή Χανίων. 
Ύπό τής Έπιμελητρίας δ. Στ. Παπαδάκη έγέ- 
νετο έπίσης αύτοψία τριών θηκοειδών τάφων πι
θανώς έλληνιστικών έλθόντων τυχαίως είς φώς 
έντός τού χωρίου Δραπαντάς, λείψανα δέ 
ρωμαϊκών κτηρίων διεπιστώθησαν είς άπόστασιν 
1/4 τής ώρας έξω τού ίδιου χωρίου. Έν δωρικόν 
κιονόκρανον μετεφέρθη έντεύθεν είς τό Μουσεϊον 
Χανίων.

Παρά τά Φαλενιανά ήλθον είς φώς §ξ 
πήλιναι έλλειψοειδεϊς θήκαι, πιθανώς δι’ άπο- 
θήκευσιν σιτηρών ή ύγρών προϊόντων, τοποθετη
μένοι ύπό τό δάπεδον δωματίου φκοδομημένου 
διά όπτοπλίνθων καί λίθων, ρωμαϊκών χρόνων.

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1. Μουσεϊον Ρεθύμνης

Τή έποπτεία τής Έπιμελητρίας δ. Στυλ. Πα
παδάκη έξετελέσθησαν έργασίαι διαμορφώσεως 
τού χώρου τού Μουσείου Ρεθύμνης τού στεγαζο-

μένου έντός τής Ένετικής Λέσχης. Κατεσκευά- 
σθη πλακόστρωτον δάπεδον είς τό άνατολικώς 
τού κτηρίου μικρόν προαύλιον, τό όποιον παρέ- 
μεινεν άδιαμόρφωτον άπό τής κατεδαφίσεως τών 
αύτόθι Ιδιωτικών προσκτισμάτων, διεμορφώθη τό 
πεζοδρόμων κατά τήν βορείαν πλευράν καί κατ- 
εσκευάσθη κλϊμαξ μαρμάρινη, ό δέ άγορασθείς 
χώρος δυτικώς τού Μουσείου περιεφράχθη διά 
χαμηλού τειχίου καί κιγκλιδώματος καί έχρησι- 
μοποιήθη ώς χώρος άποθηκεύσεως όγκωδών 
μεσαιωνικών γλυπτών. Έγένοντο έπίσης έργα- 
σίαι έπισκευής καί άντικαταστάσεως έφθαρμένων 
πωρολίθων τών έξωτερικών τοίχων τού μνημείου 
καί διαμόρφωσις τών « ποδιών» τών άνατολι- 
κών κιγκλιδωτών παραθύρων.

2. Περισυλλογή άρχαιοτήτων

Έν λίαν ένδιαφέρον ειδώλων «μετανακτο- 
ρικών » χρόνων άνήκον είς τόν τύπον τής « θεάς 
μεθ’ ύψωμένων τών χειρών», τό όποΐον είχεν 
εύρεθή πρό έτών παρά τά Σαχτούρια Ρεθύ
μνης είς θέσιν Άγιος ’Ιωάννης παρεδόθη νύν 
ύπό τού εύρόντος είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνης. 
Τούτο δέν έχει είσέτι συγκολληθή.

Παρά τήν Ά ξ ό ν, έξω τού χωρίου καί πλησι- 
έστατα τής δημοσίας όδοΰ, άνευρέθησαν χαλκά 
τινά έπίχρυσα κοσμήματα ρωμαϊκών χρόνων. Συγ
κεκριμένος άνευρέθη έν διάδημα πορπούμενον 
έκατέρωθεν κεντρικού τμήματος φέρον ένθέτους 
ύάλους έλλειψοειδεϊς ή καρδιοσχήμους, καί δύο 
ένώτια μετ’ έξαρτημάτων είς σχήμα άγγείου. 
Όμοΰ εύρέθησαν δύο χρυσοί ρόδακες.

Ύπό Ιδιωτών κατοίκων Άξοΰ παρεδόθησαν 
καί κατετέθησαν είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνης πώ- 
ρινον άνάγλυφον Γοργόνειον, διάστ. 35 X 24 έκ. 
άρχαϊκών χρόνων, τρίπλευρον πώρινον τεμά- 
χων μετ’ άναγλύφων παραστάσεων χορευτριών, 
μία τεφροδόχος κάλπη καί πέντε άρύβαλλοι γεω
μετρικών χρόνων, δύο νεολιθικοί πελέκεις, δύο 
άργυρά νομίσματα Κορίνθου καί Ρόδου καί δύο 
χαλκά έργαλεΐα.

’Αλλά τό λαμπρότερον τών νέων έξ Άξοΰ άπο- 
κτημάτων, παραδοθέν ύπό τού κ. Άριστ. Πατε- 
λάρου, είναι πηλίνη κεφαλή γυναικός φυσικού 
μεγέθους άρχαϊκών χρόνων. Ή κεφαλή έχει άπο- 
κρουσθή τήν ρίνα καί τόν πώγωνα, έφερε δέ 
στεφάνην άνωθεν τριπλής σειράς σχηματικώς 
δηλουμένων βοστρύχων. Είς τό άριστερόν οδς 
φέρει ένώτων. Ή κεφαλή δέν έχει άκόμη καθα- 
ρισθή.

Έξ ’Αργυρουπόλεως παρεδόθη, κατόπιν 
ένεργειών τού έκτ. Έπιμελητοΰ κ. Χρ. Μακρή, 
μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή ρωμαϊκών χρόνων.
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Δι’ ένεργειών τοΟ αύτοΰ κατετέθη είς τό Μου- 
σεΐον Ρεθύμνης έξ Ά δ ε λ ε είς διπλοΰς χαλκοϋς 
μινωικός πέλεκυς, τοΟ όποιου ώς προέλευσις φέ
ρεται ή Έλεύθερνα, έκ δέ Κ α σ τ ρ ί ‘Αγίου Μά- 
μαντος Μυλοποτάμου §ν πήλινον όμοίωμα ζω
δίου (χοίρου) πιθανώς μετανακτορικών χρόνων.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΙσαγωγίκά: Κατά τό 1961 συνεχίσθησαν ύπό 
τήν έποπτείαν τοΟ Διευθυντοΰ ’Αρχαιοτήτων κ. I. 
Κοντή αί άνασκαφαί τής πόλεως Ρόδου. Τάς άνα- 
σκαφάς έξετέλεσεν ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων 
κ. Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος, βοηθούμενος 
ύπό τής Έπιμελητρίας ’Αρχαιοτήτων δ. Μυρτάλης 
Άχειμάστου καί τής αρχαιολόγου δ. Αικατερί
νης Κώστογλου.

Αί ύποχρεωτικώς, ώς έκ τοΟ παρατηρουμένου 
έν Ρόδφ οίκοδομικοΰ όργασμοΟ, έκτελοϋμεναι 
άνασκαφαί περιωρίσθησαν καί πάλιν είς τήν έξε- 
ρεύνησιν τών μελλόντων νά οίκοδομηθοΰν οικο
πέδων τής σημερινής πόλεως, ήτις έκτεινομένη 
όσημέραι καί πέραν τών όρίων τής άρχαίας πό
λεως, ήρχισεν ήδη καταλαμβάνουσα καί μέρος 
τής περιοχής τής άρχαίας νεκροπόλεως.

Βόρειος περιοχή τής Πόλεως

Ή σύγχρονος έκτέλεσις άνασκαφής έντός 
τριών συνεχομένων οικοπέδων ιδιοκτησίας Εμ
πορικού ’Επιμελητηρίου-Μόσχου καί Βογιατζή, 
παρά τάς όδούς ’Εθελοντών Δωδεκανησίων καί 
Βασιλίσσης Σοφίας, παρέσχε μίαν έξαιρετικήν 
εύκαιρίαν μελέτης τών έκεϊ άποκαλυφθεισών τρι
ών διασταυρουμένων άρχαίων όδών ώς καί τών 
άποκαλυφθέντων λειψάνων κλασσικών, ύστερο- 
κλασσικών, έλληνιστικών καί ρωμαϊκών οικο
δομημάτων (Πίν. 360).

’Εκ τών όδών τούτων ή ύπό τό σήμα Ρ39α, 
πλάτους 5,30 περίπου μέτρων, κατευθύνσεως άπό 
νότου πρός βορρδν, είχεν άποκαλυφθή καί νοτι- 
ώτερον κατά τάς προηγουμένας άνασκαφικάς 
περιόδους. Κατά μήκος τής όδοΰ ταύτης καί περί 
τό μέσον τού πλάτους της ΰπάρχει ύπόνομος κε- 
καλυμμένος διά ζευγών κεκλιμένων καί άντερει- 
δομένων πλακών. Κατά τό βορειότερον τμήμα ό 
ύπόνομος ούτος κάμπτεται πρός άνατολάς άκο- 
λουθών τήν κατεύθυνσιν τής δευτέρας άποκαλυ- 
φθείσης ένταΰθα καθέτου πρός τήν Ρ39α όδοΰ, 
ήτις έσημειώθη ύπό τό σήμα Ρ2β. Είς τό τμήμα

τούτο ό ύπόνομος καλύπτεται δι’ όριζοντίων πλα
κών. Τό πλάτος τής όδοΰ Ρ2β είναι μόλις 2,70 μ., 
ένφ τό πλάτος τής 35 μ. περίπου νοτιώτερον άπο- 
καλυφθείσης, γνωστής έκ παλαιοτέρας άνασκαφής 
όδοΰ Ρ3, είναι 8,70μ. 'Ως έκ τούτου ή όδός Ρ3 είναι 
« πλατεία ».

Έντός τής όδοΰ Ρ3 άπεκαλύφθη ύπόνομος 
άρίστης κατασκευής πλάτους 2 μ. κατεσκευασμέ- 
νος διά μεγάλων πωροπλίνθων καί χρονολογού
μενος κατά πάσαν πιθανότητα έντός τού 4 π.Χ. 
αίώνος.

Ό τρόπος τής καλύψεως τού τόσον πλατέος 
ύπονόμου είς ούδέν σημείον τής άνασκαφής διε- 
πιστώθη.

Κατά τό άνατολικόν χείλος καί καθ’ δλον τό 
μεταξύ τών όδών Ρ3 καί Ρ2β μήκος τής όδοΰ Ρ39α 
άπεκαλύφθη τοίχος μετά έκατέρωθεν δύο γωνιών 
δημοσίας πιθανώς οίκοδομής, άνηκούσης είς τήν 
πρώτην, τήν κλασσικήν περίοδον τής πόλεως. 
Έκ τής άρχαίας οίκοδομής δέν κατέστη δυνατόν 
είμή μόνον έν μικρόν τμήμα νά άποκαλυφθή μετα
ξύ τής άρχαίας όδοΰ Ρ39α καί τής σημερινής όδοΰ 
Εθελοντών Δωδεκανησίων, ύπό τήν όποιαν συ- 
νεχίζετο ή οικοδομή. Ώς έκ τούτου δέν διεσαφη- 
νίσθη ούτε τό άκριβές σχήμα ούτε ό προορισμός 
τής οίκοδομής.

Κατά τό δυτικόν χείλος τής όδοΰ Ρ39α άπε- 
καλύφθησαν λείψανα Ελληνιστικών καί Ρωμαϊ
κών κτισμάτων, είς τά βαθύτερα δέ στρώματα, 
τά άντιστοιχοΰντα είς τήν παλαιοτέραν περίοδον 
τής πόλεως, εύρέθησαν πολλά κλασσικά μελαμβα- 
φή όστρακα.

Ή μέχρι σήμερον μελέτη τοΰ πολεοδομικοΰ 
προβλήματος τής Ρόδου ήγαγεν είς τό συμπέρασμα 
ότι ή ρυμοτόμησις τής πόλεως έβασίσθη έπί 
προηγηθείσης διαιρέσεως τοΰ όλου χώρου είς 
στάδια καί ύποδιαιρέσεις τοΰ σταδίου (Ί. Κον
τή «ή διαίρεσις τών Θούριων» ΑΕ 1956, σ. 110), 
ώς έπίσης καί ότι ή συχνή έμφάνισις τής έκατον- 
ταποδίας (33 μ. περίπου) παρέχει βάσιν ύπο- 
θέσεως, ότι άρχικώς τό κανονικόν πλάτος τών 
οίκοδομικών τετραγώνων ήτο μία έκατονταπο- 
δία (έ.ά. σ. 110).

Ή άνεύρεσις κατά τήν παρούσαν άνασκαφήν 
όδών άπεχουσών άπ’ άλλήλων έκατόν περίπου 
πόδας ώς αί Ρ3 καί Ρ2β καί μάλιστα παρά οίκοδο- 
μήν χρονολογουμένην είς τούς κλασσικούς χρό
νους έπιβεβαιοΐ τήν ύπόθεσιν ταύτην. Τό^πλάτος 
τοΰτο τών οίκοδομικών τετραγώνων άπό τής 
Ελληνιστικής έποχής καί έντεΰθεν φαίνεται ότι 
κατηργήθη κατά μέγα μέρος πρός όίκοδόμησιν 
πλατυτέρων καί έμφαντικωτέρων κτηρίων.

Είς τό βορειότερον τής ώς άνω άνασκαφής
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Δ. Κρήτη, α. Κεραμεική έκ των ρωμαϊκών τάφων Σκλαβοπούλας, β. ΥΜ III αγγεία έξ ’Ακρωτηρίου, 
Νέων Ρουμάνων καί Χαλέπας Χανιών, γ. ‘Αγγεία καί λύχνοι έκ τοϋ ρωμαϊκού λαξευτού τάφου Άπτέρας
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Δ. Κρήτη. Χανιά : α. Είδώλιον καί ληκύθια Δ' π. X. αί. έκ Μαζαλή, β. Ύέλινον άγγείον έκ 
Σκλαβοπούλας, γ. ΥΜ II άγγείον έκ τοϋ σπηλαίου τοϋ Μελιδονίου
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